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9INLEDNING

INLEDNING

En varelse, en hybrid mellan man och apa eller möjligen helt och hållet en 
apa iklädd mänsklighet (manlighet), hänger uppochner med svansen stadigt 
virad runt en krok i jugendstil (bd 1). Som apa (med tummar både på händer 
och fötter) kan varelsen i ännu högre grad än en människa använda mänsk-
liga attribut. Höger fot håller upp ett parasoll med kinesiska tecken. Vänster 
fot är ledig men beredd att hjälpa till vid bläddringen i den bok som höger 
hand håller: Émile Zolas La bête humaine.1 I vänster hand är en cigarr med 
tillhörande munstycke placerad. Varelsen verkar bekväm i sin uppochnervända 
ställning. Bortsett från att monokeln dinglar nedanför (ovanför) huvudet tycks 
inte tyngdkraften störa situationen. Bakom figuren, mot det öde bakgrunds-
landskapet, ser vi att varelsen trots sin uppenbara särart inte är ensam om sin 
identitet. Han upprepas i en figur i bakgrunden och det är lätt att föreställa 
sig hur upprepningen fortsätter utanför bildens ramar. Betraktaren (utanför 
bilden och inne i bilden) kan skratta eller förfäras över varelsen som utgör en 
märklig hybrid mellan man och djur, konstruktion och natur, intellekt och 
kropp. Men driften är varken självklar eller enkelriktad. Under bilden står 
att läsa ”Honni soit qui mal y pense” (”Skam den som tänker illa därom”), 
ett uttryck som i en riktning hånar figuren och i en annan kritiserar den som 
hånar honom.2

Vem är apmannen? Vad representerar kombinationen av natur och kultur, 
makt och maktlöshet, särart och upprepning? Bilden är en sammanfattning 
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av en tid och den bär samtidigt konstnärens individuella spår, en skildring av 
konstnärens svårighet att anpassa sig i symbolismen och därmed en kritik av 
det symbolspråk bilden bygger på. Den rymmer så många paralleller till tiden 
att det är svårt att få ett enhetligt budskap, vilket troligen är budskapet: en 
blandning av oro och framtidshopp, kultur och natur vid sekelskiftet 1900. 

Albert Engströms ”Siesta. Fin de Siècle-fantasi”, publicerad i skämttid-
ningen Söndags-Nisse 1894, är fylld av referenser och trådar till och från sin 
samtid och till bildens avsändare och den tänkta mottagaren. Som skämtbild 
är den otypisk för sin tid (och kanske för alla tider), dels för att den skildrar 
en tanke snarare än en situation, ett tillstånd snarare än en händelse, dels för 
att bildens objekt också är dess subjekt: gränsen är utsuddad mellan avsändare 
och den som förväntas reta till skratt. Just på grund av dess särart fokuseras 
något som merparten av skämtbilder från 1800-talets slut indirekt handlar 
om, nämligen konstruktionen av skämtbildens underförstådda huvudperson. 
Bilden fokuserar därmed det ämne som den här boken behandlar. Förelig-
gande avhandling är en analys av svensk skämtbild från 1800-talets tre sista 
decennier. Fokus ligger på hur skämtbildernas karaktärer, i synnerhet motta-
garens identifikationsobjekt, konstrueras.

Den svenska skämtpressen blommade upp snabbt under 1800-talets slut. 
Söndags-Nisse grundades 1862 som landets första skämttidning. Kasper följde 
sju år senare. Under de följande decennierna kom en rad andra: Figaro (1878), 
Nya Nisse (1891), Strix (1897), PUCK (1901), Karbasen (1901), Grönköpings 
Veckoblad (först som en del i Söndags-Nisse, 1902) samt Naggen (1912), för 
att nämna de största. Kring sekelskiftet fanns omkring 60 svenska skämttid-
ningar.3

Framväxten kan i enlighet med tidigare forskning härledas till de föränd-
ringar som kom med industrialiseringen.4 Den växande borgerligheten deltog 
aktivt i det kulturella och politiska livet där skämttidningen tillgodosåg beho-
vet av kommentar. Den ökade läskunnigheten hos svenska folket var troligen 
en annan bidragande faktor till ökad efterfrågan,5 liksom utformandet av ett 
partiväsende som medförde ett större politiskt engagemang hos samhällsmed-
borgarna.6 Samtidigt förbättrades trycktekniken avsevärt när metallklichéer 
ersatte träsnittet, och teckningar och andra bilder kunde överföras fotografiskt 
till tidningarna.7 Nya och bättre vägar samt utbyggnaden av järnvägen gjorde 
det lättare att sprida massproducerade bilder från övriga Europa.8

Skämtpressens blomningstid var relativt kort, redan på 1920-talet hade 
intresset svalnat.9 Det finns olika teorier om vad som ledde till nedgången. 
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Seriekännaren Nisse Larsson framhåller lite skämtsamt rakhyveln som en 
bidragande orsak. När rakstugorna försvann förlorade tidningarna den mål-
grupp som läst i väntan på rakning.10 Det ligger säkert en sanning i detta, 
men förklaringen är förstås vidare än så. Precis som de stora samhällsför-
ändringarna skapade förutsättningar för skämtpressens blomstring lade de 
grunden för dess nedgång. Första världskriget gav en ny syn på samhället 
och människan, och demokratiseringsprocessen förändrade troligen sättet att 
skildra olika samhällsgrupper.11 Skämtbildens estetik levde dock kvar i nya 
former. Dagspressen tog över mycket av skämtpressens roll med kultursidor 
och sidor av mer lättsinnig och humoristisk karaktär.12 Även filmen övertog 
delar av skämtpressens funktion och publik (och även till viss del estetik).

Under några få decennier runt sekelskiftet 1900 utgjorde dock skämtpres-
sen, och i tilltagande grad skämtbilden, en viktig röst i den offentliga debatten 
i städerna, och i synnerhet i huvudstaden. Den primära och uppenbara mål-
gruppen var män ur borgerligheten. Det var denna grupps behov som bilder 
och texter skulle tillgodose. Det var deras skratt tidningarna sökte vinna.

Benämningen ”borgerlighet” används i avhandlingen generellt, utan dju-
pare utredning. Variationen inom gruppen under perioden diskuteras enbart 
i de fall denna syns i bilderna. Jag utgår i avhandlingen från den beskrivning 
som Jonas Frykman och Orvar Löfgren gör av borgerligheten i Den kulti-
verade människan. Det som är väsentligt i deras beskrivning är att det inom 
gruppen skapades och delades en gemensam livsstil och livsåskådning som 
utformades som ”den borgerliga kulturen”. Frykman och Löfgren undersöker 
den klassiska borgerliga kultur som formas under den oscariska epoken, det 
vill säga samma period som studeras i denna avhandling.13 Det betyder också 
att eftersom den ifrågavarande tiden sammanfaller med framväxten av denna 
borgerliga kultur så förändras borgerlighetens normer och ideal över perioden. 
Löfgren & Frykman använder termen ”borgerskap”, men även ”borgarklass” 
och ”borgerlighet”. Jag har valt att använda den sistnämnda benämningen då 
denna är mer öppen och neutral än ”borgerskap” och ”borgarklass” (som dock 
används när det är tydligt att klassfrågan diskuteras).

I den här avhandlingen är det den manliga delen av borgerligheten som 
står som materialets tänkta målgrupp. Det är både missvisande och träffande 
att beskriva de borgerliga männen som ”en grupp”. Å ena sidan fanns stora 
skillnader inom gruppen vad gällde makt, ekonomi och social status, å andra 
sidan sammanförs de av den ovan nämnda borgerliga kulturen.14 Grupptillhö-
righeten visas inte minst genom tilltal i böcker, tidskrifter, konst och i debatten 
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kring manlighet respektive kvinnlighet. Skämtpressen var i det hänseendet 
inget undantag.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är att blottlägga det i bilderna som den tänkta 
mottagaren förväntades identifiera sig med. En premiss för studien är att det 
alltid finns något för den tänkta mottagaren att identifiera sig med. 

Benämningen ”tänkt mottagare” kan jämföras med begreppet ”implicit 
betraktare” som emanerar från receptionsteorin med syftning på den tänkta 
betraktare som finns inskriven i verket. Konstvetaren Wolfgang Kemp disku-
terar den implicita betraktaren i artikeln ”The Work of Art and Its Beholder”. 
Varje konstverk är skapat för att betraktas av någon och det riktar sig till 
denna någon. Genom detta adresserande berättar verket om sin plats och sin 
potentiella effekt i samhället, samt berättar om sig själv.15 Även konstvetaren 
Peter Gillgren har diskuterat och använt sig av begreppet ”implicit betraktare”. 
Gillgren har exempelvis undersökt Sixtinska kapellet och hur den implicita 
betraktaren är en del av dess konstruktion.16 Det är alltså inte den verkliga 
betraktaren utan den ideala betraktaren som verket riktar sig mot. Det finns 
två anledningar till att jag operationaliserar en ”tänkt mottagare” i stället för en 
”implicit betraktare”. Dels vill jag inte låsa mig vid en hel receptionsteoretisk 
begreppsapparat utan ha bättre möjlighet att röra mig friare i analysen, dels 
för att begreppet ”betraktare” bär med sig vissa betydelser som inte är helt 
tillämpbara på skämtpressens ”tänkta mottagare”. Jag uppfattar en distans 
mellan en betraktare och en bild som inte är lika uppenbar som den mellan 
en bild och en mottagare. En mottagare tar emot det som bilden sänder ut. 
”Mottagare” öppnar därmed för bildens rörelse mot den som är utanför, i stäl-
let för att bilden avläses från den distanserade blicken. Begreppet ”betraktare” 
fokuserar seendet. Även om skämtpressens läsare såg på bilderna, så menar jag 
att mottagaren i det här fallet var så involverad i hela verkets konstruktion att 
en fokusering på ögat och blicken skulle bortse från mottagarens möjlighet 
till identifikation och kroppslig delaktighet i bilden.

Den verkliga och den tänkta mottagaren har med varandra att göra efter-
som adresserandet fungerade på den kommersiella målgruppen. Den tänkta 
mottagaren för skämtpressen diskuteras vidare i kapitlet ”Skämtpressen”.

Vad jag söker är något centralt, men det kan vara omarkerat, frånvarande el-
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ler till och med osynligt. I analysen ska detta ogripbara framträda. Svårig  heten 
med en sådan studie ligger inte enbart i sökandet och synliggörandet av det 
omarkerade, utan också i hur detta ska benämnas och beskrivas. Benämningen 
har under arbetets gång pendlat från ”subjekt” till ”identifikationsobjekt” till 
”eftersökt konstruktion” och slutligen stannat i ”hufvudperson”. Benämningen 
syftar på att det som undersöks är det som fungerar som en underförstådd 
huvudperson i relation till övriga karaktärer och i relation till den tänkta 
mottagarens identifikationsobjekt. Benämningen stämmer även med den syn 
jag har på skämtbilderna som jämförbara med teater. Detta perspektiv utreds 
vidare nedan. Den arkaiska stavningen kommer av att ”hufvudperson” är en 
benämning som förekommer i samtida dokument om Stockholms invånare. 
Stavningen markerar också en skillnad gentemot ordet ”huvudperson” använt i 
andra avseenden. Kursiveringen används genomgående för att skapa en tydlig 
skillnad mot ”hufvudperson” och ”huvudperson”. Sökandet efter hufvudperso-
nen är inte ett sökande efter en på förhand bestämd karaktär, utan snarare ett 
sökande efter något omarkerat och möjligen föränderligt. Huruvida det rör 
sig om fast identitet eller rörlig process får analysen utvisa.

Mellan avsändaren såsom denna syns i bilderna (genom perspektiv och 
adresserande av den tänkta mottagaren) och mottagaren såsom denna fram-
manas genom bilderna finns en relation mellan ett ”du” och ett ”jag”. Däri-
genom uppkommer också en förenande relation av ett ”vi/jag”. Positionerna 
syns på olika sätt i bilderna, och kanske allra tydligast i de riktade rubrikerna: 
”Sådana äro våra fruar” (vi/jag), ”Varning till äkta män” (du och jag). I rela-
tionen till tillvaron utanför bilderna skiljer sig avsändaren från den tänkta 
mottagaren. Avsändaren behöver inte som verklig person ha varit identifierad 
med avsändaren i bilden eller med mottagaren såsom denna visar sig i bilden. 
Mottagaren var däremot en verklig köpare som skulle tilltalas av bilderna.

I avhandlingen prövas idén att läsa bilderna som hegemonisk maskulinitet. 
Hegemoni, i Antonio Gramscis definition, innebär att en dominerad klass 
accepterar sin plats eftersom den fostras in i samma värderingar som den do-
minerande har och uppfattar dessa som riktiga. Sociologen och mansforskaren 
Raewyn Connell använder Gramscis begrepp i beskrivningen av hierarkier av 
manliga könsroller. Den hegemoniska maskuliniteten är den maskulinitet som 
befinner sig högst upp i hierarkin. Connell beskriver den patriarkala köns-
ordningen som en struktur där männen måste konstrueras som en grupp som 
vill försvara sina positioner och kvinnorna som en grupp som vill förändra.17 
Avsändare (tecknare och tidningsredaktörer), liksom den avsedda målgrup-
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pen, var män, något som inverkar på utredningen av hufvudpersonen samt på 
analysen av könspolitiska bildmotiv.

Tidslinje och tematik är av vikt för analysen. Jag utgår ifrån att kronologin 
spelar roll, men jag vet inte på förhand vilken roll. I praktiken innebär det att 
jag i analysen ser till hur uttryck och innehåll förändras över tid och till hur 
bildteman ställs mot förhållanden i samhället utanför bildvärlden. Det betyder 
att skämtbilden hela tiden sätts in i sin samtid. Utgångspunkten tas dock i 
bilderna, tidskontexten synliggörs där.

Avhandlingens huvudsakliga frågeställningar är:
• Vem/vilka framträder som hufvudperson under den studerade tiden?
• Hur sker konstruktionen av hufvudpersonen? 
• Hur verkar humorn i konstruktionen?
• Hur förändras bildernas uttryck och innehåll över tid?

Skämtbilden skiljer sig till viss del från annan bildkonst. Framför allt två fak-
torer skapar dess särart. Först och främst den som berörs i den tredje huvud-
frågan ovan: att bildbudskapet kanaliseras genom humor. Humorns betydelse 
följer genom hela analysen. På denna punkt skiljer sig också skämtpressen 
från mycket annan press. Den andra huvudfaktorn är att skämtbilden var en 
ekonomisk produkt. Tillsammans med andra bilder ur den illustrerade pressen 
bekräftade den sitt värde omedelbart genom köpet. Därigenom skiljer sig den 
massproducerade bilden från exempelvis den konst som visades på utställ-
ningar och museer. För skämtpressen handlade det om att vinna skrattet. Ett 
vunnet skratt var en vunnen tidningsköpare. Vilka och vad som framträder i 
bilderna beror främst på vilka eller vad mottagaren haft behov att skratta åt 
eller vilket skratt som var säljbart. Det i sin tur beror på vilken problematik 
eller vilket intresse som för stunden upptog läsarna. Skämtpressen och skämt-
bilden spelar hela tiden på det dagsaktuella, det pågående samtalet, och är i 
varje bild förankrad i sin samtid.

En analys av skämtbilden är därmed också en analys av tid och rum. Det 
betyder att studien visar hur samhällsgrupper, debatter och idéer i tiden ge-
staltades. I det avseendet är det dock viktigt att poängtera att en avhandling av 
det här slaget visserligen hjälper till att teckna en tid, men med begränsningen 
av de delar som tidningarna valde att belysa. Avhandlingen tar upp det som 
skämttidningarna lyfte fram, det vill säga de konfliktsituationer bilderna skild-
rar. Och, ännu viktigare: detta är en analys där en tidsperiod filtreras av humor.



15INLEDNING

Material, urval och avgränsningar
Analysobjekten är hämtade ur de två största svenska skämttidningarna utgivna 
mellan 1870 och 1900: Söndags-Nisse och Kasper, båda Stockholmsbaserade. 
Årtalen motsvarar den svenska skämtpressens uppgång och dess starka etable-
ring. Strax före sekelskiftet hade tecknarnas status höjts och de stora tecknar-
stjärnorna, främst Oskar Andersson (OA) och Albert Engström, gjorde succé. 
Avhandlingens fokus ligger därmed främst på den tid och stil som föregick 
denna höjdpunkt. En närmare presentation av de två valda tidningarna följer 
i kapitlet ”Skämtpressen”.

När det gäller skillnaden mellan karikatyr och skämtbild, används inom in-
ternationell forskning ofta begreppet caricature för olika former av komiska 
bilder. Uppdelningen mellan cartoon och caricature förekommer också för att 
skilja på (enbart) komiska och satiriska bilder. I avhandlingen används be-
nämningen ”skämtbild” (och enbart ”bild” i analyserna där skämtbilden är 
förutsatt) för alla bilder som ingår i skämttidningen (exklusive annonsbilder). 
Benämningen gäller alltså också bilder i skämttidningen som inte är komiska. 
Även om dessa inte har någon komisk poäng i sig så påverkas deras budskap 
av att de existerar på samma forum som komiken. I ordet ”skämtbild” avses 
både bilden och texten (bildtext, rubrik, text integrerad i bild).

Under den studerade perioden hade en enskild tecknare huvudansvaret 
för bilderna i respektive tidning. Denne förekom periodvis med sitt namn på 
tidningens omslag. Fram till omkring 1880-talets mitt stod denne tecknare 
för merparten av tidningens bilder, men det förekom även bilder från utlan-
det eller enstaka bilder tecknade av andra, frilansande konstnärer. I början av 
den studerade perioden ritade tecknarna främst på uppdrag av redaktör eller 
utifrån insända läsartexter. I takt med att genrens status höjdes blev tecknarna 
fler och signaturer vanligare. Tecknarnas status tilltog och blev avgörande för 
tidningens försäljningsframgång.18

Skämtbilderna består både av enskilda bilder och av seriella rutor. De 
scener som skildras i flera rutor fungerar på ett annat sätt än de statiska. Den 
tecknade seriens framväxt är nära förbunden med skämtbilden, även om det 
råder delade meningar om vad en tecknad serie är. Vissa hävdar att tecknade 
serier uppstod vid 1800-talets slut i USA under benämningen comic strips, 
medan andra anser att den tecknade serien går betydligt längre tillbaka till 
tidigare former av bildberättande. Med ”tecknade serier” avses här en serie 
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bilder i sekvens, som tillsammans berättar en historia. I de flesta fall intera-
gerar text med bilden.19 OA brukar nämnas som den som introducerade den 
tecknade serien i Sverige. Det stämmer i det avseendet att han var den som 
skapade en återkommande seriefigur, men bildberättande i serieform fanns 
före OA. I mitt material är seriella bilder lika frekventa under hela perioden.

Tidningarna utkom varje lördag respektive söndag. Det ger ett samlat antal 
tidningar på 3 125 (inräknat Kaspers fyra provnummer 1869 och Söndags- 
Nisses Chicagonummer 1893). En tidning har år 1870 runt fem bilder per 
nummer, 1885 cirka åtta och år 1900 ungefär elva. Det ger ett medelvärde på 
åtta bilder per nummer, vilket ger ett sammantaget antal på omkring 25 000 
bilder. Vid sidan av detta primärmaterial använder jag ett fåtal verk ur annan 
bildkonst. Dessa väljs utifrån hur de kommunicerar med skämtbilderna.

I ett första steg har jag valt alla bilder som på något sätt handlar om social 
och privat identitet. Partipolitiska bilder, liksom bilder av nationella eller in-
ternationella politiker, förekommer under hela perioden i olika utsträckning 
beroende på politisk kontext. Dessa diskuteras inte här, eftersom de inte direkt 
berör avhandlingens syfte och frågeställningar. Det figurerar också ett antal 
idolporträtt av kända personer. Inte heller dessa kommer att behandlas. Bil-
der som rör social och privat identitet utgör en klar majoritet av bilderna. En 
uppskattning är att åtta av tio bilder faller in i denna kategori. 

Ur detta första urval väljs bilder sedan utifrån tre parametrar: (1) kvantita-
tivt representativa bilder, som i tema och uppbyggnad återkommer ofta under 
en viss period eller förekommer mera sparsamt under längre perioder; (2) 
tankebilder, som kan vara otypiska som skämtbilder men som förmedlar större 
berättelser och generella strömningar, och som tydligt har med avhandlingens 
syfte att göra; (3) avvikande bilder, som bryter av i tema eller stil (eller genom 
att inte vara humoristiska) från sin tids omgivande skämtbilder. De avvikande 
bilderna berättar något om budskapets enskilda vikt.

Ur det andra urvalet fördelas bilderna inom avhandlingens tre analys-
kapitel: ”Kroppen”, ”Rummet” och ”Handlingen”. De tre perspektiven utgör 
ingångar till en djupare förståelse av skämtbildens värld, humorns verkan 
och identitetskonstruktionens komplexitet. Uppdelningen är gjord utifrån 
det jag uppfattar som skämtbildernas huvudsakliga beståndsdelar. Bilderna 
innehåller kroppar, och budskapen kretsar gärna kring kropp, klädd och av-
klädd. Kropparna relaterar alltid till de rum de befinner sig i. Vilka rum det är 
och hur kropparna rör sig i dessa har betydelse för konstruktionerna. ”Hand-
lingen” avser både de gärningar de tecknade figurerna utför i bilderna och 
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skämtbildernas dramaturgiska handling. Det är således inte en uppdelning 
av olika bildtyper, utan perspektiv som belyser olika sidor av skämtbilden och 
dess identitetskonstruktion.

Teori och metod
I avhandlingen sammanförs de tre teoretiska perspektiven identitet, humor 
och bild, där synen på identitet genomsyrar och påverkar de två andra. Det 
innebär att avhandlingens bildteorier, liksom humorfilosofiska teorier, disku-
teras och används utifrån hur de fungerar i relation till identitetskonstruk-
tion. Nedan presenteras de tre teoretiska perspektiven samt angreppssättet 
på materialet.

Teater
Genomgående i hela min analys går liknelsen mellan skämtbildernas kon-
struktion av en värld och uppförandet av ett teaterstycke. Jämförelsen med 
teatern används som metod i analysen, både begreppsligt och i synen på 
skämtbildernas värld och deras rollkaraktärer.

Liknelsen kommer sig av den föreställningsvärld som skämtbilderna ska-
par. De liknar uppdelade scener i ett skådespel. De både hänger ihop och 
fungerar som separata delar av en helhet. Liknelsen tillför analysen använd-
bara verktyg. Genom att se på, och benämna, identiteterna som rollkaraktärer, 
tingen som rekvisita, rummen som scener och kulisser, de enskilda bildrutorna 
som scener, och den sammantagna bildvärlden som en sammansatt dramaturgi 
tas ett grepp på skämtbilden som levandegör och tydliggör den sammansmält-
ning av fiktion och verklighet som skämtbilderna utgör. I synnerhet kan de 
seriella bilderna jämföras med teatern, som också kan presentera ett före och 
ett efter en fokuserad händelse, visa upp både en handling och dess effekt.

Tänkandet om rollkaraktärernas handlingar och avsikter har hämtats ur 
Konstantin Stanislavskijs bok om metoder för skådespelarens arbete med sin 
roll.20 Idéer för relationen avsändare–mottagare liksom för skämtbildsvärldens 
funktion är influerade av Bertolt Brechts texter om teater.21 

Den huvudsakliga funktionen för Stanislavskijs metod är att hjälpa skåde-
spelaren att utveckla sina verktyg för att genom dessa nå ett psykologiskt djup 
i rolltolkningen. Hela denna praktiska del av hans metod är ovidkommande 
för mitt syfte och material. Däremot är metoden användbar för analysen av 
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skämtbildernas rollkaraktärer. De delar jag tar fasta på är Stanislavskijs be-
skrivning av rollens mål i de enskilda scenerna,22 rollens övergripande mål,23 
de hinder som ställs i rollens väg24 samt relationen mellan inre och yttre 
handling.25 Inom varje scen har rollen ett mål som hen försöker uppnå. Mot 
sitt mål ställs rollen inför hinder. Uppgiften är att hela tiden inta karaktärernas 
perspektiv och ställa frågorna: Vad vill hen? Vart är hen på väg? Varför vill 
hen dit? Och i förlängningen: Vilken helhet skapas av alla enskilda scener 
och vilket huvudsakligt mål formas av scenernas olika delmål? Varje gärning 
som rollen utför måste ha ett syfte och ett mål. I Stanislavkijs beskrivning 
sker ingenting i allmänhet, enbart i synnerhet.26 När intentioner och hand-
lingar hos skämtteckningarnas rollkaraktärer studeras utifrån det perspektivet 
frigörs analysen från den problematiska uppfattningen att skämtbildsvärlden 
är direkt avläsbar som tidskontext och avsändarintentioner. I stället fram-
träder skämtbildens rollkaraktärer som medskapare av varandras identiteter, 
intentioner och mål. I relationerna mellan rollkaraktärerna filtrerade genom 
humor, ambivalens, performativa upprepningar och subversiva element styrs 
skeendet inom bildvärlden.

Det är främst tre delar av Brechts episka och dialektiska teater som har 
relevans för avhandlingen: (1) Metoden att ställa scener av dramatiska kon-
flikter mot varandra för att skapa en sammantagen förståelse för samhället 
eller människans motsatta attityder enligt en dialektisk samhällssyn.27 (2) 
Uppfattningen att åskådaren ska distanseras känslomässigt från det som sker 
på scenen för att förstå de bakomliggande samhällsprocesserna, samt se möj-
ligheter att själv handla annorlunda. Brecht är kritisk till den klassiska, så 
kallade dramatiska teaterns ansats (i skådespel och scenens uppbyggnad) att 
framtvinga fullkomlig inlevelse och identifikation. I stället ska teatern erbjuda 
åskådaren ett kritiskt tänkande. Det innebär inte att känslorna elimineras 
ur konstupplevelsen, men att känslolivet ska kombineras med det kritiska 
betraktandet av pjäsens händelser.28 (3) Greppet med distanseringseffekten 
(Verfremdungseffekt), att illusionen bryts av att skådespelarna ibland vänder 
sig direkt mot publiken eller på andra sätt kliver ur sin roll.29 Åskådaren ska 
göras medveten om att det är en teaterpjäs. Brecht skriver fram den episka 
teaterns funktion och verkan genom att skilja dennas åskådare från den dra-
matiska teaterns. Åskådaren till den dramatiska teatern tar pjäsens händelser 
som självklara och rollernas bana som förutbestämda, medan åskådaren till 
den episka teatern, genom distansen, kritiskt betraktar händelserna och ser 
andra möjliga utvägar för rollerna. Medan den dramatiska teaterns åskådare 
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säger: ”Det är stor konst: där är allt självklart. – Jag gråter med den gråtande, 
jag skrattar med den skrattande”, säger den episka teaterns åskådare: ”Det är 
stor konst: här är ingenting självklart. – Jag skrattar åt den gråtande, jag gråter 
över den skrattande.”30

Det finns här flera beröringspunkter med skämtbildens värld. Skämtpres-
sen spelar genom bilderna upp fristående scener som samtidigt har med var-
andra att göra, och som sammantaget konstruerar en helhet. Idén att väcka 
publikens tankar liknas här vid kritikern, kuratorn och historikern Edward 
Lucie-Smiths och författaren James Sherrys beskrivningar av satirteckningens 
uppgift att förändra och få betraktaren att tänka.31 Lucie-Smith preciserar att 
satirtecknarens uppgift är att förmedla en idé till en stor grupp människor.32

Även distanseringseffekten är ett inslag i skämtbilden. Effekten ligger i 
själva mediet. Teckningen, liksom målarkonsten, är genom att direkt visa sig 
som en fiktion (penndragens streck, i motsats till fotografiet), en distansering 
från verkligheten. Distanseringseffekten visas även i hur texterna ibland riktar 
sig direkt till läsaren eller gör läsaren uppmärksam på att teckningen är just en 
teckning. Flera bilder kan enligt denna tanke delas i text respektive teckning 
mellan de två teatermetoderna. Texten fungerar då illusionsbrytande i sin 
riktning mot åskådaren (Brecht) medan teckningen skildrar ett psykologiskt 
händelseförlopp (Stanislavskij). Det finns också andra sätt att bryta illusionen, 
som att låta en rollkaraktär titta tillbaka mot betraktaren. 

Teateranalogin belyses både genom att se till likheterna mellan teater och 
verklighet och genom att se till skillnader. Judith Butler skriver att en skå-
despelare alltid redan befinner sig på scenen inom sina givna villkor innan 
handlingen sker. Pjäsens manus liknas här vid de villkor inom vilka identi-
tetens performance utförs. Ett manus är beroende av text och tolkning och 
precis som ett manus kan tolkas på olika sätt så kan en identitet spelas fram 
på skilda vis inom de redan givna villkoren. Skillnaden ligger, såsom Butler 
uttrycker det, främst i mötet med publiken, i dess reaktion. Hennes exempel är 
en transvestit som på en scen kan mötas av applåder och jubel, medan samma 
identitet eller performance på en gata möts av undran, oro, rädsla eller till och 
med våld. En avgörande skillnad mellan teatern och verkligheten ligger i att 
teaterpubliken kan säga: ”Det är bara ett spel” (”This is just an act”). Genom 
detta uttalande blir skådespelet något som är helt separerat från verkligheten.33 
Betraktaren står därmed skyddad från det som spelas upp, till skillnad från 
betraktaren på gatan, för vilken performance kan upplevas som en risk, som 
farligt. När skämtbilden liknas vid teatern framträder två faktorer som har 
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med relationen mellan verklighet och fiktion att göra. Den första är att den 
tänkta mottagarens upplevelse av att det beskådade inte är verkligheten skyd-
dar och skapar en möjlighet att genom bildscenerna ”testa” potentiella faror. 
Den andra faktorn är att skämtbildens humor lever enbart inom bilden. Om 
bildernas situationer skulle förekomma i verkliga livet hade de varit pinsamma 
eller tragiska händelser.

Identitet
Synen på identitet och identifikation spelar roll både för relationen mellan 
den tänkta mottagaren och hufvudpersonen, och för konstruktionen av roll-
karaktärerna i bilderna. ”Identitet” har, enligt SAOB, ursprungsbetydelsen 
”densamma”. Identifikation är ett likställande av två eller flera ting. Det inne-
bär att identitet är ”densamma som någon/något annat” och identifikation 
”likställande mellan det ena och det andra”. Processen att identifiera sig med 
något eller någon ger ett mellanrum mellan den som identifierar sig och det 
som denna identifierar sig med. De kan aldrig vara en och samma sak. Det 
betyder att även identifikationen innehåller en distansering. Jag förstår Brechts 
distanseringseffekt på ett liknande sätt. Effekten distanserar publiken, men 
i distanseringen uppmärksammas publiken på något som den känner igen 
sig i. Ännu mer framträdande är identifikationen som en process i Butlers 
tän kande. Butler dekonstruerar identitet som något fast och naturligt. Hon 
skriver att identitet konstrueras genom identifikation med något annat. Iden-
titeten kan därför aldrig vara ”detsamma” utan alltid bara ”ungefär”.34

Synen på hur rollkaraktärerna konstrueras utgår i avhandlingen från But-
lers och den genusteorietiska filosofen Rosi Braidottis tänkande kring ”att 
göra identitet”. Ur Butlers teorier kring performativitet och i synnerhet hur 
hon diskuterar det i essän ”Performative Acts and Gender Constitution” lyfter 
jag fram tre begrepp som är avgörande för hennes teorier och relevanta för 
skämtbilden: ”upprepning”, ”kropp”, ”teater”. Även de element hon nämner 
för förkroppsligandet – ”att göra”, ”att dramatisera”, ”att upprepa” – appliceras 
här på skämtbildens värld: skämtbildens rollkaraktärer blir till genom att göra, 
genom att dramatisera och genom att upprepa och upprepas.35 Performativi-
tetsbegreppet är även tillämpbart utifrån Brechts idéer om ”den demonstreran-
de gesten” som kan jämföras med betydelsebärande gester i skämtbilderna.36

Här bör dock särskilt betonas upprepningens betydelse för skämtbilden, 
inte enbart i förståelsen av identitet utan också som ett kännetecken för 
skämtbild och humor. Delvis hör detta samman med skämtbildens villkor 
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som ekonomisk produkt. James Sherry beskriver den satiriska bilden som ett 
tydliggörande av sambanden mellan den fysiska och den moraliska världen. 
Det är bildens huvuduppgift att klargöra sitt moraliska budskap. Motiv uppre-
pas och ger med tiden allt större möjligheter till förenklingar utan att budska-
pet går förlorat.37 Tecknaren ”utbildar” sin publik i det språk hen använder.38 
Upprepningen sker därmed i två skeden i processen: som en konsekvens av 
att göra bilden säljbar samt som en del av det performativa, och därmed av de 
rollkaraktärer som existerar inom bildfigurernas handlingar. Upprepningen 
används även för att skapa humor. När Lucy i serien Snobben (Peanuts) för 
tusende gången bedyrar för Charlie Brown att hon inte ska rycka undan 
bollen framför hans fötter, och han för tusende gången tror henne och hon 
givetvis ändå (för tusende gången) rycker undan den – eller när betjänten i 
Grevinnan och betjänten snubblar oräkneliga gånger över mattkanten – bygger 
komiken på att scenen upprepas gång på gång. Upprepningen är helt enkelt 
ett komiskt grepp. Upprepningen sker inne i serierutorna eller filmscenen, 
men lika mycket i betraktarens upprepade tittande.

Upprepningen är central för Butlers performativitetsbegrepp. Hon beskri-
ver upprepningens roll utifrån antropologen Victor Turners syn på rituella 
sociala akter. Turner menar att dessa kräver ett upprepat uppförande. Upp-
repningen befäster och aktiverar den mening som uppförandet förmedlar. 
I Butlers resonemang innebär detta översatt till genusdiskussionen att den 
performativa upprepningen syftar till att behålla de binära rollerna av hete-
rosexuellt manligt och kvinnligt. Genus är inte något man är, utan något man 
utför. Handlingarna är upprepningar som är både återskapelser och återupp-
levelser av betydelser som är kulturellt etablerade.39

Braidotti använder sig av Gilles Deleuzes ”nomadiska subjekt”.40 Mannen 
står, idealt, för det tänkande subjektet, för normen, majoritetsmedvetandet. 
Minoriteter utgörs av dem som inte tillhör normen. (Majoritet respektive 
minoritet är i detta sammanhang alltså inte relaterade till mängden individer.) 
Det maskulina (i förståelsen av könskonstruktioner som teoretiska begrepps-
par och inte empiriska kroppar) identifieras som det tänkande subjektet som 
är fast i sin form, medan det feminina är i rörelse: ”kvinnan-i-tillblivelse”.41

 

Perspektiven vänds så att inte bara det som annars blir skillnaden (minorite-
ten) synliggörs på ett nytt sätt utan även centrum. I synen på kunskapspro-
duktion blir vändningen tydlig. Braidotti hävdar att det är i marginalerna 
som kunskap kan utvinnas, inte bara om positionen utanför, utan också om 
positionerna i centrum. Den som flyttar från marginalen till centrum har 
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kunskap om båda positionerna, medan den som alltid stått i centrum bara 
har kunskap om detta.42

Braidotti, liksom Butler, gör upp med Simone de Beauvoirs (och senare 
andra vågen-feministers) dualistiska idé om kön, där kvinnan är antitesen till 
mannen. Det poststrukturalistiska perspektivet öppnar upp eller bryter ner 
det dualistiska perspektivet, eftersom ett sådant också bekräftar det manliga 
subjektets dominans och kvinnan som ”det andra könet”. När Braidotti öppnar 
upp det dualistiska sättet att se på minoritet och majoritet ifrågasätts också 
det manliga subjektets position.43 

Även Butlers ifrågasättande av Beauvoirs dualism gör identiteten till en 
rörlig konstruktion. Att bli en kvinna är inte att bli en fixerad identitet som 
en negation av mannen. Det är en aktiv och ständigt pågående process av 
kulturella tolkningar av kroppar.44 Kön är inte något som är eller som innehas 
utan något som görs och blir genom repetitiva och konstituerande handlingar. 
Butler lånar tanken från Nietzsche: ”There is no ’being’ behind the doing, ef-
fecting, becoming. ’The doer’ is simply fabricated into the doing – the doing 
is everything.”45

Braidottis och Butlers teorier tar blivandet som centralt för hur aktörer 
skapar sig själva. Båda uppmärksammar visserligen sambandet mellan olika 
identiteter, men jag uppfattar en syn på identiteten i blivande som en iden-
titet som blir till av aktörens egna aktioner. Visserligen sker konstruktionen 
ofrivilligt och inom sin diskurs, men ändå genom de egna handlingarna. I den 
mån någon gör en annans identitet är handlingen riktad mot denna andra. 
Av orden ”Det är en flicka!” vid födelsen av ett barn ”gör” den talande den 
nyföddas identitet, men det är fortfarande en riktning mot den som ”blir”. 
Braidottis marginalkvinna har dubbel kunskap genom att hon rör sig mellan 
centrum och marginal, men teorin säger inte något om hur och om centrum 
förändras av detta. Min utgångspunkt är att identitetskonstruktionen är en 
process som löper genom de övriga rollkaraktärernas handlingar. Handlingar 
som inte är uttalat riktade mot någon annan styr ändå den andras blivande. 
Rollkaraktärerna gör sig själva, men i högre grad blir de vad andra gör dem till. 
I egenskap av att utgöra det tänkande subjektet genom vilket erfarenheterna 
strömmar, är hufvudpersonen i ännu högre grad än övriga roller resultat av 
andras göranden. Hufvudpersonen är inte en på förhand uttänkt konstruktion, 
utan en oundviklig följd av karikerandet av övriga rollkaraktärer. I det avse-
endet förstås hufvudpersonen som mer ofrivilligt konstruerad.

Hufvudpersonens handlingar formar därmed dennas konstruktion, men 
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främst är det andras handlingar som påverkar hufvudpersonens konstruktion. 
Det är därför mer träffande att tala om ett görande och ett blivande än enbart 
ett blivande eller om ett varande och ett blivande. Rollkaraktärerna som på-
verkar hufvudpersonens tillvaro radas upp på skämtbildens scen. Det betyder 
att hufvudpersonen finns med i varje bild som en kropp eller som en tanke, 
blick eller replik. Det betyder också att hur hufvudpersonen erfar de andra 
rollkaraktärerna påverkar (formar) hufvudpersonen.

I beskrivningen av denna erfarenhet vill jag poängtera att mitt perspektiv, i 
likhet med Braidottis och Butlers, skiljer sig från den dualistiska uppdelningen 
av varande/blivande, man/kvinna, minoritet som en negation av majoritet. 
Konstruktionen sker inte som dikotomiska skillnader, utan i vad de övriga 
rollkaraktärerna gör med hufvudpersonen. Det som samtidigt problematiserar 
uppbrytningen av dualismen är att materialet på flera punkter utlovar ett 
slags dualistisk uppdelning. Det gäller relationerna inom bilderna som kan 
beskrivas som uppbyggda av dikotomier och skillnader, men som inte behöver 
beskrivas så, i hur avsändare och tänkt mottagare framträder genom materialet 
(”jag”, ”du”, ”vi”), samt relationen mellan fiktion och verklighet. Min uppfatt-
ning är att detta löfte fungerar som en dimridå för det som sker bakom det 
uppenbara i bildvärlden.

Humor
Skämtbilden är ett specialfall av humor och allt som beskriver fenomenet 
humor är inte relevant för studier av skämtbilden. Det finns dock viktiga 
definitioner och resonemang inom humorforskningen som är mycket väl 
lämpade för denna undersökning. I avhandlingen används ”ambivalens”, ”det 
subversiva” samt ”igenkänning” som nyckelbegrepp för hur humor definieras 
och undersöks i skämtbilden. De två första är hämtade från Michael Bachtin 
och ”igenkänning” från filosoferna Ted Cohen och Henri Bergson.

Det skratt Bachtin beskriver är varken ett nedsättande satiriskt skratt eller 
ett rent underhållande. Det här skrattet har ett högre syfte än att vara ”bara” 
skratt. Genom ambivalensen nås ett filosofiskt djup som ger skrattet en skapan-
de kraft. En annan verklighet motsatt den maktstruktur som råder produceras. 
Skrattet och humorn är därmed samhällsomstörtande, om så bara under det att 
festen pågår.46 Jag vill, i diskussion med Bachtin, framhålla att skrattet inte bara 
har förmåga att störta rådande strukturer utan också att befästa ideologier och 
maktstrukturer. Den komik som är tillfälligt samhälls omstörtande kan också 
fungera som ett medel för att behålla en viss maktstruktur. Om de förtryckta 
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ibland tillåts ”pysa ut” lite frustration blir inte underläget lika uppenbart. Det 
ambivalenta kan beskrivas som två riktningar, eller som ett avsiktligt och ett 
dolt budskap. Det är detta som i sin tur skapar humorns subversiva kraft.

Ted Cohen utgår i essän ”Humor” från tre klassiska uppfattningar om 
humor: Immanuel Kants teori om inkongruens, teorin om det överlägsna 
hos Thomas Hobbes samt Sigmund Freuds idé om humor som befriare av 
spänningar. Ingen av dessa presenterar någon heltäckande definition av humor. 
Det finns företeelser som är inkongruenta, överlägsna eller spänningsupplö-
sande – liksom humoristiska företeelser som inte bygger på dessa mekanismer. 
Cohen framhåller dock att teorierna är användbara om de förs samman till 
ett tänkande om det avvikande. Cohen ställer frågan: ”När det avvikande är 
roligt, varför är det då det?” Han ger två motsatta svar: ”Avvikelser kan ge oss 
intrycket att vi har makt över de strukturer som vanligtvis håller oss tillbaka” 
och ”Avvikelser kan visa vår maktlöshet att begripa och bemästra världen 
i vilken dessa strukturer existerar.”47 Här är det relevant att ifrågasätta om 
Cohens svar alltid ringar in det roliga. Kan det inte vara så att det avvikande 
är roligt när det presenteras som om det inte vore avvikande?

Utifrån Cohens resonemang formulerar jag en egen definition av humor. I 
ett första steg formuleras definitionen som att humor uppstår när oförenligheter 
presenteras som om de är förenliga. James Sherry liknar den satiriska bildens 
värld vid Freuds resonemang om förhållandet mellan vitsar och drömmar. 
Den satiriska vitsen är likt drömmen en blandning av det omöjliga och det 
sannolika med inslag av metamorfoser och metaforer.48 Skämtbilderna kan 
visa allegoriska och verkliga personer alternativt döda och levande personer 
som om de tillhörde samma verklighet. Det är ett vanligt inslag i bildkon-
sten, men med skillnaden att de världar som skapas i annan bildkonst ofta 
är logiska på så vis att de kan skildra en religiös världsuppfattning (verkliga 
personer som möter bibliska), gestalta en känsla eller tanke eller förmedla en 
symbolisk betydelse. Idén kan även jämföras med skräck, inom vilken mötet 
mellan två oförenliga element används för att framkalla en känsla. Skillnaden 
där är att kontrahenterna (exempelvis levande och döda) inte förenas som om 
de tillhörde samma verklighet utan trots att de egentligen inte tillhör samma 
verklighet. 

Karikatyrporträttet är ett tydligt exempel på humor som är beroende av 
två helt motsatta element. Filosofen Roger Scruton argumenterar mot teorin 
om inkongruens genom att hävda att det är likheten mellan bilden och den 
avbildade och inte inkongruensen dem emellan vi roas av.49 Med spjärn mot 
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Scruton hävdar jag att det är likheten och inkongruensen som skapar ko-
miken. Karikatyrbilden fungerar inte med enbart en av egenskaperna, trots 
att de borde vara oförenliga. Mycket av klassisk humor bygger på idén om 
oförenligheten mellan det mänskliga uttrycket och situationen. En person 
som springer eller går med en tydlig riktning och plötsligt snubblar framkallar 
skratt för att uttrycket förvåning krockar med bestämdheten före fallet, liksom 
kroppens riktning framåt krockar med den lägesförändring fallet framkallat. 
Både kropp och känsla går åt rakt motsatta håll samtidigt. Buster Keatons 
”stenansikte” är ett annat exempel. Hans avsaknad av uttryck är helt oförenlig 
med de situationer han utsätts för och det är just det som gör honom rolig.

Ytterligare ett steg i min definition: Humor uppstår när oförenligheter pre-
senteras som om de vore förenliga och trots att vi vet att de inte är det. Det finns 
alltid två perspektiv inbyggda i bilden. En blick accepterar oförenligheterna 
medan en annan ifrågasätter dem. Det innebär att det alltid finns en medve-
tenhet om hur tillvaron utanför ser ut samtidigt som betraktaren träder in i 
en annan värld.

Det räcker inte med att något avvikande presenteras som om det inte vore 
avvikande eller att två oförenliga delar presenteras som om de tillhörde samma 
verklighet. Skämtet måste kunna beröra oss som människor. Henri Bergson 
menar att komik inte existerar utanför gränsen till det som är strikt mänskligt. 
Ett djur eller ett ting kan bara vara roligt om man i det ser mänskliga drag.50

Igenkännandet ska förstås både som en del av bildtemat och som en 
kommunikation mellan avsändare och mottagare eller mellan olika läsare. 
Bergsons beskrivning av humor som ett igenkännande av något mänskligt 
belyser humorns och skrattets inverkan på samhörighet respektive utestäng-
ning. Cohen anser att vi i det gemensamma skrattet uppnår en intimitet där 
vi upplever oss själva som människor och varandra som lika.51 Här blir kopp-
lingen mellan skratt och kropp relevant. Liksom humorn är skrattet tudelat. 
På samma sätt som bildernas budskap kan befria från rådande maktstrukturer 
så kan skrattet befria den kontrollerade kroppen och tanken. Den skrattande 
skrattar åt förvrängda normer och maktstrukturer och kan i skrattet tillfälligt 
befrias från dessa.

Jag stämmer in i Cohens resonemang om det delade skrattet som en väg 
in till en gemensam punkt inom oss. Skrattet enar kropp och tanke inom en 
person och mellan flera individer, liksom det utestänger och separerar när 
intimiteten misslyckas. När mitt skratt ekar i en annan människa upplever 
jag mig själv eftersom jag förstås av någon annan. För materialet i denna 
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avhandling är det i bilden, alltså i det som föder skrattet, som den mänskliga 
identifikationen tar sin början.

Bild
Rollkaraktärerna blir alltså till genom att göra. Tilläggas bör att även uttryck, 
fysionomi samt plats och rekvisita formar identitet. Konstruktionen av huf-
vudpersonen sker genom vad som görs i bilderna och vad bildelementen bety-
der. I bildanalysen måste hänsyn tas till båda dessa delar: vad rollkaraktärerna 
gör samt vad rollkaraktärerna har och omges av.

Min konstvetenskapliga utgångspunkt är uppfattningen att konsten kom-
municerar kunskap om det förflutnas idéer och villkor och därigenom för-
tydligar vår egen tid. En bildanalys är en betydelsetolkande läsning som krä-
ver ett uppmärksammande av bildens likheter, skillnader och relationer. För 
skämtbilden handlar det också om att kombinera de två separata systemen text 
och bild och se till hur de spelar mot och med varandra. Utöver en analys av 
de etablerade system bilderna består av krävs ett uppmärksammande av hur 
bilderna skapar nya betydelser. Uttolkandet av bildspråket handlar till stor 
del om att se relationerna mellan bildelementen samt skillnader och likheter 
mellan olika bildelement och bilder. 

Sökandet efter skillnader är extra viktigt för skämtbilden som är en kon-
trasternas och motsatsernas konstform. Samtidigt omöjliggör bildens inbygg-
da ambivalenser absoluta dikotomier. Den dikotomiska tanken går också emot 
mitt teoretiska perspektiv på identitetskonstruktion där skillnad inte ska för-
stås som motsats, och emot förståelsen av humor som en subversiv och am-
bivalent kraft. Problematiseringen av skillnader som dualistiska motsatspar 
omkullkastar den traditionellt enkla läsningen av en skämtteckning. Termen 
”dikotomi” kommer ur grekiskans dichotomiʹa, tudelning, av dichoʹtomos, skuren 
i två delar. Det är alltså en tudelning av en helhet i två varandra ömsesidigt 
uteslutande kategorier. En läsning av bilderna lyfter fram de stereotyper som 
skulle vara direkt avläsbara för den tänkta mottagaren, men visar också på hur 
skämtbildernas dikotomi upplöses av humorns ambivalens.

För att blottlägga konstruktionen av rollkaraktärerna, och i synnerhet av 
hufvudpersonen, krävs att stor vikt läggs vid hur rollkaraktärerna arrangeras, 
gestaltas och relateras i bilderna. Det innebär en fokusering på kroppar, ut-
tryck och blickar. För avhandlingens bildanalys används främst feministiska 
konstteorier då dessa ofta sysslar med frågor om identitetskonstruktion, blick 
och bild. Dessa teorier återkommer och diskuteras vidare under analysens 
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gång; här presenteras bara kort de grundläggande perspektiven för respektive 
teoretiker.

Blicken undersöks utifrån flera perspektiv: den tänkta mottagarens enkel-
riktade blick mot bilden, blickpositioner mellan bildobjekt och tänkt motta-
gare, samt blickar mellan rollkaraktärerna inom bilden. Även min uttolkande 
blick är avgörande. Mitt sätt att se på bilderna skiljer sig från hur de är gjorda 
för att betraktas. Skillnaden mellan en forskares blick, som ser på det samman-
tagna materialet med ett uttalat syfte och en klar förförståelse, och en läsare 
som fördriver tid i väntan på rakning kan beskrivas enligt Norma Bryson 
uppdelning av gaze och glance: det förstnämnda den medvetna blicken hos 
en professionell uttolkare, den sistnämnda det förströdda och odisciplinera-
de seendet utan djupare reflektion eller analys.52 Uppdelningen är dock inte 
entydig. Mottagaren som såg bilderna i sin tid och i sitt sammanhang hade 
en förståelse för det bilderna kommenterade som en forskare idag aldrig kan 
ha. Och samtidigt är det inte troligt att en tidningsläsare år 1900 satte sig ner 
med det samlade bildmaterialet för att uttolka något som bara kan utläsas 
genom mängden bilder.

Det var i huvudsak i manliga rum som skämttidningsläsningen skedde och 
ofta, vad det tycks, som tidsfördriv i väntan på rakning eller läkarbesök, alltså 
antagligen med en förströdd blick. Faktumet att bilderna behandlade ämnen 
som angick målgruppen öppnar för en dubbel blickposition, av både gaze och 
glance samtidigt, eller möjligen glance som ett förkläde för gaze.

Så kallade motståndsstrategier inom feministisk konstteori ger använd-
bara verktyg för analysen. Särskilt relevant är greppet med en ”kvinnlighe-
tens maskerad” utifrån filmteoretikern Mary Anne Doanes essä ”Filmen och 
maskeraden”, samt konstvetaren Leena-Maija Rossis diskussion i essän ”Att 
re-turnera blicken”.53 Genom att spela på avstånd och närhet, närvaro och 
frånvaro skapas enligt Doane en distans till bilden av kvinnan. Rossi visar hur 
konstnärerna Cindy Sherman, Louise Lawler och Lauri Simmons använt sig 
av denna strategi. Särskilt Sherman har visat sig intressant för mitt material. 
Shermans spel med ständigt föränderliga kvinnobilder skapar en frånvaro av 
en verklig kropp, något som diskuteras i kapitlet ”Kroppen” utifrån bildteman 
med kvinnokroppar, kvinnans natur och modets förvandling av kroppar.

Griselda Pollock behandlar i ”Det moderna och kvinnlighetens rum” det 
sena 1800-talets bild i flanörens blick. Pollock beskriver denna blick som en 
väg genom vilken manlig sexualitet njuter friheten att titta. Det är ett in-/
exkluderande av kön såväl som klass. Essän har relevans för blickperspektiven 
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i bilderna, likställda med en flanörblick, liksom för de avbildade rummen 
där kvinnlighetens rum är rum för intimitet. Pollock inrättar dessa rum i det 
modernistiska landskap som i övrigt består av manliga rum (teaterns kuliss, 
kaféer, nöjeslokaler, bordeller), och vill lyfta dessa som platser för relationer 
och kvinnlig subjektivitet.54 Resonemanget visar sig ha relevans för skämt-
bildernas platser.

Text och bild
Skämtbilden är inte enbart bild. Den är också text. Därför krävs en teoretisk 
förankring i det intermediala spelet mellan text och bild. Ulla Rhedin använ-
der sig av begreppet ”ikonotext” när hon delar in bilderboken i tre kategorier: 
den illustrerade texten, den expanderade texten och den genuina bilderbo-
ken.55 De tre koncepten kan användas för skämtbildens olika textrelationer. 
För den illustrerade texten står texten självständig och bilden har ingen egent-
lig funktion för berättelsen. För den expanderande texten har bildens funktion 
utvecklats till att på egen hand berätta delar som texten inte ger (exempelvis 
utseende, uttryck, val av berättad situation) och för den genuina bilderboken 
är text och bild helt integrerade. Ingen av dem kan plockas bort om berättelsen 
ska gå fram.56 I jämförelse med en bilderbok har bilden i skämtbilden en mer 
självklar plats. Även om alla tre kategorier förekommer i materialet, inte minst 
den illustrerade texten i form av en rolig historia, så har bilden sin givna plats 
för det slutliga uttrycket. Bildernas komik uppstår ofta genom att bild och 
text ger olika berättelser. Det finns även vissa bilder helt utan text. Dessa är i 
klar minoritet, och har ofta ändå en rubrik som ”Bilder utan ord”, som om en 
helt textlös bild inte kan fungera autonomt. 

Skämtbildens skrift finns i tre former: rubrik, bildtext och bildintegrerad 
text. Rubrik och bildtext finns för de flesta bilder medan den bildintegrerade 
texten används nästan enbart i de politiska bilderna som benämning för olika 
symboler. 

Roland Barthes skriver att titeln styr bildperceptionen genom att antingen 
verka fokuserande eller katalyserande. När titeln fokuserar söks tecken som 
bekräftar titeln och på så vis upptäcks bildelement som annars inte skulle upp-
märksammas. En katalyserande titel får betraktaren att se andra innebörder än 
de som bilden ensamt ger. Intermedialitetsforskaren Leo H. Hoek skiljer på 
konforma och icke-konforma titlar där den konforma direkt anger vad bilden 
föreställer medan den icke-konforma avviker från bilden.57 

För analysen finns en poäng i att inte enbart se skämtbilden som ett visu-
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ellt uttryck utan även låta den anta en audiovisuell karaktär. I den förståelsen 
delas skämtbilden i tre ”texter”: bild, skrift och tal. Skämtbilden har ett tyd-
ligt släktskap med stumfilmen som också består av situationer förmedlade i 
skrift (rubrik och informationstext) samt bilder med rollkaraktärer och tal 
(förmedlat både genom karaktärernas uttryck och rörelser och i den skrivna 
repliken). (De seriellt berättande bilderna är också till sin estetiska form lika 
en filmremsa, vilket uppmärksammar en tänkt mottagare på en konstruerad 
berättelse.) Liksom i stumfilmen måste röstens uttryck visualiseras i personer-
nas uttryck och gester. För att se talet som en del av formandet av identitet är 
begreppet ”talakt” användbart. Begreppet ska förstås performativitetsteoretiskt 
utifrån J. L. Austins definition av talet som en handling, och vidare i Butlers 
läsning av talakten som styrande för vilka vi blir.58 Epitet som ”lilla fröken” 
och ”dockan” (om vuxna kvinnor) eller rubriker som ”Sådana äro våra fruar” 
och ”Porträtt av utmärkta män” definierar objektet och relationer inom bilden, 
men positionerar också avsändare och tänkt mottagare.

Det intermediala spelet mellan text och bild har olika funktioner för 
skämtbilden. Ofta kan skämtbilden delas i två ”texter”, där den ena är den 
iögonfallande och den andra ger den första en ny innebörd. Det är i kontrasten 
mellan det uppenbara och det som kullkastar detta som kvickheten ligger.

Ett annat grepp är när teckningen stämmer helt med texten och just därför 
bryter mot den. Teckningen tolkar skriften bokstavligt och stämmer därmed 
inte med den inre bild texten står för. I en bild av OA i en bildserie under rub-
riken Bilder ur svenska historien publicerad i Söndags-Nisse under år 1900 lyder 
bildtexten: ”Karl X tågade med den svenska hären öfver Stora Bält”. Ovanför 
texten ser man en mycket hoptryckt kung som vandrar över isen med en hel 
hop soldater i famnen. Det här är också ett sätt att låta bild och text förändra 
varandra, men genom att inbördes stämma ”alltför bra”.59

Litteraturvetaren Lawrence R. Sipe använder begreppet ”synergi” för att 
beskriva relationen mellan text och bild. Han hänvisar till definitionen i The 
Shorter Oxford English Dictionary: ”the production of two or more agents, 
substances, etc., of a combined effect greater than the sum of their separate 
effects”.

I skämtbildens intermediala spel är beskrivningen mycket träffande. Det 
handlar ofta om att producera en komisk poäng i den omvandling texten gör 
med teckningen eller vice versa. Sipe refererar i sin artikel till flera teoretiska 
defintioner av hur text och bild samspelar. Bland andra är Perry Nodelmans 
resonemang om det spatiala och det temporala belysande för läsningen av 
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skämtbilden. Nodelman framhåller att ord har en större fömåga att förmedla 
temporal information, medan bilden fungerar spatialt. Många före Nodelman 
har uppmärksammat detta. Gotthold Ephraim Lessing delade upp konst-
arterna i sådana baserade på samtidig perception (simultaneity of perception), 
såsom målningar eller skulpturer och sådana baserade på successiv perception 
(successivity of perception) såsom musik och litteratur. Det handlar därmed om 
två olika sätt att läsa, vilket innebär att verk baserade på både tid och rum 
– som opera, bilderbok, skämtbild, tecknade serier eller film – kräver att två 
olika slags tolkningsapparater samverkar.60

I skämtbilden utgör det intermediala spelet ofta kärnan i den humoristiska 
poängen. När texten förändrar bildens innebörd påverkas scenens handling 
och rollkaraktärernas relationer. Spelet mellan de två olika ”texterna” har en 
viktig funktion för humorn och därmed för budskapets effektivitet.

Arbetsgång
Mitt material utgörs av omkring 25 000 bilder under tidsperioden 1870–1900. 
Dessa har studerats i ursprungliga papperstidningar och på mikrofilm. Mäng-
den tidningar och bilder har omöjliggjort en detaljerad granskning av varje 
enskild bild eller tidningsnummer. Vissa årgångar har därför lästs översiktligt, 
andra mer noggrant. Urvalet av fördjupade studier har skett slumpmässigt och 
har inget att göra med för tiden avgörande händelser. Som sagt läses tiden 
genom bilderna och inte tvärtom. 

Varje vald bild analyseras i fem steg, i analysen mer integrerade än vad som 
framgår i en uppräkning:

1. Iscensättningen: Hur fungerar bildrummet? Vems rum är det? Offentligt, 
privat? Figurtyper, uttryck, gester?

2. Scenen/situationen: Vad händer i scenen? Vem handlar det om? Vem be-
traktar situationen? Vem talar? Vad sägs? (Steg 1 och 2 är tätt samman-
flätade. Situationen bilden berättar om och dess iscensättning betingar 
varandra.)

3. Humorn: Hur och var konstrueras den komiska poängen? I det här steget 
handlar det om att undersöka var humorn finns och vad den gör (med 
budskapet, relationerna, identitetskonstruktionen). 

4. Sammanhanget (samhället): Kontextualiseringen tar sin utgångspunkt i 
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bilden. Utifrån bilden dras trådar till ett samhälle utanför. I detta steg un-
dersöks hur bilden relaterar till den omgivande kontexten. I bilderna blir 
delar av kontexten synlig, antingen med en närvaro i bilden av en specifik 
händelse, debatt, åsikt, strömning, eller genom en frånvaro av detsamma.

En viktig aspekt av analysen är att se till hur mängden bilder förändrar bety-
delser. Bilderna har en betydelse sedda en och en, en annan när hela mängden 
material studeras sammantaget. 

Forskningsöversikt
Avhandlingen vilar på identitetsteori, bildanalys och humorfilosofi. En analys 
av skämtbilden kräver dessutom en analys som ser till bildernas sammanhang 
(det offentliga rum tidningen förekom i, den sociala och politiska värld bilder-
na kommenterade samt villkoren för tidningens produktion och distribution). 
Det innebär att forskning inom samtliga tre fält är nödvändig för att behandla 
materialet, liksom studier av sekelskiftet och litteratur specifikt inriktad på 
mediehistoria. Forskningen har till viss del presenterats under ”Teori och me-
tod”, i andra fall kommer den att diskuteras under analysens gång. Det återstår 
att här komplettera för forskning inom ämnet karikatyr och skämtbild.
 
Inom svensk forskning har få insatser gjorts på området, och ännu färre inom 
den konstvetenskapliga forskningen. Några undantag finns dock. 

I äldre forskning behandlas ämnet utförligt i Carl G. Laurins Skämtbil-
den och dess historia i konsten från 1908, senast omarbetad 1920.61 Denna bok 
rymmer en gedigen genomgång av skämtbilden och dess upphovsmän från 
forntiden fram till 1900-talets inledning. Den är dock främst en presentation 
av olika konstnärer och skolor snarare än en analys av skämtbilden. När det 
gäller avsnitten om Söndags-Nisse och Kasper fokuserar Laurin mest på sin 
kritik av bildernas låga konstnärliga och humoristiska nivå (med OA som det 
begåvade undantaget) samt avsaknaden på svenskhet i bilderna.62 Denna bok 
befinner sig kronologiskt i en intressant relation till de tidningar jag studerat 
eftersom Laurin reflekterar över ett material som ligger nära i tid, men ändå 
så långt ifrån att författaren innehar en distans till det. Laurins bok har jag 
därför använt främst för information om internationella influenser.

Inom nutida konstvetenskaplig forskning har Lena Johannesson bidragit 
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med mycket kunskap om den massproducerade bilden i allmänhet, men även 
specifikt om skämtbild och karikatyr. I avhandlingen Xylografi och pressbild 
behandlas bland annat tidningen Söndags-Nisses historia, dess grundare och 
medarbetare, liksom den tekniska utvecklingens inverkan på bildjournalisti-
ken. Övriga för ämnet relevanta titlar av Johannesson är Den massproducerade 
bilden och Mörkrum & transparens. Johannesson har även varit ansvarig för 
karikatyrutställningen Drivet och överdrivet på Nationalmuseum (2012) och 
i samband därmed författat en artikel för katalogen Passioner.63

Konstvetaren Anne Banér har skrivit en avhandling om gestaltningen av 
barn i den svenska skämtbilden under en 30-årsperiod, 1894–1924: Uppkäftiga 
ungar och oförargliga barn.64 Banér undersöker bilderna av barn genom att ka-
tegorisera dem tematiskt: ”det avslöjande barnet”, ”det uppkäftiga barnet”, ”det 
busiga barnet” för att nämna några. Till skillnad från Banérs studie undersöker 
jag rollkaraktärernas konstruktion i relation till varandra och i relation till en 
tänkt mottagare. Banér beskriver också mer av samspelet mellan tecknare/
redaktion och teckning, medan jag främst ser till scener och rollkaraktärer 
inom den föreställningsvärld bilderna konstruerar.

Inom historievetenskapen utgör Lars M. Anderssons avhandling En jude är 
en jude är en jude… Representationer av ”juden” i svensk skämtpress omkring 1900–
1930 ett omfattande bidrag. Anderssons avhandling har varit till stor hjälp för 
att förstå skämtpressens framväxt och samhällsposition. Han presenterar även 
flera intressanta humorfilosofiska teoretiker, varav vissa apostroferas även i 
före liggande studie. Bland andra är Sherrys teorier noga utredda av Andersson.

Andersson påpekar att inställningen till antisemitismen i skämtpressens 
texter nästan undantagslöst är negativ, och ändå finns den antisemitiska kari-
katyren där. Han letar efter det antisemitiska där uttrycket inte är förväntat, 
och finner det också. Därmed avslöjar bilderna en hegemonisk diskurs om 
svenskhet och antisemitism. Det är bland annat hans resonemang kring bilden 
som en avslöjare av diskurser, som gör resultaten intressanta även för denna 
studie. Andersson studerar perioden som tar vid när denna avhandling slutar 
(1900). Han skriver att den svenska modernitetsprocessen inte tog fart förrän 
på 1900-talet, vilket gör att behovet av att positionera svensk kontra ”Den 
Andre” (visualiserad som juden) blir mer synligt då.65 

Både Banérs och Anderssons avhandlingar ligger vid en första anblick nära 
min egen då dessa också syftar till att undersöka en identitetskonstruktion, 
i synnerhet Andersson som undersöker den svenska nationella identiteten 
som en motsats till bilden av juden. Föreliggande studie skiljer sig dock från 



33INLEDNING

Anderssons, och annan tidigare forskning i ämnet, då konstruktionen här 
undersöks utifrån hur den eftersökta karaktären, hufvudpersonen, erfar övriga 
karaktärer. Det är alltså inte nödvändigtvis ett dikotomiskt förhållande. Lik-
nelsen vid en teater, med de redskap och resultat denna ger, har inte heller 
prövats tidigare. Ytterligare en skillnad från tidigare forskning är att jag inte 
syftar till att undersöka den utpekade i bilderna, utan den omarkerade men 
likväl centrala. Det finns ingen färdig grupp eller identitet att utgå ifrån. Huf-
vudpersonens konstruktion och funktion ska framträda genom undersökningen 
av materialet.

En filmvetenskaplig avhandling, Den rörliga skämtbilden av Midhat ”Ajan” 
Ajanović, har huvudsyftet att studera skämtbildens utveckling utifrån ett film-
historiskt perspektiv.66 Ajanović påvisar släktskapet mellan skämtbilden och 
den tidiga filmen, relevant både för idén om att filmen tog över skämtbildens 
funktion och estetik, och för tanken om att likna skämtbilden vid ett audiovi-
suellt uttryck.

I litteraturvetenskap har tre avhandlingar skrivits i ämnet skämtpress. 1966 
utkom Helmer Långs Kolingen och hans fäder, i vilken Albert Engströms ka-
raktär Kolingen utreds historiskt och kulturellt. Kerstin Wikbergs avhandling 
Samhällets skrattspegel från 1978 undersöker skämtpressen kring sekelskiftet, 
i synnerhet Grönköpings Veckoblad, dock utan analys av bilderna. Evald Palm-
lunds avhandling Väderhatt och väderflöjel (1981) beskriver främst tidningen 
Naggens politiska position 1905–1925 och Erik Lindorms roll där. Inte heller 
Palm undersöker bilderna.67

Av det som skrivits om karikatyrens funktion och defintion har jag främst 
bekantat mig med Ernst Kris artikel ”Ego Development and the Comic”, 
Ernst H. Gombrichs Konst och illusion samt deras gemensamma artikel ”The 
Principles of Caricature”, Lucie-Smiths bok The Art of Caricature och Sherrys 
artikel ”Four Modes of Caricature”.68

Gombrich diskuterar förenklingen som avgörande för hur karikatyren 
uppfattas. Han menar att karikatyren tar bort alla överflödiga element för att 
inte ge utrymme för missförstånd. Budskapet levereras fritt från andra tolk-
ningsmöjligheter. Gombrich talar främst om det mänskliga ansiktsuttrycket i 
karikatyren och hävdar att ju mindre motsägelse det finns i en bild, desto mer 
framträdande blir tanken. De förenklade eller groteska bilderna är tydliga för 
sin publik just genom avsaknaden av motsägelser i bildens ledtrådar.69 Tanken 
är användbar i min analys för hur uttryck används i bilderna men jag förhåller 
mig starkt kritisk till slutsatsen att bilden enbart har en tolkningsmöjlighet. 
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I stället vänder jag mig till Bachtins beskrivning av humorn och skrattet som 
något i grunden ambivalent.70

Både Lucie-Smith och Sherry förbinder skämtbildens karaktär med dess 
funktion. Sherry delar in skämtbilden i fyra funktionsgrupper: satirisk, ko-
misk, grotesk samt personkarikatyren, där de två förstnämnda tydligast belyser 
hans syn på skämtbildens funktion. Den satiriska skämtbilden ska förändra, 
medan den komiska har som huvuduppgift att roa.71 Lucie-Smith gör en 
likartad uppdelning mellan cartoon och caricature, där en caricature ska väcka 
eftertanke och en cartoon locka till skratt.72

Min ståndpunkt är att komik och budskap är omöjliga att separera. Jag 
ifrågasätter att funktionerna ”roa” respektive ”förändra” kan rangordnas. För-
ändringen sker genom humorns subversiva kraft. Humorn påverkar budskapet 
liksom budskapet påverkar humorn.

Under de senaste åren har flera artiklar skrivits om europeisk skämtpresss. 
Också en del större arbeten har utkommit. De flesta av dessa behandlar an-
tingen skämtpress och skämtbild historiskt, eller så används skämtpressens 
texter och bilder för att beskriva en specifik samhällelig händelse eller grupp. 

2015 kom The Republican Line. Caricature and French Republican Identity 
av Manchesterhistorikern Laura O’Brien, som studerar hur karikatyren an-
vändes som politiskt vapen under julimonarkin 1830–1848. Året dessförinnan 
kom den konstvetenskapliga doktorsavhandlingen Salon Caricature in Second 
Empire Paris av Julia Langbein vid universitetet i Chicago. Där undersöks 
karikatyrer och bilder i fransk skämtpress under 1800-talets andra hälft, med 
fokus på karikatyrer av den konst som då visades på salongerna i Paris. Comedy, 
Caricature and the Social Order, 1820–50 från 2013 av Brian Maidment, även 
han verksam i Manchester, ger en översikt över marknaden för skämtbilder i 
den tidigviktorianska tiden. Maidment undersöker hur skämtbilder och ka-
rikatyrer fungerade i förhållande till samhällsförändringar.73

Den tyska tidningen Simplicissimus utgör materialet i Katharina Rogge- 
Balkes avhandling Befehl und Ungehorsam från 2013. The Creation of a Jewish 
Cartoon Space in the New York and Warsaw Yiddish Press 1884–1939 av Edward 
A. Portnoy från 2008 och Antisemitismus in der Karikatur. Zur Bildpublizistik 
in der französischen Dritten Republik und im deutschen Kaiserreich (1871–1914) 
av Regina Schleicher från 2007 är två avhandlingar som ligger nära Lars M. 
Anderssons ämne. Den antisemitiska karikatyren som nazistisk propaganda 
undersöks av Vinicius Liebel i avhandlingen Politische Karikaturen und die 
Grenzen des Humors und der Gewalt från 2011.74
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Några tidigare arbeten är Punch av Richard D. Altick (1997), Karikatur als 
Kunstkritik av Marie L. Buchinger-Früh (1989), World War One Through the 
Cartoons of PUNCH Magazine av Mark Lee Pankratz (1993) samt Kunst und 
Künstler im Blickfeld der satirischen Zeitschriften ”Fliegende Blätter” und ”Punch” 
av Adelheid Stielau (1976).75

Jag har inte använt mig av dessa verk i min studie, eftersom mitt arbete 
är en detaljanalys av skämtbilden i Stockholm under en viss tid och eftersom 
direkta relationer mellan samhälle och bild inte står i fokus. I stället är det 
relationerna inom och mellan bilderna som analyseras här. 

Disposition
Genom mötet med materialet har begreppen ”rummet”, ”kroppen” och ”hand-
lingen” uppkommit. De tre begreppen utgör rubrikerna för avhandlingens 
analyskapitel. När jag studerat bildmaterialet har jag formulerat kapitelrubri-
kerna efter det som bilderna består av: kroppar, rum och handling, det vill säga 
rollkaraktärer, kuliss/scen och dramaturgi/rollkaraktärernas handlingar. Det 
är därmed också rubriker som syftar till att låta teatern utgöra en metafor för 
skämtbildernas föreställningsvärld.

Före analysen kommer två kapitel som strävar efter att kontextualisera 
materialet. ”Att sätta scenen” syftar till att ge läsaren en inblick i det dåtida 
samhället och på så vis skapa en grund för förståelsen av de platser, idéer och 
identiteter vars förvrängda versioner återfinns i skämtbilderna. Kapitlet tar sin 
utgångspunkt i bilderna. Från bilderna dras linjer till de sociala grupper och 
platser som kommenteras genom bilderna.

Kapitlet ”Skämtpressen” behandlar genren skämtpress, specifikt de två 
tidningarna Söndags-Nisse och Kasper. Skämtpressen diskuteras generellt ut-
ifrån sin historiska förankring med tidigare influenser för både genren och 
karikatyrkonsten. Söndags-Nisse och Kasper presenteras med sina redaktörer, 
politiska färg och tecknare. I avsnittet diskuteras även möjliga läsargrupper. 
Kapitlet avslutas med en genomläsning av några i perioden spridda exemplar. 
Läsningen syftar varken till en analys av bilderna eller till att visualisera den 
dåtida läsupplevelsen. Däremot kan den nutida läsaren få en uppfattning om 
tidningarnas tilltal samt användande och fördelning av bilder, text, budskap 
och komik. 
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ATT SÄTTA SCENEN

Skämtbilden är en konstruktion av en värld som spelar mot sin samtid. Den 
måste angå sin läsare för att sälja och för att berättiga sin existens. Därmed blir 
de delar i den samhälleliga kontexten som kommenteras i bilden av vikt för en 
analys. Innan skämtpressens bilder kan analyseras måste därför de platser och 
grupper som pekas ut i bilderna kort beskrivas. Detta kapitel syftar till att följa 
de trådar som löper från bilderna ut till det omgivande samhället. Materialet 
styr vilka delar utanför bilderna som behöver diskuteras och klargöras före 
bildanalysen, det vill säga vad som behövs för ”att sätta scenen”.

Staden
Bilden av staden som individens kuliss och som något i samklang med män-
niskans inre återfinns i litteraturen och i konsten från sekelskiftet 1900, som 
i August Strindbergs Röda rummet (1879), Drömlandet av Henning Berger 
(1909) och i Elin Wägners Norrtullsligan (1908).76 Ett annat exempel är Ed-
vard Munchs målning Skriet (1893), i vilken tanken om omgivningen som 
ett inre landskap visualiseras.

I följande diskussion om staden och dess invånare ses de två delarna 
(människan och hennes byggda verklighet) som i någon mån beroende av 
varandra. Staden framträder omskapad av nya ideal, och dess form styr indi-
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viders och gruppers handlingsmönster och därigenom deras idéer, normer och 
verklighetsupplevelse. På så vis växte idén om staden och dess befolkning fram 
i en växelverkan.77 På samma sätt ses i analysen av skämtbilden platsen som 
medskapande till rollkaraktärerna. I den meningen är platsen aktiv i konstruk-
tionen av hufvudperson och övriga rollkaraktärer. Platser och rum i bilderna 
styr vilka scener och rollkaraktärer som är möjliga och hur rollkaraktärernas 
identitet och egenskaper ska uppfattas.

Med Stockholms expansion av invånare och industrier följde behovet av en 
förändrad stad. Bebyggelsen kunde inte i sin gamla form hysa den växande be-
folkningen. Husen var ålderdomliga med låg sanitär standard. Vattenförsörj-
ningen och avfallshanteringen var av mycket bristfällig kvalitet och sjukdomar 
som kolera och tuberkulos spreds i den trångbodda, smutsiga fabriksstaden. 
För att råda bot på problemen utformades en genomgripande plan som kom 
att benämnas Lindhagenplanen efter utredningskommitténs ordförande, ju-
risten Albert Lindhagen. Fler parker, bredare trädplanterade gator, strandgator 
och kajer skulle motverka ”alla […] följaktiga vidrigheter, som undergräver 
kroppens hälsa samt orena och förslöa själen”.78 Planen utformades, för att 
citera kommittén, efter ”rörelsen inom staden och dess naturliga vägar”. Sta-
den skulle alltså följa befolkningens och verksamheternas utveckling som en 
förlängning på en redan påbörjad, organisk rörelse.79

Ombyggnaden försenades av politiska meningsskiljaktigheter, men mot 
sek lets slut hade småstaden Stockholm förvandlats till en modern storstad 
med breda boulevarder, allmänna parker och stjärnplatser med planteringar. 
Även andra faktorer bidrog till nya slags rörelsemönster i staden: gatube-
lysningen och vattenförsörjningen byggdes ut, och fortskaffningsmedel som 
ångslup och hästspårvagnar började så smått trafikera gatorna.80

Gatan
Historikern Vanessa R. Schwartz undersöker i Spectacular Realities hur stor-
staden Paris spelades upp som ett skådespel genom tidens masskulturella 
fenomen.81 Hon ser staden som en scen och en skådeplats genom masspres-
sen, vaxmuseet, den tidiga filmen och panoramamålningen. I sin beskrivning 
av stadens och pressens samspel i den parisiska boulevardkulturens framväxt 
noterar hon hur de stora upplagorna av guideböcker, tidningarnas följetong-
er och dagspressen samverkar i spridningen av den nya kulturen. Schwartz 
skriver att Paris förvandlas i de massmediala texterna genom uppfinnandet av 
ett vardagsliv. Det var inte, hävdar hon, det till synes alldagliga i det parisiska 
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livet som stod modell för det nya livet, utan snarare den form av vardaglighet 
som innehöll en möjlighet att förvandlas till något spektakulärt.82 Massmedia 
tillhandahöll en ständigt pågående teater av det nya livets vardaglighet, och 
därmed av dess inbyggda möjligheter. Läsarna, som levde separerade från var-
andra, blev genom pressen en del av en gemenskap. Boulevarden som scenen 
framför andra bland stadens rum poängteras av Schwartz: ”As a newspaper 
article boasted, ’On the boulevard, one can say everything, hear everything and 
imagine everything. It’s the ideal forum of the free city.’”83 Den ”fria” staden 
kan dock sättas i perspektiv. En gata är en plats för rörelse, för början av ett 
skeende och ett slut. Hur och var individen rör sig över denna plats markerar 
delar av dennas identitet. Det gäller rollkaraktären i den tecknade bildens gata 
liksom den levda kroppen på stadens gator. År 1883 ställde prostitutions-
avdelningen vid Stockholmspolisen upp en förteckning över de platser som 
var förbjudna att beträda för stadens prostituerade:

Förteckning öfver de inom Hufvudstaden belägna allmänna platser 
som äro för prostituerade qvinnor förbjudna, nämligen: Kungsträdgår-
den med hela dess utsträckning Strömpartern Jacobskyrkogata, räknad 
från Jacobstorg fram till Drottninggatan. Trotoarer på följande ställ-
en: Vid Kongl. Stora Teatern, vid Trädgårdsgatan utanför Kongl. Dra-
matiska Teatern vid Hotell Rydberg med hela dess utsträckning fram 
till Jacobs Torg. Vestra trotoaren å Norrbro nämligen den sida hvarå 
Basarbyggnaden är uppförd. Österlånggatan, Baggensgatan, [svårläs-
ligt], Kolmätaregränd, Klockgjutaregränd, samt Prestgatan räknad från 
Storkyrkobrinken fram till Solgränd. Samtliga uppmanas härmed, att 
under gående alltid välja rätt Trotoar nämligen den venstra, samt ej 
flere än Två i sällskap.84

Parken
I skämtteckningarna visas parkerna oftare än andra platser specifikt (främst 
Kungsträdgården, Berzelii park, Humlegården samt Djurgården som visser-
ligen inte är en park utan ett grönt rekreationsområde), till skillnad från mer 
allmänna rum som gator, hem eller restauranger.

Utformningen av offentliga parker var en del av arbetet med att förbättra 
invånarnas hälsa och välbefinnande. Kungsträdgården och Humlegården är 
Stockholms äldsta bevarade parker.85 Vid 1700-talets mitt öppnades båda 
platserna för borgerligheten, och under 1800-talets andra hälft för alla. De 
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båda parkerna blev inte bara platser för borgerlighetens promenader utan för 
prostitutionen. Kungsträdgården och dess omgivningar förekommer i den 
ovan nämnda förteckningen från 1883. Även Berzelii, en av Stockholms för-
sta parker anlagd med kommunala medel, blev ett område med två ansikten.

 Konstvetaren Catharina Nolin framhåller två orsaker till att de offentliga 
parkerna var viktiga rum för borgerligheten. Parklivet var ett sätt att efterlikna 
aristokratin. Adelns liv på landsbygdens herrgårdar inkluderade en umgäng-
eskultur i herrgårdarnas parker. En ännu viktigare orsak var behovet av en 
arena på vilken borgerligheten kunde visas upp samt upprätthålla eller knyta 
nya kontakter.86 

I Stockholmskrönikören Claës Lundins beskrivning av parkernas utveck-
ling formuleras idén om ett tydligt samspel mellan individ och park. Det är 
som om parkerna i det gamla Stockholm före 1880-talet inte bara alstrade 
fysisk utan även moralisk ohälsa. Lundin beskriver Berzelii park som obetydlig 
och vanskött och Humlegården som en plats dit de som ville betraktas som 
”bättre folk” inte gick. Efter upprustningen är beskrivningen den motsatta. 
Parkerna välkomnade (och renade), enligt Lundins beskrivning, varje stock-
holmare oavsett social tillhörighet: ”Det är lif och glädje bland de unga i par-
ken, stilla förnöjsamhet bland de äldre. Ingen stör den andra. Inga opassande 
uppträden förefalla där nu”.87 Den period jag undersöker här spänner mellan 
de två epoker Lundin beskriver. Om Lundins uppfattning återfinns i skämt-
pressen förändras därmed parkernas betydelse i de bilder jag studerat under 
perioden. Lundins skönmålning av parkernas positiva inflytande på moralen 
är möjligen något av en önskebild om att nuet är gott och målet nått. Parkerna, 
och i synnerhet Kungsträdgården, Humlegården och Berzelii park, fortsatte 
att vara platser för otillåtna sexuella möten långt efter att Lundin skrev Nya 
Stockholm. Inte minst var de platser för sexuell handel. De prostituerade kvin-
norna är synliga i en mängd andra texter från tiden, liksom i senare forskning 
på området. Något som däremot sällan nämns i 1800-talslitteraturen (annat än 
i polisrapporter) är parkerna som platser för homosexuella möten mellan män. 
Berzelii park var, liksom Kungsträdgården, Humlegården och Nybrokajen plat-
ser för manliga sexuella möten, inklusive den utbredda soldatprostitutionen.88

Varuhuset 
Med borgerlighetens framväxt skapades en köpstark grupp som kunde an-
vända konsumtion som nöje och njutning. En skiljelinje mellan arbete och 
fritid uppstod och de som hade råd kunde fylla denna fritid med konsum-
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tion.89 Borgerlighetens kvinnor var i det avseendet en perfekt målgrupp.
I Stockholm fanns på 1890-talet två varuhus: Joseph Leja och KM Lund-

berg. Dessa slogs samman till Nordiska Kompaniet 1902 och det stora va-
ruhusets portar på Hamngatan öppnades 1915. Det fanns före 1890 andra 
offentliga rum liknande varuhuset. Stockholms första saluhall, Östermalms-
hallen, invigdes 1888. Skämtbildernas modedrift handlar ofta om modets 
utveckling i Paris där de stora varuhusens förebild Bon Marché öppnat i liten 
skala redan 1852. Trots att det inte fanns fysiska varuhus i Stockholm förrän 
under seklets sista år, så kan idén om varuhusens påverkan spela roll för synen 
på konsumtion, massan och kvinnan. Émile Zolas roman Damernas paradis, 
idag ofta refererad i diskussionen om det sena 1800-talets konsumtionskritik, 
kom i svensk översättning 1883, redan samma år som den gavs ut på franska.90 
Romanens fiktiva varuhus befolkas av borgerlighetens kvinnor. Genusforska-
ren Hillevi Ganetz undersöker konsumtionsbeteendet vid sekelskiftet 1900, 
och använder Zolas roman som exempel. Hon beskriver kvinnokaraktärernas 
konsumtionsbeteenden som motståndsstrategier. Ur Zolas perspektiv var det 
troligen inte avsikten. Snarare ville han påvisa konsumtionens förföriska, de-
genererande kraft och dess verkan som moraliskt förfall. Men med dagens 
ögon blir betydelsen en annan. Varuhusets lockelser och varuhuschefen ut-
sätter kvinnorna för konsumtionens förförelseakt, men genom att strosa runt 
utan att handla, handla något som den manlige försäljaren inte räknat med 
eller genom att helt enkelt stjäla, gör kvinnorna motstånd mot förförelsen.91 

Varuhuset, både det verkliga och Zolas fiktiva, blev kvinnans rum i det 
offentliga. I viss mån frigjorde varuhuset medelklasskvinnan från hemmet.92 
De nya modehusen var ett tidigt tillåtet offentligt rum för kvinnan i den an-
nars stängda offentligheten. Inom varuhusets väggar uppstod andra rum som 
tidigare varit förbehållna männen: kaféer, offentliga toaletter och garderober. 
Ganetz påpekar att den köpstarka kvinnogruppen inte bara skaffade de varor 
som varuhuschefen planerat utan också något annat: en personlig frihet.93 

Huruvida varuhusen var ett steg på vägen mot kvinnans frigörelse eller 
ytterligare ett sätt att inordna henne i patriarkala strukturer har debatterats. Å 
ena sidan kan varuhuset ha fungerat som ett sätt att befästa stereotypa bilder 
av manligt och kvinnligt, och som ännu ett sätt att objektifiera kvinnokroppen 
(med provdockor och reklam). Å andra sidan kan varuhuset beskrivas som 
ett frigörelsens rum där kvinnor kunde mötas och röra sig relativt fritt. Ge-
nusvetaren Orsi Husz argumenterar för att varuhusets förtryckande respektive 
frigörande roll verkade samtidigt i en växelverkan. Husz pekar på att varuhuset 



41ATT SÄTTA SCENEN

och konsumtionen inte enbart ska förstås som förtryckande och befästande av 
könsstereotyper eftersom det vid sekelskiftet samtidigt uppvisades en tydlig 
oro över kvinnans roll som konsument. Även om de samtida (manliga) skri-
benterna drev med den kvinnliga konsumenten är det ändå uppenbart att hon 
upplevdes som ett hot mot hemmet, mot familjen och mot könsrelationerna.94

Varuhuset bar tre signifikanta kännetecken: Varorna var billiga eftersom 
de kunde massproduceras (med förbättrad teknik och kommunikation), varu-
husen var opersonliga då alla tilläts besöka dem och varuhuset var spektakulärt 
genom masskyltning och överdåd.95 Det går att utläsa en hotbild ur var och 
en av dessa egenskaper. Låga priser möjliggjorde för de mindre bemedlade 
att klä sig fint. Det var därmed inte lika enkelt att av det yttre utläsa klass och 
ställning. Varuhusens opersonliga karaktär skyddade grupper och anonymise-
rade dem som tidigare inte kunnat anonymiseras, främst kvinnan som annars 
inte kunde röra sig fritt i staden. Det spektakulära hotade normen för den 
kontrollerande borgerlige mannen och för den undergivna kvinnan. 

Förlustelsestället
Skämtbildernas platser för nöjen och kultur utgörs av teatersalonger, museer, 
kaféer, restauranger och baler. Kungliga Dramatiska Teatern var Stockholms 
största. Den förfogade 1863–1888 över två scener. Stora uppsättningar spela-
des på Stora teatern (Gustav III:s operahus) och mindre uppsättningar (ofta 
borgerliga skådespel och lustspel) på Mindre teatern (gamla Dramaten, pla-
cerad i hörnet av nuvarande Kungsträdgårdsgatan och Arsenalsgatan). För 
skämtbilden är teatersalongen en plats för betraktande – och inte nödvän-
digtvis av det som sker på teaterscenen.

Tittandet som tema och aktion är också relevant för bildtemat ”museum”. 
Perioden sammanfaller med museernas stora genombrott. Nationalmuseum 
invigdes 1866 med syfte att samla den nationella konsten. Liksom Kungliga 
Dramatiska Teatern riktade det sig inte enbart till borgar- och överklass. Mu-
seet hade vissa avgiftsfria dagar då alla kunde besöka museet. Konstvetare Jeff 
Werner beskriver museet under 1800-talet som en av få platser där båda könen 
var tillåtna att vistas. Han visar att museet, liksom varuhuset, ofta beskrivits 
som en plats där kvinnorna kunde vara ”flanöser”.96 

Förbindelsen med Strandvägen gjorde Djurgården till ett passande musei- 
och kulturstråk: 1891 öppnades Skansen, 1893 Biologiska museet och 1897 
invigdes Stockholms konst- och industriutställning.97

Lundin beskriver i sin Stockholmskrönika de fina restaurangerna Has-
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selbacken, Operakällan och Grand som platser dit alla går, både turister och 
stockholmare. ”Alla” visar sig dock vara något begränsat: ”Godshandlare och 
kontorister, fabrikörer och literatörer, agenter i långa rader, officerare af olika 
grader, diplomater i parti, friherrinnor och grefvinnor och köpmansfruar utan 
tal. Vi äro alla med.”98

Hemmet
Standardhemmet i skämtpressen är den borgerliga familjens. Bildens familj 
består vanligtvis av en man i karriären, en fru som knappt behöver utföra en 
syssla i hemmet, tjänstefolk samt ett eller två välklädda barn. På sommaren 
byts det urbana hemmet mot familjens sommarnöje.

Borgarklassen levde i verkligheten under mycket skilda förhållanden med 
olika ekonomiska förutsättningar inom gruppen. Ännu större skillnad var 
det mellan borgarklassens hem och arbetarklassens. Vid sekelskiftet 1900 var 
boendetätheten i lägenhet 1,4 per rumsenhet99, vilket är det högsta värdet som 
någonsin noterats för Stockholm. Bostadsstandarden var överlag låg. Andelen 
ensamstående mödrar var hög i hela landet, och i synnerhet i de större städer-
na.100 De fattigas hem skildras i vissa skämtbilder, och då alltid med en kvinna 
i huvudrollen. Det är den prostituerade kvinnan på sin kammare, mödrar med 
en skock smutsiga barn runt fötterna i en enrummare, eller den ensamstående 
unga modern med ett litet barn. I Lundins Nya Stockholm vänds perspektivet: 
”den välmående familjen har sex, åtta eller tio rum, allt efter välmågans grad 
eller anspråkens storlek”.101 

Under 1800-talets andra hälft förändrades det borgerliga hemmet inte bara 
till sin estetik av svällande möbler, textiler och dekorationer, utan även som idé. 
Orvar Löfgren beskriver det borgerliga hemmet under 1800-talets andra hälft 
som både en ”skådeplats och ett skydd mot omvärlden”.102 Hemmet är den scen 
på vilken familjens status skulle demonstreras och samtidigt en tillflyktsort 
undan det offentliga, i synnerhet för den arbetande mannen. Bilderna behöver 
inte sättas emot varandra; snarare är det ideala hemmet en frukt av det lyck-
ade borgerliga livet utanför hemmet, det vill säga ett framgångsrikt yrkesliv. 

Under seklets sista år kom nya ideal för hemmets inredning, uppbackade 
av bland andra Ellen Key och Erik Folcker, sekreterare i Svenska Slöjdför-
eningen. Inspirationen var den engelska arts and crafts-rörelsen. Stilen skulle 
å ena sidan förfinas genom att inredningstillverkarna använde sig av konst-
hantverkare, å andra sidan ”förenklas i en riktning av en sund och ädel smak”, 
som Key skrev i Iduns julnummer 1897.103
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Staden och landet
Sökandet efter stadens väsen och dess verkan på invånarna blev ett hett ämne 
i de europeiska storstäderna vid 1800-talets mitt. Vetenskapsmän, konstnärer 
och filosofer sökte svaret på frågan om stadens identitet, dess nytta eller för-
därvlighet. Debatten väcktes mot seklets slut även i Stockholms intelligentia. 
Staden Stockholm blev föremål för skildringar i dikter och romaner, likaså för 
bedömningar i tidningsartiklar och vetenskapliga utredningar.104

Som en kontrast till den hotande staden framträdde naturen och lands-
bygden. ”Landet” var inte bara ett begrepp i en idédebatt utan också ett rum 
som lockade alltfler besökare ur stadsbefolkningen. Överklassen och särskilt 
de nyrika företagarna begav sig under de sjukdomsdrabbade somrarna bort 
från staden.105 Trenden med sommarnöjen kom med den intensifierade ång-
båtstrafiken redan under 1860-talet, för att växa sig allt starkare under seklets 
gång. Sommarhus och besök på kurorter var förbehållet de rikare grupperna. 
Människorna som var kvar i, eller besökte, staden under sommaren var såle-
des turister, borgerliga män som arbetade i veckorna och besökte familjerna 
på söndagarna, samt arbetarfamiljer som på vilodagen drog ut på picknick 
i Haga parken, Solnaskogen, Stadshagen, Tantolunden, ”eller hvarhelst en 
skogsbacke eller en strandsluttning finnes i stadens närhet”.106

Borgerligheten är stadsbor och adeln godsägande landsbygdsbor. Borger-
lighetens växlande mellan stadsliv och sommarnöje kan ses som ett ställnings-
tagande mot den godsägande adeln. Men på ett sätt som påminner om Nolins 
beskrivning av parkerna är sommarvistelsen på landet också ett närmande till 
adelns ideal.107 I sin doktorsavhandling Sommarnöjet i skärgården undersöker 
konstvetaren Ann Katrin Pihl Atmer 1800-talets sommarnöjen i Stockholms 
skärgård, främst med inriktning på arkitekturen, men hon visar också på den 
sociala och historiska kontexten. Hon skriver att den begränsade grupp som 
köpte sommarnöjen under det tidiga 1800-talet och fram till seklets mitt 
tillhörde borgerlighetens övre skikt men inte adeln. Mot slutet av 1800-talet 
förekom dock enstaka köpare ur lägre samhällsgrupper.108

Slutet av den studerade perioden sammanfaller med vurmen för den svens-
ka naturen inom olika kulturyttringar. Inom konsten kom vändningen mot det 
fria skildrandet av naturen och landskapet som en reaktion på historiemåleriet 
och den naturtrogna detaljrealismens och naturalismens måleri. Motiven hos 
den nya generationens konstnärer var den svenska naturen, det nordiska ljuset 
och det enkla hemmet. I den nya konsten rådde också en stark individualism. 
Utforskandet av jaget och dess nivåer präglar tiden internationellt.109 I den 
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svenska bildkonsten skildrar Eugène Janssons blå skymningsmotiv både det 
nordiska ljuset som aldrig slocknar och den tid på dygnet då människan är 
ensam med sig själv.

Med naturvurmen följde även idén om den ideala kroppen. Idealet av den 
manliga kroppen i kontroll gestaltades inom måleriet. Målningar av Eugène 
Jansson eller JAG Acke manifesterar mannens idealkropp i perfekt balans, 
men de visar också på en ny objektifiering av den manliga kroppen med ho-
moerotiska undertoner. Det är manlighet i kontrast till – och som en produkt 
av – hotbilden av en degenererad, urban och överciviliserad maskulinitetet.110

Kroppsidealen synliggörs också genom den hälsoinriktade fritidskulturen. 
Liksom Lindhagenplanen formulerades för att motverka ohälsa idealiserades 
hälsan även på andra områden. På Stockholmsutställningen 1897 ägnades 
en hel avdelning åt hygien, hälsa och medicin.111 Trenden visar sig också 
genom det rikliga bildandet av idrottsföreningar under 1800-talets slut.112 
Claës Lundin beskriver den nya folkhälsotrenden med stor entusiasm: ”Det 
är gymnastiken, som skall drifva bort den fäderneärfda svagheten samt redan 
af de nu lefvande skapa ett nytt slägte, göra starka, hurtiga, lefnasdmodiga 
stockholmare och stockholmskor.”113 Gymnastiserande män, kämpande för 
att ta kontroll över sina kroppar och gymnastikredskap, är av förklarliga skäl 
ett populärt motiv i skämtbilderna.

Aktörerna
Stammen 
I skämtbilderna var prostitution ett vanligt ämne, likaså i den rådande sam-
hällsdebatten. Önskan att hålla gruppen prostituerade inom bestämda gränser 
genomsyrar skämtbilderna, men framgår också i officiella handlingar. Bland 
annat står att läsa i Stockholmspolisens balansförteckning över prostituerade 
år 1881 hur många individer som månadsvis registrerades som ”nykomna”, 
”åter påträffade”, ”bortkomna”, ”avflyttade från staden”, ”häktade” respektive 
”avlidna”.114 

Under debatten om den reglementerade prostitutionen och frågan om 
sedlighet höjdes röster från både män och kvinnor om köparens ansvar. Vissa 
talade för avhållsamhet även för männen, medan andra hävdade att det var 
nödvändigt, inte minst ur hälsosynpunkt, att männen fick utlopp för sina 
drifter. Det var en diskussion om kön, men också om klass. Köpare fanns i 
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olika klasser, men de prostituerade kvinnorna tillhörde uteslutande de lägre. 
Köparna dokumenterades enbart i de fall dessa hade anmält kvinnorna för 
syfilissmitta. Det som går att utläsa är att köparen i regel var en man med re-
lativt god inkomst, eftersom priset för ett samlag runt år 1880 motsvarade en 
halv månadslön för en vanlig arbetare. I debatten var det främst den borgerlige 
mannen, snarare än adelsmannen, som pekades ut som köpare. De män som 
kom att engagera sig i den så kallade Federationen (organisation som motsatte 
sig den reglementerade prostitutionen) var även de borgare. Deras hänsyn 
riktades då mot den yngling som förförts av sedeslösa kvinnor.115

Johan Erik Johansson, professor i medicin, gav 1913 ut boken Reglemen-
teringen i Stockholm. Han redovisar detaljerad statistik för åren 1850 till 1912 
över Stockholms prostituerade kvinnor, som han i boken benämner ”stam-
men”.

Enligt Johansson hade de flesta prostituerade kvinnor under hela perioden 
tidigare arbetat som tjänsteflickor. Han redovisar utbredningen som periodi-
serade medeltal av registrerade kvinnor: 1870–1874 502 stycken, 1875–1879 
529, 1880–1884 696, 1885–1889 734, 1890–1894 738, 1895–1899 845, 1900–
1904 884. Därefter sjunker siffrorna. År 1905–1909 var 637 kvinnor regist-
rerade för prostitution och 1910–1912 551 stycken.116 Det är dock viktigt att 
sätta siffrorna i relation till den växande befolkningen. Procentuellt minskade 
antalet registrerade mot 1800-talets slut. Sedlighetsdebatten bör alltså inte 
bara läsas som en reaktion på en upplevd verklighet utan lika mycket som ett 
uttryck för den oro som överklassens och borgarklassens socialt engagerade 
medborgare kände för samhällets förändringar. Samtidigt förde prostitutionen 
med sig akuta problem som aktualiserade frågan om sedlighet: spridning av 
veneriska sjukdomar, mängden ogifta mödrar i staden och antalet oäkta barn 
som inte togs om hand.117

I Johanssons bok beskrivs också den sista och strängaste delen av regle-
menteringen, från 1875. Reglerna gällde enbart de prostituerade kvinnorna, 
aldrig sexköparna. I ”Ordningsregler för inskrivna kvinnor” presenteras tolv 
förhållningsregler, varav de sju första handlar om kvinnans uppträdande i den 
offentliga miljön: 

 
Kvinna, som sålunda blifvit inregistrerad, åligger
a, att föra ett tyst och stilla leverne;
b, att icke genom fönsters öppnande eller eljest från sin bostad anropa 
förbigående personer eller på annat sätt söka göra sig bemärkt;
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c, att icke vid antändt ljus visa sig i fönstren, hvilka böra vara försedda 
med luckor, jalusier eller rullgardiner;
d, att icke under någon tid af året vistas utomhus nattetid efter kl. 11;
e, att å gator, torg och allmänna platser städse visa sig i anständig klädsel 
och icke genom utmärkande utstyrsel i sin klädedräkt söka ådraga sig 
uppmärksamhet;
f, att å sådana ställen icke stryka fram och tillbaka, ej gå flera i sällskap, 
icke utan giltig anledning stanna samt icke tilltala personer eller genom 
utrop och åtbörder söka tillocka sig uppmärksamhet;
g, att icke uppehålla sig å de allmänna platser af nu omförmälda beskaf-
fenhet, restaurationslokaler, kaféer, värdshus eller andra dylika ställen, 
hvilka polismyndigheten förbjudit prostituerad kvinna besöka, likasom 
ock att ej å teatrarna intaga de platser, i afseende å hvilka sådant förbud 
blifvit af polismyndigheten meddeladt[.]118

Ordningsreglerna från 1875 respektive 1883 års förteckning över de platser 
som var förbjudna att beträda för stadens prostituerade, liksom reglemente-
ringen, avslöjar tidens dubbla syn på dessa kvinnor. De prostituerade innehade 
genom den hårda kontrollen synliga identiteter i staden. Men i kontrollen låg 
samtidigt kravet att radera denna synlighet. I staden tvingades de prostitue-
rade kvinnorna anpassa sig till att vara på en gång tillgängliga och omöjliga 
att urskilja.

Borgerlighetens kvinnor 
Vid 1800-talets mitt var omkring hälften av städernas kvinnor ogifta. Myn-
dighetsreformen 1858 som gav ogifta kvinnor rätt att bli myndiga vid 25 års 
ålder innebar en ekonomisk frigörelse och möjlighet till ett yrkesliv. Till skill-
nad från de arbetande, liksom de prostituerade, var borgerlighetens kvinnor 
utan yrke avskiljda från stora delar av det offentliga rummet. Likhetstecknet 
mellan privat och kvinna respektive offentlig och man kan dock ifrågasättas. 
Många män hade sitt hem som arbetsplats och borgerlighetens kvinnor rörde 
sig ute i offentligheten genom sitt umgänge och i sina praktiska sysslor.119 
Borgarkvinnans roll som välgörare för de fattiga och utsatta förde henne likaså 
ut i staden och in till institutioner eller till privata rum i lägre klasser.

De stora frågorna som männen sysslade med skulle kvinnan hållas ovetan-
de om. Kunskap ansågs fördärvande för det kvinnliga könet. Idéhistorikern 
Karin Johannisson skriver om hur kvinnan hölls borta från studier och arbete 
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med motiveringen att sådana aktiviteter tog så kallade finita energier från 
reproduktionen.120 Historikern Kekke Stadin beskriver den borgerliga kvin-
nans förändrade roll från tidigmodern tid fram till 1800-talets inträde som 
att hon gick från ”gudfruktig och hederlig matrona till behagfull mor”. Från 
att tillskrivas samma dygder som mannen ur samma grupp skulle hon bli en 
”annan”, särskild från mannen och manlighetsidealen.121

Bilden av kontrollen och utestängningen av kvinnor bör ställas mot den 
frigörelse som drevs igenom under 1800-talet och som pekar i en motsatt rikt-
ning. Under perioden 1864–1902 genomdrevs en rad viktiga reformer: 1864 
fick ogifta kvinnor samma formella rättigheter som män i det privata närings-
livet och mannen förlorade sin lagliga rätt att aga sin fru; 1866 fick kvinnor 
rätt att ansöka till Konstakademien; 1870 fick kvinnor ta studentexamen som 
privatister; 1872 fick kvinnan själv bestämma vem hon skulle gifta sig med; 
1873 bildades Föreningen för gift kvinnas äganderätt och kvinnor fick erlägga 
akademisk examen (med undantag för teologi och juridik); 1874 infördes en 
lag om kvinnans äganderätt; 1884 bildades Fredrika Bremer Förbundet och 
ogift kvinna blev myndig vid 21 års ålder; 1886 bildades landets första kvinn-
liga yrkesförening, Sveriges barnmorskeförbund, och landets första kvinnliga 
fackförening, Hemsömmerskorna i Lund; 1888 bildades Kvinnliga arbetar-
förbundet och den första kvinnliga medicine licentiaten examinerades; 1889 
blev ogifta kvinnor med egendom valbara till fattig- och skolvården; 1892 
bildades landets första kvinnliga studentförening (i Uppsala); 1900 infördes 
förbud mot att låta kvinnor arbeta under jord, i stenbrott eller gruva; 1901 fick 
mödrar rätt till barnledighet utan lön; 1902 bildades Kvinnornas fackförbund 
(främst bestående av sömmerskor) och den första föreningen för kvinnlig 
rösträtt formades (av liberaler och socialdemokrater).

Hur rörligheten i offentligheten värderas beror också på var gränsen dras 
mellan offentligt och privat. Vissa delar av offentligheten nådde borgerlig-
hetens kvinnor lättare, medan andra – såsom akademisk utbildning – var 
betydligt mer svårtillgängliga.122 Det politiska livet var ytterligare ett stängt 
område. Samtidigt bidrog utestängningen till kreativa lösningar. Inte minst 
blev exklusionen en grogrund för de många kvinnoföreningar som bildades 
av medel- och överklasskvinnor. Inom föreningarna lyftes alla möjliga frågor 
rörande kvinnans plats i samhället: kvinnokroppens frigörelse från korsetten, 
kvinnans rättigheter i äktenskapet, yrkandet på politiskt inflytande, rätten till 
utbildning och ett eget yrkesliv och så vidare.123

Föreningarna var av stor vikt för de enskilda medlemmarna, för kvinno-
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rörelsen i stort och för hela det offentliga samtalet. En flitigt debatterad fråga 
var sedligheten, som under 1880-talet var starkt närvarande i hela den sam-
hälleliga debatten, liksom i skämtpressen. 1880-talets stora sedlighetsdebatt 
var både litterär och politisk, med grundfrågan huruvida sex skulle tillåtas 
före äktenskapet. I den frågan ryms alla nivåer av samhälleliga problem med 
prostitution, syfilissmittan, sexualmoralisk syn på manligt och kvinnligt, oro 
för överbefolkning hos de fattiga och urbaniseringens effekter. Debatten gav 
också upphov till ett särskiljande av den borgerliga kvinnans respektabla iden-
titet från den prostituerades sedeslösa. Denna dikotomiska uppdelning görs 
redan i bestämmelser om hur de borgerliga kvinnorna inte fick föra sig på ett 
sätt som förväxlade dem med de ”sedeslösa”.124 

Vad som gör sedlighetsdebatten intressant för mig är att den syns i mitt 
material, men också iakttagelsen av vilka som deltog. Visserligen var det en 
snäv krets, sett som samhällsgrupp, debatten fördes främst inom borgerlig-
heten – men röster hördes från båda könen. Debatten utgjorde på så vis en 
plattform även för kvinnan. Yvonne Svanström, forskare i ekonomisk historia, 
skriver att det mot 1800-talets slut fanns två grupper av offentliga kvinnor: 
de reglementerade kvinnorna och de som organiserade sig för att avskaffa 
reglementeringen.125

Lösdrivaren
Kontrollen av medborgarna gällde inte bara de prostituerade, utan även norm-
avvikare i allmänhet, eller personer som av andra skäl upplevdes som hot mot 
ordningen. Arbetarklassen och den fattiga befolkningen var sådana grupper. 

En lösdriverilag infördes 1885. Under denna kunde olika grupper inordnas: 
prostituerade, kringresande försäljare utan tillstånd (romerna var en i det av-
seendet utsatt grupp), luffare samt så kallade stationära lösdrivare, det vill säga 
människor som inte luffade runt utan sådana som befann sig i marginalen.126 
Lösdriveri uppfattades som ett tydligt kriminalproblem framför allt under 
1800-talets sista decennium och några år in på 1900-talet.127

Synen på lösdrivare, liksom på prostituerade, bör förstås utifrån tidens 
ökade kontroll, manifesterade i lösdriverilagen och reglementeringen. Ett 
annat tecken på denna utveckling var fängelsernas tillväxt. Det ökade anta-
let fängelser och tvångsinrättningar behöver inte ha varit ett resultat av en 
ökning av antalet våldsbrott utan ska snarare uppfattas som ett svar på den 
debatt som handlade om en fruktan för samhällets lägsta klass. I likhet med 
prostitutionsfrågan behöver alltså inte debatten ha stått i proportion till en 
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förvärrad problematik, utan ett uppmärksammande av ett redan existerande 
problem samt en reaktion på ett potentiellt hot mot makten.128

Sprätten
Manlighet som en kulturell och social konstruktion producerar också oman-
lig het. En sådan omanlighetskonstruktion är ”sprätten”. Denna går även under 
benämningen ”dandy” eller ”snobb”. Ordet ”sprätt” förekommer i litteratu-
ren under 17- och 1800-talen och ”snobb” från 1800-talets mitt. Båda orden 
används även som benämningar på en rollkaraktär i skämtpressen. Utanför 
bilden är han i efterhand som mest synlig i idéer om manlighet, i synnerhet 
i diskussioner om manlighet i kris. Historikern Jonas Liliequist beskriver det 
svenska omanlighetsbegreppets historia från vikingatid till sent 1700-tal. Idén 
om sprätten har rötter ner i 1600-talet och förstärktes under 1700-talet.129 

Den stärkta oron för en förvekling av den svenske mannen var i sin för-
längning en oro för en försvagning av hela nationen. Skulden lades på den 
alltför sinnliga, feminiserade mannen. Sprätten, snobben, dandyn var en över-
drivet utstyrd man; ofta avses en man ur borgerligheten som klär sig och beter 
sig ”förfinat”.130 Diskussionen om en manlighet i kris handlade främst om 
upplevelsen av ett hot inifrån den egna gruppen.131 Sprätten konstruerades 
av det som sågs som manlighetens motsatsfigurer: kvinna och utlänning. En 
kritik av manlighet i sprättens gestalt var samtidigt en förstärkning av vad som 
definierades som en riktig man och kunde användas som ett medel för att lyfta 
fram borgerliga manlighetsideal. Sprättens slappa karaktär förde fram dygder 
som flit, arbetsamhet och ordentlighet. Samtidigt kunde sprättens burdusa 
sidor som kvinnojägare och duellant framställa traditionellt manliga egenska-
per som ”onyttiga och fåfänga”.132 För bilderna blir denna burdusa sida som en 
omanlighetskonstruktion än mer intressant när det gäller bilder av militärer.

Militären
Benämningen ”militär” går över klassgränserna och inkluderar såväl fattiga 
soldater som adliga officerare. Officer symboliserade under hela stormakts-
tiden och långt därefter den adliga manligheten. En adlig militär under 
1600-talet var tapper, innehade offervilja och mannamod. Egenskaperna var 
förbehållna officerarnas manlighet och skiljde dem från andra grupper. Under 
1600-talets andra hälft kom även ämbetsmannens manlighetsideal att gälla 
för officerarna.133

1800-talets bild av militären är en rest av dessa gamla ideal, men rollen har 
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blivit ambivalent. En militärs funktion förändras drastiskt av att landet befin-
ner sig i fred. Den nödvändiga uppgiften i krigstid att försvara befolkningen 
är tätt förbunden med bilden av manlighet och är tydlig redan i uniformen. I 
ett Sverige som hade befunnit sig i fred sedan 1814 blev konnotationer som 
manlighet–militär och uniform–manlighet mer komplicerade, inte minst på 
grund av vad som kunde uppfattas som följderna av overksamheten. Soldater 
i staden var för många ett störande element.134 De ägnade sig åt fylla, slags-
mål och vad som kanske var det mest oförenliga med manlighetsidentiteten: 
homosexuell prostitution.135

Mellan december 1883 och mars 1884 genomfördes den mest omfattan-
de polisiära undersökningen av homosexuella manliga möten i Stockholm. 
Huvudsyftet var inte att anhålla sexköparna utan att kartlägga den utbredda 
soldatprostitutionen som drog ner soldatkårens rykte. Varje kväll patrullerade 
två civilklädda poliser vid de mer kända mötesplatserna Nybrokajen, Berzelii 
park utanför Berns salonger samt Kungsträdgården vid Karl XIII:s staty. I 
rapporterna benämns de prostituerade som ”hjälpare” och köparna som ”hjälp-
sökande”. Av hjälparna var cirka två tredjedelar militärer, medan en tredjedel 
var civilklädda personer, antingen soldater som inte ville avslöja sin kompa-
nitillhörighet eller andra män. Av soldaterna antecknade 1883–1884 var de 
flesta hästgardister från K1, gardister från Svea Livgarde och andragardister 
från Göta Livgarde.136

Utlänningen och landsbygdsbon
I bildmaterialet är utländska rollkaraktärer den mest sällsynta gruppen. Bil-
derna avspeglar det som angick läsaren. Avsaknaden av utländska figurer be-
ror med all sannolikhet på att Sverige under perioden ifråga var ett utvand-
ringsland och inte befann sig i krig. Inte förrän efter andra världskriget gick 
Sverige mot att bli ett invandringsland. Under 1860–1917 rådde passfrihet 
och fri invandring till Sverige, undantaget gruppen romer som kunde avvisas 
tillsammans med tiggare och kriminella.137

Vanligast bland materialets rollkaraktärer som kan ses som ”icke-vita” är 
juden. ”Icke-vit” innebär här de som inte inkluderas i det nationella ”vi:et”. Vid 
sekelskiftet var därför teckningar av judar, samer, romer och afrikaner bilder 
av icke-vita rollkaraktärer. Materialet 1870–1900 rymmer inte antisemitiska 
bilder i samma utsträckning som perioden som följer, den Lars M. Andersson 
studerar. Däremot är det tydligt att karikatyren av juden ändå är väl etablerad 
för läsaren. Den 23 april 1870 publiceras i Kasper en bild där det presenteras 
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ett antal ”siffermänniskor”. ”Sexan” är helt uppenbart en karikatyr av en judisk 
man. Texten nämner det inte, men den stora krökta näsan ger den profil som 
kännetecknar juden i skämtbilden. Bildtexten lyder: ”Sexan är en mennisko-
vän, som aldrig tar mer än sex procent, men som i förskott drar af 6 gånger 6 
procent på kapitalet och till på köpet gör anspråk på att bli bjuden på en och 
annan liten sexa”.138 ”Sexan” är den enda av de avbildade som inte nämns med 
titel eller namn. Kasper skrev flera gånger vid den här tiden och senare om 
judefrågan och tog tydligt avstånd från all judeförföljelse.139 Samtidigt blev 
skämtbilden av juden vanligare både där och i Söndags-Nisse.

En betydligt vanligare rollkaraktär från rum utanför staden är landsbygds-
bon, vilket också är förklarligt eftersom vid 1800-talets slut kom en majo-
ritet av Stockholms invånare från landsbygden eller från mindre städer.140 
Skämtbildens skildring av landsbygdsbon hänger till viss del samman med 
nationalromantiken och idealiseringen av landsbygden, liksom med rädslan 
för urbaniseringens förödande kraft.

Hufvudpersonen
I samband med Stockholmsutställningen 1897 utkom Stockholm. Sveriges 
hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 
1897. Boken är uppdelad i kapitel som tillsammans ska ge en fullskalig bild av 
Stockholm. I ett kapitel, ”Statistiska uppgifter angående staden och dess be-
folkning”, beskrivs bland annat fördelningen av sysselsättning bland invånar-
na, baserad på siffror från år 1890. Här benämns, av den befintliga kyrkoskriv-
na befolkningen på 246 454 invånare, 63 699 individer som ”hufvudpersoner”. 
Vid sidan av denna grupp räknas stadens övriga invånare: 48 822 ”biträden”, 
16 262 ”tjänstehjon”, 32 739 ”hustrur” utan uppgivet yrke och 84 932 ”övriga 
familjemedlemmar”.141 

Enligt SAOB definierades ”hufvudperson” 1809 som ”person som i ett 
hushåll l. ett yrke icke tillhör kategorien biträden l. medhjälpare o. d.”.142 
I yrkeslivet är de alltså ledande personer till vilka de övriga är underställda. 

Ingenting visar hufvudpersonens kön, men med tanke på hur få kvinnor 
som hade framskjutna ställningar i yrkeslivet måste en stor majoritet ha varit 
män. Ordvalet ”hufvudperson” är inte lika specifikt som ”biträde”, ”tjänstehjon” 
eller ”hustru”, men innebörden tydliggörs genom kontrast till dessa. Begreppet 
är passande för den borgerlige mannens position i 1800-talssamhället, även 
om långt ifrån alla borgerliga män innehade ledarpositioner. Som grupp fick 
dock den redan starka manliga delen av borgerligheten under seklet en allt 
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tydligare maktposition.143 Karin Johannisson skriver om den under 1800-talet 
expanderande medelklassen, att den kom att ”upprätthålla vad som kan kallas 
tolkningsföreträde”.144 I en analys av bilder som pekar ut och definierar andra 
grupper är detta tolkningsföreträde viktigt.

De här behandlade spelplatserna, scenerna, kulisserna och rollgestalterna 
kommer att undersökas i följande kapitel utifrån bildernas rum, kropp och 
handlingar. Det är viktigt att se spelplatserna, scenerna, kulisserna och rollge-
stalterna som relationella. Liksom kulissen och aktörerna påverkar scenrum-
met, uppstår betydelser i bilden i mötet mellan bildens olika element.

Och liksom föreställningen påverkas skämtbilden av vem eller vad som 
för tillfället inte befinner sig i blickfånget. I studien ska följaktligen även det 
otecknade tecknas.
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SKÄMTPRESSEN

På liknande sätt som Paris konstruerades i den parisiska pressen, konstruerade 
stockholmska tidningsredaktioner och tryckpressar en bild av vår huvudstad, 
om än i mindre skala och spridning. Vanessa Schwartz skriver om dagstid-
ningen att den utformades för att locka till sig en föreställd universell läsare. 
Budskapet skulle vara så brett att alla kunde känna sig inkluderade.145 För 
skämtpressens del handlar det om att tilltala med humorn. Ett deltagande 
skratt ger en tidningsköpare. Men samtidigt som skrattet för samman vissa 
kan det stöta bort andra, i synnerhet när humorn berör kontroversiella, dags-
aktuella frågor.

En offentlig röst
För en analys av uttryck i förhållandet mellan stadens offentliga rum, den of-
fentliga debattens frågor och frågornas gestaltande i det offentliga fenomenet 
press kan Jürgen Habermas teori om borgerlig offentlighet knappast undgås. 
Jag avser dock inte använda mig av den utan nämner den här enbart för att 
påminna om pressens betydelse i det offentliga samtalet mellan privata indi-
vider. En borgerlig offentlighet uppstår i de rum där privata personer (ur en 
särskilt villkorad samhällsgrupp) möts och diskuterar innehållet i tidningar 
och formar en allmän debatt. Det tidiga 1700-talets nya tidningar beskriver 
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Habermas som så sammanflätade med sina läsare att artiklarna inte ska ses 
som underlag för publikens diskussion utan som en beståndsdel av publiken. 
Tidningarnas texter och det muntliga samtalet är delar av samma diskus-
sion.146 I skämttidningarna visas detta genom ”Brevlådespalter”, insändar-
material och läsarnas förslag med anekdoter och roliga historier för tecknarna 
att utgå ifrån.147 Hur stor del av tidningarnas material som styrdes av läsarna 
vet vi inte. Lars M. Andersson framhåller att material byggt på insändare 
inte skiljer sig från material i resten av tidningen. Det innebär att publiken 
behärskade samma visuella koder som redaktörer och medarbetare. Bilderna 
är därmed ett uttryck för en föreställd gemenskap mellan konsumenter och 
producenter.148

Skämtpressens funktion som opinionsbildare visas inte minst av de po-
litiska intressen som stred om genren. När Albert Engström startade Strix 
skrev han i ett brev till Carl Larsson att han och hans medarbetare ville att 
tidningen skulle fungera som ”motvikt till S.Ns ensidighet och socialdemo-
kratiska tendens”.149 Den ”socialdemokratiska tendens” Engström syftar på är 
redaktör Hugo Vallentins kampanj för Hjalmar Branting. En ännu tydligare 
indikator för skämtpressens opinionsbildande funktion vid sekelskiftet ges av 
det faktum att Socialdemokraterna år 1901 startade den egna skämttidningen 
Karbasen.150

Det finns en dubbelhet att ta hänsyn till gällande publikens medskapande 
roll. Skämtbilden kunde å ena sidan föreslås av läsarna, å andra sidan slutför-
des den av tidningens medarbetare som i flera fall, tilltagande under periodens 
gång, räknades till den kulturella eliten. Konstnärer som kom att etableras i 
den svenska konstens kanon (ofta medlemmar ur Konstnärsförbundet) var 
inte sällan verksamma som skämttecknare. Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno 
Liljefors, Victor Andrén, Ivar Arosenius och John Bauer är samtliga konst-
närer som bidragit till skämtbildernas bestånd. Detta gäller dock i de flesta 
fall bilder och texter gjorda runt sekelskiftet och därefter, mindre ofta under 
inledningen av den period jag studerar. Carl Larsson var visserligen Kaspers 
huvudsakliga tecknare under 1870-talet, men han var det som fattig konst-
student och inte som erkänd målare.151
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Föregångare och influenser
Skämtpressen hade en tydlig föregångare i 1800-talets dagskommenterande 
boulevardpress, en genre som även den ingick i den offentliga läsningen och 
hade en samhällskritisk ton annan veckopress saknade. Boulevardpress avser 
ursprungligen franska tidningar som såldes i lösnummer ute i städer och 
hade alltså inte prenumeranter. Boulevardpressen ansågs mer benägen på 
sensationsjournalistik just för att tidningarna såldes i lösnummer. Släktskapet 
 mellan boulevard- och skämtpress visas inte minst av det faktum att den första 
svenska skämttidningen utgavs av boulevardtidningarna Fäderneslandets och 
Folkets rösts medarbetare Gustaf Wahlbom.152 Samspelet mellan text och bild, 
kännetecknande för skämtbilden i 1800-talets mitt, kan spåras just till sam-
mansmältningen mellan boulevard- och skämtpress.153 Wahlboms teckningar 
i boulevardpressen bär dock inget av den milda komik som svensk karikatyr 
skulle komma att förmedla bara några decennier senare. Boulevardtidningar-
na beskrivs som riktade till mindre bemedlade klasser, medan skämtpressen 
hade borgerlighetens män som sin målgrupp.154 Att det inte är en rak linje 
mellan uttalad målgrupp och verklig läsare visar inte minst Tore Blanches 
kommentar; om Fäderneslandet skriver Blanche att den ”köptes naturligtvis 
af ingen, men var icke dess mindre af hvar och en nogsamt kändt och läst”.155 

I övrigt var den främsta inspirationskällan för den svenska skämtpressen de 
internationella föregångarna. De svenska tidningarna lånade både idéer och 
tryckta teckningar från utländska tidningar.156 De första skämttidningarna 
uppkom som politiska uttryck i Frankrike efter julirevolutionen 1830. Först 
ut var La Caricature (1830), följd av Le Charivari (1832), båda grundade av 
Charles Philipon. I Tyskland grundades Fliegende Blätter 1844 av xylograferna 
Kaspar Braun och Friedrich Schneider, till en början politiskt radikal men från 
1850-talets mitt en skämttidning för borgerligheten.157 Tyskland kom senare 
att få en stark tradition av skämt i pressen. Den mest ihågkomna är tidningen 
Simplicissimus, grundad år 1896 med Thomas Thedodor Heine som tecknare.158

Storbritanniens stora skämttidning var Punch (egentligen Punch, or the 
London Charivari), utgiven 1841–1992 och återupptagen 1996–2002. I text 
och bild kommenterades dagsaktuella politiska och samhälleliga frågor. Vin-
jettfiguren var, liksom i Kasper, en kasperdocka. Carl Laurin framhåller Punchs 
familjevänliga ton. Skämten skulle tilltala inte bara medelklassens män, utan 
även deras döttrar och fruar. Laurin menar att Punch var en produkt av den 
viktorianska erans prydhet och därför olik sin förebild Le Charivari.159 
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Punch och Le Charivari utgjorde starka förebilder för den svenska skämt-
pressen. Laurin sluter sig till att vi i vår neutralitet kunde beundra och skratta 
åt både engelskt hyckleri och franskt lättsinne. På så sätt ges också en träffande 
beskrivning av tonen i Söndags-Nisse och Kasper: mycket i dem kretsade kring 
sex, men outtalat, dubbelmoraliskt.

Söndags-Nisse
Den 2 februari 1862 publicerades provnumret av Sveriges första skämttidning, 
Söndags-Nisse. Grundaren, xylografen och tecknaren Gustaf Wahlbom, var 
landets första publicistiskt yrkesverksamme satir- och karikatyrtecknare.160 
Som sådan kom han att bli en stark och vitt spridd opinionsröst. Hans nidbil-
der av författaren Carl Jonas Love Almqvist och Aftonbladets grundare, Lars 
Johan Hierta, hade stor genomslagskraft. Genom Wahlboms och Folkets rösts 
försorg blev Almqvist och Hierta två av Sveriges första offentligt igenkända 
personer.161 

Wahlboms självporträtt finns i Söndags-Nisses titelvinjett. Han sitter till 
höger om Nisse och ritar. Tidningarnas titelfigurer, en narr eller ett överna-
turligt väsen, användes för att visa på genrens oppositionella karaktär och var 
ett inslag hämtad från den internationella skämtpressen. Narren är ju den 
figur som har rätt att håna och driva med makten, och ändå gå fri. På Nisses 
vänstra sida sitter en annan tomtefigur som alltmer kom att likna Johan 
Gustaf Schultz, tidningens redaktör 1864–1869.162 Nissarnas mössor på-
minner om frygiska mössor eller bonnets rogues, som var etablerade symboler 
för frihet och revolution. Redan med detta enkla medel signalerar tidningen 
sin funktion som oppositionell och radikal. Omslagsbilden hämtades från 
den danska tidningen Folkets Nisse (1852–1855), också den med en tomte-
nisse omgiven av medarbetare och ett motto under bilden: ”Et Værn mod 
Forurettelse er Pressen”.163

När Wahlbom avled 1876 övertogs förläggarskapet av hans hustru Hilda 
Wahlbom. Från 1870 var författaren, journalisten och skådespelaren Frans 
Hodell tidningens redaktör, och från 1881 även dess förläggare.164 Hodell gav 
Söndags-Nisse en gladare och mer humoristisk framtoning än den mer radikala 
satir som tidigare präglat utgivningen. Under hans ledning blev Söndags-Nisse 
en succé och uppskattats ha tryckts i över 10 000 exemplar vid 1870-talets 
mitt.165 Efter Hodells död 1890 tog Karl Schöldström över redaktörskapet 
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fram till 1894 då Josef Oscar Bensow tillfälligt övertog rollen som ansvarig 
utgivare.166 Redan i maj samma år blev Hugo Vallentin redaktör och ansvarig 
utgivare, vilket han förblev fram till 1901. Söndags-Nisse var under hans led-
ning liberal med tydliga socialdemokratiska sympatier.167

Vallentins tillträde sammanföll med förändringar i tidningens utform-
ning. Vallentin förde själv en ideologisk förnyelse med sig, men även tekniska 
framsteg samt anlitandet av tecknaren Albert Engström livade upp. Både 
Söndags-Nisse och Kasper gick 1893 från träsnitt till auto- eller fototypi.168 
Innan de nya metoderna förändrade bildproduktionen var antalet bilder färre 
och samma motiv kunde användas till olika texter i skilda nummer. Vallen-
tins kloka drag att anställa Engström gav tidningen en ny prägel. 1894 skrev 
Vallentin ett ettårskontrakt med Engström, vilket gav Vallentin ensamrätt på 
Engströms teckningar.169 Inspirerad av Punchs omslag med slagkraftig poli-
tisk satir införde Vallentin den tecknade omslagsbilden. Tecknare var Edvard 
Forsström som i sina omslagsbilder kommenterade dagsaktuella händelser, 
ofta med politiska aktörer i rollerna. Vallentins stora intresse för den nya 
socialdemokratin gjorde tidningen mer politisk än förr (och senare). Blanche 
fastställer om Stockholmspressen att Söndags-Nisse under Vallentins ledning 
blivit en politisk skämttidning ”som i olikhet med sina kolleger hufvudsakligen 
redigeras med hänsyn till den gångna veckans händelser och i hvarje nummer 
är försedd med kartonger öfver politiska personer eller andra, som ådragit 
sig uppmärksamhet under veckan”.170 Efter Vallentins avgång 1901 övertogs 
redaktionen av Hasse Zetterström (Hasse Z). 1924 slog Zetterström och Eng-
ström samman sina tidningar till Söndagsnisse-Strix, som levde kvar till 1954. 
Årsboken Lutfisken fortsatte som jultidning fram till 1966. På varje omslag 
från 1862 till 1954 trycktes ett Voltairecitat, som fungerade som tidningens 
motto: ”Alla sätt äro bra – utom det tråkiga.”171

Kasper
Kasper grundades 1869 av skådespelaren, sago- och revyförfattaren och sena-
re riksdagsledamoten Richard Gustafsson. Han var tidningens redaktör och 
utgivare fram till 1910. Gustafsson stod även för det mesta av det skrivna 
innehållet i tidningen. Under den period som behandlas här framstår Kasper 
som tidningen med starkast samhällsengagemang. Det gäller inte bara i bilder 
utan även i text (före Vallentins tillträde på Söndags-Nisse). Huruvida Kasper 
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var mer eller mindre politisk än Söndags-Nisse beror på vad som räknas som 
politik. Kasper framvisade mer den fattiga befolkningen, den ensamståen-
de modern, från 1890-talet även landsbygdsbefolkningen, men möjligen låg 
koncentrationen inte på politiska sakfrågor. Två exempel på Kaspers politiska 
ställningstagande i text är den tidigare nämnda krönikan om judeförföljelsen 
i Tyskland och en krönika från 1879 som förespråkade kvinnlig rösträtt.172

Redaktör Gustafsson var mån om att Kasper skulle vara en bildtidning 
med ordentliga teckningar.173 Carl Laurin skriver om Kasper att den var Sön-
dags-Nisses enda konkurrent under 1870- och 1880-talen. Det är dock det 
mest positiva han har att säga. Laurin är mycket kritisk till Kasper, både ifrå-
ga om den politiska färgen (”den ytliga, floskulösa liberalismens”) och om 
bilderna: ”Ehuru Kasper i den mest utsträckta grad levde på plockgods ur 
utländska tidningar, ger i alla fall dess textafdelning ett starkt intryck af de 
mindre fördelaktiga sidorna i den tidens stockholmslynne.”174 Söndags-Nisses 
återanvändande av bildmotiv har jag dock inte hittat i Kasper. Under periodens 
första hälft ligger större tonvikt på bildarbetet i Kasper än i Söndags-Nisse. 
Stockholmskrönikören Claës Lundin skriver 1890: 

Söndagsnisses medtäflare är Kasper, som går i samma riktning, men 
ej alltid varit så kvick i vändningarna. Med honom har dock på senas-
te tiden försiggått en icke obetydlig förändring, vilken sannolikt skall 
leda till ökad spridning. […] Teckningarna ha alltid varit goda och äro 
sannolikt de som främst bidragit till Kaspers spridning.175 

1910–1918 var Mats Olof Gustafsson ansvarig utgivare. Han var också tid-
ningens redaktör 1919. Under 1920 tjänstgjorde Sigge Strömberg som re-
daktör, ersatt 1921–1927 av Emil Norlander. Under 1927 delade Norlander 
redaktörskapet med Erik Palm, som tog över som ensam redaktör från 1927 
(nr 44) till 1930. 

1919 (året efter grundaren Richard Gustafssons död) köptes Kasper av 
Åhlén & Åkerlund för att 1926 slås samman med tidningen Förgät mig ej. I 
den formen levde Kasper till 1930. Vid denna tidpunkt fanns bara Söndags-
nisse-Strix och Grönköpings Veckoblad kvar av alla Sveriges skämttidningar.176

Tecknarna
Gustaf Wahlbom tecknade för Söndags-Nisse 1862–1876. Bertram Thelin 
var Söndags-Nisses tecknare från den 2 februari 1876 fram till sin död 1880. 
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Edvard Forsström tog över 1880 och fortsatte fram till 1901 då han följde 
med Hugo Vallentin till PUCK. Utöver dessa anlitades för Söndags-Nisse bland 
andra Bruno Liljefors, Albert Engström och OA. Engström var aldrig formellt 
Söndags-Nisses huvudtecknare, men under hans tid på tidningen (1894–1897) 
användes hans bilder ofta och inverkade på stilen hos tecknare som kom efter 
honom. Samma sak gäller OA som ersatte Engström. När Zetterström tog 
över redaktionen på Söndags-Nisse blev OA tidningens tecknarstjärna.

Kaspers förstetecknare var Carl Gustaf Hellqvist, 1869–1872, efterträdd av 
Carl Larsson som arbetade där fram till 1877. (Han bidrog även med enstaka 
bilder strax före och efter sin anställning.) Victor Andrén tog över efter Carl 
Larsson vid nyåret 1877. Andrén fortsatte på Kasper under resten av den tid 
jag studerar, men tecknade allt mer sällan från 1890-talets mitt. Andréns bil-
der kännetecknas av vad jag här benämner som den ”fotolika stilen”. Det är 
en realistisk stil där motivet framställs som fångat i ett ögonblick. Andrén var 
en flitigt anlitad reportagetecknare för diverse kultur- och sportevenemang. 
Även hans skämtteckningar påminner om realistiska reportagebilder. Mot 
periodens slut, år 1898, övertog Axel Bäckman positionen som tidningens 
förstetecknare. Han behöll den rollen fram till tidningens nedläggning 1930. 
Bäckman gav Kasper ett återkommande tema av bilder i en mer naiv och fri 
stil, ofta med landsortsbor i framträdande roller.

Från nummer 29 år 1898 uppträder det enda kvinnliga namnet under hela 
perioden bland de namngivna tecknarna: Sigrid Gustafsson. Om henne finns 
bara mycket bristfällig information, men enligt Bertil Carlqvist, som 1980 
donerade sin samling av originalskämtteckningar till Norrtälje konsthall, var 
hon troligen Richard Gustafssons dotter. I början av sin produktion arbetade 
hon i huvudsak med laveringar, men övergick sedan alltmer till tusch.177 Hon 
tecknade för Kasper 1893–1916, och signerade ofta sina bilder.

Läsaren 
Med ”läsare” avser jag två skilda mottagare, som kan, men inte behöver, likna 
varandra. Den ena är den faktiska läsaren, den levande fysiska kroppen som 
läste tidningen någon gång mellan år 1870 och 1900. Den andra är den tänkta 
mottagaren.

Ett sätt att komma närmare läsaren i båda bemärkelser är att se till vem 
som tilltalas i text, bild och annonser. En framgångsrik skämttidning har den 
fördelen för en forskare att den bekräftar sig själv genom att vara kommersiell. 
En tidning som säljer fungerar i sitt tilltal. Både Söndags-Nisse och Kasper 
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sålde bra. Det betyder dock inte att den tänkta mottagaren och den verkliga 
mottagaren bär samma slags identitet. 

Skämttidningarna riktade sig, i likhet med boulevardpressen, till den man-
lige läsaren – men, till skillnad från boulevardpressen, främst till den borgerlige 
mannen. Lars M. Andersson refererar Germund Michaneks uppfattning av 
skämtpressens läsare som en borgerlig herre: ”det kan vara svårt att bevisa, 
men inte lär det vara en feminin smak som tilltalas av snus och brännvin, 
tankspridda professorer, snåla judegubbar, elaka svärmödrar, högadliga ka-
vallerister och degenererade grevinnor”.178 Tilläggas bör dock att den största 
delen av mitt material inte behandlar dessa bildmotiv, åtminstone inte i första 
hand. I stället är det främst kvinnan som skärskådas, i undantagsfall hyllas, 
men framför allt ifrågasätts och förlöjligas från alla humorns möjliga vinklar. 
Huruvida kvinnorna själva tilltalades är svårt att säga, men det var i alla fall 
ett ämne som i högsta grad angick kvinnliga läsare. Det som är känt är att 
skämtpressens skapare var män. I mitt material förekommer, som sagt, bara en 
kvinnlig tecknare, en kvinnlig förläggare och ingen kvinnlig redaktör.

Flera bilder bär rubriker som är direkta tilltal till läsaren. I dessa fall är den 
tänkta läsaren tydlig: ”Sådana äro våra fruar”, ”Råd till äkta män”, ”Varning till 
äkta män”, ”Sådana äro kvinnorna” pekar tydligt mot mannen. Det finns också 
rubriker som ”Tjänstefolket nu för tiden” eller ”Från gatan” (med motiv med två 
stökiga lösdrivare eller män ur arbetarklassen). Dessa kan fungera för både män 
och kvinnor, men visar på en klasstillhörighet där tänkt mottagare och avsända-
re av över- eller medelklass betraktar den fattigare befolkningen. Annonserna 
är också i de flesta fall riktade till män, i synnerhet till en klass som har råd att 
roa sig och införskaffa nya varor, eller konsumera kultur (teater och litteratur). 

Förutom prenumerationer till hela hushåll spreds tidningarna ute i stadens 
offentliga rum. Bilderna var därmed lättillgängliga på två sätt: dels på tidning-
arnas plats i stadens rum – i rakstugor, väntrum hos läkare, på kaféer, restau-
ranger, i läsesalar och genom gatornas lösnummerförsäljning –, dels genom 
det estetiska uttryckets till synes enkla budskap. Det faktum att skämtpressen 
tillhörde den offentliga läsningens tradition gör det svårt att helt uppskatta 
dess spridning. I de fall upplagesiffror är kända säger de ändå inte så mycket 
om hur många personer som verkligen läste tidningen. Tidningarna uppger, 
i sin reklam, antal uppskattade läsare. Dessa marknadsföringssiffror är med 
all sannolikhet något överskattade. År 1901 skriver Söndags-Nisse att de har 
”minst 100 000 läsare”.179 De upplagesiffror som faktiskt finns gäller de två 
första åren under den studerade perioden. Kasper hade år 1870 en upplaga på 
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5 760, 1871 på 4 310 och 1872 på 5 000. Motsvarande siffror för Söndags-Nisse 
är 6 060, 7 690, 7 830.180 Andersson tar år 1910 som exempel för att räkna ut 
ett ungefärligt antal om 720 000 läsare för hela den svenska skämtpressen. Han 
räknar med att varje tidning har omkring tio läsare. Andersson utgår från upp-
giften att Dagens Nyheters upplaga 1889 låg på 25 000 exemplar och att varje 
lästes av runt sex personer. Eftersom en skämttidning har en längre livslängd 
än en dagstidning utökar Andersson antalet läsare till tio stycken. Visserligen 
är det svårt att överföra uppskattningarna till en tid då skämtpressen inte hade 
samma stora genomslagskraft som vid sekelskiftet. Det gäller i synnerhet 
periodens inledning. Å andra sidan fanns det då inte så många tidningar att 
välja på, vilket kan ha givit ett högre antal än tio läsare per tidning. Enligt 
Anderssons modell hade tidningarna 1872 43 100 respektive 78 300 läsare.

Prenumerationer till hela hushåll innebar troligen att det även fanns kvinn-
liga läsare. Det är inte helt osannolikt att tjänstefolk hos prenumeranter-
na också hörde till läsekretsen. I de flesta fall är det manliga signaturer och 
manliga namn under tävlingsbidragen, men det förekommer också exempel 
på kvinnor. Tidningarna kunde således, trots det manligt borgerliga tilltalet, 
skrida över gränser av klass, ålder och kön.

Tidningen som helhet
För att ge en helhetsbild av de tidningar som skämtbilderna publicerades i 
följer här en genombläddring av sammanlagt sex nummer från åren 1870, 
1885 och 1900. Det är ingen analys av text eller bild, utan en enkel beskriv-
ning som syftar till att ge avhandlingens läsare en överblick av det material 
jag sedan ska analysera.

Kasper gavs ut varje helgfri lördag mellan 1870 och 1930. Det utgavs även 
fyra provnummer datumen 4, 11, 24 och 31 december 1869. 

Numret lördagen den 28 maj 1870 består av fyra sidor inklusive omslag 
och baksida. Omslaget pryds av vinjettbilden med tidningens maskot Kasper 
(bd 2). Runt bilden anges prisuppgifter för prenumerationer i Stockholm res-
pektive på landsorten samt pris och försäljningsställen för lösnummer (Stock-
holm, helt år: 4,75 kr, lösnummer: 10 öre). Här uppges också adressen till 
tidningsredaktionen och till chefredaktören, båda på Lilla Nygatan i Gamla 
stan. Under bilden står även chefredaktör Richard Gustafssons namn. Nedre 
halvan av omslaget pryds av en vers, vilket gäller samtliga nummer detta år. I 
just det här numret är versen ett ”Epigram till Kasper”, där Kaspers (omöjliga) 
uppdrag och kall beskrivs. 
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Första sidan i det enda uppslaget är delad i tre spalter: text, bildserie, text 
(bd 3). Den första textspalten består av två delar. En handlar om Uppsala 
universitets eventuella förflyttning till Stockholm, skildrad på ett komiskt vis 
utifrån studenterna vilda leverne. Den andra är en nidvers över ett parti som 
sjöng ”Vår urgamla frihet”. Textspalten till höger om bilden består också av 
två delar: en operastjärnas föreställning samt korta och kvickt formulerade 
utrikesnotiser. Mittenpartiet består av en bildserie som skildrar hur man gör 
en bekantskap. Uppslagets andra sida har två mindre bilder. Resten är text. 
Den ena bilden skildrar soldater som tågar i Kungsträdgården och skrämmer 
slag på parkens besökare. Den andra visar en man som avundas svanens långa 
hals eftersom denna lämpar sig så bra för toddydrickning. Texterna är samtliga 
riktade mot olika orättvisor och överheter som Kasper vill angripa: kyrkan, 
monarkin, klassamhället. Texten står på så vis för ett samhällskritiskt budskap, 
medan bilderna knappt berör sådana frågor.

Sista sidan, baksidan, rymmer två bilder, varav den ena är en liten illustra-
tion som återkommer i flera nummer: två samtalande män ovanför ett komiskt 

 Bild 2.

 Bild 3. 
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replikskifte (bd 4). Den andra bilden finns på sidans mitt och är något större. 
Den föreställer ett fint klätt äkta par. Frun bär en klänning som slutar strax 
under knäna. Maken förfasas över hennes mode. Texterna på sista sidan består 
av ”Kaspers knäppar” (korta notiser där olika fenomen och personer utsätts 
för Kaspers sarkasm) samt av kulturnotiser.

Söndags-Nisse utgavs varje söndag mellan 1862 och 1924.181 Söndagen den 
29 maj 1870 består tidningen av fyra sidor inklusive omslag och baksida. På 
omslaget ses vinjettbilden med maskoten Nisse (bd 5). Under titeln presen-
teras trycksaken som ”illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir”. 
Under denna rad ges tidningens Voltairecitat. Vid sidan om bilden finns, lik-
som i Kasper, prisuppgifter för prenumeration respektive lösnummer (helt år: 
4,75 kr, lösnummer: 10 öre – observera samma pris som konkurrenten). Den 
nedre hälften rymmer en längre text, även det i likhet med Kasper. I det här 
numret är texten en vers om vårens ankomst, under signaturen ”Lotten”, och 
en kort krönika om det politiska läget i Sverige, författad ”af en obekant”. Sista 
sidan avslutas med namnen på tidningens medarbetare: ”För redaktionen: J.G. 

 Bild 4.

Bild 5.
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Schultz. För illustrationerna: G. Wahlbom. Förläggare: G. Wahlbom”. Här 
skiljer sig alltså de två tidningarna åt. Kasper, som använde sig mer av lånade 
bilder från utlandet kunde troligen inte ge samma status åt sin tecknare som 
Söndags-Nisse. Wahlbom var redan en etablerad satiriker med sina bilder i 
Fädernes landet och Folkets röst. Han var dessutom tidningens grundare och 
förläggare. Det är också möjligt att Kasper som så pass ny tidning 1870 ännu 
inte hunnit etablera sig genom bilder och tecknare.

Första uppslaget bär fem bilder varav en är en återkommande miniatyr av 
en skrattande nisse, tre är illustrationer till en längre fiskehistoria (bd 6). Alla 
tre textillustrationer visar en man i en båt som försöker bemästra sitt fiske. Den 
återstående bilden föreställer tre män, tecknade i judekarikatyrens form (dock 
i en relativt återhållen stil), som dricker tillsammans på Strömparterren.182 
Under bilden följer en text på rim signerad ”Paul-Louis”. Efter fiskehistorien 
följer en krönika där krönikören skriver att han hellre är på sitt lugna som-
marnöje än på Stockholms olika nöjesplatser. På sista sidan fortsätter krönikan 
signerad ”Nemos” (bd 7). Mitt på sidan finns en bild som ingår i en serie (se 

Bild 6.
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”Handlingen”). En kvinna går i blåsväder. Vinden för klänningen bakåt så att 
en del av benen blottas. Sidan innehåller även teaternotiser, en ordrebus och 
en brevlådespalt.

1885 års Kasper är sig relativt lik från 1870. Den från 1885 består fortfaran-
de av fyra sidor inklusive omslag och baksida. Både omslaget och tidningens 
sista sida innehåller annonser. På omslaget omges vinjettbilden av reklam och 
baksidan är en hel annonssida. Den nedre halvan av omslaget utgörs av en 
större bild, ofta från en aktuell teater- eller varietéföreställning, och en krönika 
uppbyggd av olika aktuella nyckelord.

I nummer 27 från den 4 juli skildrar bilden inte en kulturhändelse. Det är 
en illustration med rubriken ”Den moderna damverlden eller Stockholms kor-
na sådana de äro” (bd 8). Bilden visar olika kvinnor, vissa i helfigur, andra med 
bara ansikten. Två av dem tittar rakt mot betraktaren och ser ut att posera för 
denne. Bilden är signerad V. Andrén. Krönikan inleds med nyckelrubrikerna 
”Bot för torkan”, ”Den nya syndafloden”, ”Lefve nykterheten!”, ”Förgiftade 
småttingar”, ”En lustig lustresa” samt ”Uppseendeväckande sevärdheter”. Krö-

Bild 7.

Bild 8.
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nikan behandlar torkan som besvärar ”landtmännen”, men inte stör stock-
holmarna. Vidare driver krönikören med godtemplare i nykterhetsdebatten, 
turistande göteborgares lustresa till Stockholm samt Julius von Payers sensa-
tionsmålning Dödens vik.183 Krönikan bär signaturen ”Bror Jonatan”. 

Tidningens enda uppslag har två bilder på varje sida, samt en mindre 
symbol bild föreställande Kasper (bd 9). Bilderna upptar omkring en åttondel 
av utrymmet på vardera sida. Texten är alltså mycket dominerande. Den första 
bilden rubriceras ”Kamratskap” och utspelar sig mellan två män (det finns även 
en diffust tecknad man i bakgrunden) vid något slags kyrkligt förhör. Den 
andra bildscenen skildrar en flirt mellan en man och en kvinna. I den tredje 
teckningen beklagar sig en man inför en annan man för att han råkat gifta sig 
med en kvinna vars far gjort konkurs. I den fjärde bilden (på tidningens sista 
sida) ber en ”hr Baron” en ”hr kommerserådet” om ett lån på 1 000 kr. Båda 
scenerna berör maktförhållanden män emellan. Texterna är, liksom krönikan, 
av lättsam karaktär och utgörs av roliga historier, fyndiga verser och lustigheter 
om kvinnors mode. Därutöver finns även här ”Kaspers knäppar”, vars knäppar 

Bild 9.
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inte heller är särskilt hårda; de flesta liknar roliga historier eller ordvitsar: ”600 
göteborgare ha besökt oss denna vecka. Naturligtvis är luften mättad med 
witsar, som komma att hagla ner längre fram i månaden.” En liten politisk 
knäpp får den norske ecklesiastikminisern Jakob Sverdrup för att han anses 
ligga bakom att författaren Alexander Kiellands inte fått ”digtergage”. 

I 1885 års Söndags-Nisse är titelsidan sig lik (bd 10). Texten utgörs av en 
dagsaktuell krönika skriven av tidningens redaktör. Varje krönika detta år 
inleds av ett antal nyckelord. Krönikan från den 26 juli har nyckelrubriker-
na ”Nyheter”, ”Berns och Hasselbacken”, ”Punsch-jubel”, ”Bellmansfesten”, 
”’Fruntimmersveckan”, ”Snusk”, ”Tyst, tala aldrig om’et”, ”Fridfullt”. Som rub-
rikerna avslöjar är det inga djupare ämnen som diskuteras utan framför allt 
punschpriserna på Berns och Hasselbacken.

Tidningen består av åtta sidor inklusive omslag, baksida och fyra sidors an-
nonser. Sidorna (räknat från och med omslaget) 2, 7 och 8 är fördelade på om-
kring en tredjedel bild, två tredjedelar text. Varje sida rymmer tre teckningar, 
varav en är densamma på sidan två respektive sidan åtta. Bilden återkommer i 

Bild 10.

Bild 11.
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flera nummer, likt den som illustrerade den roliga historien i Kasper från 1870. 
Bilden på sidan två återfinns också här ovanför en rolig historia och den på 
sidan åtta återfinns ovanför det som i Kasper kallades ”Kaspers knäppar” och 
som i Söndags-Nisse går under benämningen ”Spetskulor”. Det återstår då sju 
bilder: en mellan två kvinnor klädda i fäktningskostym med rubriken ”Wie-
ner-fäkterskorna i Cirque Hollande”, en kvällsbild med en man som uppvak-
tar en kvinna utanför en mörk port (bd 11), samt en situation berättad i två 
delar under rubriken ”Efter stormen”. I den första delen klagar en kvinna över 
att hon inte kan nå sin man i stan eftersom telefonledningarna blåst ner och 
i den andra talar männen om lyckan över detsamma. Den femte bilden, ”På 
resa i broderlandet”, skildrar en man som under sin påklädnad beklagar sig 
för inackorderingsdamen om smådjur i sängen som hållit honom vaken (bd 
12). På tidningens sista sida syns en mindre bild med en sufflör och en aktör 
på Mosebacke Varieté i föreställningen Marmortablå, samt en större bild med 
två fint klädda personer, en man och en kvinna, med varsitt fiskespö (bd 13).

Texterna är av lätt karaktär, antingen roliga historier, kulturhändelser el-

Bild 12.

Bild 13.
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ler små, relativt beskedliga politiska utfall. 
På annonssidorna marknadsförs skönhets-
produkter, främst för män (exempelvis mus-
taschbalsam), restauranger, cigarrer, teatrar, 
tekniska hushållsprodukter (apparater för 
vattenfiltrering, stickmaskiner), sprit, pikanta 
fotografier, hängslen, möbler och böcker. Just 
i det här numret annonseras Strindbergs Gif-
tas, andra upplagan. Längst ner på sista sidan 
anges, liksom i numret från 1870, namnen 
på tidningens medarbetare: ”För redaktio-
nen: Frans Hodell. För illustrationerna: Edv. 
Forsström och Mauritz Meijer. Förläggare[:] 
Frans Hodell.”

I Kasper år 1900 har omslaget ändrat ka-
raktär. Kasperfiguren visar nu upp en scen 
för sin publik, som på en teaterscen (bd 14). 
Dessa återkommande scener är politiska, ofta 
kommentarer av stora världshändelser, till 
skillnad från Söndags-Nisse vars omslag vid 

samma tid nästan alltid hade inrikespolitiska ämnen.
I numret den 4 augusti är det den brittiske politikern Robert Chamber-

lain som samtalar med en utmattad Lord Roberts.184 Omslagsbilden är inte 
längre omgiven av text utan av annonser. Under vinjettbilden anges namnet 
på chefredaktören Richard Gustafsson samt på tecknarna: A. Bäckman, V. 
Gernandt, S. Gustafsson.185 Tidningen består av åtta sidor inklusive omslag 
och baksida. Av dessa är två annonser, omslaget inräknat. Bilderna tar nu upp 
betydligt större del av utrymmet. På första uppslagets vänstra sida är det en 
längre text med rubriken ”Bondhistoria af John Johnson” (bd 15). Till texten 
hör en illustration av tre personer i en eka: en man och en kvinna som kysser 
varandra och en äldre gumma som förfasas. Även bilden på uppslagets högra 
sida är en illustration till samma text. Utöver denna utgörs sidan av två större 
bildscener och två korta texter i form av roliga historier. En av teckningarna 
skildrar mötet mellan en brukspatron och en landsortsbo, den andra är en scen 
av en olydig elev och en uppläxande magister på en pojkskola. Nästa uppslag 
har till tre fjärdedelar bilder och resten text (bd 16). En teckning i realistisk 
stil upptar halva sidan. Bilden skildrar en flirt mellan en äldre löjtnant och en 

Bild 14.

Bild 15.

Bild 16.
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ung kvinna. På samma sida berömmer två manliga gäster konsten i det hem 
de besöker. Nästa sida rymmer en scen från en teater där en teaterdirektör för 
ovanlighetens skull betalar ut löner till sina anställda, en scen med en berusad 
make på väg hem, samt en scen mellan en brukspatron och en trädgårdsmäs-
tare där brukspatronen vill att trädgårdsmästaren ska plantera gullregn i stället 
för silverpoppel. Det sista uppslagets vänstra sida består enbart av bilder (bd 
17). Det är en serie om sex teckningar med rubriken ”Pojkstreck (Bilder utan 
ord)”, i vilken en pojke skrämmer en husjungfru genom att klä ut sig till en 
hund med människokropp. Den högra sidan har tre scenbilder: en kvinna 
som kör bil, kommenterad av två män, ett möte mellan ”en främling” och 
en stadsbo, samt ett samtal om pengar mellan en pojke och en äldre kvinna. 
Baksidan utgörs av annonser, som vänder sig till både manliga och kvinnli-
ga konsumenter i den mån dessa skönhetsprodukter passar båda: fickborste, 
eau-de-cologne, munvatten, smycken (bd 18).

För Söndags-Nisse har omslagets uppbyggnad år 1900 förändrats sedan 

Bild 17.
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1885. Vinjettbilden är betydligt mindre och i stället för krönikan pryds om-
slaget av en stor illustration av Edvard Forsström – den 15 juli 1900 en bild 
med rubriken ”I konkurrensens och reklamernas tidehvarf föreställande herr 
Sörensen” (bd 19).

Tidningen består fortfarande av sammanlagt åtta sidor, omslag och an-
nonser inräknade. Annonserna upptar två sidor, vilket alltså ger sex sidor 
redaktionellt material. Första uppslagets vänstra sida består av bara bilder 
med tillhörande bildtext (bd 20). Det är femte delen i en bildserie om sex, 
publicerad i tidningen från den 15 april till den 19 augusti. Samtliga de-
lar bär rubriken ”En idrottsman” följd av olika underrubriker, här ”Luftseg-
ling”. Teckningarna visar en fetlagd man som försöker sig på olika idrotter. 
Samtliga försök slutar med att mannen störtar i avgrunden. (En annan bild 
ur samma serie avhandlas i analyskapitlen ”Kroppen”.) På nästa sida upptas 
nästan hela utrymmet (förutom avslutningen på ”En idrottsman”) av en text 
under den återkommande rubriken ”Ur notis- och skissboken”, underteck-

Bild 18.

Bild 19.
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nad med signaturen ”Bill”. I det här numret är rubriken ”Min egen badort”. 
Det andra uppslaget har fyra bilder, varav en är en illustration till en längre 

text om en resa till Paris (bd 21). Av de tre övriga skildrar den första ett samtal 
mellan två soldater, den ena väldigt fet och den andra mycket mager. Den 
komiska poängen ges av att den magre militären inte vet om det är löjtnanten 
eller löjtnantens bror han talar med. Den andra bilden visar ett möte mellan 
en yngre kvinna och en äldre dam, och den tredje en scen där en äldre man 
uppvaktar en ung kvinna. Texten om Parisresan fortsätter över hela nästa sida. 
Annonerna är placerade sist i tidningen. De marknadsför möbler, herrkläder, 
käppar, cigarrer, mediciner, restauranger och tekniska produkter, till exempel 
en amatörkamera (bd 22 och bd 23).

Gemensamt för de båda tidningarna är att bilderna samt annonserna ökar 
i antal och storlek under tiden jag studerar. Tidningarna växer visserligen 
också i hela sitt omfång, men bilderna får under perioden en större plats i 
förhållande till texterna.

Bild 20.

Bild 21.

Bild 22.

Bild 23.
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Så blev det gatorna som stod kulisser på nytt, och vare sig belysningen var morgonglittret över 
den brusande strömmen eller det aftonröda bakom västermalmens taksiluett – det var Staden 
som allt mer blev ram kring hans hägringar.

Henning Berger, Drömlandet 186

RUMMET

I Söndags-Nisses Chicagonummer från 1893, utgivet med anledning av världs-
utställningen i Chicago, skildras platser för svenska emigranter, platser på 
vilka de kunde känna sig nostalgiskt hemmahörande (bd 24).187 Skildring-
arna konstruerar ett tilltal och en föreställd gemenskap. De högst konkreta 
platserna som visas framstår som symboler för Stockholms urbana borgare. 
I vackra nostalgiska glimtar syns Skeppsholmen, Grand Hôtel, Nybroviken, 
Hasselbacken, Rosendals slott och Riddarholmen. Den tänkta mottagarens 
identifikation med platserna kan ske från två håll. Antingen väcks minnen 
till liv genom gestaltande av rum som den tänkta mottagaren känner väl eller 
också sker identifikationen genom att den tänkta mottagaren tilldelas ett rum 
att passas in i. Mottagaren anvisas en rumslig identitet.

I skämtbilden är det staden som står som scen och kuliss. Den är monu-
mentet över borgaren, och sinnebilden för sexuella möten. Staden är skämt-
bildens främsta rum, och längre in i detta rum visar sig detaljerna, de konkreta 
mötesplatserna, gator, parker, skridskobanor, kaféer, teatrar och maskeradbaler. 
Innanför husväggarna öppnar sig nya rum och i alla dessa, uppkomna ur ett 
slags stadens utvikning, ställs rollkaraktärerna upp: lösdrivare, prostituerade, 
soldater, servitriser och butiksbiträden, det fina folkets par och barn, arbetar-
klassens ungar och besökarna från landet, samtliga sedda genom den borger-

Bild 24.
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lige mannens blick. I detta kapitel undersöks skämtbildens scen, de i bilderna 
avbildade rummen, rollkaraktärernas riktning i rummet, betraktarpositionens 
rumslighet.

Rollkaraktärerna kodas genom relationerna till ”rummet”. På vilka platser 
hör de olika rollkaraktärerna hemma? Vems och vilka rum gestaltas och vems 
och vilka utesluts? Hur rör sig rollkaraktärerna i bildrummet? Vad är deras 
riktning? Varifrån kommer de och vart är de på väg? Alla dessa frågor berör 
rollkaraktärernas identiteter. Rummens påverkan på rollkaraktärer och rela-
tioner genomsyrar min analys. På vilket sätt stadens rum styrde individernas 
rörelser och identitet utanför bilderna har redan diskuterats. Mellan rummen 
utanför bilderna och rummen i skämtbilderna råder hela tiden en viss eller 
oviss relation. De betydelser som ges rummen utanför bilderna spelar roll för 
betydelsefunktionen för rummen i bilderna.

Syftet med detta kapitel är således att studera hur skämtbildernas roll-
karaktärer relaterar till rummet. Rummet ska här förstås i tre dimensioner: 
”rum som platser”, ”den rumsliga ordningen” och ”socialt rum”. Indelningen är 
hämtad från Griselda Pollocks essä ”Det moderna och kvinnlighetens rum”, 
presenterad närmare nedan.

Teoretisk utgångspunkt 
Pollock undersöker socialt och kulturellt skapad könsskillnad i det sena 
1800-talets Paris. I en studie av rummet ställer Pollock de manliga franska 
impressionisternas verk mot Mary Cassats och Berthe Morisots. Genom den 
manlige modernitetsfiguren ”flanören” får läsaren följa med genom de offent-
liga rum staden gav och som var öppna för de manliga konstnärerna, men 
svårgenomträngliga för deras kvinnliga kolleger, liksom för andra borgerli-
ga kvinnor. Pollock visar hur traditionella könsskillnader och uppdelningar 
manifesteras i måleriet. Med Cassats och Morisots motiv utvidgar Pollock 
modernitetens rum till att inkludera kvinnlighetens rum, det vill säga tillåtna 
rum i staden (park, teaterloge) samt intimsfären (sovrum, salong, veranda, 
trädgård).188

Termen ”impressionism” ska i min analys förstås främst utifrån impressio-
nistmålarnas utställningar i Paris under 1870- och 1880-talen,189 men också 
som en mer allmän stil inspirerad av dessa konstnärer, spridd i Europa och 
USA under århundradets sista decennier. I skämtbilderna syns impressionis-
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tiska inslag genom tema, motiv och perspektiv, snarare än genom teknik och 
estetisk utformning. Boulevardkulturen, den urbana erfarenheten och blick-
perspektivet är gemensamma inslag. Skämtbilder som stämmer in i denna 
liknelse behöver inte vara utförda långt efter impressionisternas utställningar 
i Paris. Tvärtom finns det flera bilder vars tema och motiv inte uppträder 
förrän senare i måleriet.

Jag utökar Pollocks undersökningsområden med ytterligare ett. Undersök-
ningen består då av (1) det traditionellt impressionistiska måleriet (manliga 
aktörer), (2) kvinnliga impressionisters verk, (3) skämtbilder. Med hjälp av 
denna jämförelsekedja synliggörs aspekter av rummets betydelse i skämtbil-
den, och inte minst bildernas ambivalens. Skämtbildens skildring av könens 
rum och manligt betraktande kan å ena sidan ses som en inordning i den 
erkända, kodifierade konsten, å andra sidan som en perspektivskiftning och 
till och med en omkullkastning av konstens bildparadigm. Även om skämt-
bilderna i tema följer det stilbildande impressionistiska måleriet, sker sam-
tidigt en brytning mot tidens rådande konstideal. Skämtbildens värld är en 
scenisk bild av den verklige mannens levda verklighet. Liknande förskjut-
ningar finns i perspektiven på dominerande konstriktningar. I skämtbilderna 
syns olika konstriktningar som influenser, samt som brytningar och komiska 
grepp. Exempelvis har Söndags-Nisse en serie bilder under rubriken Nisses 
konstutställning där texterna står för konstens språk och bilden bryter mot 
detta. I nummer tio i serien, Skogsparti med figur, vänds på innebörden av både 
”skogsparti” och ”figur”. Fyra klena granar på julgransfot står uppställda runt 
”figuren”, en sittande hoptryckt liten gumma.190

Kännetecknande för skämtbilden är att den är i sin tid, den spelar mot 
alla de rådande strömningarna: konst-ismer, debatter, politiska och kulturella 
händelser och underliggande föreställningar om jaget och världen. Det är 
alltså inte enbart impressionismen som är synlig i motiven, utan även realis-
men, romantiken, fotografiet, filmen och teatern. Dock är jämförelsen med 
det impressionistiska måleriet extra relevant för en analys av rumsligheten i 
skämtbilden. Likheter och skillnader i gestaltandet av stadens rum, blickars 
riktningar samt den spatserande mannens roll,191 fokuserar skämtbildens bud-
skap och identitetskonstruktion. Impressionismen är en användbar parallell 
till skämtbilden då båda bilduttrycken handlar om det urbana och det moder-
na. Jämförelsen med impressionismen innebär alltså inte en låsning i läsningen 
av bilderna. Tvärtom öppnar det för ett synliggörande av skämtbildens språk, 
inte minst på grund av att skämttecknarna och de svenska konstnärer som 
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inspirerades av de impressionistiska konstnärerna ofta rörde sig inom samma 
sociala rum, ibland även var samma personer. Det är alltså främst i själva me-
diet skillnaden ligger och inte, som i fallet med de kvinnliga konstnärerna i 
Pollocks essä, i skilda utgångsrum. Varför då behålla de kvinnliga konstnärerna 
från Pollocks diskussion i min jämförelse? Undantagen Sigrid Gustafsson 
var skämttecknarna och tidningsredaktörerna män. Och även om det fanns 
kvinnliga läsare så är det tydligt att målgruppen var den borgerlige mannen. 
Det oväntade är att det i skämtbilderna finns likheter med de delar Pollock tar 
upp som typiska för de kvinnliga impressionisternas verk: gemensamma rum 
och blickperspektiv som sällan finns i de manliga impressionisternas verk. Vad 
beror denna likhet i de två outsiderblickarna på? Vad kan vi se i dessa blickar 
utifrån? Vilka betydelser skapas?

De tre rumsliga aspekterna rymmer i sin tur flera rum. I ”Rum som platser” 
undersöks stadens och hemmets rum, gatan och kammaren, samt maskera-
den som både är privat och offentlig. I avsnittet studeras även det rum som 
går från att vara ett osynligt, utanför staden, till att utgöra en ny scen för 
skämtbildernas rollkaraktärer. När skildringen av landsbygden förändras gör 
också dess rollkaraktärer det, liksom betraktarpositionen och konstruktionen 
av hufvudpersonen. 

”Den rumsliga ordningen” visar på hur avgörande rollkaraktärernas rikt-
ningar är för identitetskonstruktionen. Riktningen ges av både text och bild. 
Den rumsliga ordningen öppnar i sin tur för frågor om riktningen i bildens 
budskap. Vem adresseras och vem är det bilden egentligen handlar om? 

Detta leder vidare in mot den tredje rumsliga aspekten, ”Socialt rum”, ifrån 
vilket teckningen sänds ut. Här kommer främst att ses till de rollkaraktärer i 
bilden som står för denna blick. 

Analyserna här sker på två nivåer. Den första är en undersökning av ”rum 
som platser”, ”den rumsliga ordningen”, ”socialt rum”. På den andra nivån 
granskas det drama som blir synligt via dessa rumsliga aspekter. Omkring 
dessa rör sig betydelsespelet.

Rum som platser
Pollocks tredimensionella uppdelning av begreppet rum inleds med ”rum som 
platser”. Vilka rum är representerade i skämtbilderna? Vilka rum är inte re-
presenterade?192 Tilläggas bör: Vilka rollkaraktärer rör sig i vilka rum? 
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Främst är det alltså stadens rum, i synnerhet 
sådana som lämpar sig som mötesplatser. Scen-
rummen är platser för möten eller för voyeuristiska 
blickar: stadens gator, skridskobanorna, restaurang-
er och kaféer, maskeradbaler och teatrar, men ock-
så de unga kvinnornas intima kammare. I undan-
tagsfall görs även utflykter till landsbygdens folk 
eller till främmande länder, oftast med den urbana 
medelklassens blick. Detta externa rum får större 
betydelse under periodens gång. Varje rum har sin 
befolkning. Borgerlighetens kvinnor, barn och äkta 
makar finns i hemmet, männen och kvinnorna rör 
sig också ute i kulturens rum, restauranger är främst 
till för möten mellan den manlige gästen och ser-
vitrisen eller servitören, kaféerna är till för möten 
mellan könen. På stadens gator ryms de flesta av 
skämtbildernas rollkaraktärer: den fattiga befolk-
ningen i alla åldrar, besökaren från landet, borger-
lighetens kvinnor, män, mer sällan deras barn. Här 
ryms också präster, prostituerade och militärer.

Den intima kammaren
”Metamorfoserna” skildrar i tre scener en kvinna 
som klär sig på sin kammare, från underkjol och 
korsett till full utrustning med klänning, kjolar, pe-
ruk, hatt och smink. I tredje scenen står hon färdig 
i Kungsträdgården (bd 25, Kasper 1870). Bildtexten 
följer scenerna: ”När lilla fröken stiger upp”, ”När 
hon gör sin toilett” och ”När hon visar sig i Kungs-
trädgården”. Temat upprepas i olika versioner under 
hela perioden, men framför allt 1870–1890. 

Jag benämner stilen under 1870–1890 som ”trå-
kighetens estetik”. Den kännetecknas av att motiv 
och hela bilder upprepas, att teckningarna liknar 
varandra och att rollkaraktärerna varken är över-

Bild 25.
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drivna i ansiktsuttryck eller repliker. Teman och komiska poänger framstår i 
dessa bilder som uddlösa och milda.

Titeln ”Metamorfoser” återkommer flera gånger för att föra fram sam-
ma poäng. Rubriken kan alludera på Ovidius diktsvit Metamorphoses libri 
som innehåller 250 sagor med mytologiska förvandlingar som centralt tema. 
Troligare är dock att titeln syftar på fjärilens metamorfos. ”Nattfjäril” var en 
benämning på prostituerad.

Kvinnan i bilden ikläder sig inte bara plagg utan även en kropp. Genom 
turnyren, kjoltygens form, korsettens snörning och löshårets volym omfor-
mar och konstruerar hon sig själv. Bakdelen, liksom frisyren, växer, midjan 
krymper och brösten lyfts. Allt som finns i rummet signalerar att det är ett 
privat område: en säng och under den en potta, samt en byrå med spegel som 
tillsammans med kvinnan hamnar i fokus genom placeringen och linjernas 
styrka. Ansiktet är först diffust, i profil, sedan vänds det och får tydliga kon-
traster riktat rakt mot läsaren. I den första scenen är hon stilla. Händerna vilar 
på höfterna, beredda till handling. Det förefaller vara ögonblicket innan hon 
går till aktion. Ansiktet är ingenting: inget uttryck, ingen rörelse. 

Kvinnan är i alla tre skeden bildens huvudperson, men för varje scen blir 
hon skarpare i konturerna. I den första scenen är hon tecknad i samma svaga 
linjer som bakgrunden. I den andra har ansiktet, fötterna och linjerna som 
markerar kroppen förstärkts. I den sista scenen är skillnaden mellan huvud-
person och bakgrund ännu tydligare. Rummet som omger henne (Kungsträd-
gården) är mest en platsmarkering, tecknat i svaga linjer.

I andra scenen har hon vänt sig mot spegeln. Nu har hon i sig själv en 
betraktare. Till skillnad från föregående bild är hon i full aktion och något 
har förändrats i hennes utseende. Underkjolens turnyr breddar höfter och 
lyfter bakdel. Klackarna ger henne en annan hållning. Just i detta ögonblick 
är hon, koncentrerat lutad mot spegeln, i färd med att, bokstavligt talat, måla 
dit sitt ansikte. Borsten eller penseln hon för över kinden lämnar en fläck av 
något slags smink. Ögonfransarna är svarta och uppåtböjda. I öronen dinglar 
örhängen. Håret är inte ännu övertäckt av en peruk, men det är fört uppåt med 
ett hårband. Den nakna armen har ett märke. En möjlig tanke är att hon är 
märkt som syfilissmittad. Syfilis kan ge sår på kroppen, oftast på könsorganen, 
men de kan även uppkomma på till exempel armar och händer. Sjukdomen 
stod i fokus för sedlighetsdebatten, där underklassens prostituerade kvinnor 
sågs som sjukdomsalstrande kroppar. Den utbredda syfilissmittan var grunden 
till den hårda reglementeringen av prostituerade kvinnor. 



83RUMMET

I sista scenen är hon färdig. Hon befinner sig ute i det offentliga rummet. 
Nu är hon återigen passiv, men med ett helt annat uttryck än i första bilden. 
Hon tittar rakt mot den tänkta mottagaren. Huvudet är höjt, ansiktet kon-
trastrikt och tydligt tecknat, kroppen i en pose med fötterna fint placerade 
för betraktaren, och kanske viktigast av allt: i bakgrunden sitter två män och 
ser på det färdiga resultatet. Kvinnans parasoll pekar mot den ene mannens 
kropp i området kring hans kön, som om hon pekar ut honom alternativt 
träffar honom med en spets. Kvinnan framträder i bilden såsom hon gör för 
männen i bakgrunden, som något som får det omgivande att hamna ur fo-
kus. Det styr den tänkta mottagaren. Männens blick på kvinnan delas av den 
tänkta mottagarens. Är de samma person? 

Bildtexterna för de tre scenerna fungerar som information. Titeln ger en 
allmän förklaring till vad bilden föreställer samtidigt som den innehåller en 
värdering. Redan där förmedlas att det handlar om en förvandling. Även 
bildtexten bär på en värdering och ett synliggörande av avsändaren. Genom 
att använda ”lilla fröken” som kvinnans epitet blir tilltalet både privat och von 
oben. Den sista bildtexten avslöjar att kvinnans hela avsikt är ”att visa sig”. 

Bildtexten står inte på egen hand för avslöjandet. Däremot fungerar teck-
ningarna självständigt utan att budskapet går förlorat. Det innebär inte att 
relationen mellan text och bild är oviktig. Det är genom det intermediala 
mötet dem emellan som de två sidorna av berättelsen, den synliga och den 
dolda, framträder och förstärker budskapet om kvinnans sanna ansikte och 
hennes dubbelnatur. Komiken ligger i två oförenliga möten. Det ena är det 
intermediala, där textens informativa stil gör att innehållet i bilden presenteras 
som fakta. Bakom den skrivna texten, eller det talade språket, finns en dold 
sanning som görs synlig i bilden. På så vis blir det en uppgift för att översätta 
till synes objektiv information till dess verkliga innebörd, som bara tecknaren 
(tidningen) lyckas se. Den andra komiska kollisionen sker genom kvinnans 
två ansikten som i hennes perspektiv är ett helt förenligt möte, men som för 
männen ter sig obegripligt.

I den ensamma kvinnans intima kammare får den tänkta mottagaren titta 
in, in i detta förbjudna rum. Kvinnan på kammaren är en dröm, en fantasi. 
Men också hon är ambivalent i sin roll. Hon är den åtrådda, förbjudna, ero-
tiska, samtidigt som flera bilder verkar för att demaskera skönheten och avslöja 
hennes sanna ansikte.

Båda platserna avslöjar här hennes identitet. Kammaren kodar klass, hand-
lingen kodar sysselsättningen, förtydligad av uppvisningen i Kungsträdgår-
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den. Det som platsen, det vill säga kvin-
nans kammare, gör är att avslöja det som 
klädkoderna inte visar ute i det offentliga 
rummet: klass, ställning, syfte, tillgänglighet. 

Inom måleriet uppträder en kvinnotyp 
inte olik kvinnan i ”Metamorfoserna” och 
andra liknande rollkaraktärer. Det finns flera 
likheter mellan de olika mediala uttrycken, 
som gör det relevant att leta efter skillnader 
inom dessa. Jämförelsen syftar till att få syn 
på skämtbildens särart.

En sådan målning är Édouard Manets 
Nana, fullbordad 1877 (bd 26).193 Ställs 
”Metamorfosernas” tre skeden mot denna 
framstår likheterna som slående. Samtliga 
tre delar i skämtbilden förekommer i Ma-
nets motiv. Målningen är som en samman-
smältning av ”När lilla fröken stiger upp”, 
”När hon gör sin toilett” och ”När hon visar 
sig i Kungsträdgården”. Nana är en av Ma-

nets många skildringar av prostituerade och blev, liksom Olympia och Frukost 
i det gröna, hårt kritiserad i sin samtid. Nana gjordes för Parissalongen 1877, 
men ratades.194 Kvinnan är bildens huvudperson. Hon är mitt i en handling. 
Med pudervippan i höger hand och läppstiftet i vänster vrider hon huvudet 
från spegeln och ut mot betraktaren. Den aktiva blicken gör att ett avslöjande 
uteblir. Hon ”gör sin toilett” utan att gömma sig för sin kund, för betraktaren 
utanför bilden eller för konstnären. 

Till höger i bildrummet syns en del av den manlige kunden. Han befinner 
sig i periferin och i kroppsligt underläge. På samma sätt framstår figurer-
na i ”Metamorfoserna”. Underläget är också en skyddad position. De olika 
rummen skapar en skillnad. Mannen i Nana är inträngd i kvinnans rum. För 
betraktaren är han på samma avstånd som hon, men han underställs kvin-
nans centrala position. Männen i Kungsträdgården befinner sig på sin egen 
mark: det offentliga rummet i staden. De sitter som en publik inför en aktris, 
snarare än i en underordnad position. Nana har ryggen vänd mot mannen. 
Han tittar på hennes kropp, men hon ser mot betraktaren utanför. På så vis 
hamnar mannen i bilden inte bara i underläge gentemot kvinnan utan subsu-

Bild 26.
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meras också av betraktaren och konstnären. Framför kvinnofiguren i Nana står 
två utslocknade ljus. I bakgrunden syns en bild av en fågel. Bakom kvinnan 
sitter mannen med en fallosformad käpp riktad mot henne. Hon är på så vis 
instängd mellan tre tecken: utslocknade ljus, som symboler för livets flykt 
eller för frånvaron av kärlek, fågeln Ibis som i Bibeln är en oren fågel, samt 
mannens blick och fallos. Kvinnan låter sig inte fångas. Hon ser stint i den 
fjärde riktningen: mot betraktaren utanför bilden. Hon blir i den handlingen 
en aktör som återtar seendet och makten.195 I ”Metamorfosernas” sista skede 
gör kvinnan detsamma: hon tittar bort från sina betraktare i bilden, mot den 
yttre tänkta mottagaren. De båda kvinnorna bär rättframma uttryck – i teck-
ningen något mer trotsigt, i målningen något mer inbjudande.

Trots de uppenbara likheterna mellan dessa två bilder finns också skillna-
der som påverkar hufvudpersonen. Det mest uppenbara är att ”Metamorfoser-
na” berättas seriellt och Nana statiskt; det finns inget före och efter den scen 
som skildras i Nana. ”Metamorfoserna” kan däremot, genom att berätta i tre 
scener, avslöja fler sidor av rollkaraktären. Det innebär också att ”lilla fröken” 
i ”Metamorfoserna” tillskrivs en aktivitet som Nana inte har.

Nanas förehavanden, sminkningen och tittandet, påverkar betydelsen på 
två sätt. Det ena är uppfattningen att hon inte har något att dölja. Hon är 
redan fulländad i sin halvklädda kropp. Det andra är att hennes handling 
– sminkningen –, avbruten av blicken ut mot betraktaren, sätter kunden i 
väntan. Han kan inte styra händelseförloppet eftersom hennes handling 
först måste bli färdig. I skämtbilden är kvinnan en vara färdig för leverans. 
Hon vänder visserligen ryggen mot männen, men det står dem fritt att stiga 
upp och handla. Förarbetet är redan gjort på den hemliga kammaren. Sta-
tusskillnaden mellan männen i de olika bilderna innebär inte att kvinnan i 
”Metamorfoserna” är skildrad mer nedlåtande. Tvärtom gör kammaren som 
ett dolt rum och sminkningen som en hemlig akt att den prostituerades roll 
problematiseras. Den prostituerade visas utan mask, och därmed mer som en 
människa än kvinnan i Nana. I ”Metamorfoserna” tittar kvinnan inte tillbaka 
när hon är på sin kammare. Dit har bara hon själv och tecknaren (och den 
tänkta mottagaren) tillträde. I parken ser hon tillbaka. Där står hon till allmän 
beskådan för männen bakom och för den tänkta mottagaren. De hamnar i 
samma roll, medan avsändaren fungerar som en sanningssägare distanserad 
från de andra. I Nana har alla tillträde till samma rum, men ingen av dem 
(alternativt alla) ser kvinnan i ett avslöjat tillstånd. 

En annan skillnad är att det i skämtbilden är kvinnan som bär fallossym-
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bolen, det som här också tolkas som vapen. Det gäller för ”Metamorfoserna” 
och för en mängd andra bilder från perioden 1870–1890, det vill säga i ”trå-
kighetens estetik”. En skillnad uppstår också i den humoristiska kontexten 
runt ”Metamorfoserna”. Det ligger i själva tilltalet i bildtexterna. Där finns 
en riktning som fångar in både den tänkta mottagaren och männen i bilden.

Gemensamt för de båda verken är konstnärernas val av motiv, och det 
som tydligast skiljer dem åt är mottagandet. Ett motiv som upprepades i 
oändlighet i den ena kontexten var otänkbart i den andra. Som skämtbild 
var teckningen inte bara tillåten. Den var säljbar. Det stora antalet bilder på 
samma tema är i sig ett bevis på publikens uppskattning. Manets målning, 
som gjordes sju år senare, kunde inte förrän efter sin tillblivelse accepteras 
som god konst. Linjen från ”Metamorfoserna” till Nana visar på ett släktskap 
mellan den populärkulturella massbilden och det banbrytande inom måleriet. 
Skämtbilden som en föregångare till måleriet är inte unikt för just relatio-
nen ”Metamorfoserna”–Nana. Tvärtom är det oftare så att idéer och motiv 
uppträder i det populärkulturella kretsloppet innan de fångas upp av de stora 
konstsalongerna. Det visar på skämtbildens moraliska frihet, dess karaktär av 
omedelbar kommentar samt dess experimentella estetik, uppkommen i di-
rekt relation till en tanke i tiden. Det visar också på mottagargruppens skilda 
villkor som betraktare av de olika medierna. Även om båda bildtyper riktas 
mot samma mottagare måste han värja sig från identifikation i det ena fallet, 
medan han dras in i en i det andra.

Trots att mansskildringen i Manets målning och i ”Metamorfoserna” 
problematiserar schablonbilden av den borgerlige mannens suveränitet blir 
effekterna olika. I skämtbilderna ventileras känslan av osäkerhet genom igen-
känning med männen i bilden. Men om denna osäkrade maktordning plöts-
ligt överförs till de fina salongerna blir osäkerheten officiell och den tänkta 
mottagarens suveränitet hotas.

Ett verk som liknar ”Metamorfosernas” andra sekvens är Berthe Morisots 
Psyché från 1876. Målningen visades på impressionisternas tredje utställning 
1877. Pollock skriver att det sätt på vilket kvinnan i målningen ser sig i spe-
geln (hennes ”kontemplativa och tankfulla betraktande”) skiljer henne som 
subjekt från kvinnan som objekt. Pollock jämför med Manets Framför spegeln 
(1876–1877) som visar en kvinna bakifrån med ryggen nära betraktarens 
blick, och där hennes ansikte i spegeln inte syns i målningen. Pollock beskriver 
det som att kvinnans rygg ”erbjuds betraktaren som inget annat än en kropp 
i ett arbetsrum”.196 Även kvinnan i ”Metamorfoserna” är fokuserad på och 
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koncentrerad mot sin spegelbild. Något uttryck går inte att tala om eftersom 
kvinnan ännu inte målat dit sina anletsdrag. Men fokuseringen mot spegeln, 
liksom armen som stänger den tänkta mottagaren ute och skapar ett eget 
rum för kvinnans kropp, skapar också en liknande distans mellan henne som 
subjekt och kvinnan som objekt. Det faktum att bilden består av tre sekvenser 
där kvinnan förvandlas från aktivt subjekt till betraktat objekt ger också det 
ett släktskap med Morisots målning. Förvandlingen skiljer henne som aktiv 
människa från kvinnoobjekt. Samtidigt blir hon som färdig just ett objekt, 
vilket både befäster och problematiserar den kvinnliga identiteten liksom 
männens blickar på henne.

Kammaren är framför allt ett rum 
för avslöjanden, för sanningar. Här ut-
talar de unga kvinnorna sina innersta 
förbjudna drömmar, här gömmer de 
sina älskare, här klär sig de prostitue-
rade och här döljer borgerliga kvinnor 
sina skavanker. Även teaterns kulisser 
eller aktrisernas loger är rum som av-
slöjar kropp och tanke genom sin inti-
ma karaktär. I de intima rummen kan 
kvinnan vara ensam och avslöjas an-
tingen genom sin uttalade tanke eller 
genom sin omformning av det yttre, 
hon kan vara tillsammans med en an-
nan kvinnlig gestalt (två väninnor, fru 
och husjungfru eller mor och dotter) 
och avslöja sig genom det förtroliga 
samtalet och hon kan slutligen gömma 
manliga besökare. Det är i alla tre av-
seenden ett rum som är sexuellt kodat 
och moraliskt demaskerande. 

Ytterligare ett steg i avslöjandet av 
kvinnans dubbelnatur tas i ”Det demo-
niska i konsten” (bd 27, Kasper 1874). 
Teckningen skildrar en kvinna som 
sminkar sig. Fyra små demoner hjälper 
henne med skönhetsbestyren. Rubri-

Bild 27.
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ken syftar på ett vanligt tema av demoniska inslag inom konsten. Påminnelsen 
om konstvärlden utanför återfinns även i bildtextens hänvisning till den tongi-
vande norske konstkritikern Lorentz Dietrichson: ”Kasper har en helt annan 
uppfattning än hr Dietrichson af det demoniska i konsten. Ofvanstående bild 
tjenar att påpeka vissa demoniska konstgrepp, vid framställningen af förföriska 
tafvlor.” Tecknaren och tidningen uppvisar förtrolighet med konstspråk och 
konststilar, men de skiljer sig från kanon och väljer att påpeka detta. Därmed 
visas skämtbilden som en avslöjare av det som den etablerade konsten missar.

Temat ”kvinnans falska skönhet” var vanligt under hela den tid jag un-
dersöker. Ämnet säger något om kvinnobildernas ambivalenta budskap. Det 
finns en fascination inför kvinnans yttre, och samtidigt en vilja att rasera detta 
yttre. Kvinnan upphöjs och dras ner på samma gång. I den etablerade kon-
sten hittas liknande teman inom romantiken. Dante Gabriel Rossettis Lady 
Lilith (målad 1866–1868, ändrad 1872–1873) är vid en första anblick i tema 
och budskap mycket lik ”Det demoniska i konsten”. Till och med referensen 
till djävulen återfinns i Lady Lilith. Även vingarna förekommer hos de små 
demonerna och genom klänningens bakstycke, som ser ut att lyfta kroppen 
snett uppåt.197 Bilderna skiljer sig dock åt på en viktig punkt. Skämtbildens 
kvinna skildras i skapandet av sitt yttre medan Lady Lilith redan bär sin 
skönhet. Hennes blick i spegeln ger snarare intryck av att bekräfta skönheten 
än att skapa den, medan kvinnan i skämtbilden avväpnas genom att fångas 
mitt i sin handling. Det fungerar som ett budskap till den tänkta mottagaren, 
han som riskerar förföras av det demoniska, på ett annat vis än i Rossettis 
målning. Men avväpnandet innebär också att skämtbildens kvinna intar en 
maktposition gentemot den tänkta mottagaren. Hon är aktiv i skapandet av 
sig själv och därmed i effekterna hos den tänkta mottagaren.

Flertalet bilder som spelar på temat mode och skönhet handlar om vad 
som finns eller inte finns under klädernas former. Det är som om tecknarna 
hoppas kunna greppa något verkligt under alla roller, samtidigt som både av-
sändare och tänkt mottagare kan förfasas om detta verkliga är så mycket fulare 
(kroppsligt och själsligt) än det yttre. Skämtbilderna bygger på motsatsförhål-
landen. Ett fult inre var ett måste för skämtbilden av kvinnan eftersom den 
traditionella yttre bilden bestod av skönhet. Vid en jämförelse med bilder av 
barn, som också ofta skildrades med ett inre som bryter mot det yttre, finns i 
de bilderna en revolterande frihet i barnens ”vuxna” uttalande eller brådmoget 
komiska repliker. Kvinnans inre framställs däremot oftast som förgörande för 
sin omvärld, som en revolt mot naturen.
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Gatan
I ”Stockholmsgaminer” hånar två små-
pojkar, ur vad det verkar den fattigare 
befolkningen, en kvinna, troligen prosti-
tuerad (bd 28, Söndags-Nisse 1875). Kvin-
nan är omsorgsfullt klädd och bär håret 
utsläppt. Hon lyfter kjolen med vänster 
hand, så att ankeln blir synlig. Hennes 
sedeslösa karaktär avslöjas dels i hennes 
kroppsspråk, dels i den ena pojkens re-
plik som också är bildens enda bildtext: 
”Åh, hörr’u Kalle, titta på den, du! Hon 
har stigit upp så sent att hon inte hunnit 
kamma sej, innan hon måste gå ut. Häää!” 
Kvinnans kroppsliga belägenhet återfinns 
i flera andra bilder där personen bakom 
henne är en bättre klädd man. I de fallen 
är det tvetydigt om kvinnan vill bli förföljd 
eller inte. Förföljaren är då också en repre-
sentant för den tänkta mottagarens blick. 
Likheten med andra bilder med kvinnans 
kroppsställning förstärker intrycket att 
hon i ”Stockholmsgaminer” är ett gatans 
objekt, tillgänglig för allas blickar, även 
dem som inte är intressanta för henne.  
När skämtbildens kvinna placeras ute i det 
offentliga rummet blir hon dubbeltydig. Genom att använda samma koder 
för den tillåtna och den förbjudna kroppen, belyses inte enbart sedlighets-
debattens frågor utan det sätts också ett likhetstecken mellan tillåten kropp 
och kvinna. Pojkarna i ”Stockholmsgaminer” är typiska för skämtbildernas 
gatusmarta arbetarungar. 

I ”Svåra villkor” påvisar den dubbeltydiga titeln direkt hur klass och hier-
arkier omkullkastas så fort medelklassens ungar träder ut på stadens gator (bd 
29, Kasper 1889). Fyra enkelt utstyrda barn möter en finklädd flicka. Med den 
fattigare flickans replik förstärks det subversiva ytterligare: ”Du ska få leka 
med oss om vi få låna ditt parasoll att slå med och din hatt att ta emot bollen 
i.” I barnens tillvaro tillhör gatan de fattiga. I en och samma scen skildras 

Bild 28.
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därmed både de fattiga barnens livsvillkor 
och de hårda omständigheter som den rika 
flickan ställs inför för att accepteras bland 
de fattiga barnen.

En av många bilder med rubriken 
”Från gatan” ådagalägger att den fattiga-
re befolkningen inte skildras dikotomiskt 
visavi borgerligheten, utan snarare som en 
grupp vars strävan riktar sig mot eller från 
de borgerliga idealen (bd 30, Söndags-Nisse 
1883). Två mörka gestalter, en mans- och en 
kvinnokropp, är vända bort från den tänk-
ta mottagaren. Kvinnan är på väg bort från 
scenen. Deras tillvaro är baksidan av borger-
lighetens: kvinnan arbetar på toaletten på 
den rika befolkningens baler och mannen 
underhåller på Djurgården. På så vis är de 
verktyg åt de rikare klasserna. Det är med 
deras hjälp som de rika kan ha sina baler 
och få sin underhållning. Rollkaraktärerna 
i bilden skapar en kontrast, en motsats till 
rikare klasser.

 Men genom att de använder ett språk 
som skulle kunna passa i en socialt högre 
grupp – ”jag ska’ på artistbalen”, ”jag spelar 
i qväll” – placeras de i en strävan mot en 
annan tillvaro. Replikernas fortsättning pla-
cerar rollkaraktärerna i deras verkliga klass: 
”och hjelpa till i damtoaletten” respektive ”på 
Djurgårdsslätten”.

Pollock påpekar att rummen i den of-
fentliga staden är platser för möten, inte 
bara mellan könen, utan också mellan klas-
ser. Rummen är öppna för möten mellan 
den rike mannen och den prostituerade 
kvinnan.198 För den borgerliga kvinnan hölls 
stängt till de flesta offentliga rum, även om 



91RUMMET

likhetstecken mellan kvinna och privat respektive mellan man och offentlighet 
kan problematiseras. Trots att gränserna inte var helt tydliga kan ändå konsta-
teras att stadens offentliga rum i högre grad tillhörde männen.199 Det ger två 
ledtrådar till bilderna. Dels säger det något om de kvinnor som är svårdefini-
erade i klasstillhörighet. Genom placeringen i rummet sker en kodning som 
inte behöver vara avläsbar på kropp, i kläder eller gester. Dels förtydligas vad 
det stängda respektive det öppna rummet innebar för den borgerliga kvinnan 
utanför bilden, och därmed för ett annat tema inom skämtbilden: driften 
med modet.

Varuhuset blev en av få tillåtna platser 
utanför hemmet för den borgerliga kvinnan. 
Med varuhuset öppnades ett rum. Plötsligt 
fanns en plats till vilken hon hade tillträde, 
ett rum där hon till och med var önskad. 
Kvinnan som konsument var en ny identitet 
som spelade roll för det ekonomiska livet, 
men som uppfattades som ett hot mot den 
naturliga kvinnligheten, och mot mannens 
ensamrätt till de offentliga rummen.200

Driften med modets absurditet, ge-
nomgående för nidbilden av den borgerliga 
kvinnan (och även för kvinnan i allmänhet 
samt för en degenererad man), bör ses i lju-
set av modehuset som plats. Temat förstås 
då som en strategi för att avväpna ett hot 
mot mannens makt, och mot hans förmån 
till anonymitet i storstaden. Driften med 
mode diskuteras vidare i nästa kapitel.

På bildernas gator rör sig också män ur 
den fattiga befolkningen: arbetaren, suputen 
och lösdrivaren. I ”Aristokrater äro vi alla” 
ser vi en tiggare som tilltalas av en finare 
herre (bd 31, Kasper 1877). Herren inleder 
samtalet: ”Om han följer med mig upp i hu-
set här, så ska’ han få ett par hela byxor att 
sätta på sig.” Tiggaren avböjer erbjudandet 
eftersom herrn bor för högt upp i huset: ”Jag 

Bild 29.

Bild 30.

Bild 31.
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begär aldrig annat än i första och andra våningen.” Tiggaren står slappt lutad 
mot husväggen, tyngdpunkten är jämnt fördelad mellan benen och han tittar 
rakt på den den fine herrn. Hade han ställt sig rakt skulle han troligen vara 
längre än sin rikare motpart. Hans kläder har mönster och ljuskontraster, 
medan den förmögne bär anonymt mörka kläder. Den fine mannen har sin 
käpp bakom kroppen. Om käppen utläses som ett vapen visar dess placering 
mannens fredliga inställning gentemot tiggaren. Samtidigt är käppen beredd 
bakom ryggen. Herrns kropp är omgiven av ljus i form av fönstret. Det är mot 
denna öppning, ut ur bilden och mot ljuset, som han riktar sin tumme. Gesten 
erbjuder tiggaren en väg bort från det mörker som omger honom. Men det 
är en möjlighet som inte intresserar tiggaren. Maktförhållander mellan de 
två rollkaraktärernas verkliga motsvarigheter utanför bilden suddas ut, både 
kroppsligt och verbalt. Den fattige mannen gör ingen ansträngning att upp-
träda städat inför den rikare. Inte heller orkar han anstränga sig för sin egen 
skull. Han vill inte ens tigga, och även om han får en gåva utan att be om det, 
så orkar han inte följa med och hämta gåvan. Det är inte tillräckligt åtråvärt 
att nå en bit närmare den andre mannen (genom att ikläda sig hans byxor) för 
att gå fyra trappor. Det ger å ena sidan bilden av en tiggare som får skylla sig 
själv eftersom han inte på något sätt liknar den rikare mannen till sin karaktär. 
Å andra sidan ställer han sig över den rikare mannen genom att avböja dennes 
erbjudande. Rubriken, ”Aristokrater äro vi alla”, sammanför de två samhälls-

klasser – adeln och populasen – som står på 
varsin sida om den tänkta målgruppen.

På gatan sker möten över klass-, köns- 
och åldersgränser och de hierarkier som rå-
der på andra platser luckras upp, eller vänds 
uppochner. ”Från gatan” visar ett sådant om-
vänt maktförhållande (bd 32, Kasper 1889). 
Kvinnan tror, i likhet med den fint klädde 
mannen i vårt föregående exempel, att hon 
är en välgörare: ”Stackars liten, som står här 
ute och fryser! Gå in till din mamma, det 
är bättre.” Men pojken tar protesten ännu 
ett steg längre än den föregående tiggaren. 
Han vänder om orden, mot kvinnan, ställer 
henne till svars för att gå på stadens gator: 
”Äh, det ska hon säga det, som sjelf är ute 

Bild 32.
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och drifver.” Pojken har en poäng eftersom det fanns tydliga regler för de 
kvinnliga fotgängarna som handlade om möjligheten att skilja prostituerade 
från icke-prostituerade. På det sättet är han mer rörelsefri i staden. 

Pojken, tiggaren och andra liknande rollkaraktärer har det gemensamt 
att de intar gatan som sitt revir. De går inte i samma grad som medel- och 
överklasskaraktärerna. I stället finns de i stadsrummet, lutar sig mot hus, sitter 
på murar, och leker i gränder, medan de högre klasserna promenerar förbi.

I huvudsak skildrar tidningarna de fattiga på tre sätt. Det första är att fram-
ställa gruppen som primitiv, ensidig och smutsig. Det andra är att åskådliggöra 
den som visserligen grov och primitiv, men också som offer för de rikas ondska 
och i händerna på deras välgörenhet. Särskilt små flickor och fattiga kvinnor 
tecknas med starkt medlidande. Det tredje sättet att skildra den fattiga befolk-
ningen är som visserligen grov i kropp och uttryck, men knappast som ensidig 
och primitiv. Denna rollkaraktär är ofta lösdrivaren, som avsiktligt framställs 
i opposition mot den rikare befolkningen. 

Den tänkta mottagarens möjlighet till identifikation är inte helt självklar. 
Utmålandet av den välbärgades negligering av fattigdomen kan ses som ett 
sätt att få den tänkta mottagaren att å ena sidan känna igen sig och därigenom 
”göra bot och bättring”, å andra sidan distansera sig från den rike rollkaraktä-
ren för att i stället identifiera sig med ”dem på andra sidan”. Det finns bilder 
med båda psykologierna, som 
ger uttryck för att vilja skapa 
förändring för de fattiga, även 
om en klapp på den fattiges axel 
också inordnas i en hegemonisk 
strategi. Temat välgörenhet 
diskuteras vidare i ”Handling-
en” under rubriken ”Välviljan”.

I diskussionen om gatans 
lösdrivare uppmärksammas 
här slutligen en bild som av-
viker något från det övriga 
materialet. Det är en skämtbild 
utan titel med en rollkaraktär 
som benämns ”Busen” (bd 33, 
Söndags-Nisse 1894). Vi ser i 
den en man under en viadukt. 

Bild 33.



94 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

Bakom honom öppnas upp mot ljuset, men själv står han i skuggan. Med 
vänster hand hötter han mot betraktaren utanför bilden, i höger hand en 
flaska. Kroppen är lutad åt höger i bildrummet. Den knutna näven drar be-
traktarblicken mot sig genom att ljuset faller mot den och skapar en liten aura 
kring handen. Näven tillsammans med ett ilsket ansiktsuttryck – den öppna 
munnen, de rynkade ögonbrynen, den stirrande blicken – är riktad mot den 
tänkta mottagaren och den utanför bilden som busen möter och tilltalar. Det 
finns flera betydelsenivåer att ta hänsyn till. På den öppna nivån syns en arg 
man, ”Busen”, som riktar ilska och uttrycker sin vilja att bli lämnad ifred av sin 
avbildare (”målarkludden”, Albert Engström): ”Busen (till en målare som teck-
nar af honom). Tycker ’u ja sir ut som någe landskap, din förb– målarkludd?”

Alla de betydelsebärande elementen bär fram paradoxen hufvudperson–
humorobjekt: mannens ansiktsuttryck, flaskan i handen, det rum i vilket han 
befinner sig, de två benämningarna ”Busen” respektive ”förb– målarkludd”, 
liksom repliken i sin helhet där det kursiverade ordet ”landskap”, har en av-
görande betydelse. Rollkaraktären, platsen och flaskan är direkt avläsbara 
(de representerar en man, en flaska och ett rum i staden), men de berät-
tar mer om rollkaraktärens identitet.201 Flaskan, liksom den lutade kroppen, 
visar på alkoholism, förstärkt av epitetet ”Busen”. Att mannen befinner sig 
ute på stan när han dricker visar på ett utanförskap gentemot tidningens 
tänkta mottagare. Även bildtexten har flera betydelsebärande nivåer. Texten 
inom parentes fungerar som information och syftar inte vidare till något 
utanför den avbildade situationen. Repliken förmedlar däremot betydel-
ser utanför vad som faktiskt sägs. Grundbetydelsen, vad repliken säger, är 
att mannen protesterar mot att bli avbildad. Ordet ”landskap” verkar på två 
plan, dels är den en viktig byggsten i konstruktionen av en komisk poäng, 
dels ingår den i en kod som konstnärsjaget Albert Engström (eller ett an-
nat föreställt konstnärssubjekt) förmedlar till de tänkta mottagare som är 
kunniga inom konsten – alltså inte den grupp som ”Busen” representerar.

I bildens utformning syns en annan mycket känd målning. Edvard Munchs 
Skriet gjordes ett år före publiceringen av Engströms bild (bd 34). Konstnä-
ren Engströms inställning till den då nya expressionismen, till vilken Munch 
hörde, var kritisk.202 Skriet visades på Munchutställningen i Konstföreningens 
lokal 1894.202b Likheterna mellan Engströms teckning och Skriet är flera: en 
åt höger lutad figur, med halvöppen mun, liksom i övrigt stark affekt, och 
bakom honom en väg som mynnar ut i ett ljus. Munchs egen beskrivning av 
Skriet ger en tolkning av ordvalet ”landskap” i Engströms teckning: ”Jag stod 
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där, darrande av rädsla. Och jag 
kände hur ett högljutt, ändlöst 
skri genomträngde naturen.”203 
I Engströms bild vägrar ”Bu-
sen” att bli natur eller konstverk. 
Kanske är därmed ”målarklud-
den” inte Engström själv utan 
den konstnärsroll som fram-
trädde i modernismen, en tra-
dition som Engström själv inte 
lycka des – eller ville – anpassa 
sig till. Avsändaren går alltså 
emot målarsubjektet och iden-
tifieras därmed med ”Busen”.

Sättet på vilket ordet ”land-
skap” skapar en komisk poäng 
kan förklaras utifrån min egen 
humordefinition. Genom att 
protestera mot att bli tagen för 
ett landskap visar ”Busen” på ett slags konstbildning som egentligen inte alls 
hör ihop med hans rollkaraktär. Det uppstår därmed en kollision mellan bild 
och replik, mellan ovårdat språk och replikens innebörd samt mellan den 
stillsamma företeelsen att bli avritad och den starka reaktionen.

”Busen” är i kropp, attribut och uttal en särskild typ, lätt avläsbar och fast 
i sin identitet. Men genom anspelningarna på konsten, både i likheten med 
Skriet och med kännedomen om målares motiv, vacklar rollkaraktärens iden-
titet. Även gränsdragningen mellan objekt och subjekt suddas ut. Tecknaren 
ger röst åt den som förbannar honom. Det i sin tur komplicerar maktrela-
tionen i bilden. ”Busen” får en röst och skapar komiken genom sitt utbrott. 
Oprovocerad ilska är roligt i sig eftersom det uppstår ett brott mellan orsak 
och verkan. Samtidigt gör ”Busen” rätt i att uppfatta händelsen som en grov 
förolämpning, eftersom han nu är skapad till en karikatyr av sig själv. Detta ger 
ytterligare ett komiskt möte, mellan det arga utspelet och resultatet av detta. 
”Målarkludden” avgår med segern och ”Busens” starka ord står verkningslösa 
eftersom han ändå blivit ett humorobjekt. 

”Busen” skiljer sig från flertalet rollkaraktärer genom sitt tillbakablickande 
och bilden skiljer sig genom sammansmältningen av avsändare/tänkt motta-

Bild 34.
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gare och humorobjekt. Teckningen är samtidigt typisk för sin upphovsman. 
Även den inledande bilden i denna bok, ”Siesta. Fin de Siècle-fantasi” (bd 1), 
spelar på denna sammansmältning av utpekad och utpekare. Med Engströms 
inträde blir gatans busar humoristiska huvudpersoner. ”Busen” är dock den 
enda rollkaraktär som riktar sig direkt mot avsändaren inte bara med blicken 
utan också i repliken. Bilden är därmed ensam i sitt slag, men den utgör också 
en startpunkt för Söndags-Nisse att lyfta fram den fattiga mannen till en mer 
central position. ”Busen” kliver fram som ett språkrör, han tar över i rang. Hans 
oberoende påminner om Charlie Chaplins tolkning av den förfinade luffaren. 
Han behärskar koderna och flyter ovanpå.

Frågan är vem som är vem. Vem är ”målarkludden”? Vem är ”Busen”? Med 
tanke på bildens tänkta mottagare vacklar identiteterna än mer. Rollkaraktä-
rerna kvinnor, lösdrivare, landsortens befolkning avväpnas vanligen i en till-
delning av en snäv intressesfär och en naiv världsbild. Kvinnor bryr sig bara 
om sitt yttre och den fattiga lantisen är mer engagerad i snuspriset än i den 
världspolitiska utvecklingen. I teckningen av ”Busen” protesterar huvudper-
sonen mot det medium i vilket han fångats. Han vill inte bli en del av den 
borgerlige mannens objektgalleri, men blir det ändå. Likväl fångas han inte 
som i en målning eller teckning, utan som i ett fotografi, just i protestens 
ögonblick. Därmed förmedlas protesten från en grupp som utanför bilden 
saknade röst. ”Busen” protesterar med ord som visar att han känner till den 
borgerlige mannens värld, men som också visar att han inte vill inkluderas i 
den världen på borgerlighetens eller kulturelitens villkor. För komikens skull 
måste därmed identiteterna kastas om. Det sker i den vändningen inte bara 
en rekonstruktion av ”Busen” utan också av den person han relateras till: den 
tänkta mottagaren och därmed av hufvudpersonen. 

Maskeraden
Som ett slags sammansmältning av hemmets intima kammare och stadens 
offentliga gata fungerar maskeraden som en arena för möten och hemligheter. 
Maskeraden är besläktad med skämtbilden i spelet mellan det dolda och det 
synliga, samt i egenskap av att forma ambivalenta och subversiva identiteter; 
förklädnaden skapar identiteter som rör sig över köns-, klass- och etnicitets-
gränser. 

”På maskeraden” sker samtalet mellan två rollkaraktärer, men också mellan 
tidningsredaktionen och den tänkta mottagaren (bd 35, Kasper 1875). Kvin-
nan befinner sig i bildens centrum. Med blick och kropp riktas båda männen 
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mot henne. Hennes blick riktas 
uppåt vänster i motsatt riktning 
till huvudets lutning. Hon bil-
dar tillsammans med mannen 
till vänster en enhet genom de-
ras markerat tecknade kläder och 
konturer, samt genom deras lut-
ning mot varandra. Men hon är 
också parad med den diffust teck-
nade mannen till höger då de två 
är de rollkaraktärer som är mest 
riktade mot den tänkta mottaga-
ren. Mannen till vänster är helt 
innesluten i scenen medan de två 
andra meddelar sig med läsaren. 

Kvinnan bär en åtsittande Pul-
cinellakostym som tydligt fram-
visar hennes kroppsformer.204 
Över ögonen bär hon en mask, 
egentligen det enda döljande i 
maskeradkostymen. Mannen till 
vänster liknar henne vid Kasper: 
”Ack, min sköna, den der Polichi-
nellkostymen klär er förträffligt. 
Det fattas er bara puckeln för att 
man skulle kunna ta er för sjelfva 
Kasper.” Kvinnan bär verkligen 
vinjettfiguren Kaspers kläder, men hon ger ett helt annat intryck. Det fort-
satta replikskiftet visar också att hennes intentioner skiljer sig från Kaspers: 

Hon: Ja, men se jag tordes inte göra mig riktigt lik honom, ty då hade 
ni inte kunnat stanna här.
Han: Hurså? 
Hon: Jo, när narrarne få se Kasper, så ta de ju till flykten.

Samtidigt vill också Kasper dra till sig betraktarens uppmärksamhet. Den 
tänkta mottagaren kan då distansera sig från mannen som liknas vid en narr 

Bild 35.
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genom att inte vara den som skräms bort. Komiken skapas av dubbeltydig-
heter på flera områden. Ordet ”narr” syftar på den manlige maskeradgästen, 
men också på samhällets narrar som avslöjas av tidningen. Den andra formen 
av dubbeltydighet eller ambivalens står kvinnan själv för. I egenskap av att 
vara en sexuell kropp ”vill” hon ha mannen kvar, men i egenskap av att vara 
Kasper gör hon just det som hon säger sig inte vilja göra: hon avslöjar mannen 
som en narr. Maskeraden är både en plats för det privata och det offentliga 
rummet (eller varken–eller). Det är en plats för en uppluckring av, och en lek 
med, rollkaraktärernas identiteter.

Den rollkaraktär som framför allt bör iakttas här är dock den diffust teck-
nade mannen till höger. Han för in en mängd betydelsebärande element i 
scenen och återkommer i diskussionen under rubriken ”Socialt rum”.

Rummen utanför 
I ”Från det mörkaste Afrika” framställs den afrikanske mannen som primitiv 
och bestialisk, medan den vite missionären karikeras som en gemytlig ofarlig 
farbror (bd 36, Kasper 1899). På samma gång som den svarte mannen genom 
sin primitiva natur är underlägsen den vite, är han överlägsen i kraft av sin 
fysik och sitt vapen. Hans svar på missionärens fråga – ”Ugumbo, hvarför låter 
du slå din hustru?” – visar också att han utgör ett reellt hot mot missionären: 
”Hon icke kunna koka mat. Hafva låtit missionär blifva vidbränd.” Ugumbo 
uppvisar en ondska både i sina handlingar (replikskiftet avslöjar hustrumiss-
handel och kannibalism) och i uttryck (ansiktet ger ensamt ett maliciöst in-
tryck, jämfört med missionärens ett än värre).

I ”Från det mörkaste Afrika” framträder 
den svarte mannens kropp som primitiv och 
vild natur. Men skämtbildens lek med kon-
traster slår tillbaka mot bildscenens andra 
rollkaraktär som med sin uppenbart oform-
liga och muskellösa kropp står handfallen 
och maktlös i både kropp och tanke. De 
fattiga i staden och på landet är smutsiga, 
grova både till kropp och själ, och gräns-
lösa i sitt sätt (en mängd barn krälande runt 
fötterna). Den svarte mannen gestaltas på 
liknande sätt, men med en ännu mer över-
driven primitivism och morbiditet.

Bild 36.

Bild 37.

Bild 38.
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Icke-vita rollkaraktärer är ovanliga i 
mitt material. Utländska personer uppfat-
tades troligen alltför mycket som främling-
ar och utgjorde ett så pass litet hot eller 
hade så ringa relevans för tidningsläsarna 
att de inte fick framträdande roller i bil-
derna. Svarta finns, liksom judar, i enstaka 
bilder under hela perioden. Från omkring 
år 1900 blir bilden av juden mer frekvent 
och framställs som ett annat slags främling 
än den svarte mannen eftersom juden inte 
hör till rummet utanför. ”Juden” är nästan 
alltid en man och ingår i bilder med var-
dagliga händelser. Driften handlar uteslu-
tande om judens snålhet. ”Juden” är därmed 
både tillhörig och avvikande. Bilderna går 
ut på att avslöja och håna hans snåla karak-
tär. Som nämnts tidigare var karikatyren av 
juden, om än relativt sällsynt i mitt mate-
rial, ändå formmässigt etablerad redan un-
der inledningen av den period jag studerar. 
Båda tidningarna skrev också flera gånger 
under denna tid och senare om judefrågan 
och tog tydligt avstånd från all förföljelse. 
Samtidigt blev skämtbilden av juden allt 
vanligare i både Kasper och Söndags-Nisse. 

En för materialet ovanlig skämtbild är 
”Judeförföljelsen i Sverige” (bd 37, Sön-
dags-Nisse 1881). Bilden föreställer en man 
som försöker kurtisera en vacker judinna. 
Motivet pekar också mot alla de bilder som 
handlar om kvinnans krav att slippa bli 
uppvaktad av okända män, alternativt män-
nens behov att gå till prostituerade. Bilden 
är därmed mycket typisk för skildringen av 
könsroller, men ovanlig för skildringen av juden. 

”Ifrån tjuvbygden” föreställer en turist på landsbygden (bd 38, Kasper 1897). 



100 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

Turisten är bildens centrum, både genom folkmassans blickar på honom och 
genom placeringen i bildrummet. Hans kläder skiljer sig inte bara i stil utan 
också genom det rutade tyget. Hopens människor är grova i sina drag, deras 
kroppar myllrar okontrollerat fram ur bilden. I motsats till den uttryckslöse 
turisten framstår folket som levande. Turisten frågar: ”Ha ni fest här i byn idag, 
ni ä’ alla så söndagsklädda?”, varpå en av byamännen svarar: ”Nej, inte festas 
här, men si länsman kommer hit idag, och ingen vet då så noga hvem han 
tar med sig, och derför vill en, förstås, lite hvar hålla sig resfärdig.” Mannens 
okunskap om byns bisarra idé om att samtliga invånare är presumtiva brotts-
lingar förmedlar en dubbeltydig bild av både honom och landsortsbon. För 
den tänkta mottagaren som kan identifiera sig med turisten ter sig livsvillko-
ren för byn absurda. På så vis tecknas en nidbild av landsorten, men samtidigt 
är det turisten som är nykomling och okunnig. Det ger en ambivalens i makt-
förhållandena. Ännu viktigare är att en helt ny bild ges av landsortsbon: en 
person som visserligen lever efter märkliga normer, men som själv tar kontroll 
över sina livsvillkor.205 Gränsen mellan hufvudperson och humorobjekt (ofta 
huvudperson) suddas ut och perspektivet vänds. Även om det i ”Ifrån tjuv-
bygden” är turisten som är en självständig individ, medan landsbygdsborna är 
en likriktad massa, så utgörs massan av nya rollkaraktärer som fungerar som 
en individualisering av landsbygdsbon.

Från att i enstaka bilder ha varit ett osynligt rum utanför staden från vilket 
naiva bönder kommer till storstaden, bildar landsbygden på 1890-talet, särskilt 
i Kasper, en ny scen. I Söndags-Nisse gestaltade den sig mer i linje med måleri-
konsten, genom nostalgiska skildringar av ”svenskhet” i naturen. För Kaspers del 
skedde utvecklingen till följd av Axel Bäckmans intåg som tecknare, men det 
var också ett tema som genom natur- och hembygdsromantiken var på modet. 
Med Bäckman kom i Kasper en mer levande stil fri från krav på realism. Bäck-
mans figurer har grova, karikerade drag kombinerade med uttryck av gläd-
je och godhet. Teckningarna skildrar ofta den svenska (främst norrländska) 
allmogen, men inte alls med samma nedlåtande tilltal som i tidigare bilder.

”Bättre brödlös än rådlös” föreställer en mor och hennes två barn (bd 39, 
Kasper 1897). Bildtexten består av moderns replik: ”Hör du, Kalle, spring över 
te Jeppe Nilsson, som står ute på vedbacken, å kalla honom för ’Snål-Jobb’, så 
blir han arg å kastar några vedträn efter dej, å då få vi någe te å koka midd’an 
på.” Stilen skiljer sig från Bäckmans övriga genom att rollkaraktärerna är rea-
listiska. På så vis påminner de om Andréns fotolika teckningar. Känslan av att 
det är på riktigt förstärks av det lilla barnets blick mot betraktaren (in i ”ka-
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meran”). Blicken fungerar som en 
distanseringseffekt. Att låta den 
minsta och mest oskuldsfulla 
vara den som möter betraktarens 
blick ger ett intryck av avslöjad 
sanning och på så vis en kritik av 
klassförhållandena. Bäckman lät 
ofta någon av de avbildade se ut 
ur bilden mot en tänkt mottaga-
re. På så vis skapas en aktivitet 
och en möjlighet för objektet att 
bli subjekt.206 Flickans anlets-
drag speglar moderns. Det ger 
intrycket att flickans blick även 
rymmer moderns. Blicken riktas 
bort från scenen mellan modern 
och pojken. Den bryter illusionen 
av att de är ensamma, på samma gång som dialogen pekar mot att det är just 
det de är. Blicken skapar en dubbel riktning av att på en gång inkludera och 
utestänga den tänkta mottagaren. Textens dialektala ord och interna jargong 
(”Snål-Jobb”) förstärker den lantliga identiteten. 

Bilden skiljer sig från ”Ifrån tjuvbygden” genom att det inte finns någon 
rollkaraktär som kontrasterar mot landsbygdsidentiteterna. Den tänkta mot-
tagaren blir dock en föreställd kontrasterande aktör genom flickans blick. 
Den osynliga personen utanför blir därmed mer identifierad med den tänkta 
mottagaren än vad turisten i föregående bild är. Den tänkta mottagaren kan 
inte distansera sig från identifieringen eftersom denne möter barnets blick. 
När bilden innehåller ett möjligt identifikationsobjekt uppstår ett mellanrum 
mellan detta och den tänkta mottagaren. Därmed finns en möjlighet för den 
tänkta mottagaren att distansera sig från rollkaraktären i bilden. Det betyder 
att bilder som inte innehåller ett synligt identifikationsobjekt kan erbjuda en 
ännu tydligare identifikationsmöjlighet genom att mottagaren adresseras på 
olika vis (som med flickans blick).

Trots likheter i tema skiljer sig ”Bättre brödlös än rådlös” i den fotolika 
stilen från andra bilder av fattiga grupper eller av bondesamhället vid denna 
tid. Stilen, som framför allt finns i Andréns bilder, förbehölls stadsrummet och 
borgerligheten. På så vis fungerar stilen också som en klassmarkör. Det upp-

Bild 39.
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står en skillnad mellan den invanda bilden av allmogen och rollkaraktärerna 
i ”Bättre brödlös än rådlös”, liksom det uppstår en skillnad mellan de rollka-
raktärer som vanligtvis tecknas i den fotolika stilen och dem som skildras här. 

De tre elementen – moderns snillrika plan, flickans blick och den fotolika 
stilen – skapar en ny bild av landsbygdens befolkning och därmed tvingar 
den också fram en ny betraktarblick. En annan viktig del är rubriken. Redan 
där demonstreras den nya rollen för landsbygden. Det är en rollkaraktär som 
accepterar villkoren, men som inte låter sig hindras av dem.

Personen på landet är den av rollkaraktärerna från rummen utanför sta-
den som genomgår störst förvandling under tidsperioden jag har undersökt. 
Skildringen är ambivalent. Allmogen tillskrivs i bilderna såväl arbetarklassens 
grovhet och naivitet som en uppfinningsrikedom som finner lösningar på 
alla predikament. Denna rollkaraktär kom att återkomma i flera bilder från 
samma tid. Verklighetens förhållanden av fattigdom vänds i en absurd värld 
där villkoren lever kvar, men där lidandet är borta. I denna krock mellan svåra 
levnadsförhållanden och den drabbades sorglösa framlevnad skapas komiken.

Under den tid som landsbygden öppnas som en ny scen i skämtpressen 
fick naturen en ny roll i idén om landet och naturen. I urbaniseringen hade 
de flesta kvar starka band till hembygden.207 Föreställningen om landsbygden 
som ursprunget och hemmet visualiseras i bilder och beskrivningar av den 
svenska naturen. Därmed blir landsbygdskaraktären olik den tänkta motta-
garen (urban, borgerlig man) samtidigt en del av den tänkta mottagaren själv. 
Det är dessutom en grupp som inte utgör ett hot. Hotet ligger snarare i de 
faror som det fortsatta stadslivet utgör.

Rum och riktning
Pollocks indelning i tre rumsliga dimensioner forstätter efter ”rum som plat-
ser” i det som Pollock kallar för ”den rumsliga ordningen i målningen”. Utifrån 
denna dimension undersöker jag riktningar inom bilden.208 Ett återkomman-
de tema är i titel angivna riktningar där bilden behandlar moraliskt förfall, 
oftast kvinnans (”Framåt”, ”Det går utför”, ”Nedförs”). Dessa rubriker fung-
erar också som en drift med strävan efter jämlikhet, alternativt med kvinnors 
strävan efter sådant som ansågs viktigt enligt den ”kvinnliga prioriteringen”, 
såsom kärleksaffärer och mode. 

Den rumsliga ordningen handlar också om riktningar i teckningen. Vart 
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rör sig rollkaraktärerna? Vilket rum kom-
mer de ifrån? Vilket rum rör de sig mot? 
Här inkluderas även blickars riktning. Hur 
riktas rollkaraktärernas blickar och hur for-
mar bilden den tänkta mottagarens blick?

I ”På färden utföre” är rollkaraktärerna 
aktiva, men ägnar sig åt olika handlingar (bd 
40, Kasper 1880). Bilden föreställer en äldre 
kvinna som håller ett litet barn på höften. I 
förgrunden är barnets mamma på väg nerför 
trappan. Kropparna och vad som sägs – och 
inte sägs – i replikerna förmedlar tre olika 
känsloyttringar och i det tre olika viljor.

Den äldre kvinnan, ”Gumman”, längst 
upp till höger, bär barnet och lyser upp 
vägen för den yngre kvinnan. ”Gumman” 
utfärdar en dom över den yngre kvinnan. 
Lampan som lyser upp vägen nerför trappan 
belyser också titelns ”färden utföre”. Den 
strama armen och den strikta blicken pe-
kar ut kvinnan och hennes väg. ”Gumman” 
är den ljusaste av de tre. Lampan lyser upp både hennes ansikte och kropp.

Ljuset är en väl etablerad symbol, men det kan tolkas på olika vis. Det är 
hela bildens ljuskälla, styr den tänkta mottagarens blick, liksom spelet mellan 
mörker och ljus. Libertas ur det romerska symbolgalleriet avbildas ofta med en 
fackla. Som nationalsymboler personifieras Libertas som Marianne i Frank-
rike, Britannia i Storbritannien, Germania i Tyskland, Moder Svea i Sverige. 
Nationalsymbolerna, i synnerhet Marianne, är liksom facklan en symbol för 
revolution och frihet. Libertas-figurerna avbildas ofta också med en huvudduk 
(jämför gummans sjalett), en symbol för befrielse från träldom.

Den Libertas-figur ”Gumman” påminner starkast om är Frihetsgudinnan 
(med ursprungsnamnet Liberty Enlightening the World). Denna stod färdig 
på amerikansk mark först 1886, men arbetet påbörjades i Paris redan 1875, 
och bilden av statyn var känd för omvärlden före färdigställandet.209 I jämfö-
relse med Frihetsgudinnan är barnet gudinnans tavla (symbolen för kunskap) 
och ljuset facklan (symbolen för upplysning och frihetens fackla).

I den kristna läran är ljuset symbolen för helig Ande. I den betydelsen blir 

Bild 40.
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”Gumman” med barnet (en son) i famnen en bild av Maria och Jesusbarnet, 
med den skillnaden att den bibliska Maria och därmed den höga, goda mo-
ralen, jungfrun, är på väg utför. I antikens symbolbruk stod facklan för liv och 
en nedåtvänd fackla för död.210 De olika tolkningarna motsäger inte varandra. 
Ljuset blir oavsett mytologiskt ursprung en symbol för det rätta valet, liksom 
en upplysning av den väg modern beträder. Men genom att se facklan som ett 
tecken för revolution skapas också ett motstånd mot ett rådande samhällspro-
blem, ett budskap riktat mot den frånvarande mannen. Den som ”Gumman” 
upplyser är kvinnan, men också den tänkta mottagaren utanför bilden.

Den yngre kvinnan är den person blickarna riktas mot. Barnets och ”Gum-
mans” blickar, liksom ljuset från lampan, styr den tänkta mottagarens blick mot 
”mamman”. Hon skiljer sig från de två andra rollkaraktärerna genom blickar-
nas styrning och genom hennes rörelse. De andra ser på henne. Själv blickar 
hon framåt-nedåt. Hon är ensam om att inte ha replik och hennes kropp är 
den enda som framställs i rörelse. Hon är på väg nerför trappan med ena foten 
mellan två trappsteg, vänster hand håller kjoltyget. Eftersom ljuset kommer 
bakifrån skuggas hennes framsida, den som är vänd mot den tänkta mottaga-
ren, och den som är riktad mot vägen utför. Hela hennes gestalt är mörkare än 
”Gossen” och ”Gumman”. På väggen kastar hennes kropp en skugga. Moderns 
mörka kropp mot den ljusare bakgrunden och mot den ljusare kvinnokroppen 
i bakgrunden, den upplysta vägen mellan modern och barnet, liksom vägen 
nerför, utför, som leder in i mörkret, bär alltsammans på ett moraliskt budskap 
om valet mellan det rätta och det syndiga. Genom sin rörelse är modern aktiv. 
Ändå framställs hon inte som aktiv eftersom hon saknar röst och tydligt ut-
tryck i ansiktet, samt bestäms av de övrigas repliker. Liksom känslouttrycket 
uppfattas hennes vilja som ambivalent. Hon går, men visar inte på något sätt 
att det är en frivillig handling. Inte heller finns något tecken på att den är 
ofrivillig. Den tänkta mottagaren kan se hennes ansikte, men genom den 
bortvända blicken och det neutrala uttrycket hemlighåller tecknaren kvinnans 
vilja. Den bortvända blicken tillåter den tänkta mottagaren att titta ogenerat.

”Gossen” kryper ihop i den äldre kvinnans famn. Knäna är högt upp-
dragna och handen knuten mot ”Gummans” bröst. ”Gossens” huvud är nära 
”Gummans”, nästan kind mot kind. Även hans vilja upplevs som ambivalent. 
Han styr scenen genom att ta till orda. Hans replik i kombination med den 
ihopkrupna kroppen uttrycker rädsla för mörkret utanför. Hans ord visar ock-
så att barnet inte förstår vad mamman ska göra: ”Att mamma törs gå ut om 
qvällarne, då det är så mörkt på gatorna.” Han uttrycker rädsla för mörkret, 
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medan de två kvinnorna däremot tillhör en vuxen värld som vet annat om 
verkligheten. ”Gummans” replik är både en tröst för ”Gossen” och ett dömande 
av ”mamman”: ”Det är inte farligt för henne, kära Frans, för alla känna mamma 
och veta ’hvad hon går för’.” 

Genom handlingarna konstrueras rollerna: ”Gossen” är den beskyddade, 
men också sanningssägaren, ”Gumman” är moralen och beskyddaren och 
”mamman” är den förtappade syndaren. Men bilden är ambivalent, liksom roll-
karaktärerna. Den publicerades i en tid strax före sedlighetsdebattens utbrott. 
Som upptakt nämns den liberala studentföreningen Verdandis möte den 2 maj 
1887. Där kretsade debatten till största delen kring dubbelmoralen ifråga om 
sexuella förbindelser före och utanför äktenskapet. Men på mötet höjdes också 
flera röster för de ensamstående mödrarna ur arbetarklassen som för att kunna 
ge sina barn mat tvingades in i prostitution.211 Det fanns under 1880-talet 
en mer eller mindre öppen debatt där vissa grupper tog ställning för de pro-
stituerade och deras barn, och där kunden gjordes medveten om sin skuld.212

Plaggen och trapphusets sprickor visar att de inte är rika människor. Ändå 
har ”mamman” fina kläder: pälsboa runt halsen, muff runt handen. Även om 
kläderna inte behöver vara dyra är hon klädd för att vara vacker. Vilka hon gör 
sig vacker för framkommer genom ”gummans” replik. Kvinnan har iklätt sig 
konstruktionen (omformande kläder, smink, håruppsättningen), men hennes 
ansiktsuttryck är helt utan förställning. I rollen som konstruerad kvinna är 
hon, i likhet med andra av skämtbildens kvinnokaraktärer från den här tiden, 
en som iklär sig skönhet och går ut och förför den borgerlige mannen. I den 
rollen går hon utför, mot synden och fördärvet. Men det kanske är den från-
varande personen, den som bilden riktar sig till och som kommer att möta 
kvinnan på gatan, som – genom sin frånvaro – är bildens verklige huvudper-
son. Till skillnad från bildserien ”Metamorfoserna” visas kvinnan i ”På färden 
utföre” i ett mellanläge. Hon är färdig för beskådning, men ännu är hon inte 
betraktad av männen. Skildringen av detta mellanläge, liksom frånvaron av 
mannen, är avgörande för bildens budskap. I stället för att låta mannen vara 
en bifigur i bilden, men i rollen att påverka och påverkas av kvinnans handling, 
visas här de människor i moderns liv som egentligen drabbas. Genom att teck-
na hennes väg ut förmedlas den olyckliga situation som många ensamstående 
mödrar tvingades till i 1880- talets Stockholm. Att mannen är frånvarande i 
den skildrade scenen förstärker budskapet att hans person är delaktig i barnets 
rädsla, gummans dom och kvinnans uttryckslösa ansikte. 

I humorns ambivalenta karaktär ligger också ett tillbakapekande. Det inne-
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bär att rubriker som ”framåt” eller ”utför” också 
fungerar dubbeltydigt. På ett enkelt avläsbart 
plan handlar det om att titeln avser både det 
moraliska förfallet och den konkreta bilden av 
en kvinna som går nerför en trappa. Men det 
moraliska förfallet är inte entydigt utpekat. Den 
som drabbas av förfallet bär inte nödvändigtvis 
skulden för det.

I ”På väg till kyrkan” (bd 41, Kasper 1870) 
skildras ett skeende som repeterar komposi-
tionen i ”På färden utföre” men förmedlar ett 
motsatt budskap. Kvinnan i bildens förgrund är 
främst markerad genom den omsorgsfullt teck-
nade klänningen. Genom tecknarens omsorg 
avspeglas klädernas betydelse för rollkaraktären 
”kvinna”. Hennes riktning i rummet är, som ti-
teln anger, bort därifrån. Kroppen är vänd från 
hemmet och från kvinnan i bakgrunden. Klän-
ningens ränder, skuggor, liksom kvinnans hän-
der och armar pekar diagonalt uppåt. Händerna 
kan vara på väg att ta på handskarna, men de är 
också formade som i en bön. Det finns därmed 
tre delar i bilden som hänvisar till tron: ordet 
”kyrkan” i rubriken, händernas böneknäppning 
och psalmbokens kors i den andra kvinnans 
hand. Texten börjar som en sannskyldig psalm: 
”Till Beskows kyrka vill jag gå, /Der själar möte 

stämma, /Att utaf ordet lisa få… /Tag hit min psalmbok, Emma!” Men versen 
ändrar sin betydelse när sanningen om kyrkobesöket visar sig: ”– Jag lagt vid 
psalmen 106 /En rosebiljett … Tst, Emma! /– Majorskan vet … från löjtnant 
X. /Tyst då! Majorn är hemma.” Kyrkan som en plats för otillåten flirt, dess-
utom mellan en gift kvinna och en löjtnant, just som i denna bild, återkommer 
flera gånger i skämtpressen. Kvinnans omoral och militären som en sexuell 
rival till maken förstärks av platsen för flirten. Kyrkan som symbol är dub-
beltydig. Dels förstärks omoralen i kontrasten mot den religiösa riten, dels 
använde både Söndags-Nisse och Kasper kyrkan och prästen som symboler för 
dubbelmoral. Kyrkan, kvinnan och militären är på så vis besläktade. Kyrkan 

Bild 41.
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utgjorde ett av de få offentliga rum som tilläts för borgerlighetens kvinnor.213

Förbundet mellan kvinnorna i ”På väg till kyrkan” och i ”På färden utföre” 
innebär en än större risk för den bedragne mannen. Vem kan han lita på? 
Bilderna är varningar för alla äkta män, därmed även till den tänkte, manlige 
mottagaren. Samtidigt är mannen i ”På väg till kyrkan” major, vilket leder 
tanken till inte bara militären utan också överklassen.

Kvinnan i förgrunden har ansiktet bortvänt, men genom replikerna ”Tst, 
Emma” och ”Tyst då!”, samt genom huvudets och ögonens lilla vändning 
bakåt, riktas uppmärksamheten mot kvinnan bakom henne. I jämförelse med 
den föregående bilden där den gående kvinnan är helt bortåtriktad, även i sitt 
ansikte, så är kvinnorna i ”På väg till kyrkan” förenade i samtalet och genom 
den lilla markeringen mot varandra. Även här fungerar den äldre och rundare 
kvinnan i bakgrunden som avslöjare av frontkvinnans avsikter, och samtidigt 
som kvinnans medhjälpare. Här gäller dock inget fördömande mellan bildens 
rollkaraktärer. Omoralen berättas i stället för den tänkta mottagaren. Scenen 
har också två frånvarande personer som båda styr kvinnornas aktioner. Tre av 
samtliga fyra aktörer är aktiva, även den frånvarande löjtnanten. Det är också 
dessa tre som är invigda i den omoraliska hemligheten. Endast den passive ma-
joren är ovetande. Männens militära ranker graderar den äkte mannen hög re 
än den latente älskaren, men i det privata riskerar majoren att förlora makten. 
Maktförhållandena är inte är så tydliga som den ovetande maken kan tro.

Socialt rum
Den tredje dimensionen i Pollocks rumsliga indelning avser avsändarens so-
ciala rum. Pollock skriver: ”Blickens rum i produktionsögonblicket kommer 
i viss utsträckning att bestämma positionen för betraktarens synvinkel i kon-
sumtionsögonblicket.”214 Detta tredje angreppssätt används för att förklara de 
manliga målarnas flanörsblick, liksom de kvinnliga konstnärernas omvända 
perspektiv.

Flanören är ett förkroppsligande (men inte nödvändigtvis kropp) av den 
nya moderna erfarenheten av de offentliga rummen. Han rör sig fritt i staden, 
observerar anonymt, konsumerar med blicken. I Charles Baudelaires essä Det 
moderna livets målare (1863) likställs flanören med den moderna målaren. Den 
fria position som betraktaren intar konstitueras av hans anonymitet: ”För den 
fulländade flanören, för den passionerade betraktaren är det en ofantlig glädje 
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att bosätta sig i hjärtat av mängden […] Att vara 
hemifrån och ändå känna sig hemma överallt; att 
se världen och vara världens centrum och ändå 
vara dold för världen.” Möjligen som en följd av 
anonymiteten ges flanörens erotiska dimensioner: 
”se där några av dessa oberoende, passionerade, 
opartiska naturers mest förbisedda njutningar, 
som tungan blott tafatt kan beskriva. Betraktaren 
är en prins och fröjdar sig överallt inkognito.”215

Om flanören förlorar sin anonymitet, om han 
förvandlas från osynligt underförstått subjekt till 
ett synligt objekt, vad händer då med njutningen? 
Vad händer med hans privilegierade ställning som 
fröjdande prin? Pollock använder Mary Cassats 
målning På Operan (1879) för att visa på hur per-
spektivet vänds och flanören synliggörs (bd 42).216 

Den diffuse mannen
Som en nästan lika vanlig figur i skämtbilderna som kvinnan under perioden 
1870 till 1880-talets slut, framträder en mansfigur tecknad i svaga linjer. Han 
rör sig anonymt i staden utrustad med den borgerlige mannens mörka kos tym. 
Han beskådar scenerna, men ställer inte sig själv i centrum. Jag kallar denna 
rollkaraktär ”den diffuse mannen”. 

I bilderna vore det enkelt att likställa den diffuse mannen med flanören. 
Flera av de manliga fotgängarna benämns också i bilderna som flanörer. Här 
sätter jag dock inget likhetstecken mellan honom och flanören. Dels för att 
flanörsbegreppet bär med sig vissa föreställningar, dels för att en sådan be-
nämning skulle skymma blicken för en förutsättningslös analys av den dif-
fuse mannen. Det är dessutom inte bara denna rollkaraktär som går och som 
betraktar. De gående är också lösdrivare, prostituerade, besökande turister 
och borgerlighetens kvinnor. Med Pollocks läsning av Cassats verk är dock 
jämförelsen flanör–diffus man givande för analysen.

Den diffuse mannen och den ambivalenta kvinnokaraktären utgör två par-
ter i en relation som bilderna berättar om. Det är en berättelse inte bara om 
män och kvinnor, eller för den delen om de debatter som fördes kring könen, 
utan en berättelse om blick, makt och kontroll. Liksom i Cassats målning 
blir betraktaren en betraktare av det som flanören ser och av flanören själv. I 

Bild 42.
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synliggörandet av flanören skapas en identifikation. För att tala med Pollock: 
”Betraktaren utanför bilden frammanas som en spegelbild till den iaktta-
gande mannen i bilden.”217 Jag vill lyfta fram möjligheten att även om den 
diffuse mannen fungerar som en identifikation så har rollkaraktären också 
en funktion som distansskapare mellan den tänkta mottagaren och dennes 
motsvarighet i bilden. 

I ”Under entreakten (Varning för äkta män)”, med motiv liknande Cassats, 
är kvinnan placerad i bildens centrum (bd 43, Kasper 1875). De två männen, 
sittande på varsin sida, centrerar henne ytterligare genom att rikta sina blickar 
mot hennes håll. Men tittar den diffuse mannen verkligen på kvinnan? Hans 
blick kan lika gärna tolkas så att han ser rakt mot den tänkta mottagaren. 
Kvinnans blick följer samma linje som den diffuse mannens. Då är det han och 
kvinnan som bildar en enhet i blickriktningen mot en tänkt mottagare. Utan-
för deras riktning och relation till en tänkt mottagare ställs mannen till höger 
bakom kvinnan. På så vis blir han lika ut-
pekad som kvinnan. Han är som betraktare 
skyddad genom sin placering bakom kvin-
nan och han kan därför se helt ogenerat på 
henne. Den voyeuristiska blicken intas alltså 
av en person som inte har flanörens skep-
nad (som i stället bärs av den diffuse man-
nen). Han är motsatsen till anonym. Inte 
bara är han en av de två rollkaraktärer som 
har tydligast konturer, han är också tecknad 
med individuella, överdrivna drag. Noncha-
lant lutar han sig mot kvinnans ryggstöd. I 
handen håller han flanörens och voyeurens 
redskap framför andra: kikaren. Teckningen 
framstår som en förlängning av Cassats mål-
ning. Flanören har tillfälligt sänkt sin blick 
för att ge sig på ett nytt ”byte”. Han är inte, 
som den diffuse mannen, en representant för 
den tänkta mottagaren, utan ett betraktat 
objekt, och kanske ännu viktigare: han är av-
slöjad, utpekad och dömd för sin voyeurism. 

Den diffuse mannen tittar alltså inte på 
kvinnan utan på scenen med mannen som 

Bild 43.
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försöker förföra henne, alternativt lystrar han till avsändarens varning: ”Var-
ning för äkta män”. Bilden är en varning utfärdad till den tänkta mottagaren, 
representerad av den diffuse mannen. Bredvid honom sitter en rollkaraktär 
som kan förstås som hans egen unga fru. Rubriken uppmanar honom att inte 
lämna sin fru utom uppsikt. Men samtidigt är det kvinnans tanke som skrivs 
ut i bildtexten och vad det tycks behöver hon knappast passas av sin man: 
”Hon (tänker för sig sjelf ): Det finns verkligen karlar, som bara gå på teatern 
för att under entreakterna passa på och fixera unga fruar, när deras män gå ut 
i foyern.” Visserligen visar aldrig bilden om hon är ”mottaglig”, men hon är 
hur som helst medveten, inte ett lätt byte.

Även i den här bilden finns rekvisita att ta hänsyn till. I handen har kvinno-
gestalten en hopfälld solfjäder. Spetsen pekar likt en kniv ner mot hennes un-
derliv inte helt olikt ”lilla fröken” i andra sekvensen ur ”Metamorfoserna” som 
riktar sin parasoll mot mannens skrev (bd 25). Mannens kikare ligger i samma 
höjd, i samma regioner av hans kropp. Redskapen, kikaren och solfjädern, 
bildar ett spel mellan könen: solfjädern som en fallos mot kvinnans underliv; 
kikaren, inte bara som mannens blick, utan också rundad som en kvinnokropp 
mot mannens kön. Även handsken i hans hand pekar ut samma riktning.

Tanken om att bilderna handlar om varningar till, eller om hot mot, den 
tänkta mottagaren hjälper att förstå den diffuse mannens funktion. Bilden 
säger: ”Han där, som är lite lös i konturerna, är du, men som du ser är han 
inte riktigt tydlig än, han är på väg att bli du”, eller omvänt: ”Du är på väg 
att inträda i hans roll, på väg att bli synlig.” Det som hotar honom är att han 
riskerar att bli synlig, att lyftas ur sin anonymitet. Alltså säger bilden: ”Hör 
vår varning så undkommer du skarpa konturer.”

En annan motsatt, men oftare förekommande roll för den diffuse mannen 
är den där han betraktar, och ibland tycks vara på väg att uppvakta, kvinnan. 
Männen i Kungsträdgården som betraktar ”lilla fröken” bär denna roll (bd 25). 
Likande funktion har mannen i ”Hvems är felet”, den bild som Kasper publi-
cerade i sitt provnummer 1869 (bd 44). Här är det inte bara innehållet som 
skapar betydelser utan i lika hög grad hur bilden används i tidningen. Det är 
alltså den bild som valdes för tidningens första nummer. Den upptar i jämfö-
relse med andra bilder från samma tid ovanligt stort utrymme och är placerad 
på tidningens första (i och för sig enda) uppslag på andra sidans mitt. Kort 
sagt har bilden en central plats. Kvinnan innehar bildens mittpunkt. Hennes 
blick är riktad neråt, bortåt så att den tänkta mottagaren ogenerat kan titta 
på henne. Lika ogenerat tittar betraktaren bakom på henne. Hans blick foku-
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seras extra genom monokeln som ligger som en 
mörk ring runt ögat. Kvinnans mun, böjd i ett 
litet leende, och blickens riktning neråt och åt 
sidan, uttrycker en njutning och en vetskap om 
blickarna. Hon fångas in av de två betraktarna, 
den diffuse mannen och den tänkta mottagaren. 
Bildtexten är formad som en vers. Ingen av roll-
karaktärerna är versens avsändare. Däremot har 
mannen i bilden och i versen något att göra med 
den tänkta mottagaren. Versen, i vilken mannen 
tas i försvar, är tillämpbar på hela det samman-
tagna antalet bilder på temat sedeslös eller ärbar 
kropp. Versen stipulerar också en skillnad mel-
lan mannen i bilden och avsändaren:

Min sköna dam, ni orätt gör som klagar
Om ni förföljes uti hack och häl;
Det ju bevisar blott att ni behagar
Och kallar drömmar fram i mannens själ.
Ert chic skall ovillkorligt honom locka,
Ty mannen är ett barn och ni en docka.

Han ser er klädd i fantasikostymen
Och sin beundran måste han er ge.
Han tycker att han vinkas utaf plymen,
Och liksom barnet vill han gerna se
Om dockan under fransade saloppen
Har sågspån eller bomull uti kroppen.

Ja, hulda sköna, felet är hos eder
Om vid en promenad en liten sprätt,
Som skuggan trogen, er i spåren träder;
Ni är ju så f–dt söt och nätt!
Ett helgon kan ej motstå det pikanta,
Hvad under då om männen ä’ galanta?

 Också i den här bilden syns ett spetsigt föremål, här i form av en käpp buren Bild 44.
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av den diffuse mannen. Kvinnokaraktärens kropp är väl dold, till och med 
händer och ögon är gömda eller förda bakom tyg. Det gör att de kroppsdelar 
som verkligen syns framträder ännu tydligare: fötterna. Att visa foten fungerar 
som ett tecken för prostitution, i bilderna och utanför dem.218 

Med texten förstärks intrycket att bilden fungerar som ett direkt svar i en 
pågående debatt. Den pekar på den fråga som avsändaren till ”Hvems är felet” 
skuldbelägger kvinnan för, men som egentligen handlade om de regler som 
skrevs för de prostituerade. Hanterandet av prostitutionsfrågan visar på en 
mängd nivåer de strömningar och begreppsrelationer som rådde i 1800-talets 
stad: uppdelningen av privat och offentligt, mellan man och kvinna, mellan 
klasser och mer allmänt mellan det dolda och öppna, kategoriseringar och 
ordning samt sexualitetens dubbelmoral. Den prostituerade kvinnan var en 
person som förkroppsligade ambivalensen att finnas och samtidigt inte. Som 
historikern Yvonne Svanström formulerar det, skulle hon vara ”en offentlig 
vara som inte kunde säljas på en offentlig marknad”.219

I kontrollen av den prostituerade framkommer också synen på – liksom 
de faktiska förhållandena för – borgerlighetens män och kvinnor. Den kvin-
na som rör sig på fel plats får räkna med att förväxlas med en prostituerad. 
Det ger en ännu trängre rumslighet för henne. Skämtbilderna på temat om 
förväxling mellan tillåten och förbjuden kvinnokropp driver ofta med den 
icke-prostituerade kvinnan, som spelar spelet av tillåten kropp men som ändå 
tycker sig ha rätt att anklaga den uppvaktande mannen.

Det finns något ambivalent i den diffuse mannens närvaro: en varning till 
den tänkta mottagaren å ena sidan, men å andra sidan en försäkran att den 
tänkta mottagaren inte missar något (sin makt). Den diffuse mannen finns 
med som övervakare och verkar i den egenskapen betryggande för den tänk-
ta mottagaren utanför bilden. Han (den tänkta mottagaren och den diffuse 
mannen) har den allmänna kontrollen. När de andra rollkaraktärerna gör bort 
sig eller förlöjligas, så finns den diffuse mannen kvar som en stabil och säker 
figur, utanför handlingen, men fast förankrad och oåtkomlig. Det kan vara en 
museibesökare som kastar ett öga på det som sker, men det kan också vara en 
blick från ett porträtt eller en staty. Det som utspelas undkommer inte hans 
vakande blick. Det finns ingenting som blicken inte kan avslöja; på så vis utgör 
den diffuse mannen en försäkran om att maktpositionerna bibehålls. Blickens 
förhållande till kontrollen, ”att inta ett vakande öga”, ”att ha ögonen på någon”, 
befästs av den diffuse mannen. Det är den blick som i Brysons terminologi är 
the gaze. Konstvetarna Yvonne Eriksson och Anette Göthlund beskriver gaze 
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som en objektifierande blick som bygger på makt, medan glance är den inkän-
nande blicken.220 Beskrivningen är passande för den diffuse mannens getöga.

Varför skiljer sig skämtbilden från det manliga impressionistiska måleriet 
i avseendet rum och blick? Varför har skämtbilderna element som snarare 
står att finna i de kvinnliga impressionisternas verk? Skämtbilden och de 
kvinnliga impressionisterna har båda en outsiderblick i relation till de manliga 
impressionisterna, men det är inte så att de står tillsammans enade i denna 
blick utifrån. I stället riktas blickarna från motsatta håll, men förenas i motiv 
av olika intentioner. Om de kvinnliga konstnärerna använde sin erfarenhet 
och målade utifrån ett situerat vetande, så tecknande skämttecknaren utifrån 
de premisser av ambivalens och det subversiva som ett komiskt anslag ger.

Med detta sagt återkommer jag nu till ”På maskeraden” (bd 35). I scenen 
tilltalar kvinnan mannen till höger om henne, men orden blir för den tänkta 
mottagaren en replik från Kasper till den tänkta mottagaren och till den dif-
fuse mannen på vänster sida. Denne diffuse man är distanserad mot läsaren 
med avståndsattributen monokel och tunn mustach. Å andra sidan är han 
på maskerad och kan under sin förklädnad vara vem som helst, företrädesvis 
hela skådespelets hufvudperson om jag följer min egen analys av den diffuse 
mannen. De svaga linjerna är, liksom det mesta i skämtbildens värld, ett dub-
beltydigt grepp. I egenskap av att identifieras med narren och alltså träffas av 
kvinnans replik riskerar han att ”försvinna” (”när narrarna få se Kasper så ta 
de till flykten”), och han kan liksom andra diffusa män riskera att få synliga 
konturer om han blir en narr eller en sprätt, alltså om han uppgår i sin mas-
keradkostym. Med synliga konturer riske-
rar han att bli synlig för Kasper och avslöjas 
offentligt.

Mannen med konturer
En titellös skämtbild från 1890 av Victor 
Andrén skiljer sig från bilderna före 1890 
genom sin storlek (den upptar en halv sida) 
och sin fotolika stil (bd 45, Kasper 1890). I 
förgrunden syns en droska med en kvinna 
och två flickor. I bakgrunden står en man. 
Det ser ut som om han stannar upp mitt 
i sitt steg för att uppmärksamma scenen. 
Komiken ligger helt utanför mannens in-

Bild 45.
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blandning. Den äldre flickan säger till modern: ”Nu ser du, mamma att det 
hade varit bäst, om du inte skaffat dig mer än en dotter – vi hade då fått 
sitta bekvämare.” Likheten med fotografiet ligger framför allt i tanken av att 
fånga ett ögonblick, men även i de realistiskt avbildade personerna. Mannen 
i bilden intar samma position som den diffuse mannen. På avstånd betraktar 
han humorn utan att delta i scenen. Skillnaden är att denna rollkaraktär har 
konturer och inte står gömd i skuggan. 

Kasper är tidigast ute med ett nytt bilduttryck för borgerlig man, och för 
tidningen sker förändringen i samband med att bilderna får större utrymme, 
utförs med större omsorg och produceras med förbättrad tryckteknik. För-
ändringen är till viss del ett resultat av enskilda tecknares särskilda stil, men 
också en effekt av den ständiga upprepningen av den diffuse mannen. Ju mer 
han förekommer, desto mer central blir hans roll, och ju mer central han blir, 
desto svårare blir det att hålla honom utanför. Efter att i två decennier varit 
utsatt för risken att bli synlig får hufvudpersonen konturer. Denna bildkategori 

återkommer för diskussion i de två följande 
kapitlen.

Den karikerade borgerlige mannen
”Herr Stockholm” håller på att spricka i 
sömmarna av sin egen överdrift (bd 46, 
Söndags-Nisse 1894). Bildens titel är ”Herr 
Stockholm efter att hundra gånger ha skrat-
tat åt Charleys tant”.221 Det livliga nöjeslivet 
gör att leendet måste hållas ihop med tejp. 
Ett ständigt applåderande har fått händer-
na att svullna till så oproportionerlig storlek 
att de måste bäras upp av en mitella. Han 
bär monokeln som, genom riklig förekomst 
i tidigare bilder, vid det här laget (1894) 
är helt förknippad med löjlig och omanlig 
man. Rollkaraktären påminner till viss del 
om apmannen i ”Siesta. Fin de Siècle-fan-
tasi” (bd 1). Även ”Herr Stockholm” är på 
väg att förvandlas. Han spricker inifrån av 
sitt eget beteende, medan apmannen ham-
nat på gränsen mellan djur och människa. 

Bild 46.
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Kanske har de fastnat mitt i övergången? 
Även i bilden av ”Herr Stockholm” upprepas 
elementen, här i form av ett otal kafé- och 
restaurangskyltar. ”Herr Stockholms” rum är 
den offentliga staden, men han tycks ha bli-
vit allför hemmstadd. Han visualiserar faran 
med det överdrivna utbudet. Teckningen 
uttrycker konsumtionskritik och varnar för 
massans förödande kraft.

I ”’Efter er’ eller faran av alltför stor ar-
tighet” störtar huvudpersonerna bokstavli-
gen ner i avgrunden av sitt överciviliserade 
sätt (bd 47, Söndags-Nisse 1898). Utan att 
släppa sina artighetsgester faller kropparna 
och omsluts av ett mörker. Denna bild är 
en karikatyr av den överciviliserade bor-
gerlige mannen, men den påvisar också 
konkurrensen mellan olika manligheter. 
Mannen till vänster i bildrummet är klädd 
i hög hatt, bonjour, promenadkäpp, randiga 
byxor. Motparten, mannen till höger, har 
färre och mindre attribut: rocken är kortare, 
hatten lägre och han saknar promenadkäpp. Det överciviliserade fördärvet 
förvandlas till en kamp om utrymme för de två grupperna: den borgerli-
ge mannen mot sprätten, eller mot den nyrika klassen. Det gör den högra 
mannen till hufvudperson, och den vänstra till en distanserad rollkaraktär. 
Det föreligger dock ingen skillnad alls i männens beteende. De tävlar om 
exakt samma plats och roll. Det är tvetydigt vem av männen bilden driver 
med, vilket i sig visar på den självdistans som skämtpressen laborerar med.

Den borgerlige mannen kan inte fortsätta att vara nedtonad när allt han 
ska relateras till är överdrivet. Men innebär det att den karikerade borgerlige 
mannen är ett nytt uttryck för hufvudpersonen, och inordnas då hufvudpersonen 
bland humorobjekten? Den diffuse mannen, liksom mannen med konturer, är 
en som betraktar. Den karikerade borgerlige mannen betraktas däremot. Den 
skillnad som inträder förändrar blickperspektiven för resten av perioden. I stäl-
let för att tillsammans med den diffuse mannen eller med mannen med kontu-
rer betrakta de komiska scenerna, separeras den tänkta mottagaren från bilden. 

Bild 47.
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– Och du tror verkligen på qvinnorna?
– Ja, jag tror att det finnes sanna qvinnor, som man säger, men Gud ska veta att 
inte är det många.
– Nej, var viss på det. I min gröna ungdom såg jag snart sagdt en gudomlig 
uppen barelse i hvarenda kjol, jag fann qvinnan så himmelsk, så förtjusande, så ren 
och så snövit som någon, men nu har jag kommit på helt andra tankar.
– Och hvad har orsakat denna märkvärdiga förvandling?
– Praktiken, min vän, praktiken, jag har nu råkat se qvinnan på så nära håll som 
möjligt, och funnit henne allt utom gudomlig. Jag vill inte vara så hjertlös som August 
Strindberg, men jag vill vara rättvis, med rättvisan kommer man ändock längst.222

KROPPEN

Målet för detta kapitel är att undersöka hur idén om kropp används i skämt-
bilden. Kapitlet är fördelat på tre teman formulerade utifrån materialet: den 
klädda kroppen, den misslyckade kroppen, samt den förändring/förflyttning 
av kroppar och blickar som skedde efter 1890. Innan dessa tre teman disku-
teras kommer en utredning om idéer om kroppen utanför bilderna. Genom 
att historisera kroppens ideologiska och kulturella roll i 1800-talets västvärld 
belyses hur idén om kroppen användes för att lyfta politiska och moraliska 
frågor. I jämförelsen mellan denna och skämtbildens kroppsanvändning syn-
liggörs å ena sidan kroppen som strategi för klassificerandet av identiteter, å 
andra sidan skämtbildens och humorns egenart. 

Kroppen utanför bilden –
historiskt, kulturellt, ideologiskt 

Judith Butler refererar till Maurice Merleau-Ponty och Simone de Beau-
voir när hon diskuterar kroppen som idé. Butler vill undersöka hur specifika 
kroppsakter konstruerar kön, och därmed ta reda på vilka möjligheter som 
finns för att med kroppsakterna öppna mot en kulturell transformation. Mer-
leau-Ponty kallar kroppen för en historisk idé, men menar också att den bär 
på en uppsättning möjligheter. Dels innebär det att kroppens uppträdande 
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i världen inte är förutbestämt av en inre essens, dels att det sätt på vilket 
kroppen uppträder i världen beror på den uppsättning av historiskt bestämda 
möjligheter som existerar i den specifika tiden och kulturen. Kroppen är ma-
teria, men inte enbart detta. Kroppen är också en ständigt pågående process av 
materialisering av möjligheter. Man är inte sin kropp, man gör den. Och som 
Butler påpekar sker detta görande i skillnad mot sina samtida, sina föregångare 
och sina efterkommande.223 

Idéhistorikern Karin Johannisson skriver i Den mörka kontinenten att 
1800-talets andra hälfts kulturella, politiska och vetenskapliga honnörsord 
var ”skillnad”: skillnad mellan klasser, mellan ”raser” och kanske framför allt 
mellan könen. Från en särartsfilosofisk syn på kvinnan som en lugnande till-
flykt för mannen hårdnade klimatet från seklets mitt till att alltmer likna en 
kamp. Dels fanns ett uppevt hot mot samhällsordningen, från kvinno- och 
arbetarrörelserna, dels pågick en vetenskaplig utveckling som syftade till att 
särskilja grupper. Vilken lämpligare scen fanns då att projicera denna skill-
nad på än kroppen, den verkliga och den metaforiska? Att markera skillnad 
handlar om ett utpekande av någon annan i syfte att positionera sig själv som 
en skillnad gentemot denna.

Med denna skillnadsstrategi markerades kön, klass, ras som något förut-
bestämt, ja naturgivet, och därmed utom kontroll för politiska viljor. Fram-
för allt var det inom den vetenskapliga diskursen skillnader upptäcktes och 
befästes. Snarare än av sociala hierarkier skildes människor åt av biologin. 
Evolutionsläran verkade i det avseendet i två riktningar: å ena sidan var den 
ett hot mot människans särställning, å andra sidan kunde den användas för att 
klassificera människor i biologiskt bestämda grupper. Genom att föra in kvin-
nan, barnet och vilden som ”mellanformer mellan natur/drift och kulturen/
förnuftet” hamnade den vite mannen i ett vetenskapligt fastställt överläge.224 
Könsskillnaderna placerades på så vis på en till synes neutral mark och inte i 
en social konstruktion. 

När det gäller synen på kvinnan handlade skillnadsstrategierna inte bara 
om att skilja kvinnan från mannen, utan också om att skilja kvinna från kvin-
na. Kvinnan kunde i tidens diskurs konnoteras till både svaghet och fara, hon 
var både ärbar och förtappad.225 Denna paradoxala kvinnobild är 1870–1890 
också ett av skämtbildernas mest centrala teman. 

Ytterligare en relevant diskussion kring skillnadsstrategier och könskate-
gorisering bidrar historikern David Tjeder med. Tjeder presenterar en modell 
för förståelsen av den borgerliga manlighetens kris under 1800-talet och se-
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kelskiftet. Modellen är användbar för att se den borgerlige mannen utanför 
bilderna och honom i relation till bilderna. Tjeder har funnit fyra figurer i 
1800-talets rådgivningslitteratur riktad till män och ynglingar: ”ungdomen”, 
”karaktären”, ”passionerna” samt ”kroppsenergiernas finita mängd”.

Ungdomen sågs som den avgörande tid då ynglingen skulle forma sin 
rätta personlighet som man. I denna fas fanns risken att välja fel väg, vilket 
kunde ha konsekvenser för hela den fortsatta levnaden. Det var till ynglingen 
rådgivningslitteraturen främst vände sig. ”Karaktären” handlade om att han 
skulle finna sin rätta manlighet. Självkontroll blev ett viktigt rättesnöre för 
att dana en egen person. Läran om passionernas balans går tillbaka ända till 
antiken, men aktualiserades i 1800-talets rådgivningslitteratur. Passionerna 
var det som hotade den rätta manligheten; de måste bemästras i självkontroll. 
I begreppet passion låg allt det inre som hotade mannen: vrede, avund, begäret 
efter alkohol. Den fjärde tankefiguren för att förstå manligheten i kris – ”idén 
om energiernas finita mängd” – var uppfattningen att förbrukad energi var 
förlorad energi. Mannen (ynglingen) skulle använda sin energi till arbete och 
flit i stället för på nöjen och alkohol.226 Idén om finita energier användes, som 
nämndes i ”Att sätta scenen”, även i debatten om kvinnans roll i samhället och 
familjen. Kvinnan motiverades att hålla sig borta från sådant som tog finita 
energier från reproduktionen, exempelvis studier och arbete.227

Tankefiguren visar på hur idén om kontroll användes som ett maktmedel 
i relationen man–kvinna, och i ännu högre grad i relationen mellan olika 
män. Självkontrollen markerade den borgerlige mannens makt över andra 
män. Män som ansågs sakna självkontroll – drinkaren, onanisten, förföraren, 
lättingen – beskylldes för att vara omanliga och oförmögna att försörja en 
familj eller inneha maktpositioner.228

Inom vetenskapen fungerade kvinnans kropp som en öppning till klas-
sificering av andra kategorier. Hennes kropp jämfördes med andra kroppar. 
Var i ledet kvinnan placerades definierade inte bara henne utan även dem 
runt omkring.229 På liknande sätt fungerar kvinnan i skämtbilden. Det är 
ofta genom att relateras till henne (kontrasteras eller likställas) som de andra 
rollkaraktärerna definieras. På så vis förklaras kvinnan (medelklassens och den 
prostituerade), liksom arbetar- och överklass, militärer, utlänningar, glesbygds-
bor, barn, gamla och hufvudpersonen.
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Den klädda kroppen
Kapitlets inledande citat är hämtat ur Stockholmsflickorna vid lyktsken från 
1887 av pseudonymen ”Friskus”. I denna något vågade berättelse får läsaren 
följa den vackra och oskyldiga tonårsflickan Elin som av en ung man lockas att 
följa med på maskerad på Mosebacke. Bakom maskeradens förklädnader sker 
ett lömskt spel som slutligen leder till Elins väg in i prostitution. Boken kom 
i sedlighetsdebattens slutskede som en i raden på ämnet ”kvinnlig sexualitet 
och moraliskt förfall” som cirkulerade under 1880-talet. Temat var, liksom 
i de tyngre litterära verken såsom Henrik Ibsens Et dukkehjem (1879) eller 
August Strindbergs Giftas (1884),230 sedlighet, sexualitet, moral i allmänhet 
och mannens respektive kvinnans sexuella roller i synnerhet. Det här var även 
brinnande frågor för skämtbilderna under perioden 1870–1890.

Kvinnlighetens maskerad
”Rätt mottagningstid” (bd 48, Söndags-Nisse 1887) pub licerades 
17 år efter ”Metamorfoserna”. Bilden visar en gift borgerlig kvin-
na. Situationen är snarlik den i ”Metamorfoserna”, men i omvänd 
tidsordning. I den första scenen syns det färdiga resultatet medan 
den andra avslöjar kvinnan i färd att iklä sig sin kropp. I första 
scenen står mannen lutad över kvinnan. Deras blickar är riktade 
mot varandra. Mannen intar ett kroppsligt överläge. Samtidigt 
får kvinnan en högre status då hon avbryter sin läsning. Hon har 
två aktiviteter varav den ena inte berör mannen, medan mannen 
enbart är inriktad på kvinnan. När hon lägger ner boken döljer 
hon sitt kön med den, hindrar mannens tillträde. Samtidigt är 
boken öppen mot mannens syn. Hon har inget att dölja för ho-
nom. Mannens riktning i kropp och blick förstärker intrycket att 
han är angelägen om att nå henne. Det är också han som ini tierar 
samtalet: ”Jag tycker, att baronen besöker dig väl ofta. Strax efter 
middagen ä han här, på aftonen ä’ han också här… Hustrun: 
Du kanske vill, att han ska’ komma tidigare?” Både mannen och 
kvinnan är tydliga i sina gestalter genom sina mörka kläder mot 
den ljusa bakgrunden. Ansiktskonturernas tunna streck är svaga, 
som om den klädda kroppen dominerar personens identitet. Till 
vänster bakom paret syns en gardin med diagonalt band, en form 
som upprepas i den andra scenen i kvinnans kläder och peruk. 

Bild 48.
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Mannens kropp sträcker sig in över kvinnan. Sin ena hand lägger han bakom 
kvinnans arm och foten förs, till synes, in under hennes klänning.

Den andra scenen ackompanjeras av mannens tanke eller fortsättning i 
dialogen: ”Ack, ja, om han en gång komme på morgonen – då återkomme 
han visst ej på aftonen!” Det är en önsketanke om att den uppvaktande ba-
ronen ska få se kvinnan såsom hon verkligen är, innan hon hunnit ikläda sig 
sin kropp och sina ansiktsdrag. Kvinnans pose påminner om andra scenen i 
”Metamorfoserna”, men hennes kropp mer om ”Metamorfosernas” första scen. 
Kvinnan i andra momentet av ”Rätt mottagningstid” bär ingen likhet med sig 
själv från det föregående. Hon har knappt något hår, inga bröst, inga höfter, 
inga ansiktsdrag. Hon är en negation av sig själv (så som hon uppenbarar sig 
i det offentliga livet). 

Det finns tre ”kroppar” i varje sekvens. I den första sekvensen är det den 
sittande kvinnofiguren, den framåtlutade mansfiguren och det hängande dra-
periet. Draperiet blir en kropp genom att upprepas i andra sekvensen. Det 
diagonala bandet utgör tecknet för kvinnlig midja. I den andra sekvensen är 
det den framåtlutade kvinnofiguren, den hängande nattsärken och peruken 
(draperiets upprepning) samt stolen till höger bakom kvinnokroppen, platsen 
där kvinnan sitter i den första sekvensen. 

Även texten konstruerar tre personer: mannen, kvinnan och baronen. I 
stolen ligger kläderna i ett bylte. Den tidigare kontrastrika synliga delen av 
kvinnan är nu uttömd på kropp. Både klädbyltet och kvinnofiguren är nega-
tioner av den offentliga kvinnan. Den tredje ”kroppen”, den hängande särken 
och bakåtvända peruken, bildar figuren av en bortvänd kvinnokropp, alltså 
också det en negation. Sminkpenseln pekar mot flätan. Alternativt bildar 
den en linje mellan kvinnofigurens skalle och peruken. En avklippt fläta var 
under lång tid, ända in i 1800-talets mitt, ett straff för ”hor”, äktenskapsbrott. 
I det avseendet framträder kvinnan i ”Rätt mottagningstid” som mer osedlig 
än kvinnan i ”Metamorfoserna”. 

För den uppvisade kroppen (scen 1 i ”Rätt mottagningstid”, scen 3 i ”Meta-
morfoserna”) är rollerna omvända. Kvinnan i ”Rätt mottagningstid” är inte ex-
travagant utan ser ut som en vanlig kvinna ur borgerligheten. Hennes bluff blir 
då så mycket grövre eftersom alla borgerlighetens kvinnor faller i misstanke. 
Den tillåtna kroppen och den förbjudna likställs, både vad gäller tillgänglig-
het och falskhet. De använder samma förfaringssätt för att nå samma effekt. 
Kvinnotyperna är därmed utbytbara, vilket ger intrycket att det inte är de som 
är bildens viktiga personer. Kvinnan innehar egentligen inte huvudrollen. Det 
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är hon som agerar, men effekten berör männen (de i Kungsträdgården, den 
äkta mannen, liksom den uppvaktande baronen). Att den frånvarande mannen 
är adlig ställer två manligheter i antagonistisk jämförelse.

Anders Zorns målning Kvinna som klär sig från 1893 ligger tematiskt nära 
båda dessa teckningar. Även Zorns kvinnofigur är i färd med att klä sig. Hon är 
avbildad bakifrån, sitter i gräset och knäpper sin klänning i ryggen. En skillnad 
är att den ena bildkategorin berättar med humor, den andra inte. Vad innebär 
denna skillnad för bildens tänkta mottagare och för en eventuell hufvudperson? 
Inför Zorns målning står betraktaren och avsändaren skyddad och kan ägna 
sig åt bilden som en inre tanke, en fantasi. I ”Metamorfoserna” och ”Rätt mot-
tagningstid” dras däremot den tänkta mottagaren in i situationen och blir själv 
synlig, inte för att han faktiskt finns i bilden, utan för att kvinnans agerande 
påverkar situationen för den han kan identifiera sig med. Humorns budskap 
blottar avsändaren eftersom det finns en uttalad vilja. Humorns språk måste 
vara riktat för att få avsedd, komisk effekt. Men en riktning (en vilja) innebär 
också att avsändarens och den tänkta mottagaren tydliggörs. Hufvudpersonen 
framträder i bilden av hur de andra rollkaraktärerna påverkar hans situation. 
När den borgerlige mannen själv går in som humorobjekt är han redan formad 
genom de övriga rollkaraktärerna. Humorn är därmed avgörande för hur och 
vad en bild förmedlar. 

En annan skillnad är att de nämnda skämtbilderna berättas seriellt, medan 
Kvinna som klär sig är statisk. Hon ges inte samma aktivitet, men utsätts inte 
heller för samma avslöjande, som kvinnorna vars handlingar skildras i ett före 
och ett efter.

Mode
För rollkaraktärer i skämtbilderna, liksom för kroppar utanför bilderna, ma-
nifesterades den ovan nämnda skillnadsstrategin inte minst genom kläder-
na. Inom dräkthistorien talas det om ”det stora maskulina avståndet” under 
1800-talets första decennier. Den manliga kostymens inträde med sina mörka 
färger av svart, brunt och mörkblått kontrasterades mot kvinnornas färgglada 
och omformande klänningar. Genom klädernas färgnyanser, materialval och 
formskärning markerades skillnaden mellan könen.231 Den anonyma kosty-
men är under hela perioden betecknande för borgerlig man, och den typen 
av borgerlig man som inte klär sig som sprätten. Precis som utanför bilderna 
markerar kostymen skillnad gentemot de omkringvarande grupperna. Och 
även om de kostymerade levda kropparna utanför bilden kunde förekomma 
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i olika samhällsgrupper, så är den kostymklädde mannen i mitt 
material undantagslöst den borgerlige mannen.

Ett specifikt plagg som blev något av tecknarnas favorit, jämte 
chinjongen (en av kvinnor buren hårklädsel där en knut samlas 
upp av det egna håret och löshår), var turnyren. Båda attiraljerna 
fungerar som omformande utsmyckningar. Författaren Victoria 
Benedictsson skriver i en passage i sin dagbok: ”Om turnyr sade 
han: ’det är inte vackert, men det är stiligt; jag tycker inte om det, 
men jag är svag för det.’ Detta yttrande är också betecknande för 
karlen.”232 En snarlik ambivalens gentemot detta plagg återfinns 
i en mängd skämtteckningar. 

I ”Likhet inför ordningsmakten” ställs en fattig äldre kvinna 
mot en finare klädd kvinna (bd 49, Kasper 1875). Likheten i deras 
siluetter är inte bara en fyndig drift med klasskillnader utan visar 
också vad som egentligen finns under den borgerliga kvinnans 
klänning. Förfiningen hos den rika kvinnan degraderas till sta-
tusnivån hos ett solkigt klädknyte, en vinkling som förlöjligar 
hennes förkonstling. Replikskiftet mellan polisen och den fattiga 
kvinnan följer bildens budskap: ”Ni får inte gå på trottoiren och 
genera folk med klädknyten på ryggen. – Då kan herr konstapeln 
säga detsamma åt henne, som kommer efter också.” Samma idé 
återfinns i ”Turnyren i praktiska lifvet IV” (bd 50, Söndags-Nisse 
1884).233 Här är det borgarbarnet som har replik: ”Titta, mamma! 
En så rolig turnyr kullan har.” Det andra lilla barnet tittar ut mot 
betraktaren. Hen är skuggad i ansiktet. Om det är en skugga 
från mammans kropp eller om det är barnets genans inför att 
förväxlas med en turnyr är svårt att veta. Modern arbetar oberört 
vidare på sin stickning. I dessa två bilder, liksom i ”Turnyrens ur-
sprung” blir turnyren en bild av kontrasterna mellan det naturliga 
och det förkonstlade (bd 51, Söndags-Nisse 1884). Kvinnorna i 
”Turnyrens ursprung” ämnar inte säga något om urbefolkningen 
i en afrikansk stam utan ska associera till den svenska borger-
liga kvinnan. I bildtexten uppmanas den tänkta mottagaren att 
läsa vidare i böckerna Sjön Ngami och Uppfinningarnas bok I.234 
Sammanställningen av dessa två böcker ger en inre bild av den 

konstruerade kvinnan. Genom turnyren sammanförs klass och etnicitet under 
ordet ”kvinna”. Bakom klädernas omformning och sminkets försköning bär 
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alla kvinnor likadana kroppar. Om kroppen inom vetenskapen 
användes för att befästa skillnader, gjorde tecknarna det motsatta 
i turnyrbilderna: ytan skiljer, kroppen förenar.

I ”Framtidsbild” sticks bokstavligen hål på turnyren (bd 52, 
Söndags-Nisse 1884). En tulltjänsteman söker igenom kvinnans 
turnyr på jakt efter smuggelgods. Hans vapen penetrerar kvin-
nans kropp. Klädernas form utgör en gräns mellan kvinnans 
kropp och mannen, en gräns som låg i sedlighetsdebattens fokus. 
Förkonstlingen med smink och kläder är därmed både en bild av 
otillgängligheten hos kvinnans kropp och av dubbelheten i att 
kvinnan lockar men samtidigt utestänger mannen. Bildtexten, 
liksom titeln, pekar mot ett förestående scenario: ”Man förmodar, 
att tullstyrelsen kommer att utfärda förordning om visitation å 
turnyrer, burna af damer, som anlända från utrikes ort.”

Skämten kring turnyren är ytterligare ett sätt att nå kroppen. 
Under 1870-talets mitt kom de första turnyrbilderna, och under 
mitten av 1880-talet fullkomligt exploderade de i antal. I nästan 
varje nummer 1884–1885 används turnyren för att visa på kvin-
nans förkonstling och för att i tanken frammana det som fanns 
under turnyren.

Modets absurditet används inte enbart för att driva med kvin-
nor, men utgår från nidbilden av kvinnan. Greppet används för 
att feminisera vissa manliga rollkaraktärer. 

Under 1870 publicerade Kasper en bildserie under rubriken 
”Modets martyrer”. Bilderna visar män som lider under modets 
plåga (till exempel bd 53). I ”Modets martyrer” märker vi en 
större skillnad, till och med ett aktivt motstånd mellan kroppen 
och kläderna, än vad som är fallet i skämtbilder av kvinnor eller 
sprätten. I ”Afund” spårar vi en annan orsak till lidandet (bd 54, 
Kasper 1871). Bilden föreställer en militär sedd bakifrån. Han 
sneglar mot en geting som sitter på en blomma: ”Sicken en att 
vara smal om lifvet! Han är lycklig han! Skulle bestämdt bli kor-
pral om chefen fick se honom.” I ”Modets martyrer” är det någon annans hand 
som styr arrangemanget av det yttre, medan militären lider av sin egen fåfänga.

Bilderna visar olika grader av klädernas makt. Kvinnan är sina kläder, man-
nen i ”Modets martyrer” är inte det; hans lidande och motstånd visar att han 
är något annat. Det finns en substans bakom det yttre varifrån motståndet 

Bild 49.

Bild 50.

Bild 51.

Bild 52.

Bild 53.

Bild 54.



124 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

och oviljan kommer. Militären befinner sig 
i ett mellanläge av motstånd och identifie-
ring med sin kropp. Militärens ambivalenta 
karaktär återkommer vi till nedan.

I ”Damerna på landet eller När mode-
planschen kommer” bär teckningen ensam 
mycket av den komiska poängen trots den 
långa texten (bd 55, Kasper 1870). Tre kvin-
nor lutar sig över modeplanscher. Den ståen-
de kvinnan tittar genom ett par penséer. På 
golvet sitter en liten hund och tittar på den 
av planscherna som fallit till golvet. Bakom 
kvinnorna syns tre barn. Komiken och bud-
skapet förstärks av att barnen utan mödrar-
nas omsorg inte bara sitter bortglömda utan 

råkar ut för riktiga olyckor. Ett barn är på väg att ramla ur gungan, två faller 
handlöst genom luften och ett fjärde har redan störtat (bara benen sticker 
upp). Bilden är komiskt effektiv genom den överdrivna poängen. Komiken 
ger en roande ursäkt åt den vassa kritiken, en kritik som inte ursäktar sig.

Det löjliga i kvinnans kläder, liksom henne överdrivna intresse för mode, 
är lika med hennes persons absurditet. Antingen verkar kläderna i en direkt 
aktion mot mannen, som i ”Metamorfoserna” och ännu tydligare i de fall där 
kläderna själva agerar, eller också är modets absurditet drift nog. I det senare 
fallet uppmärksammar humorn hur stor del av kvinnornas tankar det yttre 
upptar, och hur obegripligt det ter sig för männen. 

I ännu högre grad är kvinnan ett med sina kläder i bilder där tecknaren 
föreslår ett mode specialanpassat för vissa typer av kvinnor eller för specifika 
situationer. I dessa bilder, ofta med rubriken ”Modebild”, som i en teckning 
av en kvinna med en pengapung som hårprydnad med rubriken ”Modebild. 
Hårpung à la börs och kronkoaffyr för rika flickor” (Kasper 1875), blir kläderna 
en förlängning av kvinnans person. Paradoxalt nog förblir hon inaktiv och 
anonym. Kläderna blir därmed mer än en förlängning. Modet blir personen 
medan kroppen, den fysiska individen, avväpnas till ingenting. 

Ännu tydligare skiljelinje mellan aktiva kläder och passiv kropp syns i teck-
ningar där kläderna ges en könspolitisk funktion. ”Fiffigt uttänkt (A propos 
det nya modet med perldrägter)” (bd 56, Kasper 1875) samt ”För ’qvinnofrid-
störare’” (bd 57, Söndags-Nisse 1882) är två bland flera bilder på detta tema. 

Bild 55.
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I ”Fiffigt uttänkt” syns en kvinnogestalt i besmyckad klänning 
och med parasoll i handen. Liksom hos många andra kvinnor i 
skämtbilden är hennes kropp passiv och blicken riktad uppåt. I 
bakgrunden syns Kasper själv som leende tittar rakt mot kvinnan. 
Under bilden läses: ”Damerna ha på senare tider blifvit så rädda 
för Kaspers pilar, att de tagit till mode att kläda sig i harnesk.” 
Det är inte i första hand sakfrågorna i debatten som står i fokus 
utan personen och essensen ”kvinnan” som en motståndare och 
ett humorobjekt. Liksom i de flesta liknande bilder är kvinnan 
inte en motståndare som tar upp en kamp. Hon har genomgå-
ende endast ett vapen och det är förförelsekraften genom hennes 
påklädda utseende. Hennes vapen (eller skydd) sitter i det yttre, i 
kläder och smink, medan hennes person förblir passiv. Kvinnan 
är en dubbelnatur av passivitet och angrepp.

”För ’qvinnofridstörare’” visar kvinnan bakifrån. Klänningens 
rosett bär påskriften: ”Föremålet får ej vidröras”. Denna musei-
text ska placeras på ”anständiga fruntimmer” för att hjälpa ”de 
hrr stockholmare, hvilka så lätt riskera att komma i bladen under 
rubrik: ’qvinnofridstörare’”. Humorn i båda bilderna ligger i idén 
att göra om mode till budskap, men kanske framför allt i ambiva-
lensen av angrepp eller skydd mot den vackra oskuldsfulla kvin-
nan. Det är en humor som verkar som ett enande av den tänkta 
målgruppen och tidningen och ett skapande av humorobjektet 
som en motsatsgrupp.

Kvinnokaraktären i ”"För ’qvinnofridsstörare’ ” ter sig mer 
hotfull än den i Fiffigt uttänkt. Profilen är vänd mot den tänkta 
mottagaren (den potentielle kvinnofridsstöraren), som om hon 
fångar denne med sin blick, parasollet är hopfällt till formen av 
ett vapen. Samtidigt är hon återigen ambivalent. Hon är statisk 
i en pose, som ett museiföremål, och är i den rollen ett objekt, riskfritt att 
betrakta. Risken hon utgör är vad hon eventuellt lockar mannen att göra. 
Det är hans handling, aktiverad ur hennes yttre, som är det egentliga hotet 
mot mannen.

Från passiv till aktiv kropp går kvinnokaraktären i ”Den mordiska hattnå-
len” (bd 58, Kasper 1889). Den är inte typisk för svensk skämtbild från denna 
period, varken till sitt tema eller i kvinnans uttryck. ”Den mordiska hattnålen” 
består av tre scener i vilka scenrummet är detsamma: en man och en kvinna 

Bild 56.

Bild 57.
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som sitter på en schäslong. Schäslongen är tecknad med samma styrka och 
detalj som de sittande personerna. Mot schäslongen står ett parasoll lutat. 
Parets respektive kläder indikerar att de befinner sig i olika situationer. Kvin-
nan är fullt påklädd med klänning, skor och hatt. Till hennes kostym tycks 
också parasollet höra. Hon är, liksom den färdiga kvinnan i ”Metamorfoserna”, 
klädd för det offentliga rummet. Mannen, däremot, bär rökrock och tofflor. 
I ögat sitter en monokel. Kvinnan går från att vara öppet leende till att med 
rynkade ögonbryn ta ett fast tag om hans hals och trycka in sin hattnål i 
honom. Bildens brutalitet (med blodet rinnande nerför hans hals) är ovanlig 
för skämtpressen. I de fall våld förekommer handlar det ofta om barn som får 
smisk eller djur som råkar illa ut. Komiken skapas av kontrasten mellan första 
och tredje scenen (i personernas uttryck och i hela händelseutvecklingen), 
liksom i det fyndiga i att låta kvinnans utsmyckning utgöra mordvapnet. Det 
ger, i uttryck och redskap, en kollision mellan vänhet eller ”ofarlighet” och 
grym handling. Mannen blir komisk när det självsäkra uttrycket i ansikte och 
replik ställs mot hans fatala öde.

Bilden har tre utmärkande element, samtliga av vikt för tolkningen: (1) 
kvinnans uttryck, olik andra kvinnobilder, (2) mannens utseende och (3) hatt-
nålen. Kvinnan är till skillnad från sin tids omgivande kvinnliga rollkaraktärer 
en individ. Hennes kläder och kropp liknar kvinnor i andra bilder, men ansik-
tet är hennes eget och varken vackert eller fult. Hon tittar rakt mot mannen 
med ett öppet leende (första scenen), ett bestämt leende (andra scenen) och 
slutligen med ett argt och kontrollerat uttryck. I alla tre scener har hennes 

Bild 58.
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blick en klar riktning. Kvinnans rörelser är precisa och ger in-
trycket att medvetet och planerat låta en omfamning övergå i ett 
mord. Hennes vilja är att ta livet av mannen och hans vilja är att få 
henne att tro på hans trohet, en viljekamp där kvinnan avgår med 
segern. Allt detta – hennes seger och individuella uttryck, liksom 
öppenheten och riktningen i blicken – fungerar som maktfakto-
rer. Konstrasten i rollkaraktärernas kläder är också talande. Kvin-
nan bär full mundering för den borgerliga kvinnan, hon är till och 
med beväpnad. Mannen är däremot, i hela sin kostym och rekvi-
sita, avväpnad, avslöjad inte bara i sak utan också tagen på sängen.

Det andra utmärkande bildelementet är mannens utseende 
jämfört med andra manliga rollkaraktärer. Samma rollkaraktär 
återfinns i ett antal andra bilder, de flesta i Kasper, och är identisk 
med sprätten, vilket också är den benämning som ofta ges denna 
rollkaraktär. Han är alltså, liksom andra rollkaraktärer utanför 
hufvudpersonen, ett humorobjekt, och inte likställd med tidning-
ens avsändare eller tänkta mottagare. Han är inte heller den dif-
fuse mannen. Sprätten förekommer bland annat i bilderna ”Till 
en modenarr” och ”Hvad är en kyss?” (bd 59, Kasper 1889; bd 60, 
Kasper 1871). I en kort text under den populära rubriken ”Meta-
morfoser” (Kasper 1889) anas samma rollkaraktär. Denna kan ock-
så jämföras med apmannen i ”Siesta. Fin de Siècle-fantasi” (bd 1): 

Hvad Darwin säger, vet enhvar:
att menniskorna från apan stamma.
Den teorin mig vidrig var,
Då först jag läste om densamma!

Nyss gick jag ut. Bland gatans mobb
(så tänkte han, jag skulle mena,)
jag också såg en kostlig snobb
med ”enkeltjusare” och ”bena”.

”Ha Darwin”, tänkte jag, ”här du
en annan tes visst skulle skapa:
nog öfvertygades du nu,
att utaf men’skan blir en apa.

Bild 59.

Bild 60.
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Slutligen mordvapnet: hattnålen. Den är inte bara användbar i komiken. 
Hattnålen var också ett ting i hetluften som spelade en roll i diskussionen 
om kvinnofridsstörare, om kvinnan i det offentliga rummet och om vem som 
hade rätt till hennes kropp. Hattnålen fungerade som ett lättillgängligt men 
hemligt vapen för kvinnan. Det finns flera berättelser om hur kvinnor använt 
hattnålen i självförsvar mot antastande män, men också om hur nålarna or-
sakat olyckshändelser i trånga utrymmen. Både dagspressen och medicinska 
journaler rapporterar om skador, avsiktligt eller oavsiktligt orsakade av hattnå-
lar. År 1898 skrev New York Times om en Sadie Hawkins som på en spårvagn 
högg två rånare i ben och armar så illa att de tvingades ta till flykten.235 På 
1890-talet skulle hattnålen komma att bli ett av suffragetternas försvarsva-
pen mot poliser och ordningsvakter, men redan tidigare användes det som 
redskap för kvinnligt självförsvar. I USA lagstadgades 1908, med hänvisning 
till olyckor på spårvagnar och dylikt, att hattnålars längd inte fick överstiga 
nio tum.236 Mordvapnet i teckningen är mot denna bakgrund en symbol för 
kvinnans emancipering och för ett kvinnligt försvar, ett kvinnligt våld, i ett 
större sammanhang än i den konkreta situationen på schäslongen. 

Replikerna överensstämmer helt med bilderna, de har funktionen att för-
klara skeendet. Däremot passar de inte ihop med de tecknade figurernas an-
sikten. I första och andra scenen tycks repliken komma ur mannens öppnade 
mun, men i den sista scenen med kvinnans replik är hennes mun stängd. 
Kanske är repliken en tanke. Replikerna avgör inte bara innehållet utan be-
stämmer också tidsförloppet. Varje situation måste pågå, som minst, under den 
tid det tar för repliken att uttalas. I bildens två första scener är det mannen 
som talar. Kvinnan förbereder under tiden med kropp och uttryck sitt dåd. 
Hennes leende motsvarar mannens säkerhet i hans första replik: ”Du misstar 
dig, min älskling. Jag har alltid varit dig trogen!” Repliken i andra scenen är 
mer osäker: ”Du förskräcker mig med ditt tvifvel!” Kvinnan har då ännu inte 
talat, vilket innebär att det är hennes uttryck, hennes tystnad och handling, 
som oroar honom; möjligen anar han vad hon ska göra när nålen placeras mot 
hans hals. När kvinnan slutligen tar till orda, uttalar hon sin dom och utför 
straffet i samma stund. Tal och text är i sista bilden helt förenade i budskapet. 
Att låta mordscenen rymma tre starka utrop – ”Nej, nej! Jag vet att du är 
skyldig. Se här ditt straff!” – fungerar som en förklaring till hennes handling, 
men också som en förstärkning av ett dubbelt budskap: å ena sidan en varning 
till den otrogne mannen och däri en moralisk hämnd, å andra sidan ett bevis 
för kvinnans latenta ondska.
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Händelsen är den yttersta följden av en agerande kvinna. Hotet om kvinn-
ligt våld är unikt för denna bild. Teckningen saknar signatur. Möjligen är den 
tagen från utlandet, något som stilskillnaden gentemot andra bilder talar för. 
Bilden upptar en tredjedel av tidningens andra sida, alltså har den fått relativt 
stort utrymme. Det är därmed en bild som bryter av mot sin bildkontext och 
som samtidigt ges större utrymme än de flesta andra bilder i samma nummer. 
I ljuset av modeindustrins effekter, ifråga om klassgränser och könsroller för 
borgerligheten, får driften med modets absurditet ytterligare könspolitiska 
innebörder. Ingen av rollkaraktärerna vinner den tänkta mottagarens sympati. 
Kvinnan utför en ond handling och mannen är en oklädd kvinnokarl som inte 
lyckas undgå sitt straff. Oavsett sympatier avgår kvinnan med segern. Det 
vill säga: kvinnan i just den här bilden. Därmed inte sagt att den föreställda 
kvinnan vinner. 

Kvinnans förvandling
Den uppdelning i kön, klass och ras som skämtbilden laborerade med skulle 
kunna inordnas i tidens vetenskap och politik, om det inte vore för en an-
nan egenskap som i lika hög grad som dikotomier och skillnader framträ-
der i humors anatomi, nämligen ambivalens. Som inledningsvis fastslogs är 
ambivalens, definitionsmässigt, väsensskild från dikotomi, vilket enligt min 
uppfattning av humor – att den uppstår när oförenligheter presenteras som 
om de vore förenliga trots att vi vet att de inte är det – är helt främmande för 
humorn. Skämtbilden är ett uttryck som bär på ett löfte om en dikotomi, men 
som i sin effekt aldrig undgår ambivalensen.

Från 1870 till 1890, med kulmen under 1880-talet, söker de studerade 
tidningarna både i text och bild frenetiskt efter olika strategier för att nå ett 
avslöjande, en sanning, om kvinnor som grupp, eller för att finna vägar att 
skilja den sedeslösa kroppen från den ärbara. Genomgående för driften med 
kvinnan är denna ambivalens i hennes person: natur och kultur där natur 
värderas högre, men också vacker konstruktion kontra ful autenticitet där 
det egentligen inte finns något sätt för kvinnan att vara rätt. Det autentiska, 
liksom det konstruerade, hånas. 

Om kvinnan är en lögn, en konstruktion, som lurar hufvudpersonen, är 
hufvudpersonen något annat. Om han kunde känna igen sig själv i henne skulle 
gåtan vara löst. Men det gör han inte. Han förstår inte kvinnans dubbelhet, 
vilket indikerar att han själv inte är uppdelad i natur och kultur. Han behöver 
inte två ansikten eftersom han är identisk med sin natur. Samtidigt skildras 
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han (eftersom han är man) i första hand som kultur, men inte som en falsk 
konstruktion utan kultur som en sann natur. Mannen blir enligt samma logik 
natur. Genom det sker en uppdelning inom bildens hufvudperson som funge-
rar som två skilda blickperspektiv. Avsändaren, liksom de i bilden som redan 
avslöjat kvinnans dubbelhet (de äkta männen) samt de mottagare som iden-
tifierar sig med dessa, distanseras från dem som inom bilden eller i egenskap 
av tänkt mottagare varnas genom teckningen.

Rosi Braidotti har utformat feministiska teorier om tillblivelseprocesser. 
Hon skiljer på subjektivitet och identitet i sin teori om identitetsskapande, 
där subjektivitet är en del av identiteten. Inom varje kvinna finns en skillnad 
eftersom identiteten är splittrad och rörlig. Braidotti använder sin identitets-
syn specifikt för kvinnan, historiskt definierad i sin roll som undertryckt och 
subjektslös. Hon skriver att det inte går att dekonstruera en subjektivitet som 
den berörda (kvinnan) aldrig fått full kontroll över.237 Kan denna ambivalenta 
identitetssyn, trots Braidottis specifikt kvinnliga perspektiv, berika bilden av 
skämtbildens hufvudperson? En öppning finns i Braidottis egen formulering: 
”if the white, masculine, ethnocentric subject wants to ’deconstruct’ himself 
and enter a terminal crisis, then – so be it!”238 Även om orden formulerats i 
en vass satir och skämtbildens avsändare och tänkta mottagare troligen inte 
avsiktligt önskade dekonstruera den egna identiteten, så finns en sådan effekt 
i den splittrade hufvudpersonen som framträder kring 1890. Det omedvetnas 
roll i skapandet av denne går i linje med Braidottis uppdelning inom iden-
titeten. Identiteten bygger å ena sidan på det omedvetna begäret, å andra 
sidan på den viljestyrda, medvetna subjektiviteten.239 Tanken om omedvetna 
begär kan appliceras på idén om hufvudpersonen som en ofrivillig konstruk-
tion. Den medvetna viljan och det omedvetna begäret är inte alltid överens, 
vilket ger splittring, men de förs samman i formandet av subjektspositioner. 
Begärets omedvetenhet kan emellertid ifrågasättas. I betraktandet av skämt-
bildens hufvudperson ligger det närmare till hands att tala om ett begär som 
skildras medvetet och en rädsla som framträder omedvetet som en effekt av 
bildernas upprepning. Potentiella hot mot normgruppen stämmer väl in på 
de grupper som gestaltas och på vilka sätt de gestaltas. När det handlar om 
bilder som föreställer kvinnor tillfredsställer den enskilda bilden ett medvetet 
begär (sexualiteten), medan upprepningen visar på rädslan för att förlora en 
position.

När fokus flyttas från den enskilda bildens betydelse till det ständiga upp-
repandet förskjuts maktförhållandena. Kvinnan intar ofta skämtbildernas 
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huvudroll och genom sina aktioner tillskrivs hon makt. Eftersom de flesta 
handlingar riktas mot mannen gäller det makt över honom, vilket innebär en 
ambivalent maktrelation där kvinnan hånas men samtidigt har övertaget. Trots 
sin normerande karaktär tillintetgörs den borgerlige mannen, både genom att 
drabbas av kvinnans handlingar och på grund av sitt överdrivna intresse för 
henne. Rollkaraktärernas viljor spelar roll för denna maktrelation. Kvinnans 
övertag kompliceras av hennes enkelspåriga intresse. Det finns ingenting ut-
anför hennes egen skönhet och konstruerandet av denna. Syftet med skön-
heten är att fånga en man, och syftet med att fånga en man är att få hans 
pengar för att öka den egna konsumtionen av skönhetsprodukter och kläder 
– och så vidare i ett evigt trångsynt livshjul. På så vis negligeras alla andra 
viljor kvinnor och kvinnorörelsen gav uttryck för. Bilden av den enkelspåriga 
kvinnan blir därmed, samtidigt som den är en hotbild, också trösterik. Men 
lika enkelspårig är föreställningen om mannen, dels inom bilden i sitt förhål-
lande till kvinnan, dels i rollen som skrattande mottagare.

Tanken om den ambivalenta maktbalansen kan föras ännu ett steg vidare 
genom att se bilderna av kvinnor som iklär sig sina roller utifrån ett genuste-
oretiskt perspektiv med ”kvinnlighetens maskerad” som centralbegrepp. Kan 
dessa bilder inordnas i en feministisk tradition av subversiva strategier? Den 
tanken ska inte förstås som en intention hos tecknare och redaktörer, utan 
som en subversiv effekt skapad genom skämtbildens särskilda egenskaper: dess 
upprepning, dess inbyggda ambivalens, dess dubbla lokalisering i en synlig och 
en dold verklighet samt dess uppgift att avslöja. Det finns en dubbelhet i att 
konstruktionen gäller kvinnans natur (det som fruktas) och att konstruktionen 
i sig visar på en uppluckring av könsidentitet (kvinnlighet som utklädsel). I 
fråga om det färdiga visuella resultatet är skämtbildernas ”utklädningslekar” 
inte olika exempelvis Cindy Shermans iklädda roller. 

Leena-Maija Rossi diskuterar kvinnlighetens maskerad som en strategi för 
att undgå objektifiering. Genom att byta förklädnad tillräckligt ofta förhindras 
möjligheten för den manliga blicken att fånga objektet. Den utklädda kvinnan 
konstruerar en distans, dels till den egna bilden, dels till bilden av kvinnan 
i allmänhet. En så föränderlig bild som ”den flerfaldiga kvinnan” undgår att 
objektifieras eller definieras.240 Även Mary Anne Doane tar upp kvinnlig-
hetens maskerad som en strategi för betraktaren att skapa en distans mellan 
jaget och ytan. Med maskeradens hjälp uppstår ett avstånd till kvinnligheten, 
ett avstånd mellan jaget och bilden av jaget, buren av kvinnligheten som en 
mask att klä på och ta av. På så vis fungerar kvinnlighetens maskerad som ett 



132 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

förnekande av produktion av bildbaserad kvinnlighet, och därigenom som ett 
motstånd mot patriarkatets positioneringar.241

Genusteoretiska texter kring kvinnligheten som maskerad utgår från en 
traditionellt manlig blicks objektifiering av kvinnan.242 Det är i det avseendet 
skämtbildens egenart bör lyftas fram som en motståndsstrategi i sig själv. Den 
ska inte förstås som en medveten strategi mot patriarkatet (tvärtom), men 
en motsatsbild till den etablerade bilden av en verklighet. Skämtbildernas 
kvinnokaraktärer skiljer sig från etablerade konstbilder genom att de snarare 
manifesterar denna maskerad än befäster de av det heterosexuella manliga 
begäret bestämda kvinnliga objekten.

En man, en skald, sitter vid ett bord. I munnen har han sin gåspenna. Ögo-
nen är uppspärrade och munnen ler. Händerna är knutna i koncentration eller 
upphetsning. Håret fortsätter uppåt i en virvel. Mannen tycks med sitt ansikte 
och i hela sin kropp, med snilleblixtar och olika idéer virvlande runt huvudet, 
uppfylld av inspiration. Till höger om skalden visualiseras hans verk. Det är 
ett hopplock av alla de liknelser kvinnan underkastats i olika dikter. Håret är 
av halm, halsen en svanhals, ögonen är stjärnor, kinderna är rosor, körsbär som 
läppar och snäckor som öron. ”Hvad de gamla riktiga skalderna sjöngo om 
kvinnan” är en bild som i efterhand kan sägas vända sig emot en inramning 
och definition av kvinnan, men också emot upphöjandet och mystifiering-
en (bd 61, Söndags-Nisse 1894). Där finns ingenting utom representation. 
Det finns ingen kvinna. Det finns bara en frånvaro av en fast kvinnonatur. 
I ”Hvad de gamla riktiga skalderna sjöngo om kvinnan” är kvinnan bara en 
konstruktion av mannens fantasi. Bilden visar därmed de andra bildernas 
tema, men från motsatt håll. Den avslöjar mannens fantasier, inte ”kvinnans 
falskhet”. Bilden kommer i en tid, 1894, då kvinnan i skämtbilden var alltmer 

sällsynt. Kvinnokaraktärerna förekommer 
under hela perioden, men aldrig lika kraft-
fullt som i ”tråkighetens estetik” 1870–1890.

Under 1890-talet förändras bilden av 
kvinnan i mitt material. I stället för den 
vackra förförerskan framträder en blaserad 
och överlägsen kvinna. I den tidiga perioden 
döljer kvinnan sitt sanna ansikte för man-
nen, sedan är hon öppen med sin omoral. 
Ansiktet är egentligen detsamma. Kvinnan 
i 1890-talets skämtpress har makt, hon är 

Bild 61.
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överlägsen mannen och tillfredsställs i sina 
behov av lyx och beundran.

”Välj, men välj det bästa” visar en man 
och en kvinna (bd 62, Kasper 1890). Kvin-
nan halvligger mot en kudde. Kanske sitter 
hon felvänd på stolen som ses mellan de två 
karaktärerna. Hennes hand vilar på bords-
skivan. Under bordet är teckningen suddig. 
Det är som om hennes kropp försvinner 
på andra sidan bordsskivan. En skuggning 
antyder att kroppen fortsätter i ett liggan-
de läge. Mannen är mer kropp än kvinnan. 
Hans gestalt är alltigenom tydligt tecknad, 
medan kvinnan bara har överkropp och hu-
vud. Mannen är dessutom den som blottar 
sig för en tänkt mottagare genom att öppna 
sin rock. Kvinnans kropp är inte bara utsud-
dad under bordsskivan, den är också gömd 
bakom bordet. De två rollkaraktärerna har liknande färgnyanser och former i 
sina kläder. De bär mörka överdelar med likadana V-formade halsringningar. 
Deras blickar riktas diagonalt mot varandra. I blick och kläder möts de i en 
jämbördig relation. Mannen vänder sitt huvud mot kvinnan. Hans huvud om-
ges av en ljus ruta, ett fönster eller konturerna av en tavla. Kvinnan sitter i ett 
mörkt hörn. Hennes avslappnade kropp och ansikte visar att hon är bekväm 
på sin plats och i sin position. Hon lutar sig bakåt i en maskulin pose, medan 
mannen intar en feminin kroppsställning med benen ihop, nästan lite i kors 
och huvudet snett vänt bakåt, nedåt.

Mannen inleder replikskiftet: ”Hvilket vill du hälst, att jag köper dig en 
ny klädning eller att vi gå på maskeraden tillsammans?” Hon svarar: ”Köp 
du mig en klädning – så går jag med en ann’ på maskeraden.” Utsagorna är 
formulerade på så vis att det finns inomtextliga kollisioner både mellan deras 
repliker och mellan den första och andra delen av hennes: ”du” i ”Köp du 
mig en klädning” ger repliken en nedlåtande ton som tillintetgör statusen i 
mannens erbjudande (som om undertexten var: ”gör du det, lille vän, om det 
roar dig”) och som gör fortsättningen – ”så går jag med en ann’ på maskera-
den” – ännu vassare. Till skillnad från tidigare bilder av den borgerliga kvin-
nan är hon här en blaserad överlägsen figur som med fyndig lätthet avvisar 

Bild 62.
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mannen. Hon har gått från förlöjligad till att bli den som producerar humor.
Det är en nidbild av den emanciperade kvinnan, men helt i frånvaro av de 

frågor som egentligen hade med kvinnlig makt att göra. Under hela tidsperio-
den, men i synnerhet från omkring 1890, är det ytterst få bilder som handlar 
om sakfrågor kring kvinnors politiska eller ekonomiska makt eller maktlös-
het. Under 1870- och 1880-talen närvarar de maktpolitiska frågorna, genom 
kvinnofridsbilder, bilder av arbetarklassens kvinnor, ensamstående mödrar och 
genom krönikan om kvinnlig rösträtt. Den nya kvinnokaraktären från 1890 
är också hon ambivalent. Hon ges visserligen mer makt gentemot mannen, 
men det är en stagnerad bild som knappast lockar till debatt. Intrycket är att 
denna banala och blaserade kvinna är resultatet av kvinnornas krav på större 
inflytande, en bild av kvinnligt inflytande och manlig undergivenhet. Därmed 
förmedlas, i likhet med bilder av förtappade kvinnor, en varning inför vad 
kvinnligt inflytande kan leda till. Skämtbildens emanciperade kvinna är på 
samma gång en mardrömsvision och en tröst. Hon har blivit ett konsumtions-
djur, men utan verklig kunskap eller politiskt maktanspråk.

Modet som humoristisk metod försvann i stort sett i början av 1890-talet. 
Modet fanns dock kvar under temat ”kvinnans girighet” där hon kräver en ny 
klänning till nästa bal – men då i text snarare än i bild – och i rena skönhets-
bilder. Bilder med titlar som ”Vårkostym”, ”Våren kommer”, ”Höstkostym” 
skildrar vackra lättklädda kvinnokroppar utan komik eller annat budskap. 
Förändringen diskuteras närmare nedan, i avsnittet ”Skiftet 1890”. Frågan 
om denna förändring och den emanciperade kvinnan utreds även vidare i 
”Handlingen”. 

Den könsöverskridande militären
”Ur Kasper Juniors skizzbok” är en av flera bilder i en serie med samma rubrik 
(bd 63, Kasper 1877). Samtliga bilder i serien bygger på teckningens trans-
formation av ett objekt till ett annat. Idén med att låta tecknandets form och 
möjlighet stå som huvudroll för bilden uppträder under hela perioden, även 
om den aldrig dominerar. Greppet ger en distanseringseffekt där den tänkta 
mottagaren uppmärksammas på fiktionen, men möjligen därigenom också 
uppmärksammas på ämnets relevans. Valet av objekt för ”Ur Kasper Juniors 
skizzbok” kan inte bara ha berott på vilka former som fungerade rent teck-
nartekniskt. I samtliga förvandlingar har motiv före och efter omvandlingen 
med varandra att göra: från ängel till gumma med undertexten ”Hur en liten 
huld ängel kan förvandlas till en gammal elak käring”, från en uppklädd ung 
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man till en fjäril med texten ”Hur en sprätt utvecklar sig till en nattfjäril” och 
så vidare. Under militärens förvandling till kvinna står: ”Hur en modig hu-
sar kan utvecklas till en dam på modet.” Bilderna har en dold och en öppen 
betydelse. Betraktas militären på samma vis är det en avslöjande bild av hans 
sanna inre karaktär. Budskapet förstärks genom en kontinuerlig upprepning 
av lik hetstecknet mellan militär och kvinna. Både kvinnan (borgerlig eller 
prostituerad) och militären omformar sina kroppar med kläder och hållningar. 
Kvinnan klär ut sig till kvinna (tecknet kvinna: kurvig, mjuk) och militären 
klär ut sig till man (tecknet man: rak, stark, lång). Men hans kläder ställer 
honom vid sidan av andra män och fungerar som en dragningskraft på både 
kvinnor och män.

En jämförelse mellan teckningar av militärer under hela perioden visar en 
kontinuitet i bilden av den fåfänge, könsöverskridande militären. Han är både 
ytterligt manlig i sin alltid uppsträckta, starka kropp på vilken kvinnornas 
blickar faller, och ytterligt feminin i sin fåfänga och sin snäva intressesfär. 
Från ”Afund” (bd 54, Kasper 1871) till ”De kloka djuren” (bd 64, Söndags-Nisse 
1898) via ”Sympati” (bd 65, Kasper 1875) och ”Beklämning” (bd 66, Kasper 
1889) ses samma mönster. Nidbilden är också i fallet med höga militärer en 
drift med adeln, och i stort sett den enda form i vilken en sådan drift är tydlig 
i bilderna (det finns några få undantag). Militären som överklass gestaltas ofta 
som en äldre man, som i ”De kloka djuren”. Det är därmed en skildring av en 
klass på väg bort. 

Skämtbildernas militärer befinner sig i ett ambivalent läge mellan kvinnan 

Bild 63.
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(den tillåtna och den förbjudna) och den 
borgerlige mannen. Militären skildras som 
kvinnoförförare, som ett hot mot den civile, 
borgerlige mannen när kvinnorna trollbinds 
av den starke, vackert uniformerade man-
nen. Men militären är också besläktad med 
skämtbildens kvinnor i sin fåfänga och sin 
brist på tankeverksamhet. Han är i flera bil-
der utbytbar mot kvinnan. De delar samma 
egenskaper, och militären kan därmed inte 
luras av kvinnans dubbelmoral. Snarare är 
det hon som förförs av honom. Kanske är 
det så att även driften med militären är en 
nidbild av kvinnan, men en förklädd sådan. 
Eller omvänt: en feminiserad mansfigur är 
en sänkt och avväpnad man. Doane hävdar 
att den omanlige mannen används som en 
förstärkning av den normerade manlig-
heten.243 De feminina männen (militären 

Bild 64. Bild 65. Bild 66.
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och sprätten) konstitueras som avvikelser och fungerar därmed som bekräf-
telse av skämtbildernas manlighetsideal.

Omanligheten eller feminiseringen av gamla manlighetsideal, visualiserad 
i bilderna av sprätten eller militären, stämmer också väl överens med Raewyn 
Connells beskrivning av en hegemonisk manlighetsstrategi. Connell skriver 
att hegemonisk maskulinitet är en historiskt föränderlig relation. Om förut-
sättningarna förändras för den härskande maskuliniteten undermineras dess 
position och den rådande maskuliniteten kan inte längre hävda sin dominans. 
Nya ideal skapas och en ny hegemoni uppstår. Den reella hegemonin är en 
avspegling av hela samhällets struktur, där olika manliga grupper innehar skil-
da hierarkiska positioner. Connell påpekar att i vår tid (1995) är den tydligast 
underordnade maskuliniteten den homosexuella, men även andra grupper 
förtrycks enligt samma strategi. Det är femininitet som markerar utestäng-
ningen, gruppens underordnade position.244 Genom att feminisera militärerna 
och sprätten avväpnas de av den rådande hegemoniska maskuliniteten.

Militärens mellanläge – eller dubbelnatur av att vara både manlig och 
kvinnlig – kan också härledas till verkliga förhållanden med utbredd soldat-
prostitution under 1800-talets andra hälft, som även nämnts ovan. Officiella 
siffror är minimala i den statistik som fördes över sedlighetsbrott, men de 
uppgifter som finns ger en uppfattning om ”hjälparna” (prostituerade) och 
de ”hjälpsökande” (kunder). Hjälpsökarna beskrivs i protokollen som ”bätt-
re manspersoner” eller ”bättre klädda”, men benämns även som ”sodomiter”. 
Kundgruppen skiljde sig inte direkt från dem som besökte prostituerade kvin-
nor, och även om det inte på långa vägar diskuterades lika öppet går det att 
utläsa av polisens undersökningsmaterial, förhörs- och rättegångsprotokoll245 
samt senare författade minnen, att detta var ett tydligt inslag i Stockholms-
bilden.246 Polisens uppgift var att störa verksamheten snarare än att väcka åtal. 
Framför allt verkar kunder från den högre samhällsklassen inte bara ha sluppit 
åtal utan även undkommit namngivning i dokumentationen. Anteckningar av 
poliser pekar mot detta faktum.247 Det gör att det är svårt att bestämma en ge-
nerell kundgrupp. Hjälparna var däremot noggrant protokollförda med namn, 
grad och regemente. På samma vis framstår bilden av militären i skämtbilden. 
Det är överlag han, och inte hans kund, som skildras som könsöverskridande.

”Två Herkuler vid skiljevägen” (bd 67, Kasper 1877) föreställer två män i 
samtal. De står i Kungsträdgården bakom statyn av Karl XIII. I bilden före-
kommer tre platser: Kungsträdgården, igenkänd på statyn, Blanchs kafé (belä-
get i Kungsträdgården) samt Berns salong (intill Kungsträdgården vid Berzelii 
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park), omtalade av männen. Alla tre platser 
är viktiga för tolkningen. Kungsträdgården 
är en vanlig plats i bilder som handlar om 
framför allt kvinnlig förförelse och omoral, 
liksom om män som råkar uppvakta fel sorts 
kvinnor. Platsen är, som sagt, konnoterad 
med prostitutionsfrågan både genom andra 
skämtbilder och som ”allmän kännedom” i 
samhället. Parken står som första plats i den 
”förteckning öfver de inom Hufvudstaden 
belägna allmänna platser som äro för pro-
stituerade qvinnor förbjudna” som upprät-
tades år 1883. Som nämns i inledningen var 
det vid Nybrokajen, utanför Berns salonger 
i Berzelii park samt på Karl XIII:s torg i 
Kungsträdgården som polisen 1883–1884 
genomförde sitt grundliga detektivarbete 
för att avslöja manlig prostitution.248 Både 
Blanchs kafé och Berns salong var alltså 
platser för sexuella möten mellan män och 
kvinnor, samt mellan män.

Männens kroppar är ledigt och graciöst 
hållna. De ser mot varandra. Den civilklädde 
mannen pekar med höger hand mot vad som 
antas vara vägen mot Blanch, medan den 
uniformerade mannens vänstra pekfinger 
riktas nedåt mot den egna underkroppen. 
Männens mörka kläder framträder skarpt 

framför den diffusa bakgrunden. Statyn bakom har samma position som den 
diffuse mannen, diskuterad i föregående kapitel. Betraktarblicken styrs mot 
bildens huvudpersoner, medan omgivningen främst fungerar som en platsmar-
kör. Den civilklädde mannens promenadkäpp, placerad bakom ryggen, följer 
samma diagonala linje som hans hand och som den uniformerade mannens 
ordensband, liksom dennes ridpiska. Den civilklädde mannens promenadkäpp 
förbinder männens kroppar och pekar mot militärens finger, som i sin tur 
pekar ner mot hans kön. Både promenadkäppens och sabelns riktning och 
form kan dessutom läsas som männens erektion.

Bild 67.
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Mannen till höger bär en uniform för beridna militärer. Byxorna ser ut att 
vara av modell ”långbyxor m/1872”, vars kännetecken är den mörkblå färgen 
och en två, tre millimeter bred passpoal (inte revär, som är något bredare). 
Svea Livgarde hade en gul passpoal, Göta Livgarde en röd. Uniformen är 
mer åtsittande och avslöjande än de verkliga uniformerna. Den manliga, resta 
kroppens konturer framträder genom de åtsittande plaggen. Till skillnad från 
kvinnornas omformade kroppar syns här den verkliga kroppen genom kläder-
na. Han döljer ingenting. Följer replikerna bildrummets ordning, så inleder 
den civilklädde mannen samtalet: ”Rosbeckska musiken är präktig. Kom, så 
titta vi in till Blanch.” Gustaf Rosbeck var Svea Livgardes musikdirektör och 
det är dennes manskör repliken åsyftar. Tidningarna skrev om ”det manliga 
överflödet” av musik på Stockholms nöjesplatser: ”Nog går det an för dem, 
som nöja sig med musik ty derpå hafva vi som manligt öfverflöd: i Blanchs 
cafe musicerar dagligen k. Svea lifgardes musikkår under anförande af sin 
renommerade direcktör G. Rosbeck.”249 Svea Livgarde känns igen på man-
nens uniform och i repliken om den rosbeckska musiken. Det var bland Svea 
Livgardes hästgardister som soldatprostitutionen var vanligast.250 

De två passningarna till Svea Livgardes hästgardister förstås tillsammans 
med de övriga delarna i text och bild som en åsyftning på sexuella möten 
mellan män. Militären forsätter dialogen: ”Gossorkestern hos Berns vill jag 
höra än en gång. Låt oss gå dit.” Orden ”än en gång” följt av ”låt oss gå dit” gör 
repliken till ett uttryck för begär. De två alternativen – de präktiga militärerna 
i livgardet eller gosskören, män eller pojkar – är två typer av manlighet, eller 
valet mellan det manliga och det kvinnliga, valet mellan en ”olymp” och en 
”fépalats”: ”Blanchs kafe är som ett fépalats. – Berns salong som en Olymp.” 
Militären ber om att få sin önskan uppfylld, men det är den civilklädde man-
nen som styr: ”Jag löser den gordiska knuten. Vi gå först till det ena stället 
och sedan till det andra.” Lösningen passar väl in bland skämtbildernas köns-
överskridande militärer.

Patrik Steorn skriver i fördjupningstexten för Hallwylska museets utställ-
ning ”Under ytan… om det onämnbara”, om soldatprostitutionen vid sekel-
skiftet 1900. Steorn påpekar att soldatuniformen kunde fungera som en signal 
för att bäraren var till salu.251 På så vis är de två rollkaraktärerna kvinna och 
militär både identifierade med varandra och ställda på var sin sida som var-
andras motsatser. Den borgerlige mannen, eller för den delen avbildningar 
av andra män och kvinnor, hamnar utanför denna förening av dikotomier 
och ambivalenser. Dessa iklär sig inte sina kroppar. De är. Därmed står huf-
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vudpersonen utanför relationen rollkaraktär–kvinna och rollkaraktär–militär, 
rollkaraktärer som läses som kvinna och man. Liksom i fallen med nidbilderna 
av kvinnor är militären ett hot som måste avväpnas. Han är på två sätt ett hot 
mot manligheten: han hotar att ta den borgerlige mannens kvinna och att 
förföra även mannen – det första hotet mindre allvarligt än det andra.

Kläderna omformar, maskerar och avslöjar. Kläderna har främst tre funk-
tioner för skämtbildens komiska poäng och budskap: (1) kroppens förvand-
ling eller omformning, (2) driften med modets absurditet, (3) kläder som en 
förlängning av personen. Funktionerna har alla med varandra att göra och 
förekommer ofta i samma bild. Som en röd tråd löper frågan om vad som 
finns under kläderna. Existerar det något äkta under konstruktionen? En 
natur under kulturen?

Misslyckade kroppar
I ”Hemmastadd” står en man – en ”sprätt” – nonchalant lutad mot ett dörrvalv 
(bd 68, Kasper 1889). Kroppen är rak och huvudet uppsträckt. Han blickar 
ut från bilden, mot betraktaren. Repliken är troligen riktad till kvinnan som 
sitter runt hörnet: ”Jag känner mig så hemmastadd på salongernas bonade 
golf.” Mannen distanseras från bildens avsändare och tänkta mottagare ge-
nom sin benämning, ”Sprätten”, och följaktligen genom sitt utseende. Han är 
en man ur borgerligheten, samtidigt utpekad som ett negativ för den tänkta 
mottagaren. I uttrycket ”avkläda sprätten” menas att ”lägga bort sina (tillgjort) 
fina manér o. sin (överdrivet) eleganta klädsel o.d.”.252 Det är återigen rollka-
raktären från ”Den mordiska hattnålen” eller ”En modenarr” som råkar illa ut. 
Förutom öknamnet har han försetts med attributen mustasch och monokel. 
Den som snarare förstås som hufvudperson är mannen till höger om sprätten. 
Hans roll är extra intressant då det i bilden som följer är han som faller. Här 
går han från att vara den diffuse mannen i första scenen till att närapå förlora 
både sin anonymitet och sin kroppskontroll i den andra scenen. När sprätten 
faller samman övertas initiativet av kvinnan: ”Och derför slår ni er ned så 
ogeneradt!” Bilden rymmer både funktionen där hufvudpersonen är den diffuse 
mannen och funktionen där hufvudpersonen är mannen med konturer med 
förlorad kontroll. Samtidigt finns det fortfarande en man i bilden som förblir i 
sin anonyma skugga. Längst bak till höger i bildrummet står en mansfigur som 
klarar sig undan både blickar och förnedring. Är det så att hufvudpersonen är 
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på väg att förflyttas och att han slinker undan ännu mer effektivt då tecknaren 
sänder fram en representant för honom i blickfånget?

År 1882 införs annonser i Söndags-Nisse. En stor andel av annonserna 
handlar om kroppslig kontroll. I nästan varje nummer görs reklam för boken 
Personligt skydd av Laurentzius, en handbok för män i alla åldrar ”hvilka lida 
av svaghetstillstånd”. Det var med andra ord en bok för att få männen att 
sluta masturbera. Andra annonsbudskap var ”Drinkare blifva utan vetskap om 
kuren botade. Medlet jämte prospekt försänder H. E. Wolff ”, ”Mot dålig mat-
smältning och klen mage, H. S. Dittens magstärkande och afförande Piller”, 
”Klosetter för hus och rum, alldeles luktfria”, ”Binnikemask!! Patienter rekom-
menderas mitt erkändt förträffliga medel, hvarmed en hvar sjelf kan befria sig 
från dessa plågor”, ”Dr Verones tandvatten botar tandvärk fullständigt”, ”Dr 
Mullers verldsberömda Miraculo-Preparat, som återgifver den förslappade 
kroppen sin ungdomliga kraft”, ”Gikt, reumatism och döfhet botas säkrast 
med A. Gaiffes i Paris elektriska apparater” och så vidare i ett otal fler annonser 
med ämne att korrigera kroppsliga och andliga defekter. Mot detta står en 
annan typ av annonser med rubriker såsom ”!Fotografier! Högst pikanta, äfven 
fransysk lektyr, försändes tullfritt pr kassa.” eller ”Pikanta fotografier. 25 st… 6 
kronor”. Med annonsernas dubbelriktade budskap framträder en kropp trängd 
mellan kontroll och drift, det vill säga samma dikotomi som i sedlighetsde-
batten. När det handlade om drifter och begär i sedlighetsdebatten stod den 

Bild 68.
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manliga naturen i fokus. Hur kan mannens sexuella drift kontrolleras? Kan 
den kontrolleras? Bör den kontrolleras? Vem ska ansvara för den? Staten? De 
prostituerade? De icke-prostituerade? Männen själva?

Annonserna kom vid tiden för sedlighetsdebattens kulmen. Skämtbilderna 
sysslar då som ivrigast med kvinnans roll i det sexuella spelet. Under hela pe-
rioden finns spridda bilder på när den borgerlige mannens kropp misslyckas. 
Denna trend av bildkomik förstärks tydligt vid skiftet 1890 och håller i sig 
perioden ut. På så vis framträder en kropp som är tillgänglig för annonsernas 
budskap. Det som händer när trenden förstärks är inte bara att den borgerlige 
mannen tillskrivs en ny sorts kropp utan framför allt att han överhuvudtaget 
ges en kropp.

Bildserien ”Små trefligheter i Stockholm (Med vederbörandes goda min-
ne)” (Söndags-Nisse 1870) visar hur en bättre klädd herre råkar ut för otrev-
ligheter på stadens gator (får vatten på kläderna från en stupränna, dras med 
ner i fallet av en ramlande kvinna i Kungsträdgården, snubblar på kanten av 
en gatubrunn och så vidare). Även om mannen i bilderna på olika sätt råkar 
ut för kroppsliga olyckor så är det i samtliga fall ändå en yttre faktor som 
orsakar olyckan. I detta skiljer sig denne olycksdrabbade man från mannen i 
”Hemmastadd” och ännu mer från den karikerade borgerlige mannen i ”Herr 
Stockholm”. 

Kvinnokaraktärens transformation från preemanciperad dubbelmoral till 
emanciperad öppen omoral sammanfaller med två andra förändringar i skämt-
pressen som förskjuter bilden av den borgerlige mannen och uppställningen 
av könsrelationerna med utgångspunkt i denna bild. Den första har redan dis-
kuterats i föregående kapitel om den diffuse mannen respektive mannen med 
konturer. Det andra som sker och förstärks under periodens sista decennium 
står i direkt relation till den borgerlige mannens kropp. Från att i majoriteten 
av bilder behärska och kontrollera, förlorar han nu kontrollen över sin kropp. 
Genom båda förändringarna går den borgerlige mannen från att vara kropps-
lös till att bli påtagligt kroppslig. Kroppen innebär ett hot (den förföriska 
kvinnan eller militären, den gränslösa underklassen, den grova ”vilden”). Från 
att hotas av andras kroppar (kvinnor, militärer, busar på gatan) riktas den egna 
kroppen mot den borgerlige mannen själv.

”En baltragedi i sex akter utan ord” och ”Cigarrtändning i storm. Tragedi i 
4 akter” (bd 69–70, Kasper resp. Söndags-Nisse 1890) visar båda krocken mellan 
människans banalitet och livets allvar. I Söndags-Nisse är det mötet mellan 
de yttre villkoren och den inre värdigheten som står i fokus. De självsäkra 
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männen är inte starkare än sina omständigheter och 
så fort dessa inte går att behärska förlorar de hela sin 
status. Även Kaspers serie visar på människans svag-
het. En genant händelse leder mannen ner i tragiken.

Dessa bilder visar på en budskapsförändring i 
skämtbilderna, men de är även intressanta för sina 
reducerade uttryck. De bär ingen annan text än sina 
rubriker, de förmedlar berättelsen och ger sin ko-
miska poäng enbart genom teckningen. Rubriken är 
visserligen inte oviktig. Banaliteten som en tragedi 
visar sig både i krocken mellan rubrik och bild och 
mellan skeende och uttryck. Individerna är anonyma 
men innehar ändå huvudrollen. Särskilt i ”En baltra-
gedi” är ödet så förödande att rollkaraktärerna inte 
ens ges mänsklig form utan tecknas som streckgub-
bar. De två männen i cigarrtändningen och mannen i 
baltrage din inleder sina serier enligt borgerlighetens 
normer, med ett civiliserat möte respektive en elegant 
baldans, och alla förintas (mer eller mindre drastiskt) 
när de inte lyckas följa det förväntade mönstret.

David Tjeder pekar i sin avhandling om 1800-ta-
lets borgerliga manlighetsdiskurser dels på de ideal 
som är konstanta under seklet, dels på dem som för-

Bild 69. Bild 70.
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ändras. Den tydligaste kontinuiteten finner han i behovet av kontroll. Det 
handlade inte bara om kontroll över den egna personen, utan också över andra 
grupper: att behärska för att upprätthålla maktpositionen. Samtidigt, vilket 
Tjeder påpekar, följs idealet av en oro att driften ska betvinga kontrollen, 
något som visas inte minst av de anförda annonserna. Tjeder skriver vidare 
att medelklassmannen levde under hotet av sin egen förlorade kontroll. Om 
han hade betrotts att behålla greppet skulle inte det moraliska budskapet och 
uppmaningen till självstyrsel fått så stort utrymme. Medelklassens män kunde 
sträva efter denna självkontroll, men hotet om att förlora den fanns hela tiden 
som en ängslan för mist makt.253 I skämtbilderna syns denna ängslan, men 
bilderna av förlorad fattning, eller snarare avsägandet av makt, kan också läsas 
som ett uttryck för ett begär att undslippa kontrollkravet.

Skiftet 1890
Materialgenomgången i kapitlet ”Rummet” och i detta kapitel har visat på en 
tydlig omställning åren runt 1890. Skiftet avläses både i bildernas uttryck och 
innehåll samt i deras ökade antal och större storlek. För rollkaraktärerna sker 
en förändring för dem som pekas ut, men i än högre grad för skämtbildens 
hufvudperson. 

Tidningarna vände sig fortfarande till borgerlighetens män, men målgrup-
pens värld hade genomlöpt en viktig utveckling. Nya grupper hade börjar göra 
sina röster hörda, Socialdemokratiska arbetarepartiet bildades 1889, arbetar-
rörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen och religiösa rörelser drog över 
landet, nya kulturyttringar och idéer uppenbarade sig medan andra dog ut.254 
Nationalismen, naturromantiken och vurmen för folksagor förflyttade blicken 
från staden till landet och naturen. Landsbygdens befolkning sågs som genuint 
ursprunglig, en motsats till den konstruerade storstadsmannen. Vid sekelskif-
tet 1900 uppkom en rädsla för att urbaniseringen och industrialiseringen höll 
på att tömma mänskligheten på andlig och fysisk kraft.255

”Gemensam egendom” visar upp en ny fri form hos rollkaraktärerna (bd 
71, Kasper 1897). Figurernas proportioner stämmer inte med bakgrunden. 
Skräddaren är alldeles för liten framför den mycket större grinden. Men det är 
oviktigt eftersom det centrala är bildens helhet och personernas känslouttryck. 
I ”Gemensam egendom” är det dessutom kvinnokaraktären som står för den 
fyndiga kommentaren:
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Gubben: Alltid säger du mitt om det vi ega tillsammans. Min stuga, mina 
kor, mina barn, så låter det alltid. Säg då hällre vårt, så kan det bli någon 
sanning i hvad du säger. 
 Gumman: Det kan jag väl göra, om du så vill. Se, der borta kommer 
skräddar’n med våra byxor!

För Kasper är landsbygdstrenden extra tydlig. Förflyttningen från stad till 
land diskuterades i förra kapitlet. Den rumsliga förflyttningen innebar en 
blickförskjutning. I relation till kroppen handlar skiftet alltså mer om den 
tänkta mottagarens nya blickposition än om uppkomsten av ett nytt bildrum.

Miner och hållningar tillsammans med de dialektala replikerna gestaltar 
landsbygdens folk som levande, fria och goda i kontrast till den strame borga-
ren. Borgarens behärskade uttryck går samtidigt från att vara neutralt kontra 
det avvikande till att vara avvikande i sin överdrivna kontroll. Förändringen 
påbörjas kring 1890, men framstår som extra tydlig mot sekelslutet.

I ”Orimligt” (bd 72, Kasper 1900) skrivs rollkaraktärernas repliker ut med 
samma klassmarkerande förlöjligande som tidigare främst varit tillägnat 
landsortsbon eller lösdrivaren: ”Hur kunde du… äh… få flickan att förlofva sig 
med dig… äh… så mycket skulder som du har… äh. – Bah, tror du den flickan 
är skapt, som kan motstå min eleganta apparition” Möjligen hör mannen med 
skulder till den gamla överklassen, alltså adeln, som ägde namn och titel men 

Bild 71.

Bild 72.
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inte alltid pengar. I den förståelsen är det en 
adelsman på jakt efter ”nytt blod”. Mannen 
i bilden är då en konkurrent om den nyrika 
borgerliga flickan. Närmare till hands lig-
ger dock att se honom som en sprätt (med 
det typiska attributet monokel), och då som 
en konkurrent inom borgerskapet. Mannen 
till vänster har inte samma markering i sin 
klädsel. Hatten är lägre, rocken kortare, och 
han har ingen monokel. En distans uppstår 
mellan hufvudpersonen och sprätten (eller 
överklassen) som förminskas enligt samma 
strategi som militärer. Vid en jämförelse 
mellan ”Arma qvinna!” (bd 73, Kasper 1889) 
och ”Orimligt” är detta släktskap tydligt. 

Det uppstår i denna period nya tviste-
situationer för hufvudpersonen. Han utsätts 

för tryck från olika håll: från kvinnan, militären och lösdrivare som tidiga-
re, men nu också av landsbygdens kontrasterande rollkaraktärer samt av de 
mer närliggande manligheterna i borgarklassen hos sprätten och den nyrike 
kapitalisten (som tecknade inte alltid är lätta att separera). Bilderna ändrar 
karaktär, så att sprätten, från att ha pekats ut ensam eller i scener med kvinnor, 
nu ingår nu i scener med den borgerlige mannen. ”Orimligt” liksom ”’Efter er’ 
eller faran af alltför stor artighet” visar på denna relation.

För den borgerlige mannens kropp innebär förändringen runt 1890 att han 
blir beskådad. Det föreligger en risk för utpekande av den som mottagaren 
kan identifiera sig med, men också ett synliggörande. Dock är synliggöran-
det ytterligare ett sätt att skapa distans mellan rollkaraktären och den tänkta 
mottagaren. Det nya greppet för att uppnå syftet är självironi. Självironin är 
ett humoristiskt uttryck för självdistans, och det är just denna distans som är 
relevant för förståelsen av hufvudpersonens rollförskjutning efter 1890. Det 
överdrivna uttrycket hos den borgerlige mannen skapar en distans mellan 
den tänkta mottagaren och rollkaraktären borgerlig man, eller rättare sagt, 
distansen skapar ett utrymme som gör borgerlig man till en ny rollkaraktär, 
och som placerar den tänkta mottagaren i en skyddad position. Den karikerade 
borgerlige mannen delar inte blickposition med den tänkta mottagaren som 
fallet var med den diffuse mannen eller mannen med konturer. Han är själv 

Bild 73.
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betraktad av den distanserade mottagaren. 
Det är dock en viktig skillnad för den tänkta 
mottagaren att driva med någon som denne 
kan identifiera sig med. Det är inte längre 
ett yttre hot, utan ett inre. Hotet ligger i den 
karikerade borgerlige mannens egen kropp. 

Idealet av den manliga kroppen i be-
härs k ning gestaltades inom måleriet. Hos 
JAG Ackes eller Eugène Janssons nakna 
män objektifieras mannens idealkropp i 
homoeroti ska undertoner (bd 74). Motiven 
står för ett nytt slags manlighetsideal i kon -
trast till hotbilden av en degenererad, ur ban 
och överciviliserad maskulinitet.256

Som en motsats eller ett svar på Eugè-
ne Janssons målningar av manliga krop-
par ställs här den aspirerande atleten i ”En 
idrottsman” (bd 75, Söndags-Nisse 1900).257 
Liksom i ”’Efter er’ eller faran af alltför stor 
artighet” växer mannens iver i takt med 
motståndet. Även i denna bildserie slutar alltihop med att mannen störtar 
ner i mörkret. Rollkaraktären i den här bilden tar upp kampen mot ett ideal 
som kommer till honom utifrån (tidningen han läser). Det är villkor produ-
cerade av skräcken för manlighetens degeneration, alltså de villkor som Jans-
sons målning upprätthåller. Därmed kan inte ”En idrottsman” förstås som ett 
enkelt svar på hotbilden utan som ett svar på svaret om hotbilden. Mannen 
i bilden försöker träda in i den nya maskuliniteten, men misslyckas kapitalt. 
Bilden framstår på så vis som ett motstånd mot de nya tankarna, men den 
kan också (vilket inte utesluter det första alternativet) förstås som en bild av 
framtidens hopplöshet. Hur idrottsmannen eller de artiga männen än gör, så 
är de dömda – antingen genom att de försöker bli något de inte är eller genom 
att de fortsätter ner i civilisationens fördärv.

En skillnad mot de artiga männen är att idrottsmannen så tydligt är teck-
nad som en komisk kropp. Kontrasten mellan mannens rondör och hans 
gymnastiska försök skapar en komisk effekt, men det resulterar också i en 
tydligare distans till läsaren. Mannen i bilden är en driftfigur med individu-
ellt utseende. Bildens avsändare och tänkta mottagare kan lugnt låta bli att 

Bild 74.



148 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

identifiera sig med hans öde. Samtidigt representerar han borgerligheten, 
alltså är han en figur konstruerad med självironi och självdistans. En annan 
skillnad mot ”’Efter er’ eller faran af alltför stor artighet” är införlivandet av 
andra manliga gestalter. Stadsbuden fungerar som huvudpersonens räddare. 
Här har vi män från klassen under som får stötta och till och med rädda livet 
på den som ska vara, eller tror sig vara, samhällets stöttepelare. 

Berättelsen håller från första bildrutan hög fart, både på utsidan i mannens 
rörelser och på insidan i hans bestämda vilja. Den första och sista bilden är de 
enda då mannen är stilla, men rörelsen känns ändå av. Den första bilden genom-
syras av aktivitet inne i mannens huvud, de stirrande ögonen lyser vita mot det 
mörka ansiktet. Den här bilden sätter igång hela kedjan av händelser som till slut 
leder mannen ner i diket. I den sista bilden stannar han upp och misslyckandet 
är ett faktum. Men ur det mörka ansiktet stirrar fortfarande ett vitt öga. Man-
nens inre fortsätter rasa trots att kroppen passiviserats. Den överdrivna viljan 
eller strävan efter medelklassmannens ideal leder ofrånkomligt ner i fördärvet. 
De artiga männen störtar ut (in) i ett mörker, idrottsmannen närapå drunknar.

Bild 75.
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Genom den karikerade borgerlige mannens enkelspåriga drivkraft uppstår 
en likhet med tidigare humorobjekt. Han blir, liksom övriga humorobjekt, 
beskådad, och likt kvinnan och militären fyller han sin tillvaro med banali-
teter. De självironiska skämtteckningarna och bilderna av ”den misslyckade 
kroppen” kan läsas som befriare av den tänkta mottagarens kroppsliga ångest. 
Skrattet som en befriare är i det avseendet inte bara en befrielse från maktens 
strukturer, eller från förbjudna tankar, utan från hela den kropp av känslor 
man som människa tvingas bära.
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I allt man gör på scenen måste det finnas en handling. 
Handlingen, aktionen – på den baserar sig den 
dramatiska konsten.258

HANDLINGEN

Rubriken på detta avslutande analyskapitel är dubbeltydig. I det första analys-
kapitlet undersöktes bildvärldens scen, i det andra denna scens roller. Det som 
återstår för att fullfölja teateranalogin är skämtbildvärldens dramaturgi. Vad 
handlar scenerna om? Vad händer med kropparna i de olika rummen? Men 
också: Vad gör kropparna? Handling syftar således både på händelseförloppen 
i scenerna och på de enskilda handlingar som varje rollkaraktär utför.

För det här kapitlet handlar teatermetaforen om bildvärldens dramaturgi. 
Men det handlar också om att välja ett perspektiv likt det en skådespelare 
intar i sin rolltolkning enligt metoden att se till rollens handlingar som något 
ofrånkomligt kopplat till en avsikt.259 

Dramaturgin
Enkelt uttryckt kan dramaturgin i bilderna beskrivas med ordföljden inten-
tion–handling–effekt. Före handlingen infinner sig dock ännu ett element 
avgörande för dramaturgin och för rollkaraktärernas konstruktioner, nämligen 
villkoren. Handlingen och effekten påverkas av de villkor som omger situatio-
nen och rollkaraktären. Villkoren kan i de flesta fall likställas med hinder och 
som sådana kan de anta skilda former. Vilka hindren är och hur rollkaraktären 
hanterar dem spelar roll för vem som konstrueras. Villkoren är en avgörande 
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faktor för handling och effekt, och de kan indelas i yttre och inre, samt utifrån 
skilda sätt att hantera dem: att handla enligt eller emot villkoren.

Rollkaraktärerna blir till genom betydelser i bildelementen, genom sina 
rum, sina kroppar och uttryck samt genom sina handlingar. Inom bildvärlden 
formar handlingarna både den som utför handlingen och den som handling-
arna angår. Handlingarna sätter igång rörelser i bilderna, i relationerna inom 
varje bild och i relationen mellan bilderna. 

Intentionen i materialet betraktas på två nivåer: de viljor som går att utläsa 
inom bildvärlden samt avsändarens syfte. I det senare fallet kan det handla 
om en bildrubrik som adresserar läsaren, eller ett bildtema som är en replik på 
något som sker i en verklighet utanför bilden. Liksom i avhandlingens övriga 
diskussioner kring en verklighet utanför bilden lyfts den fram enbart såsom 
den syns i bilderna.

Effekten ska förstås som något som på ett plan är skilt från bildens budskap 
och på ett annat sammanvävt med det. I det öppna budskapet finns avsända-
rens önskan som riktas från bilden till den tänkta mottagaren. Det kan vara 
följden av en handling inom bilden. En handling görs av ett syfte (som en 
viljeyttring), men handlingen kan ge en effekt bortom rollkaraktärens kontroll. 
Mannen i ”Hemmastadd” (bd 68) står nonchalant lutad mot en dörrpost och 
samtalar med en sittande kvinna. Mannen vill imponera på kvinnan, därav 
hans demonstrativa nonchalans och lutningen på kroppen mot henne. Po-
sitionen får honom att tappa balansen och han faller till golvet. Fallet är en 
effekt av handlingen ”att stå nonchalant”, som i sin tur grundades i en vilja. 
Effekten går i motsatt riktning mot mannens vilja, men i linje med bildens 
synliga mening. 

Effekten ligger också i bildens budskap som ett symtom för bildens upprep-
ning. Om bilderna av den fåfänga, falska kvinnan är det öppna budskapet så ger 
den ständiga upprepningen av detta budskap symtomet att mottagare och av-
sändare är fångad i en besatthet av denna kvinnofigur. Budskapet delas därmed 
i ett öppet budskap och ett dolt, eller i uppdelningen budskap/effekt. Eftersom 
det handlar om det betydelsebärande i bilderna sammantaget förs här begrep-
pen effekt och budskap samman i benämningen ”dubbelriktningar”, en benäm-
ning som också syftar till att behålla begreppens uppdelning. Detta är en del av 
bildernas och humorns ambivalens. Benämningen ”dubbelriktningar” fångar 
budskapens aktion. Dubbelriktningarna visar att avsändare och mottagare stän-
digt är inbäddade i bilden. Tanken kan liknas vid att avsändaren spänner bud-
skapet som en båge mot mottagaren, men att bågen då samtidigt slår tillbaka.
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Upprepning och performativitet
Upprepning är en av skämtbildens viktigaste egenskaper, rentav en nödvän-
dighet i dess karaktär och funktion.260 Upprepningen är ett grepp som går 
igenom samtliga analyskapitel: kroppar, platser, liksom handlingar och effek-
ter, upprepas under periodens gång. 

Den performativa upprepningen i Judith Butlers definition har diskuterats 
i inledningen, men ska summeras, samt utvecklas något, här. De tre aktionerna 
”att göra”, ”att dramatisera” och ”att upprepa”, som Butler framhåller som ele-
mentära i strukturen av förkroppsligandet, är samtliga också högst tillämpbara 
på skämtbildens karaktärer. Med ”dramatisera” avser Butler att kroppen inte 
enbart är materia, utan också en oupphörligt pågående materialisering av 
möjligheter.261 Beskrivningen klingar likt Vanessa Schwartz tidigare återgivna 
syn på det moderna livet. Schwartz skriver att det inte var det till synes alldag-
liga i det parisiska livet som stod modell för det moderna livet, utan snarare 
den form av vardaglighet som innehöll en möjlighet att förvandlas till något 
spektakulärt.262 I identiteterna, liksom i fenomenet ”stadens vardaglighet”, 
ryms inneboende möjligheter till transformationer.

Upprepningen av performativa akter är ett fastställande och en aktivering 
av redan etablerade meningar. Enligt Butler kan upprepningarnas befästande 
funktion bara brytas av subversiva kroppsakter, av variationer i upprepning-
en.263 Upprepningen i skämtbildens värld bär med sig en annan effekt som 
hänger samman med skämtbildens ambivalens och dubbelriktning. Dels be-
ror det på att ett skämt nöts ut och måste utvecklas, men framför allt på att 
upprepningen av en bråkig lösdrivare, en sexuellt utmanande militär eller en 
fåfäng trångsynt kvinna inte bara upprepar dessa rollkaraktärer utan även 
deras relation till hufvudpersonen. Därmed pågår en konstruktion av såväl huf-
vudperson som övriga rollkaraktärer, som går emot den öppna konstruktionen. 
På så vis ligger den brytning i repetitionen som Butler avser inbäddad inom 
den synliga upprepningen. Skämtbildens egenart rymmer en möjlighet som 
saknas i de konstruktioner Butler behandlar. 

En upprepning innebär inte att det andra är identiskt med det första. Och 
en tredje upprepning är inte densamma som den andra. På en teaterscen är en 
handling som upprepas något som re-aktualiseras i betraktarens ögon, men 
som också retroaktivt ger en ny betydelse. För Butler är upprepningen en 
förutsättning för att det performativa ska lyckas. Den perfomativa (tal)hand- 
lingen bär med sig en inneboende kraft och lyckas just när den upprepas. 
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Upprepningen är föränderlig och dynamisk.264 Även för skämtbilden bär 
upprepningen med sig förändring, både för att varje upprepning måste ske i 
en ny kontext och för att upprepningen i sig förstärker bildens dubbelrikt-
ning. 

Teater
I Stanslavskijs metod utgår handlingen från att rollen vill uppnå ett mål. I varje 
enskild scen finns ett mål, och de olika delmålen utgör tillsammans rollen och 
dramats hela övergripande mål.265 Målen styr handlingarna och driver dramat 
framåt. Mot målet finns hinder.266 I ett enkelt exempel vill NN dricka en kopp 
kaffe. Det är alltså målet. Hindret är att NN inte har något färdigt kaffe. Me-
toden för att överkomma hindret och nå målet är att NN går ut i köket och 
brygger en kopp kaffe. (Eller målet att härska ger lady Macbeth metoden att 
få maken att mörda hindret kungen.) Det är en dramaturgi som följer dramat 
på en scen liksom skämtbildernas scener. De yttre handlingarnas relation till 
de inre innebär att handlingarna alltid är meningsbärande. 

Som jag diskuterade i inledningen liknar jag Brechts dialektiska metod 
att ställa scener av dramatiska konflikter mot varandra för att skapa en sam-
mantagen förståelse för samhället267 vid skämtpressens fristående scener som 
formar en sammanhållen men samtidigt dubbeltydig föreställningsvärld av 
människors motsatta attityder. Brechts Verfremdungseffekt 268 åstadkommes i 
skämtbildens distansering genom själva mediet, i hur texterna ibland adres-
serar läsaren direkt eller gör läsaren uppmärksam på att teckningen är just 
en teckning. Distanseringseffekten nås också genom aktioner i bilderna, då 
exempelvis en rollkaraktär tittar tillbaka mot mottagaren. 

Rollkaraktärerna blir till genom, och finns i den meningen inte utanför, 
sina kroppar, uttryck, rum och handlingar eller icke-handlingar. Det är genom 
dessa bildelement som rollkaraktärerna definieras, formas och formar. Om 
jag i det föregående fokuserat hur rollkaraktärerna blir till genom att betyda, 
undersöks här hur de blir till genom att göra.
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Handlingar
Skämtbildernas rollkaraktärer ägnar sig åt två gärningar framför andra: de går 
och de betraktar. Näst efter dessa kommer att prata. Därefter följer diverse 
handlingar som kan kategoriseras som djupare förankrade i tanken – att 
förändra, att anpassa sig, att ge upp – eller som mer direkt avläsbara yttre 
handlingar – såsom att arbeta, att uppvakta, att dansa, att äta, att motionera.

Ensamma promenader
En kvinna träder fram ur en bakgrund av träd: palmer längst fram och svårbe-
stämda träd i bakgrunden. Den främre palmen framträder likt ett skyddande 
tak över kvinnan trots att den befinner sig en bit bakom henne. På båda 
sidorna om kvinnans kropp är det mörkare längst ner i bilden och ljusare ju 
högre upp man tittar. Kvinnan är både i skugga och i ljus. De belysta delarna är 
fötterna, i synnerhet den högra, samt händer och underarmar, medan ansiktet 
och resten av kroppen befinner sig i skugga. Skynket som omger höfterna och 

delar av benen öppnas mot mottagaren och blottar 
kvinnans ben. Hennes vänstra hand skyler det ena 
bröstet medan den andra är placerad i en öppnan-
de gest som lämnar det andra bröstet blottat. Hon 
är både tillgänglig och oåtkomlig: skugga och ljus, 
blottad och skyld. Kroppen är böjd i en lutande lin-
je åt höger, en linje som upprepas och förstärks av 
trädet längst till höger i bildrummet. Upprepningen 
ger hennes position större betydelse och sammanför 
samtidigt hennes kropp med naturen ur vilken hon 
kommer gående. Armarnas placering med den höj-
da handen, huvudets lutning, de halvöppna ögonen, 
fötternas placering nära varandra, ger sammantaget 
intrycket av en försiktig rörelse. Hon vill bli betrak-
tad och upvaktad, men samtidigt inte. Eller i varje 
fall inte ge intryck av att vilja det. Förutom skynket 
bär kvinnan armband, halsband och örhängen. Det 
verkar som om hon gjort sig vacker för att kliva ut 
ur sin djungel och visa sig för mottagarens blick. 

”Huru damerna nu för tiden gå. VI. Vid Ganges” 
(bd 76) är nummer sex i en bildserie publicerad i 

Bild 76.
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Söndags-Nisse under 1870. Samtliga bilder i serien inleds med ”Huru damerna 
nu för tiden gå” och följs av diverse städer eller platser: ”i Moskva” ”i Stock-
holm, ”i Paris”, ”vid Ganges”. Bildserien tycks syfta till att visa upp vackra 
kvinnokroppar. Det gemensamma temat ”att gå” framstår snarast som en fö-
revändning för detta syfte. I vissa fall används platsen och därmed etniciteten 
för att visa en avklädd kvinnokropp, såsom i Ganges-bilden.

Samtliga kroppar i bildserien är nästintill identiska till form och pose, 
och de både blyga och förföriska ansiktsuttrycken känns igen från otaliga 
andra skämtbilder under samma tid.269 Det som främst skiljer kvinnorna åt 
är klädseln, medan det som sammanför dem är aktionen och uttrycket. Det 
ger en visualisering av att kvinnor världen över är blygt leende, arrangerade i 
kläder, poserande för den manliga blicken, och gärna med kjolen lite lyft för 
att blotta foten. 

Gående kvinnor är i vissa andra bilder en symbol för vägen mot fördärvet 
(se ”På färden utföre”, bd 40). Med den jämförelsen blir de gående kvinnorna 
på gatan med den blottade foten också en bild av den prostituerade. Stock-
holmspolisens prostitutionsavdelnings förteckning från 1883, 
samt de förhållningsregler för reglementerade kvinnor som fast-
slogs 1875, vilka bestämde de offentliga kvinnornas uppträdan-
de i staden, visar inte bara kontrollen av de prostituerade utan 
också indirekt av övriga kvinnor. Mot bakgrund av kvinnors 
svårighet att röra sig fritt på gatorna är det lätt att förstå att det 
är just under denna tid uttrycket ”gå på gatan” blir liktydigt med 
prostitution.270 Sett ur det perspektivet är handlingen ”att gå” i 
bildserien detsamma som att locka till sig män, och det faktum 
att hälften av kvinnorna snarare står och poserar än går kan för-
klaras så; trots att de står stilla så ”går” de i egenskap av att vara 
kvinnor som ”går på gatan”. Det finns också en poäng i att den 
tänkta mottagaren inte behöver veta vilken kategori kvinnan hör 
till. Mottagaren kan snarare bestämma vad hon ska vara. 

En annan bildserie från 1870 är Söndags-Nisses ”Små treflig-
heter i Stockholm (Med vederbörandes goda minne)” bestående 
av sammanlagt åtta bilder (bd 77). Med ett undantag föreställer 
alla bilder i serien en man som råkar ut för diverse olyckor i 
staden. Mannens handling är i samtliga bilder att promenera i 
staden. Målet liksom hindren rör staden. Mannen vill behärs-
ka sin stad. Han vill obehindrat röra sig i sitt stadsrum, men 

Bild 77.
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hindras oupphörligt av urbana företeelser 
som motverkar honom. I första bilden töms 
ett stuprör på mannens byxben, i den andra 
fastnar han med byxbenet i en källargluggs 
galler, i den tredje snubblar han på en brand-
post och tappar sin hatt.271 Den fjärde bilden 
(bd 78) utspelar sig i Kungsträdgården, som 
nämnts tidigare en användbar markering – 
utanför skämtbildernas värld en plats för 
borgerlighetens promenader, men också för 
sexuella möten mellan prostituerade (manli-
ga och kvinnliga) och deras kunder. I denna 
bild ramlar mannen och en kvinna. Är det 
kvinnan som snubblar över mannen och får 
båda att slå i marken? Mannens ansikte är 
det som är mest belyst i hela bilden. Han 
tar emot med händerna och lyfter ansiktet 
för att skydda sig från skador. Även benen 
sträcks ut ovanför marken. Bröstkorgen och 

den ena handen är det enda som tydligt syns ligga mot marken. Ansiktet är 
kontrollerat. Trots olyckan verkar han inte ha tappat fattningen eller kontrollen 
över sina känslor. Kvinnans kropp är i samma position som mannens, men 
tycks befinna sig ännu en bit högre. Hennes ena arm är i krok med mannens 
dolda arm. Hennes ansikte är vänt bakåt mot det staket som de troligen 
snubblat över. Bilden fortsätter i en lång allé av upprepade trädkroppar. Ju 
längre bort träden sträcker sig, desto ljusare blir dess kronor. Paret har tagit 
vägen bort från allén, som framstår som den naturliga vägen, utpekad för dem. 
I bilden finns två riktningar, två möjliga vägar mannen kunde valt. 

Även i de andra bilderna kan två riktningar utläsas: en mot misslyckandet 
och en motsatt. I seriens första bild (bd 77) är mannens ansikte och det ben 
som blir duschat riktade mot stupröret, det vill säga mot misslyckandet, medan 
det andra benet, liksom den högra armen, är lyft uppåt. Promenadkäppen går 
som en linje från olyckan uppåt bort från den. 

Samtliga hinder ges av pågående stadsomvandlingar, villkor för stadens 
framväxt. Mot detta står mannen. Underrubriken inom parentes – ”Med ved-
erbörandes goda minne” – kombinerat med bildtexter som ”På våra asfalttrot-
toarer” (min kursivering) är både ett adresserande av avsändaren och ett in-
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kluderande av mottagaren. ”Vederbörande” står för den berörde, 
vilket borde tolkas som han i bilden (han berörs av händelsen). 
Mannen är elegant klädd i smokingbyxor. Den höga hatten och 
byxorna med revär finns både i bilder med det som identifieras 
som hufvudpersonen och i bilder med sprätten eller överklassen. 
På en av bilderna bär han sprättens attribut monokel. Mannen 
här är dock inget humorobjekt i samma mening som andra roll-
karaktärer. Hans handling att promenera innebär en risk att göra 
bort sig eller råka ut för obehagliga överraskningar, men det finns 
ingenting i hans uppträde eller handlingar som bilden driver med. 

Vid femte bilden öppnar sig en ny möjlighet för läsningen. 
Den skiljer sig från de övriga genom att bildens rollkaraktär är 
en kvinna (bd 79). Här finns det två intermediala text–bild- 
relationer att lyfta fram: rollkaraktärens relation till rubriken och 
bildtextens relation till rollkaraktären. Om texten ”Med veder-
börandes goda minne” i de övriga bilderna identifierats med mannen i bilden, 
öppnas det här för tre alternativ. Antingen är vederbörande kvinnan i denna 
bild, eller så är det innehavaren av blicken på det som sker. Det sistnämnda 
betyder då att detsamma kan gälla för bilderna med mannen, och i så fall finns 
vederbörande aldrig i bilden. Att vederbörande är den som betraktar scenen 
går i linje med flanörens perspektiv, som återfinns i flera andra texter och bil-
der. Det förändrar betydelsen av mannen i de övriga bilderna. Om det inte är 
avsändarens alter ego så är det i stället någon som avsändaren betraktar som 
drabbas, ur den egna gruppen eller ur överklassen. Det stämmer med delning-
en mellan den som klarar sig undan olyckor och pinsamheter utanför bilden 
alternativt i bildens bakgrund, och den som drabbas av olyckliga effekter av 
sina handlingar i bilden. Det pågår en kamp om staden mellan honom och 
de hinder han råkar på. För att behärska staden måste han manövrera undan 
farorna. Han måste bemästra stadens pågående materialisering: asfalten som 
stelnar, avloppen som töms, brandposternas utplacering, byggandet – samt 
kvinnorna i Kungsträdgården. För betraktaren som är både avsändare och 
tänkt mottagare är situationerna en njutning. Han kan skratta åt mannens 
olyckor och njuta av att det inte är han själv som drabbas och han kan dess-
utom avnjuta åsynen av blottade kvinnoben.

Kvinnan i bilden vänder sig halvt om. Men blicken är inte helt riktad nedåt 
mot klänningstyget som rivits sönder. Den är också riktad mot den tänkta 
mottagaren utanför bilden, alternativt den som följer efter henne. Den betrak-
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tande blicken kommer bakifrån. Det placerar avsändare och tänkt mottagare i 
samma position som de förföljande männen. Kvinnan i bilden stämmer också 
väl in på de förföljda kvinnorna i andra skämtbilder.

Husfasaden bakom kvinnan har sprickor, uppför trottoarkanten ligger en 
träspång. Omgivningen ser nedgången ut. Texten under bilden 
berättar att kvinnan befinner sig utanför ”N:r 0 Regeringsgatan”. 
Där Regeringsgatan börjar ligger Gustav Adolfs torg. I hörnet 
mot Regeringsgatan låg mellan 1857 och 1914 Hotell Rydberg, 
under sin tid en av Stockholms populäraste nöjesplatser för bor-
gerlighet och överklass.272 Det är också en av de platser vars 
omgivning upptas i 1883 års förteckning över platser förbjudna 
för prostituerade (med andra ord prostitutionstäta områden, i 
synnerhet före förteckningens tillkomst).273 Detta faktum pla-
cerar kvinnan i bilden i en roll som inte står i jämbördig relation 
till mannen i de övriga bilderna. De är båda två personer som 
ofta vandrar på stadens gator, men inte representanter ur samma 
samhällsgrupp. Det gör också betraktaren och den tänkta mot-
tagaren, placerad i förföljarens plats, till en presumtiv kund.274

De två diskuterade bildserierna gestaltar handlingen ”att gå” 
för de skilda könen. För mannen samt för kvinnan i ”Små tref-
ligheter i Stockholm (Med vederbörandes goda minne)” innebär 
det en risk. Kvinnorna i ”Huru damerna nu för tiden gå” visar 
upp sig för den tänkta mottagarens blick. Likt kvinnan utanför 
Hotell Rydberg utsätter de sig för risker genom sina handlingar. 
Bilderna med titlar som ”Det går utför”, ”Framåt”, ”På färden ut-
före” visar vad som händer när kvinnan väljer att gå mottagaren 
till mötes och lämna sitt hem, sin natur. 

Fetischerade kroppsdelar
I ”Fotstudier eller Hvad fötterna kunna säga” liksom i ”Kabal 
och kärlek” används foten för att skildra ett större skeende eller 
gestalta essensen av skilda identiteter.275 Det som är användbart 
för tolkningen av ”Fotstudier eller Hvad fötterna kunna säga” (bd 
80, Kasper 1871) är de betydelser som presenteras och som känns 
igen i andra bilder. Den randiga byxan och den spetsiga skon 
berättar enligt bildtexten ”om dagdriveri”. Det är alltså en fint 
klädd man som inte arbetar hårt. Det är liktydigt med bilden av 
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sprätten. Under hela perioden finns i bildmaterialet ett antal fasta 
manliga par, varav de mest frekventa utgörs av borgerlig man med 
hög militär, borgerlig man med sprätt, hög militär med sprätt 
samt två lösdrivare. Paret borgerlig man–sprätt består av en man 
i mörka byxor alternativt byxor med revär och en man i randiga 
byxor. Ett sådant par syns i den andra scenen i ”Fotstudier”. Det 
är den andre mannen som då är objektet för komiken, medan 
den förste identifieras som hufvudpersonen, alternativt den i den 
komiska situationen som ser hur det verkligen är. I den femte sce-
nen bekräftas det att lyfta på kjolen är en symbol för ”lättsinne”, 
eller – i en skarpare tolkning – en bild för prostituerad. 

I ”Kabal och kärlek” återfinns både de mönstrade byxorna 
och den blottade foten (bd 81, Söndags-Nisse 1893). Bilden läses 
genom dessa element: Lättsinnig – eller prostituerad – kvin-
na blir uppvaktad av en sprätt. Sprätten blir ersatt av en ännu 
mer överdriven sprätt. Mönstret på byxorna signalerar den för-
ste mannen som överklassprätt och den andre som en utpräglad 
typ av denna grupp. Det finns andra bilder av män med rutiga 
byxor, där plaggen påvisar manlig fåfänga (se ”Ett odjur”, bd 85, 
diskuterad nedan).

I ”Blickar” skildras olika rollkaraktärer genom fokusering 
av blicken (bd 82, Söndags-Nisse 1877). Kvinnorna i den för-
sta respektive sista teckningen känns igen från många andra av 
materialets skämtbilder med förföriska kvinnor och narcissis-
tiska blickar i spegeln. Den första och den sista kvinnan ringar 
in hela temat genom att inleda och avsluta bilden. Den sken-
heliga prästen syns också i andra bilder, men inte alls i sam-
ma omfattning som kvinnorna. Den första skiljer sig från de 
övriga genom att hon tittar rakt mot den tänkta mottagaren. 
Hon håller upp sin solfjäder, som för att dölja sig, men vad hon 
döljer sig för är inte den tänkta mottagarens blick. I stället ra-
mar hon in sig mot en tänkt mottagare genom att ställa upp solfjädern som 
en fond bakom kroppen. Inramningen fokuserar också hennes blick. Hon 
ser på den tänkta mottagaren, prästen ser mot Gud (eller låtsas att han gör 
det), den glade själen ”ser flugor” som han befaller, och kvinnan i den sis-
ta bilden tittar på sin spegelbild. Till skillnad från den första kvinnan vän-
der hon sig halvt bort från den tänkta mottagaren. Det skulle kunna vara 
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samma kvinna i olika skeden, likt ”lilla fröken” i ”Metamorfoserna” (bd 25).
Ögonen (blicken) och fötterna är starkt sexualiserade kroppsdelar i bilder 

av kvinnor. Men fokuseringen på ögon och fötter handlar också om vilka 
handlingar som utförs. Kroppsdelarnas aktiviteter framställs för att skildra 
ett större sammanhang. Bildtemat ger ett dubbelt intryck av att å ena sidan 
fokusera en aktion, å andra sidan passivisera de avbildade genom att fetischera 
deras kroppar.

Gemensamma promenader
Två omsorgsfullt utsmyckade damer promenerar tillsammans 
(bd 83, Söndags-Nisse 1875). Den vänstra kvinnan vänder an-
siktet bakåt mot kvinnan till höger. Hennes fingrar pekar mot 
den andra. Kvinnorna bildar en enhet genom riktningen mot 
varandra och genom likheten i kläder, hår, attribut och ansikts-
uttryck. De är helt täckta av sina kläder. Fötterna är gömda under 
de långa kjolarna. Både detta och replikerna visar att de är så 
kallade ärbara kvinnor. Repliken avslöjar också en egoistisk och 
naiv prioritering: ”Nå, kära du, så rysligt många olyckor, som ha 
händt, se’n vi sågo hvarandra sist: mord, jernvegssammanstöt-
ning, eldsvådor, skeppsbrott – – – ja, nu fattas det bara att min 
man drar in nålpengarne till råga på eländet.” ”Förskräckliga ti-
der” är å ena sidan en skildring av kvinnans naivitet och fåfänga, 
å andra sidan är kvinnan i bilden högst medveten om de olyckor 
som skett i stora världen. Hon känner till den verkliga världens 
händelser, men bryr sig inte om dem eftersom hon i första hand 
tänker på sig själv. 

”Förskräckliga tider” ger en varning om vad kvinnligt infly-
tande innebär, men framför allt tillintetgör bilden det kvinnliga 
maktanspråket. En drift liknande ”Förskräckliga tider” förekom-
mer i bilder där två överklassmän (civila eller i officersuniform) 
samtalar. Temat kan sammanfattas som ett oskadliggörande av 
kvinnligt inflytande, respektive av adelns inflytande. Detta inne-
bär också en feminisering och därmed ett avväpnande av militä-
ren eller överklassen. 

I ”Förekommen olycka” kommenterar en man och en kvinna 
en förbipasserande manlig gestalt (bd 84, Söndags-Nisse 1887). 
Det finns här flera former av upprepning att ta hänsyn till. I bild-
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rummet syns tre kroppar. Två av dem upprepar varandra: männen bär likartade 
mörka byxor, rock och hög hatt. De håller båda varsin promenadkäpp och är 
också båda mustaschprydda. Ännu tydligare än deras attribut är upprepningen 
av kropparnas linje och position. De är raka i sina kroppar, håller käppen i 
höger hand lätt mot marken. Männens kroppar binds samman av linjen som 
uppstår mellan trottoaren och gatan. Det som skiljer dem åt i rummet är att 
de går på olika delar av vägen (trottoar respektive gata). Den bortre mannen 
är på väg ut ur bilden medan den främre rör sig mot centrum. Vägen tar slut 
för mannen i bakgrunden. Antingen går han runt hörnet eller så går han över 
gatan. Oavsett vilket, så försvinner han ut ur bildrummet. Kvinnans kropp är 
vänd mot mannen i förgrunden. Hon håller sina armar runt hans högra arm. 
Hennes ansikte är riktat upp mot honom. 

Den bakre mannen beskrivs enbart som ”hr X.”, vilket förstärker hans 
anonymitet och uttrycker vardagligheten i att passera bekanta på stan. Av 
replikerna framgår att männen varit i varandras roller: ”Se, der går den der 
lille hr X., som friade till mig och fick korgen. – Jag förstår, du ville inte ha en 
liten på bröllopsdagen.” Det enda som skiljer männen åt, och som också är 
det som tycks ha lett till hr X:s misslyckande, är hans korta längd. Så tunn är 
gränsen mellan den borgerlige mannens lycka och fördärv. ”En liten” likställer 
hr X vid ett barn, men förstås också som en anspelning på liten manslem. Hans 
manlighet förminskas i dubbel bemärkelse. Här är den borgerlige mannens 
väg delad i tu: den lyckade för den som lever upp till manlighetsidealen och 
får kvinnan, och den misslyckade för den som inte gör det. Misslyckandets 
gestalt går bortvänd ut ur bilden, betraktad och förlöjligad av den lyckade och 
hans kvinna. Hans storlek är också en lek med centralperspektivet.

Den andra formen av upprepning handlar om hur kropparnas positioner i 
bildrummet upprepas i flera andra bilder från Söndags-Nisse och Kasper under 
1880-talet och det tidiga 1890-talet. Två personer befinner sig i förgrunden 
på väg mot bildens centrum och en man är på väg ut till höger i bildrummet.

Ännu ett uttryck för upprepningens variationer visar återbruket av kom-
positioner. Bilder som kunde användas till olika texter dyker upp med jämna 
mellanrum under den period jag studerat. Teckningen i ”Förekommen olycka” 
användes med ny text och titeln ”I julhandeln” den 22 december 1889. Man-
nen i bakgrunden omnämns inte då utan fungerar som en anonym passerande 
rollkaraktär.

I bildkompositioner med de tre kropparna är den bakre rollkaraktären 
av störst intresse för analysen. Antingen riktas betraktarblicken mot honom 
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genom de andra rollkaraktärernas samtal och 
blickar eller så blir han förpassad till anonym 
utfyllnad i bilden. Ändå finns han där. Bildligt 
påminner han om den diffuse mannen, med 
den avgörande skillnaden att han har skarpa 
konturer. Ändå är han anonym genom att vara 
bortvänd. Han är i den meningen i den tänkta 
mottagarens position, fast inplacerad i bilden. 
Han är på väg ut ur bildrummet, antingen som 
en anonym rollkaraktär eller definierad, kon-
trollerad och bedömd av andras blickar och 
ord.

”Hvad kan det der vara för en kostlig figur? 
– Det är bestämdt den beryktade cigarrskal-
baggen!” Replikskiftet sker mellan två prome-
nerande män (bd 85, Kasper 1878). Paret i ”Ett 
odjur” är en hög militär och en borgerlig man. 
De två kropparna står nära varandra. Militä-
rens bröstkorg trycks mot den andre mannens 
mage och bröst. Militärens kropp är rak, rid-
piskan går som en diagonal linje genom krop-
pen. Bandet över bröstet ger en uppåtpekande, erigerad linje från militärens 
kropp. Hans synliga hand är knuten. Det som avviker från den raka kroppens 
linje är blicken. Ögats pupill är riktad mot den betraktade mannen, men han 
riktar inte sitt huvud åt samma håll. Det ger intrycket att militären tittar i 
smyg på mannen. Hans sällskap har sin hand i fickan, kanske är den knuten 
på samma sätt som militärens. Även hans ögon riktas mot den gående man-
nen. Han ler. Deras kroppar är förbundna av hur de möts i överkropparna, 
men också i skornas beröring och militärens ridpiska som går från stöveln 
mot den andre mannens fot. Den gående mannen vänder ett halvt öga bakåt. 
Han tycks medveten om att han är betraktad och kommenterad. Också han 
är  sammanlänkad. Han håller promenadkäppen under armen i en horisontell 
 linje som sammanbinder hans kropp med den borgerlige mannen bakom 
honom. 

Mönstret på hans kläder visar på en ännu större överdrift i uttrycket än 
vad som normalt utmärker sprätten. I stället för randiga byxor har denne man 
helrutig kostym och prickig väst. Därutöver bär han andra karaktäristika än 
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sprätten: spetsigare och längre mustascher samt ett mer framträdande snöre 
på monokeln. Ju mer mönster i klädseln och ju mer framträdande attribut, 
desto större kontrast utgör han mot den borgerlige mannens anonymt mörka 
kostym. De två männens yttre handlingar är att de betraktar och kommenterar 
den tredje mannen. Vad är deras inre handling? Är syftet för de två männen 
att uppnå en utestängande gemenskap tillsammans med den tänkta mottagar-
gruppen, en gemenskap konstruerad genom driften med andra grupper? 
Bilden kan läsas och förstås så. Men den är dubbeltydig. Kompositionen är 
densamma som i bilder där män kastar lystna blickar mot kvinnor, alternativt 
kommenterar deras absurda mode. I de fallen framstår det som att männens 
inre handling, trots de nedvärderade kommentarerna, ändå är att tillfredsställa 
den sexuella blicken. Blickarna mot den utstyrde mannen blir ett dolt förspel 
för det manliga paret, alternativt ett utlopp för förbjudna homosexuella fantas-

ier. Paret känns igen från ”Två Herkuler vid 
skiljevägen” publicerad året innan i samma 
tidning (bd 67). Den bil den involverar möj-
ligen homosexualitet mer uppenbart, men 
rollkaraktärernas och platsens upprepning 
indikerar släktskap med ”Ett odjur”.

Ljuset kommer in från höger mot män-
nens ansikten. Skuggan till höger i bild-
rummet avslöjar att det finns ytterligare en 
rollkaraktär utanför bilden. En kropp rör sig 
utanför bildrummet i samma position som 
sprätten. Benen visar att det är en mansfigur. 
Det finns i skuggbilden också en antydan 
till en hatt. Skuggan identifieras med den 
diffuse mannen, i egenskap av anonym, dif-
fust visad mansgestalt. Det är det samman-
tagna intrycket av alla antydningar till män 
iklädda borgerliga attribut som ger skuggan 
denna betydelse.

Den förföljande mannen – 
och den förföljda kvinnan
En fot kommer in från bildrummets vänstra 
sida: en svart, spetsig sko, ett försiktigt, men 
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riktat, steg (bd 86, Kasper 1875). Kvinnan som steget följer vänder sig halvt om 
och tycks vänta in mannen. Hennes blick och det hopfällda parasollet riktas 
bakåt mot foten. Parasollet ligger som en linje mellan foten som följer efter 
och kvinnans hand vars fingrar också riktas mot den del av den efterföljande 
kroppen som är synlig. Fötterna är bildens centrala objekt. Kvinnan lyfter 
kjolen och visar båda fötterna, till och med en bit av det ena benet blottas. 
Kvinnans fötter är inte i position för att gå. Hon lyfter den vänstra foten lite 
snett uppåt-bakåt. Skuggan slår uppåt och indikerar att de befinner sig nära 
en vägg. Mannens skugga ligger dock bara mot marken, vilket tyder på att 
han rör sig längre från väggen. Han är på väg mot kvinnan, men har inte nått 
målet än. Rubriken, ”Fotstudier i höstslasket”, är märkligt vald då det i bilden 
inte finns något tecken på vare sig höst eller 
slask. Det tyder på att bilden använts andra 
gånger med annan text. Bildtexten lyder: 
”Hvar två nätta fötter låta se sig, der kan 
man ock vara säker om att tredje foten icke 
är långt borta.” Textens första del förtydligar 
den inre handling kvinnan ger uttryck för 
i teckningen: hon låter mannen se hennes 
fötter och bjuder därmed in honom. För-
följaren vill ha kvinnan. Det framgår av bild 
och text och förtydligas av att motivet redan 
1875 hade hunnit upprepas många gånger. 
”Hvems är felet” från Kasper 1869 skildrar 
en snarlik situation (bd 44). Till och med 
mannens kropp som en antydan finns i båda 
bilderna. I teckningen från 1869 syns han i 
suddiga konturer och i teckningen från 1875 
genom den ensamma foten. 

I ”Också ett ’spektakel’” finns fyra krop-
par (bd 87, Kasper 1877). Två män sedda 
bakifrån går mot en kvinna, också hon med 
ryggen vänd mot den tänkta mottagaren 
(och männen). Till vänster i bilden syns en 
kropp i form av en staty, även den avbildad 
bakifrån. Männen ges huvudroller genom 
att vara i bildens förgrund samtidigt som 
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deras riktning pekar ut objekten framför dem, och styr den tänkta mottagarens 
blick mot dessa. 

Över männen breder det främre trädets krona ut sig som ett tak. Grenen 
pekar mot männen. Trädet skymmer kvinnan till viss del men pekar ut henne 
och dess krona bildar ett tak även över henne. De två elementen, männen res-
pektive kvinnan, markeras på så sätt som två skilda enheter. Träden upprepar 
aktionen att följa efter. De upprepar också rollkaraktärernas höjda armar. En 
annan upprepning syns i den vänstra mannens kroppsställning och statyns. 
Deras ben går i samma linje. Den högra mannens arm upprepas hos kvinnan. 
Männen bildar par genom att hålla armkrok. Mannen till vänster har trätt 
sin arm genom den högra mannens arm på samma sätt som kvinnor gör när 
de promenerar med en man. 1800-talets manliga vänskapsrelationer kunde 
uttryckas fysiskt utan att det sprängde den accepterade mansrollen. Gayhis-
torikern Fredrik Silverstolpe menar att två män kunde gå arm i arm, till och 
med omfamna och kyssa varandra, utan att det stred mot normen i alltför hög 
grad. Ett villkor var dock att förhållandet inte var en ersättning för en relation 
mellan kvinna och man.276 Mitt material har många bilder av män och kvinnor 
som går i armkrok, men bilder där en man går arm i arm med en annan man 
är mycket sällsynta. Mannen till höger har med sin höga hatt och kammade 
mittbena en något elegantare stil. Båda männen bär promenadkäppar, riktade 
åt varsitt håll. Den elegantare mannen riktar käppen mot kvinnan. Käppen 
pekar mot hennes högra arm och binder samman honom med kvinnokrop-
pen. Det är som om mannen sticker in käppen i kvinnans arm för att plocka 
upp henne. Den vänstra mannens promenadkäpp bildar en linje mellan den 
högra mannen och statyns block. Det ger en uppdelning i tillhörighet mellan 
männen. Mannen till höger riktas och upprepas i kvinnan, medan mannen till 
vänster riktas och upprepas i statyn. Båda männens ansikten är dock riktade 
mot kvinnan. På sätt och vis påminner även denna bild om ”Två Herkuler vid 
skiljevägen” (bd 67), med de två männen i par i Kungsträdgården, där den 
ene vänder sig mot det kvinnliga och den andre mot det manliga. Platsen 
utanför Dramaten syftar troligen på området utanför Mindre teatern i hörnet 
av nuvarande Kungsträdgårdsgatan/Narvavägen.277 Gatuadressen är en av de 
platser som sex år efter bildens publicering pekas ut som förbjudet område för 
prostituerade. Statyn står i en likartad position som de förföljande männen. 
Samtidigt är den i sin skuggskepnad lik den diffuse mannen och kan också ses 
som en utomstående betraktare, en som ger röst åt fördömandet i rubriken. 
Platsen ser ut att föreställa Kungsträdgården vid statyn av Karl XIII, vilket 
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också stämmer med Mindre teaterns placering. Platsen förstärker bilden av 
sexuella möten mellan män i allmänhet och soldatprostitution i synnerhet.

Texten ovanför bilden skapar en skillnad mellan avsändare/tänkt mottagare 
och det som bilden visar. Situationen benämns ”ett spektakel” och liknas vid 
en teaterscen. Avsändaren och den tänkta mottagaren står som åskådare till 
denna scen, och är därmed inte identifierade med männen i bilden. Bildtexten 
”De otäcka karlarne!” syftar på lustspelet med samma namn av Julius Rosen.278 
Det är osäkert om det dubbeltydiga i texten ska visa på att männen i bilden 
är ”otäcka karlar” eller om uttrycket ska höras av en kvinnoröst som vidtalar 
män så. Den ambivalenta inställningen belyses i en Kasper-krönika från 1879: 

Och dock finnas gamla infödda stockholmare, som år ut och år in 
flanerat kring gatorna både bittida och sent, utan att en enda gång ha 
sett en qvinna bliva förföljd – annat än då hon sjelf på ett eller annat 
sätt gifvit anledning dertill.279

Det är framför allt under 1870- och några år in på 1880-talet som temat 
med förföljande man och förföljd kvinna är vanligt. Under andra hälften av 
1880-talet och lite då och då under resten av perioden används temat främst 
som en lek med det då invanda motivet. ”Nattliga figurer” (bd 88, Kasper 
1875) åtskiljer sig i form genom siluetter och ”Judeförföljelsen i Sverige” 
(bd 37, Söndags-Nisse 1881) särskiljer i sammanhang men inte 
i situation. Bilderna med den förföljande mannen fokuserar de 
två aktionerna att gå och att betrakta. Temat går förlorat om inte 
båda delarna finns med: mannens kropp bakom kvinnans, hans 
blick på hennes, hans ogenerade stirrande bakifrån, kvinnans 
halvt vända ögon mot mannen tillsammans med den lyfta kjolen. 
Hennes blick bjuder in. Hans söker. När rollkaraktärerna rör sig 
i staden, betraktande och passerande varandra, kontrollerar de 
varandra, men de utsätter sig också för risker. Varje uppvaktning 
eller hälsning innebär en risk för misstag. 

Intentionen och handlingen hos manliga rollkaraktärer under 
hela perioden, men främst i ”tråkighetens estetik”, är att fram-
gångsrikt uppvakta en kvinna. Den man som då vanligen intar 
rollen som förföljare är identisk med den diffuse mannen, medan 
mannen med konturer verkligen uppvaktar kvinnorna. Det är 
inte handlingen eller intentionen som förändras under perio-
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dens gång, utan följden av ett misslyckan-
de. I ”tråkighetens estetik” är effekten av ett 
nederlag att kategoriseras som kvinnofrids-
störare; under 1890-talet utgörs risken av att 
göra bort sig, ofta genom att ramla inför den 
vackra kvinnans åsyn.

I en teckning utan titel från år 1900 i 
Söndags-Nisse följer två män efter en kvinna 
(bd 89). Återigen går männen i par. I det här 
fallet är det en hög militär i sällskap med en 
sprätt. Sprätten känns igen, förutom genom 
diamanten på hans bröst och den fåniga 
uppsynen även på de randiga byxorna. Tätt 
framför dem går en kvinna. Militären ser på 
kvinnan, sprätten ser på militären, kvinnan 
ser nedåt-framåt. Det står inte utskrivet vem 
som säger vad, men om replikerna följer den 
visuella ordningen är det militären som in-
leder: ”Hvarför tilltalar du inte fruntimret?” 
Sprätten svarar: ”Jag kan inte få tag i något 

spirituellt.” Militärens högra hand är spänd. Tummen pekar mot kvinnan, 
fingrarna trycks mot kläderna. Militärens mage putar ut mot kvinnan. Båda 
männen bär på en anspänning, som om deras vilja att uppvakta, och medve-
tenheten om vad det bär med sig för risk, behärskar deras kroppar och ansik-
ten. Kvinnans ansikte visar en medvetenhet om männens existens. Hennes 
ögon är nonchalant halvöppna. Hon skiljer sig från tidigare förföljda kvinnor 
som med sina halvslutna ögon uttrycker förförelse och njutning. Teckningen 
är en drift med alla de tidigare bilderna på temat. Här går männen tillsam-
mans, rädda för sin ensamma handfallenhet, och rör sig alltför nära kvinnan 
för att kunna behålla anonymitet eller pondus. Bilden kan fortsätta i tanken att 
kvinnan vänder sig om och tittar på männen. En så enkel och sannolik hand-
ling från kvinnan skulle blotta männens tafatthet och handlingsförlamning. 

Stockholm framstår i materialet som en skärningspunkt mellan intim små-
stad och anonym storstad. I ena stunden är Stockholm ännu så pass litet att 
folk inom den egna sociala gruppen kan gå ut och ha uppsikt över bekanta 
eller bekantas bekanta, medan staden i andra fall framträder som en plats 
för knytande av nya kontakter. De två yttre handlingarna att gå och att titta 
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utgör tillsammans den inre handlingen att kontrollera – alternativt jämföra 
sig med – varandra.

Effekterna av möten mellan borgerlighet och lägre klasser har utretts i 
”Rummet” i analyserna av ”Aristokrater äro vi alla” (bd 31) och ”Från gatan” 
(bd 32). Promenaderna erbjuder möjlighe-
ter och önskningar för hufvudpersonen, men 
varje handling innebär också ett risktagan-
de, vare sig det handlar om att uppvakta en 
kvinna eller hjälpa en person som uppfattas 
som lägre i rang. 

För beskådan
Ett kvinnoansikte tittar rakt mot den tänkta 
mottagaren (bd 90, Kasper 1870). Till skill-
nad från de flesta andra kvinnokaraktärer 
i skämtbilderna bär hon individuella drag. 
Ögonen och halva ansiktet ligger i skugga. 
Det mörka håret är delat i en mittbena och 
uppsatt. Klänningen eller blusen har knäppts 
högt upp i halsen och slutar i en liten rosett. 
Hon är en kontrast till de många kvinnorna 
med urringningar och halvslutna ögon. Hon 
har öppna ögon och munnen bär en neutral 
min. Dragen i ansiktet är små. Det mest på-
fallande med kvinnans uttryck och utseende 
är att hon är så alldaglig. Till skillnad från 
idolporträtt, vackra kvinnor och komiska fi-
gurer framstår hon som en individuell män-
niska snarare än en representant för en grupp. 
Möjligen är bilden gjord med ett fotografi 
som förlaga. De individuella dragen och det 
neutrala uttrycket tyder på det. Bildrubriken 
är tydlig och informativ: ”Josefina Catharina 
Eklund”, följt av undertiteln ”Montans mör-
derska”. Det finns ingen ambivalens i orden 
eller i relationen mellan bild och rubrik. Hon 
är allvarlig, liksom hela teckningen och tex-
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ten. Bildtexten består av en dikt i tre verser. 
Den berättar inte om mordet eller motivet 
specifikt utan drar moraliska poänger av den 
händelse som det förutsätts att den tänkta 
mottagaren redan känner till.280 

Porträttet av Josefina Catharina Eklund 
är inte på något sätt representativt för mitt 
material eftersom jag bara funnit detta enda 
i sitt slag. Dess sällsynthet gör det intressant 
för analysen. Liksom upprepning berättar 
något om vikten av ett budskap som något 
som nöts in hos mottagaren, så berättar de 
unika bilderna något om budskapets indi-
viduella vikt. Trots att detta porträtt är så 
sällsynt, så tillhör det en bildgenre med en 
relation till skämtbilden. En av skämtbil-
dernas stora föregångare William Hogarth 
gjorde under sin tid i 1700-talets England 

en bildserie under namnet ”Criminal Portraits”. Porträttet av Josefina Catha-
rina Eklund kan jämföras med Hogarths porträtt av den för mord dödsdömda 
Sarah Malcolm March från 1773 (bd 91). Syftet med dylika porträtt var 
att dra fördel av uppmärksamheten kring sensationsnyheter om kriminella. 
Men i porträttet av Sarah Malcolm och i Hogarths övriga produktion syns 
en förståelsens blick och ett slags försvar för samhällets utsatta. Malcolm är 
realistiskt avbildad, liksom Eklund. Ingen av dem uttrycker vare sig ondska 
eller godhet. Hogarth intresserade sig också mycket för hur fel val i livet kunde 
leda till moraliskt fördärv. Också detta inslag finns i hans porträtt, liksom i 
det av Josefina Eklund.281 Bildtexten till ”Josefina Catharina Eklund” fördö-
mer inte mördaren utan mordoffret. Vägen mot fördärvet förstärks i texten. 
I sin alldaglighet är hon effekten av ”den fina uselheten” och den ”bespottade 
moralen”. En till synes vanlig flicka blir en mördare: ”Jo, är man icke blind 
man ser / Att denna bana lutar / Emot en väg som störtar ner / Och i en af-
grund slutar.” Texten fördömer inte flickans handling utan beskriver den som 
en ofrånkomlig verkan av omoralen mordoffret stod för. Bilden och texten 
berättar om varsin person i historien. Trots att texten nästan enbart handlar 
om offret, så är det gärningskvinnan som utges till beskådan. 

 ”Josefina Catharina Eklund” har också viss släktskap med bilder av typen 
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”Djurgårdsflickan” (bd 96, se nedan), som ett sätt för tidningen att visa politisk 
och moralisk ståndpunkt, och genom det också en uppmaning till den tänkta 
mottagaren att identifiera sig med denna ståndpunkt.

Bilden fungerar med distanseringseffekt, men genom att uppmärksamma 
den tänkta mottagaren på realismen och inte på fiktionen. Josefina Ekelund 
tittar rakt mot den tänkta mottagaren och uppmärksammar denna på att 
hon inte tillhör fiktionens värld. Porträttets realism (i stilen och genom den 
verkliga bakgrunden) ställs mot det satiriska i övriga bilder. 

Alla bilder är givetvis gjorda för att betraktas. Men denna avsikt framstår 
tydligare i vissa delar av materialet. Det gäller teckningar av olika slags typer 
eller av vackra kvinnor gestaltade helt utan humor. De finns både som sym-
boler i bilder med rubriker som ”Här kommer våren”, ”Höstgudinna” eller 
”Vårkostym” med tillhörande vacker gudinna, och som fetischerade objekt i 
form av blombuketter bestående av kvinnohuvuden. En annan kategori för 
beskådan är de realistiska porträtten av kända personer. Inte heller i dessa 
finns det någon humor. De avporträtterade är antingen vetenskapsmän eller 
kulturpersoner. 

Porträttet av Josefina Catharina Eklund fungerar på ett närmast motsatt 
sätt, men uppmanar ändå till beskådan. Bilden blir betydelsefull för att den 
skiljer sig från övriga. Dess betydelse framträder i kontrast mot det övriga 
materialet. Den bär ingen komik och den upprepas aldrig. Den bär till och 
med på ett större allvar än kändisporträtten och kvinnoobjekten. Även om 
dessa inte är gjorda för att locka till skratt så ska de ge den tänkta mottagaren 
en positiv känsla. ”Josefina Catharina Eklund. Montans mörderska” för snarare 
med sig rädsla och fördömande. 

Det finns tre gemensamma element, eller snarare en gemensam avsaknad 
av tre element, för kategorierna vackra kvinnor och idolporträtt samt för ”Jo-
sefina Catharina Eklund”: Budskapet förmedlas utan humor, bilderna skildrar 
inte en scenisk situation och objekten i bilderna agerar inte. Handlingen har i 
stället förts över till den tänkta mottagaren. Dennas blick och avsändarens vilja 
att styra mottagarens blick är både intentionen och handlingen för dessa bilder.

Fokuserat seende som den huvudsakliga aktionen för rollkaraktären hittas 
i bilder med kvinnor som tittar i skyltfönster samt i bilder där borgerlighetens 
män och kvinnor utgör publiker på teatrar och museer. (Temat diskuteras 
under rubriken ”Begäret”.) Handlingarna ”att gå” och ”att betrakta” är sam-
manlänkade. De används båda som sätt att bemästra och kontrollera platserna 
och individerna.
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Villkor
Villkoren kan indelas i yttre och inre, samt utifrån skilda sätt att hantera dem: 
att handla för eller emot. Yttre villkor utgörs av andra karaktärer eller ting, 
samt av villkor sprungna ur den sociala ordningen. Inre villkor utgörs av egna 
tillkortakommanden och egenheter. 

Tingen
”Nyttig uppfinning” visar en man och en kvinna (bd 92, Kasper 1875). Den 

manlige rollkaraktärens kropp är bara syn-
lig ner till midjan, därefter uppslukas den 
av det omgivande mörkret. Med undantag 
för den upplysta blicken befinner han sig i 
skugga. Han bär hög hatt och en rock med 
uppvikt krage. Det ser ut som om han vill 
dölja sig för den tänkta mottagaren, eller 
för kvinnan i förgrunden. Kvinnan bär en 
gasapparat som ger henne en gloria. Slad-
den från apparaten på kvinnans bakdel till 
lamporna på huvudet går som en uppre-
pande linje till mannens kropp. Linjen tar 
sin början i den del av hans kropp som är 
dold (skrevet) och går uppåt för att ända på 
kvinnans huvud. Kvinnans kropp är belyst 
framifrån, kanske även av glorian. Texten är 
egentligen överflödig: ”Portativa gasappa-
rater, att begagna när damerna gå hem om 
qvällarne. ’Oskuldens gloria’ bör då bli ett 
kännetecken, som skyddar mot närgångna 
fruntimmersjägare.” Texten bidrar dock till 
distanseringseffekten. Den adresserar läsa-
ren genom att binda bilden till en verklighet 
utanför, där uppfinningen inte finns och där 
den tänkta mottagaren själv måste ta ställ-
ning till den skildrade situationen, vare sig 
mottagaren identifierar sig med mannen el-
ler inte. Mannen i bakgrunden kan inte gå 
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fram till kvinnan. Det är inte bara på grund av att hon signalerar sin oskuld 
utan också för att han då skulle bli belyst av hennes gloria och därmed förlora 
sin anonymitet. Kvinnan, däremot, belyser sin kropp och blir därigenom ännu 
mer tillgänglig för hans blick. Mannens plats i rummet, blicken och kläderna 
är en direkt upprepning av den diffuse mannens identitet, eller av mannen med 
konturer, och därmed av det som tolkas som hufvudperson. Kvinnans lampor 
hotar att förändra honom från anonym gestalt till en synligt belyst.

Kvinnan blickar ner i marken, huvudet är snett vinklat och munnen formad 
till ett litet leende. Hennes uttryck upprepas i otaliga bilder som handlar just 
om att särskilja tillåten från förbjuden kropp. Det finns en njutning eller en 
tillfredsställelse i hennes uttryck. Är det en lättnad över att inte behöva vara 
rädd för mannen bakom henne eller är det njutningen av att bemästra och 
förlöjliga honom? Oavsett vilket, så är det en bild där mannens handlingar lett 
till ett nederlag. Kvinnan har tagit kontroll över situationen. Både mannen och 
kvinnan framstår dock som löjliga. Ändå är det ingen av dem som egentligen 
är bildens humorobjekt. Snarare är det situationen bilden driver med, det 
könsdilemma som de hamnat i. Glorian som en extension av kvinnans kropp 
är ett resultat av en absurd situation. Kvinnan är ändå den som är nöjd med, 
eller snarare opåverkad av, situationen. Hennes uttryck är detsamma som det 
hos förföljda kvinnor utan gloria. 

”Nyttig uppfinning” ställs här mot en reklambild från Söndags-Nisse 1889 
(bd 93). ”Nytt från Paris!” marknadsför en elegant promenadkäpp med in-
byggd sprutanordning för vatten eller parfym. Man-
nen på bilden använder inte käppen för att parfy-
mera sig själv utan vänder den mot servitrisen. Det 
är en bild där hufvudpersonen inte bara har kontroll 
över sig själv utan också över personen intill honom. 
Liksom i ”Nyttig uppfinning” är tinget egentligen 
en extension av kvinnan. Den uppfyller något hon 
saknar, i det här fallet god lukt. I båda bilderna ska 
tinget komplettera henne, men i reklambilden är 
det mannen som kontrollerar den. Annonsproduk-
terna är till stor del artiklar för försköning, njut-
ning eller kontroll. Sammanfört utgör de ting som 
ger möjlighet till framgång. Om hufvudpersonen i 
skämtbilden ofta misslyckas i sitt risktagande så gör 
reklambildens man det motsatta. Om den tänkta 
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mottagaren distanseras från identifikation i skämtbilden kan han i reklamen 
fås att undvika att själv göra samma misstag genom att styra sina handlingar. 
Identifikationen i reklambilden och hufvudpersonen i skämtbilden står på så 
vis för de två vägarna till att lyckas eller misslyckas. Den ena får den tänkta 
mottagaren att skratta befriat och på så vis distansera sig från sin rädsla och 
den andra lockar den tänkta mottagaren till sig genom löftet om att undvika 
det komiska jagets fadäser. 

Ett ting som relaterar till en rollkaraktär är både en risk och en möjlighet. 
Handlingen att ta sig an tinget kan ge framgång eller leda till ett misslyckande. 
I de fall en borgerlig man är bildens huvudperson är det nästan alltid tinget 
som behärskar honom och inte tvärtom. 

På så vis definierar tingen hufvudpersonens möjliga vägar. I ”Små treflig-
heter i Stockholm” är det stadslivet som står för riskerna och olyckorna. För 
rollkaraktärer som inte är hufvudpersonen utgör tingen en möjlighet till en 
lösning av ett problem. Antingen väljer rollkaraktären själv en handling för att 
bemästra villkoren, eller så är det tinget ensamt som ger möjligheten genom 
att det fungerar som en extension av en rollkaraktär. Det ställs då upp som en 
tredje part i mötet eller relationen mellan två rollkaraktärer, vanligen mellan 
den borgerlige mannen och den han relateras till (oftast bildens humorobjekt). 
Tinget fungerar som en extension av den senare. 

Tinget får en roll i relation till hufvudpersonen och det sätt på vilket det 
formar hufvudpersonens identitet. Tingen formulerar frågor och presenterar 
tänkbara svar. Det ger en tolkning att tinget främst, trots att det är ett yttre 
villkor, uttrycker normer och existentiella villkor. Oavsett om tingen utgör 
risker, erbjuder möjligheter eller fungerar som extensioner av kropparna, så 
framställs de som oundvikliga villkor, något som rollkaraktärerna är tvungna 
att förhålla sig till. De kan inte väljas bort.

Sociala villkor
Med sociala villkor avses här både de villkor rollkaraktärer ger varandra och 
övergripande, ekonomiska eller politiska, levnadsvillkor. I de fall en rollka-
raktär kan räknas som villkor för en annan rollkaraktär krävs att förhållandet 
upprepas i flera bilder, eller att det formuleras tydligt som något som inte 
kan väljas bort. Enstaka situationer där en rollkaraktär påverkar en annan 
förstås inte här som ett villkor om det inte kan läsas in i en sammantagen 
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vidare betydelse tillsammans med andra bilder. Det handlar således om att 
finna mönster. 

Kön
De sociala villkoren i den första betydelsen kretsar främst kring frågor om re-
lationen mellan könen. Den förföljande mannen och den förföljda kvinnan vi-
sualiserar en typ av relation som återkommer i olika former materialet igenom. 
Temat med den konsumtionsdrivna kvinnan som avkräver eller manipulerar 
mannen att ge henne gåvor är också genomgående, dock med en minskning 
under de sista åren av perioden. Kvinnans konsumtion är inriktad på mode och 
skönhet. Kravet på att vara vacker är ett villkor som den borgerliga kvinnan 
har gemensamt med den högre militären.

Även könens villkor i den andra betydelsen, det vill säga som politiska 
eller ekonomiska levnadsvillkor, belyses med de förföljande männen och de 
förföljda kvinnorna. Bilder på det temat visar tillsammans med tidningarnas 
texter kvinnans svårighet att röra sig i staden och att kräva rätten till sin egen 
kropp. ”Nyttig uppfinning” är en visualisering av dessa levnadsvillkor. Den 
berättar också om mannens ambivalenta roll, som en som är van att ta den 
kropp han vill ha samtidigt som han måste börja förhålla sig till kvinnor som 
jämlikar. Den konsumtionstörstande kvinnan berättar om kvinnans ekono-
miska situation i äktenskapet och om kravet på den borgerlige mannen att 
kunna leva upp till de ekonomiska idealen.

Att förföra eller att locka till att bli förförd, liksom viljan att få dyra, vackra 
presenter (alternativt en rik man), är ett tema för hela perioden, inte sällan 
med en inbördes relation: att kvinnan lockar mannen för sin egen ekonomiska 
vinning. Förändringen hon genomgår vid skiftet 1890 handlar främst om hur 
hon visar dessa sina avsikter öppet för mannen. Hennes intentioner och villkor 
är desamma, men handlingen att dölja eller visa sitt rätta ansikte förändras. 
Förändringen syns också i kvinnans pose. Före 1890 lutar hon sig fram mot 
den väninna hon anförtror sig åt (se bd 83, ”Förskräckliga tider”), medan 
den kvinnokaraktär som dyker upp kring 1890 lutar sig bakåt i en pose som 
konnoterar maskulinitet (bd 62, ”Välj, men välj det bästa”).

Även om den nya kvinnokaraktären med sin ärlighet på ett sätt bara har 
ett ansikte, så blir effekten lika dubbel som vid periodens inledning. Den 
dubbla bilden av en kvinnotyp med hög status som samtidigt är nidbilden av 
den emanciperade kvinnan har diskuterats i ”Kroppen”. Med fokus på rollka-
raktärernas handlingar ges en fortsättning av resonemanget. I förändringen 
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ligger ett frigörande. Ju öppnare kvinnan visar sitt rätta ansikte för mannen, 
desto mer svårflirtad blir hon. Det finns ingen funktion för att locka och 
förföra när hon ändå spelar med öppna kort. Handlingen att förföra frigörs 
från viljan att äga. Hon kräver en ekonomisk rätt i stället för att manipulera 
fram ekonomisk vinning. Hon frigörs från den tidigare föreställningen av 
henne. Rollkaraktärens förändring sammanfaller med förändringar utanför 
bilderna. Det var under 1890-talet som rösträttskampen tog fart i Sverige. 
Under kampens inledning höjdes också röster för kvinnlig rösträtt. 1884 lades 
den första motionen fram i frågan. 1889 lämnade Fredrika Bremer Förbundet 
sin petition till regeringen. Samtidigt upphörde sedlighetsdebatten. Möjligen 
försköt dessa samhällsförändringar fokus bort från kvinnans kropp i bilden.

Barnet
”I Ruskväder” skildrar en flicka och en man som står mittemot varandra (bd 
94, Söndags-Nisse 1875). Deras blickar möts i en diagonal som går tvärs emot 

regnets linjer. Rollkaraktärerna liknar var-
andra i det att kläderna nedtill är ljusa och 
överdelarna mörka, samt genom de runda 
kropparna. Flickan lyfter sin kjol på ett sätt 
liknande vad många av kvinnokaraktärerna i 
andra bilder gör. Troligen är det för att und-
vika regnet på gatan, men gesten är också en 
upprepning av de andra kvinnornas inviter. 
Flickans skugga slår mot husfasaden. Den 
är mörkare och tydligare än mannens skug-
ga. Detta och benens position gör att hon 
framstår som mer fast på platsen än man-
nen. Hans skugga sprids ut lite svagt över 
trottoaren och benen befinner sig i rörelsen 
att gå eller att komma. Replikskiftet visar att 
hon är låst i situationen: ”Herrn: Stackare 
liten! Har du inte något paraply? Flickan: 
Nej, men pappa har lofvat att ta med sig ett 
när han nästa gång går ifrån källarn.”

Det finns tre synliga vägar ut ur bildrum-
met: ventilen och fönstret till vänster om 
flickan samt gathörnet till höger om man-

Bild 94.
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nen. Mannens kropp når upp mot krogskylten medan flickans korta kropp 
når fönstret. Hennes skugga ligger i linje med den mörka ventilen. Hon är 
helt utestängd från krogens rum och ingång, och snarast förankrad i en ned-
åtgående utväg (ventilen). Mannens paraply ligger som ett tak över dem båda, 
men flickan träffas ändå av regnet som faller i diagonal riktning. 

Den frånvarande pappan är scenens tredje aktör. Det finns inget tecken 
på hans närvaro. Genom fönstret syns inga konturer av människor. Flickans 
godtagande av situationen är både drabbande och komiskt. Det är lätt att 
tänka sig att hon kommer att bli stående i samma situation för evigt om ingen 
ingriper. Scenen öppnar för ett handlingsval. Flickan presenterar sina villkor. 
Vad kommer mannen att göra? Kommer han att lämna sitt paraply till hen-
ne? Kommer han att gå in och hämta flickans pappa? Eller går han därifrån 
utan att agera? Det är val som presenteras för mannen i bilden, liksom för 
den tänkta mottagaren. Mottagaren utanför kan identifiera sig med mannen i 
bilden. Det ger en förflyttning av valet från bilden och ut till tänkt mottagare 
som kan se scenen i en fiktion, ta ställning 
till hur mannen borde handla, och föra 
det vidare ut i världen utanför bilden.282 

Skillnaden mellan denna och en tema-
tiskt besläktad bild från periodens sista år 
ligger i hur barnet reagerar på situatio-
nen (bd 95, Söndags-Nisse 1900). Barnen 
tycks dela samhällsklass och situa tionen 
att villkoren ges av fadern. Pojken protes-
terar högljutt och vänder villkoren mot 
den välmenande kvinnan: ”Har du kan-
ske behöft att gå i din pappas byxor nån 
gång?” Flickan i ”Ruskväder” bara svarar 
och accepterar villkoren. Komiken ligger 
helt i pojkens ansiktsuttryck (förtvivlan 
och ilska) och kroppen (de oformliga 
byxorna på den lilla kroppen). Bilderna 
representerar en förändring som sker 
för det drabbade barnet: från offer utan 
motstånd till visserligen offer underkas-
tad vuxnas villkor, men i motstånd genom 
sina uttryck och repliker. 

Bild 95.
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Pojken befinner sig nästan i bildens centrum, i höjd med huset bakom 
honom. Till höger om huset syns en stenlagd gång (en av stenarna i förgrun-
den fungerar som bokstaven O i signaturen). Det ger intrycket av att pojken 
hör hemma i huset och vandrat vägen fram. Vägen går som en linje mellan 
bildens två rollkaraktärer. Kvinnan lutar sig in i bilden, hennes kropps baksida 
befinner sig utanför bildrummet. Hennes ansikte ligger i skugga och kontras-
terar mot de ljusa kläderna. Glasögonen och den lutade kroppen förstärker 
intrycket av hennes riktning mot – och intresse för – pojken. Pojkens ansikte 
är belyst, men det mörka, stora gapet gör att största delen av ansiktet ändå är 
mörkt. Två vita tänder syns i överkäken. Ögonen är ihopknipna som sneda 
streck. De korta armarna slutar i två små, hårt knutna nävar. Allt hos barnet 
– händerna, gapet, ögonen, repliken – uttrycker frustration. Hela hans kropp 
gör motstånd. Ändå bär han byxorna. Han kan inte klä av sig sina villkor hur 
mycket han än protesterar. 

I ilskan ligger en protest, men ett ännu starkare uttryck för maktlöshet 
eftersom ilskan inte hjälper. Ilskan är i sig ett nederlag eftersom den innebär 
förlorad kontroll. Det är också alltid rollkaraktärer ur grupper som kan ha 
ansetts stå under den tänkta målgruppen som uttrycker ilska. Barn, lösdriva-
re, arbetarklass, samtliga av manligt kön, kan förlora kontroll. Kvinnor och 
borgerliga män kan förlora sig i sitt begär, men det är inte en kontrollförlust 
som är extrovert på ilskans vis. Om den borgerlige mannen tappar kontrollen 
så är det för att hans kropp sviker, aldrig hans känsla. Om den arge inte kan 
förändra något i bildscenen betyder inte det att temat inte kan förändra en 
tanke hos mottagaren utanför bilden. Det pojken kan göra och också gör, är att 
yttra sig och placera den andra rollkaraktären, och därmed en tänkt mottagare, 
i hans situation, om än bara i tanken. Ett uttryck av ilska kräver mottagarens 
uppmärksamhet. Den uppmärksammar en tänkt mottagare på att känslan är 
en reaktion på villkor som den tänkta mottagaren själv inte lever under, men 
som denna uppmanas att identifiera sig med.

Barnen är inte i första hand skildrade för att representera barn utanför 
bilden, utan för att spela fram den rollkaraktär de relaterar till: den vars hand-
lingar barnet drabbas av eller den som drabbas av barnets handlingar. De barn 
som ger utlopp för en reaktion blir däremot individer själva och därigenom 
samtidigt möjliga identifikationsobjekt. Bilden av pojken med byxorna är på så 
sätt mer besläktad med andra bilder som behandlar existentiella villkor än vad 
pojken är lik flickan i ”Ruskväder”. Det är inte ovidkommande att pojken med 
byxorna är tecknad av OA. Hans skildringar av det allmänmänskliga genom 
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det individuella ger skämtbilderna ett nytt tema och en annan möjlighet till 
identifikation för den tänkta mottagaren. 

Barnet är den mest maktlösa av rollkaraktärerna, och samtidigt den med 
förmåga att omkullkasta hierarkier och avslöja vuxenvärldens hemligheter. 
Det subversiva barnet är ofta gatans barn, medan den som avslöjar familje-
hemligheter tillhör borgerligheten och befinner sig i hemmet.

Barnens relation till handling gestaltas på främst två vis. Antingen styr bar-
net aktivt händelseförloppet genom att avslöja eller vända på maktförhållan-
den eller också utsätts barnet för andras gärningar. Det subversiva barnet och 
barnet som offer är närvarande parallellt under hela perioden. Ofta handlar 
det om att avslöja sådant som vuxna säger eller gör bakom varandras ryggar. 

Klass 
Ytterligare en bildserie med ensamma fotgängare är ”Hufvudstadstyper” från 
Söndags-Nisse år 1875. Nummer 12 i serien föreställer ”Djurgårdsflickan” (bd 
96). Hennes fötter är placerade som om hon vore mitt i ett steg men samtidigt 
ser hon uppställd ut, som en modell för tecknaren. Blickens riktning uppåt 
visar dels att hon möter någon som går åt motsatt håll, dels att hon är liten i 
relation till den hon möter. Hon är belyst framifrån. Ansiktet och framsidan 
av kroppen är ljus. Skuggan ligger i en böj. Den är mörk och fast nära hennes 
kropp, men ljusare längre bort. Det ger intrycket av en rörelse. Skuggan är på 
så vis mer i en aktion än flickan. Bildtexten är sentimental och 
slutar med förebudet om barnets alltför tidiga död: 

När våren andas öfver Djurgårdsparken, 
och drifvan smälter uti Mars från marken,
 (i år är Bore bister som en ryss!), 
och sippan vaknar utaf solens kyss, 
om då jag hör en flicka af de smärre, 
”köp mina sippor, köp dem go’a herre!”
en suck sig banar fram utur mitt bröst, 
på tidig vår plär följa tidig höst!

Skuggan blir en visualisering av orden. Den förebådar hennes 
rörelse bort från den levande kroppen. Temat påminner om ”I 
Ruskväder” (bd 94), men betraktaren är här utanför bilden. Av-
sändarens medkännande röst går igenom bildtexten och flickans 

Bild 96.
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replik, och identifierar avsändaren som en potentiell blomsterkund av manligt 
kön. Det förstärker också den motsvarande rollkaraktären i ”Djurgårdsflickan” 
som identifierad med en tänkt mottagare. Bilden berättar lika mycket om den 
som betraktar henne. Genom hennes bedjande blick och texten framställs av-
sändaren (identisk med den man som flickan talar till) som en medkännande 
person. Bilden öppnar för möjligheten för en tänkt mottagare att se flickan 
genom avsändarens ögon. Det är en uppmaning till den tänkta mottagaren. 
Den här typen av uppfostrande samhällskritiska bilder kräver något av mot-
tagaren, ett ställningstagande för eller emot innehållet. Det valet innebär i 
sin tur ett formande av den tänkta mottagarens egen identitet. Både den som 
inte syns i bilden och flickan i bilden ber indirekt den tänkta mottagaren att 
identifiera sig med den medkännande blicken. 

Rollkaraktären syftar på en av alla de blomstersäljande, fattiga flickor som 
uppehöll sig på Djurgården. Hon förekommer i en del andra bilder där en 
man och en kvinna promenerar och mannen köper blommor till sin dam, 
eller låter bli. ”Djurgårdsflickan” är den typ av allvarliga bilder som med sin 
avsaknad av humor blir ännu starkare i skämtpressen än om den publicerats i 
ett annat medium. Yvonne Svanström berättar om de blomstersäljande flick-

orna på Djurgården att de inte alltför sällan 
också användes inom barnprostitution. Det 
finns uppgifter om blomstersäljande flickor i 
sjuårsåldern som utnyttjades av sexköpare.283

”Sommarnöje” (bd 97, Kasper 1870) är 
mer av en komisk teckning av levnadsvillkor. 
Den trasigt klädde mannen sitter ihopkru-
pen inuti ett ihåligt träd. Hans kropp befin-
ner sig i mörker. Det är en skarp kontrast 
mellan den ljusa naturen utanför trädets 
ihålighet och det rum mannen sitter i. Det 
går att ana att han håller händerna och en bit 
av armarna inne i kläderna, som om han vär-
mer sig. Den ihopkrupna kroppsställningen 
kan bero både på det trånga utrymmet och 
på kyla. Ögonen ser ut att vara slutna. Kan-
ske sover han. Han är huvudkaraktären, i 
bildrummets centrum och den som bilden 
handlar om. Samtidigt är kroppen i mörker, 

Bild 97.
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medan omgivningen är belyst. Det skulle vara möjligt att promenera förbi utan 
att lägga märke till honom. Bildtexten, liksom titeln, kontrasterar mot teck-
ningen och skapar ett ironiskt budskap: ”En del Stockholmare ha redan flyttat 
ut till sina sommarnöjen.” Textens innebörd vid sidan av bilden uttrycker det 
borgerliga livet. När detta ställs mot många fattiga stockholmares verklighet 
skapas en självkritisk sarkasm. Utan att rollkaraktären agerar riktas meningen 
tillbaka mot den tänkta mottagaren.

Det finns i bilderna huvudsakligen tre villkorsrelaterade teman för förhål-
landet mellan fattig och rik. Det första är teckningar som visar fattigas lev-
nadsvillkor: sentimentala bilder som uppmanar den tänkta mottagaren till 
medkänsla, eller komiska konstateranden av orimliga villkor. Det andra är ett 
motsatt tema: genom en aktiv handling av att uttala en replik eller att uppvisa 
ett visst uttryck vänder rollkaraktären på maktförhållandet. Båda dessa är 
element gemensamma med dem i bilder av barn, vilket också sätter likhets-
tecken mellan barn och fattig på samma vis som likhetstecken sätts mellan 
kvinna, militär och sprätt. Även om de fattiga i scenerna har möjlighet att 
tillfälligt frånta hufvudpersonen maktpositionen är de ändå fast i rollen av att 
stå under honom (genom att likställas med 
inte helt färdiga individer). Det tredje temat är 
välgörenhet i olika varianter, vanligen med en 
drift av välgöraren. Samtliga teman kan också 
ingå i samma bild. 

Välviljan
Temat välgörenhet ses under hela perioden – 
inte frekvent men kontinuerligt. Bilderna visar 
i några få fall på välgörarens godhet, men ofta-
re utgör bilden en kritik och ett avslöjande av 
välgörarens dubbelmoral. I de fall välgöraren 
är god kan denne identifieras med den tänkta 
målgruppen. 

En ung kvinna står vid ett bord. Den högra 
handen stöder på bordet och den vänstra hål-
ler ett par kängor (bd 98, Söndags-Nisse 1882). 
Ansiktet är lätt böjt mot kängorna, ögonen 
vända mot dem. Skuggan bakom henne går ut 
i formen av vingar på varsin sida om kroppen. 

Bild 98.
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Formen av vingar upprepas i sjalen över axlarna. Det vilar också något äng-
lalikt över hela kvinnans person. Hennes kroppsspråk är försiktigt och vänt: 
det böjda huvudet, handen som stöder mot bordet, den inåtvända blicken. Det 
mörka i bilden fokuserar kängorna, sjalen över axlarna och skuggan bakom 
kvinnan, hennes blick, och i viss mån hennes hår. Det som fokuseras är därmed 
rollkaraktären kvinna, skorna med vilka hon kan hjälpa eller förstöra, samt 
vingarna. Det är lätt att föreställa sig att hennes röst bär samma väna mjuk-
het som kroppens och ansiktets uttryck, vilket gör krocken mellan bildens 
försiktighet och textens brutalitet än mer dräpande: ”Nu ä’ dessa kängerna så 
sneda, att man kan bryta benet af sig med dem. Jag skall ge dem till någon 
fattig.” I mötet mellan den starka texten och den milda bilden uppstår komi-
ken, vars poäng kan få den tänkta mottagaren till ett slags uppvaknande från 
en förutfattad mening.

”Välgörenhet” är inte enbart en lek med två betydelser utan också förmed-
landet av en sammanförd cynisk uppfattning. Trots att kvinnans 
uttryck kontrasterar mot innehållet i hennes replik så tillhör 
dessa oförenligheter egentligen samma helhet. En person som 
idkar välgörenhet kan mycket väl tänka att ett par skor som är 
helt uttjänta kan ges till de fattiga. Kvinnans replik är en felsäg-
ning där den verkliga intentionen av tanklöshet blir synlig. Det 
blir roligt för att det är så opassande för den till synes oskulds-
fulla kvinnan att vilja ge bort något som bryter benen. Bilden 
kunde fungera, men skulle inte alls ha samma komiska styrka 
eller budskap, om repliken uttalats av en grov man med ett elakt 
minspel. Bilden förmedlar med ett till synens enkelt skämt ett 
starkt ställningstagande mot välgörarens naivitet. 

Om ”Välgörenhet” problematiserar relationen mellan rollka-
raktär och tänkt mottagare så är rollerna tydligt förmedlade i 
”Julglädje” (bd 99, Kasper 1880). Bilden är uppbyggd i två sce-
ner utspelade i skilda rum. Den första scenen visar ett påvert 
hem. Modern i sängen sträcker sig mot den besökande kvinnan, 
händerna är vända med handflatorna uppåt. Barnen är riktade 
både mot den besökande kvinnan och tillbaka mot modern. Det 
märkliga med bilden är mannens plats utanför. Han lutar sig 
mot dörren, som om han vill lyssna på samtalet. Bildtexten lyder: 
”Och har du tändt en hoppets låga / I fattigdomens mörka hus, / 
Och har du lindrat nödens plåga, / Vänd sedan hem till granens 
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ljus.” Pronomenet ”du” riktar texten till den tänkta mottagaren och gör mannen 
i bilden till både huvudperson och hufvudperson. Mottagaren uppmanas att 
som familjens överhuvud styra kvinnan in i denna goda gärning. Välgörarna är 
stela i sina uttryck. De behövande, däremot, visar både med kropp och ansikte 
sin utsatthet och tacksamhet. Bilden saknar komik och är ren i sitt budskap 
av värdet i att ge till de utsatta. 

En jämförelse mellan ”Välgörenhet” och ”Julglädje” visar hur budskapet 
påverkas av humorn. I ”Välgörenhet” göms budskapet vid en första anblick 
bakom humorn och formuleras därmed starkare. Budskapet åker snålskjuts 
på komiken, men är egentligen mycket vasst och direkt riktat mot tidningens 
tänkta målgrupp. I ”Julglädje” sker förstärkningen genom motsatt strategi: 
budskapet visas så allvarligt att den humoristiska kontexten får den tänkta 
mottagaren att sätta skrattet i vrångstrupen. För att allvaret ska fungera som 
en förstärkning av budskapet måste allvaret dock bryta ordentligt mot den 
humoristiska kontexten. ”Julglädje” hade troligen inte den förmågan. Det är 
snarare en bekräftelse och ett befästande av rollerna än ett ifrågasättande av 
dem. Det raserar därmed inga strukturer utan bekräftar bara den bild som är 
bekväm för en tänkt mottagare. 

I ”Sann välgörenhet” strömmar ett tåg av finklädda par ut ur ett hus och 
nerför en trappa (bd 100, Söndags-Nisse 1893). Männen bär hög hatt och 
kvinnorna är framåtlutade för att lyfta upp sina kjolar. Längst fram står en 
kvinna med en cape över sina axlar. Hon har en ljus klänning med en snörad 
midja markerad med en rosett. Capen ligger som ett skyddande mörkt rum 
runt kvinnans kropp. Hon är den enda, förutom tiggerskan, som inte har 
en man bredvid sig. Vid trappans fot står 
den tiggande kvinnan med en liten bebis i 
famnen. Hon är klädd i en mörk klänning. 
Händerna och ansiktet är belysta. Ett svagt 
ljus mot klänningen visar också att hennes 
knän är något böjda, som i en nigning. Hen-
nes vänstra hand sträcks fram mot kvinnan 
i capen. Den andra håller runt barnet som 
har sitt ansikte vänt in mot kvinnans kropp. 
Kvinnan i capen tittar mot tiggerskan, men 
verkar med blicken ignorera hennes ut-
sträckta hand. Hjulet som skymtar till vän-
ster i bilden visar att en droska väntar på den 
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utströmmande skaran. Tiggerskan står som ett hinder mellan droskan och 
det fina folket. Det tycks också vara så hon uppfattas av kvinnan med capen. 
De tre karaktärerna närmast bakom kvinnan i capen riktar sina blickar mot 
tiggerskan. Deras handling att betrakta gör att kropparna stannar upp något i 
sina rörelser. Det aktiva betraktandet förstärks av att mannen längst till vänster 
håller sin monokel mot ögat. Tiggerskans aktiva handlingar att niga, sträcka 
fram handen och be om pengar är det som styr de andra. 

Bilden är tryckt i stort format och rubriken är större än vanligt. Handling-
en att idka välgörenhet på överklassens vis ställs mot det verkliga behovet av 
hjälp. För kvinnan med capen är detta två likvärdiga handlingar. Samtidigt 
framställs kontrasten mellan dem i all sin tydlighet och fungerar också som 
den komiska poängen: ”Det är för märkvärdigt; nu ha vi hela natten spelat, 
superat och dansat för de fattiga och ändå slipper man dem inte.” Budskapet 
levereras extra skarpt då satir i text förenas med realism i bild. 

Relationen mellan behövande och väl-
görare kan sammanfattas i fem punkter: 
(1) behövande vänder på maktförhållanden 
mellan sig själv och välgöraren (”Aristokra-
ter äro vi alla”, bd 31), (2) god (ofta man-
lig) rollkaraktär ger eller förbarmar sig över 
tacksam (ofta kvinnlig) behövande (”Djur-
gårdsflickan”, bd 96; ”Juleglädje”, bd 99), (4) 
kvinnlig välgörare ger, men avslöjas i sina 
egoistiska baktankar (”Välgörenhet”, bd 98), 
(5) kvinnlig välgörare visar öppet sin egoism 
(”Sann välgörenhet”, bd 100). Relationerna 
är här kronologiskt uppställda även om flera 
av dem verkar under samma period. Tydligt 
är dock att (5) infaller efter 1890. Det är en 
förändring som följer kvinnobilderna i stort. 

Begäret
”Ömsesidig belåtenhet. (Scen framför en 
modebutik)” skildrar en ung flicka vid ett 
skyltfönster (bd 101, Kasper 1875). Det 
finns fem kroppar i bilden: flickan, barnet, 
katten, kvinnan på modebilden samt krop-

Bild 101.



185HANDLINGEN

pen i klänning som bara syns till hälften i fönstret. Samtliga är uppmärksamt 
riktade åt olika håll. Flickan ser på kvinnan på bilden, kvinnan på bilden po-
serar med blicken framåtriktad, barnet sträcker huvudet en aning över flickans 
axel, som om denna i sitt skrik är riktad mot någonting utanför bilden. Katten 
är helt koncentrerad på den utspillda mjölken. Flickan, barnet och katten är 
sammanlänkande. Det finns inget avbrott mellan deras kroppar: Klännings-
kroppen i fönstret (skyltdockan) utgör en bakgrund till flickan, barnet sitter 
fast mot flickans bröst, mjölken går som en linje till katten. Kvinnan på bilden 
i fönstret är däremot på flera vis helt skild från de övriga. Hon är en bild i 
teckningen, bakom ett fönsterglas och den enda som inte hänger samman 
med de övriga kropparna. Det som drar in henne i relationen är flickans blick. 

Flickan ser ung ut. Hon är enkelt klädd och har utslaget hår. Intill bröstet 
bär hon ett litet barn lindat i en filt eller sjal. Barnets storlek bidrar till intryck-
et av att flickan är påfallande ung eftersom hon inte ser ut att vara tillräckligt 
stor och lång i kroppen för att kunna bära barnet. Barnets och kvinnans hu-
vuden är nästan jämnstora. Kanske är hon barnets storasyster. Modebilden 
uppslukar henne så pass att hon glömmer både barnet och mjölkkannan i 
handen. Komiken ligger i det lustiga i att dagdrömmarna får henne att helt 
försumma sina uppgifter, vilket startar en kedjereaktion som ger katten mjölk. 
Titeln, ”Ömsesidig belåtenhet”, inkluderar flickan och katten, men underlåter 
nämna att den tredje rollkaraktären inte njuter av situationen. Det lilla barnets 
mun är vidöppet i ett skrik. Ögonbrynen är rynkade och fokuserar blicken 
mot någonting utanför bildrummet. Barnets ilska står här i bjärt kontrast till 
flickans begär. Deras känslor står mot varandra och begäret vinner. Flickans 
begär gör att hon inte tar in ilskan. Rubrikens negligerande av barnets uttryck 
förstärker en kritik av begäret. Bildtexten tillför ingenting till bildens bud-
skap, annat än att också den ignorerar barnet: ”Hon ser med förtjusning på 
damernas mode, Och katten han tycker att mjölken är god.” Det som skiljer 
från samma tema i ”Damerna på landet eller När modeplanschen kommer” 
(bd 55) är just det starka känslouttrycket hos den drabbade.

Men liksom i ”Damerna på landet” drabbas det försummade barnet av 
kvinnans begär. I ”Ömsesidig belåtenhet” råder dock en tydligare samhäll-
skritisk blick. Den fattiga flickan ställs direkt mot den rika. Fönsterrutan 
stänger ute bildens rollkaraktär från den värld den rikare befolkningen till-
hörde. Samtidigt bidrar klasskillnaden till att förstärka budskapet av kvinnans 
natur. Begäret efter vackra ting är detsamma över klassgränserna och likaså 
begärets följder. 



186 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

I ”Olika ideal” ställs två scener mot var-
andra (bd 102, Kasper 1889). På det sätt som 
”Huru damerna nu för tiden gå” visar på lik-
heten i kvinnans natur i olika rum så visar 
denna på likheten över tid. Kvinnan under 
rubriken ”då” trånar efter statyns kroppsliga 
ideal medan kvinnan under rubriken ”nu” 
suktar efter det senaste modet. Kvinnans 
ideal förändras, men hennes begär består. 
Analysen fokuserar här på scenen ”nu”. 

En kvinna, kallad fröken Anna, tittar in i 
ett skyltfönster. Tre aspekter uppmärksam-
mas här. Den första är att fröken Anna står 
bortvänd från en tänkt mottagare. Det är 
inte många bilder där kvinnor tecknas från 
det hållet. Den som har ryggen mot den 
tänkta mottagaren blir potentiellt mottaga-
ren. På så vis är hon visuellt tillgänglig. Men 
samtidigt är det hon som i bilden är fokuse-

rad genom teckningens markeringar. Därmed drar hon en tänkt mottagares 
blick till sig utan att bjuda in denna till en relation. Fröken Anna är uppfylld 
av att titta på det hon åtrår: klänningen eller den skönhet skyltdockan upp-
bär. Kroppen är framåtlutad mot fönsterrutan: ”Fröken Anna står der tjusad, 
/ minen blir så söt och smilig, / och ur hennes lilla hjerta / går en suck: ’O, 
Gud så stilig!’” Ansiktsuttrycket är dolt. Däremot ger bildtexten en inre bild 
av hennes ansiktsuttryck, en inblick i hennes inre. Texten beskriver det som 
en tänkt mottagare inte ser. Den tänkta mottagaren skiljs från avsändaren 
genom att den senare är i bilden (utan att behöva vara där) och har tillgång 
till kunskap om vad som sker där. 

Den andra aspekten är skyltdockans uttryck och förhållande till fröken 
Anna. Till skillnad från Annas, så blottas skyltdockans ansikte för en tänkt 
mottagare. Skyltdockans vända huvud och de rynkade ögonbrynen ger in-
trycket av att hon är en levande kropp som aktivt vänder sig mot fröken Anna. 
Skyltdockan ser ut att titta på Anna, medan Anna tycks riktad mot klänning-
en. Dockans blick är den enda blick som syns i bilden och den som kan styra 
en tänkt mottagare mot det väsentliga, nämligen fröken Anna.

Den tredje aspekten är vilken del av teckningen som är skarpast i utfö-

Bild 102.



187HANDLINGEN

randet. Klänningen i skyltfönstret är det som fröken Anna riktar sig mot och 
kommenterar. Den är objektet för hennes begär. Men i teckningen är den 
svagt tecknad, närmast som en markering för plagget. I stället är det fröken 
Annas kropp och kläder som framträder i bilden: hennes hatt med dekorativ 
blomma, flätan på ryggen, den mörka jackan mot den ljusa kjolen, de be-
handskade händerna som håller en butikspåse.

Det är inte objektet för begäret som är intressant här. Bildtemat är den som 
uttrycker begäret, handlingen att uppslukas i sin önskan av objektet, samt det 
andra ansiktets reaktion på denna aktion. Dockans ansikte bär inte det förfö-
riska uttryck som återfinns hos många andra vackra kvinnor i skämtbilderna. 
I stället påminner det om det uttryck som ses i bilder med mödrar eller äldre 
damer i förmanande av en dotter eller andra barn. Uttrycket avvisar flickan 
utanför. Det är inte bara fönstret som skiljer dem åt. Skyltdockan och avsän-
daren/tänkt mottagare förenas i kritiken av fröken Annas begär.

Det är i blicken begäret ligger: för kvinnor utanför skyltfönster, för män 
som följer efter kvinnor eller sitter i publiken 
till en cancan-föreställning. För båda kö-
nen är begärets blickar riktade mot åtrådda 
kroppar. Scenerna på museerna visualiserar 
ytterligare relationen blick–begär–kropp. Det 
är kvinnor i sällskap som förfasar sig över 
nakenheten, män som njuter av den eller 
män eller mödrar som försöker skydda el-
ler hindra sina fruar alternativt döttrar från 
att se nakenheten. Nakna kroppar utgör en 
fara för att väcka otillåtna tankar och käns-
lor. Detta tema är vanligast under 1880-ta-
let, men försvinner nästan helt efter 1890. 

I ”På museum” skildras en scen mellan 
en mor och en dotter (bd 103, Söndags-Nis-
se 1887). Dottern håller sin vänstra hand på 
moderns arm. Det förstärker angelägenheten 
i hennes fråga. Önskan om att få se fler otillåt-
na kroppar påvisar flickans begär och omöj-
ligheten för modern att styra det: ”Mamma, 
kommer det inte snart en ny bild, framför 
hvilken man skall slå ned ögonen?” Mannen 
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i bakgrunden blickar öppet mot den nak-
na kvinnokroppen. För honom är begäret 
tillåtet. För dottern är det förbjudet, men 
ändå lika närvarande. ”På konstutställning” 
visar en manlig betraktare på samma plats 
(bd 104, Söndags-Nisse 1887). Hans replik 
likställer den målade kvinnan med en verk-
lig kropp: ”Högst besynnerligt! Numret 
står utsatt, men inte gatan.” Hans undran 
förändrar kroppen i tavlan från avbildad till 
en riktig kvinna som han kan söka upp för 
att stilla det begär som betraktandet skapat. 
Målningen är här för mannen det som skylt-
fönstret är för kvinnan. Han fönstershoppar 
och låter begäret väckas av blicken. Bilden 
synliggör tre betydelser i en scen: mannens 
begär efter kvinnokroppen, kvinnans roll 
som objekt för hans blick samt följderna av 
att se museets nakna kroppar. Återigen är 
uppdelningen av gaze och glance passande. 
”På museum” respektive ”På konstutställ-
ning” visar skilda sätt att bese de nakna 
kropparna. Det är tydligt att den manliga 
blicken har rätt till sitt betraktande på ett 

annat sätt än flickan i ”På museum”. Mannen har den objektifierande blick 
som bygger på makt.284 Makten och objektifierandet är så stark att hans blick 
inte bara objektifierar kvinnokroppen i tavlan utan också den prostituerade 
verkliga kvinnan. Flickans blick är ambivalent. Den måste hållas tillbaka, men 
det betyder också att den är en kraft.

Begäret är den känsla som mer än någon annan genomsyrar hela mate-
rialet. Det är en känsla som manifesterar både intention och handling, ofta 
simultant. Alla rollkaraktärer manifesterar begär i sina handlingar och ut-
talade intentioner, men det är främst en känsla för borgerligheten. På sam-
ma sätt som bildernas borgerliga män lever under villkoret att tråna efter 
kvinnor så lever bildernas kvinnor under villkoret att tråna efter modeting. 
Om det villkoret är ett hinder eller inte beror på vems perspektiv som intas. 
Det är inte något som tycks upplevas som ett hinder för kvinnan, men har 
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följder som är förödande för andra omkring henne. I ”Damerna på landet 
eller När modeplanschen kommer” och ”Ömsesidig belåtenhet” är det barnen 
som råkar illa ut. I de flesta andra fall är det mannens plånbok som får lida. 

Kvinnornas begär efter förskönande ting tar sig uttryck i repliker eller i 
handlingen att titta. Temat är inte frekvent, men det återkommer med jämna 
mellanrum fram till skiftet, det vill säga under ”tråkighetens estetik”. I aktionen 
att titta överskrider temat klassgränserna. I dessa bilder är mannen frånvaran-
de. Det är bilder av relationen mellan kvinnans blick och det åtrådda objektet. 

Det som här beskrivs som villkor mellan olika rollkaraktärer skulle också 
kunna beskrivas som intentioner. Mannen vill ha tillgång till kvinnans kropp, 
kvinnan vill eller vill inte uppvaktas, barnet och lösdrivaren vill avslöja alterna-
tivt vända på maktförhållanden. Det i sin tur innebär att villkor och intention 
manifesteras i handlingarna.

Stereotypen
En fånge och en polis stirrar på varandra 
(bd 105). Männens blickar fokuserar var-
andra. Fången kan inte röra någon kropps-
del. Huvudet är fastspänt åt ena hållet och 
fötterna och händerna åt det andra. Till och 
med tummarna är fastlåsta i ett skruvstäd. 
Det enda som är fritt är blicken. Stirrandet 
är också hans enda aktiva handling. Denna 
utför han starkt koncentrerat. Polisens vita 
ögon stirrar lika stint tillbaka. Polisen är fri 
i sin kropp, men ter sig ändå fångad i sin 
uniform och sin kroppsform. Huvudet sit-
ter halslöst på uniformen som är spänd över 
den runda kroppen. De två rollkaraktärerna 
speglar varandras uttryck med de rynkade 
ögonbrynen och de vitt öppna ögonen. Kan-
ske är det fången som härmar polisen. Det 
är i så fall ett uttryck av att ta sig friheter, 
vilket polisen förbjuder honom. I övrigt är 
deras ansikten och kroppar varandras mot-
satser: polisens näsa är stor, munnen nära 
näsan, ansiktsformen fyrkantig; fången har 
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liten näsa, lång näsfåra, runt huvud. Han är avskalad i allt. Huvudet är kalt, 
kroppen klädd i något oidentifierbart plagg som smiter åt runt hans sma-
la konturer. Händerna har samma färg som resten av kroppen, undantaget 
huvudet och fötterna. Det förvirrar intrycket av kläderna. Han måste ha en 
overall som även klär in händerna samt på fötterna vita strumpor. Trots att 
fången är fastspänd åt alla håll ser kroppen elastisk och rörlig ut. På så vis 
blir de två jämbördiga i att vara fångade och samtidigt fria. I den konkreta 
scenen är det uppenbart att polisen har makten. Komiken skapas av polisens 
självklara övertag i kombination med hans replik: ”Jag hoppas ni inte tar er 
några friheter.” Överdriften gör polisen löjlig och fången blir den som den 
tänkta mottagaren kan identifiera sig med. 

Ljussättningen är märklig. Ljuset kommer från olika håll. Det finns ing-
en ensam ljuskälla. Fången och stenblocket är belyst snett ovanifrån inifrån 
bildrummet ut mot en tänkt mottagare. Polisen är också belyst ovanifrån från 
samma punkt. Samtidigt är polisens kropp belyst framifrån, från den tänkta 
mottagarens håll. Fönstergluggarna har två galler. Utanför gallren är det ljust, 
men fönstret borde vara för litet för att lysa upp rummet. Ändå ser det ut att 
flöda in ljus i den lilla cellen. Rummet som polisen kommer ifrån är däremot 
kolsvart. Den möjliga identifikationen med fången som ju i karaktär egent-
ligen ligger långt ifrån den tänkta mottagaren förändrar fångens funktion i 
bilden. I stället för utpekat objekt i kontrast till borgerlig man öppnar hans 
rollkaraktär mot en allmänmänsklig identifikation. I bilden tillämpas en om-
vänd symbolik. Det vita, ljusa som traditionellt använts som positiv symbol 
för frihet och glädje och den vita huden som likställdes med mervärde hänförs 
här till den underlägsne medan det svarta, mörka som traditionellt konnoterat 
skräck och lägre människovärde tilldelas den som borde vara i överläge.

Bilden dateras till periodens sista år. Temat är typiskt för OA och därmed 
för Söndags-Nisse 1897–1906. Från skildringar av olika rollkaraktärers villkor, 
begränsningar och risker börjar teckningarna då behandla allmänmänskliga 
existentiella villkor. Budskapet om det allmänmänskliga tar dock vägen via 
det utpräglat individuella. Genom att visa olika stereotyper – borgerlig man, 
fången, suputen eller arbetaren med mycket starka individuella uttryck – sam-
manförs ett större budskap om existentiella villkor. Det som är gemensamt 
för rollkaraktärerna i dessa bilder är att de alla är vita män (i vissa fall djur).

Kategorin skiljer sig från bilderna i ”tråkighetens estetik” genom att inte 
gestalta relationer i verkliga situationer. Situationerna är ofta absurda och 
overkliga, mer symboliska än realistiska. Denna bildkategori berör livsvillkor 
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som alla på ett symboliskt plan kan känna igen sig i, men som ändå är skild-
rade genom en stereotyp. Arbetaren kan inte hantera sina verktyg, den kri-
minelle är fast i sin cell, hunden i sitt koppel, och borgerlig man i sina sociala 
konventioner. I ”’Efter er’ eller faran af alltför stor artighet” störtar de båda 
männen i avgrunden av sina överdrivna artighetsfraser. Trots att det slutar i 
fördärvet fortsätter de med sina bugningar. 

Villkor och effekt tar liksom grupptillhörigheten vägen via det individuella 
för att gestalta något allmänmänskligt. Liksom den tänkta mottagaren behål-
ler kontrollen genom ironin i fallet med den karikerade borgerlige mannen, så 
uppfinns här en annan hegemonisk strategi. Den tänkta mottagaren undviker 
ett utpekande när vägen går genom samtliga rollkaraktärer. Det betyder en 
möjlig identifikation via samtliga rollkaraktärer utom kvinnan, den feminise-
rade mannen eller den icke-vita. Gentemot dessa står den tänkta mottagaren 
fortfarande avskiljd. 

I ”Märkvärdigt” ger männens sisyfosarbete en bild av den eviga strävan 
som för den enskilda ter sig meningsfull men i det hela stora verkar menings-
lös (bd 106, Söndags-Nisse 1899). För den tänkta mottagaren, som genom 
sin distans ser helheten, uppfattas både meningslösheten och det fel männen Bild 106.
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gör. De här männen tillhör, liksom fången, en annan samhällsgrupp än den 
tänkta mottagaren. Det skulle kunna tolkas som en distansering mellan tänkt 
mottagare och rollkaraktärer. Bildtemat ger dock det motsatta budskapet. 
Genom att tillskriva en annan grupp känslor och villkor som den tänkta 
mottagaren kan identifiera sig med blir budskapet om de existentiella vill-
koren och den mänskliga identifikationen starkare. Men det är en skyddad 
position. Liknande ironins funktion i fallet med den karikerade borgerlige 
mannen fungerar här utpekandet av andra grupper som skyddande för den 
tänkta mottagaren.

Den obundna
”Också en räddande ängel” är en fyrstripp-sida med en bildruta på varje rad 
(bd 107, Söndags-Nisse 1900). Det börjar i en helt alldaglig situation. En 
parkarbetare vattnar blomrabatten med en vattenslang. Förbi plantering-
en promenerar människor. I nästa bild sker något oväntat: mannen riktar 

vattenslangen rakt mot en förbipasserande 
kvinna. Detta är dock bara början på hän-
delseförloppet. I den tredje bilden griper en 
annan man in och tar vattenslangen. Män-
niskorna som omger scenen hötter med sina 
nävar mot parkarbetaren. Man förutsätter 
att de tror att mannen som griper in står på 
deras sida, att de är enade mot parkarbeta-
ren. I den sista bilden vänder den ingripande 
mannen vattenstrålen mot alla närvarande 
människor utom parkarbetaren. Det här är 
utan tvekan en föregångare till ”Mannen 
som gör vad som faller honom in”.285 Han 
bryter mot allt, och gör bara det som han i 
stunden känner för, utan tanke på konse-
kvenserna. Han råkar heller inte illa ut. Trots 
allt förbjudet handlande tycks han aldrig 
drabbas av konsekvenserna, eller snarare så 
slutar scenen innan någon konsekvens hin-
ner utvecklas. 

Temat gestaltar ett känslomässigt ideal av 
att slippa normernas villkor. Dessa obundna 

Bild 107.
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karaktärer är motsatser till rollkaraktärer som är slavar under sina villkor. Det 
faktum att de båda typernas mest överdrivna versioner gjordes under samma 
period och ofta av samma tecknare visar på att de förhåller sig till varandra. 
Det ger de två sidorna av villkorens bojor och fantasins möjlighet till frihet. 

Den obundne mannen fungerar som stereotypen, med skillnaden att han 
följer sina infall. De flesta bilder på temat gjordes, liksom stereotyperna, av 
OA. Han skildrade ofta denne obundne man seriellt. Det innebär att bilderna 
har en tidslig aspekt med ett ”före” den fokuserade handlingen. Scenen inleds 
med en vanlig situation som ger den tänkta mottagaren en förväntan om en 
fortsättning. Situationen utvecklas sedan till något i direkt motsats till det 
förmodade. En rollkaraktärs handlande går helt emot alla givna villkor och 
konventioner och ger berättelsen ett oväntat slut. 

OA var inte ensam om att gestalta detta tema, även om han drog det längre 
än någon annan. Det finns ett visst släktskap med Bäckmans landsbygds-
befolkning som en grupp som accepterar villkoren men inte låter sig hindras 
av dem (”Bättre brödlös än rådlös”, bd 39; ”Ifrån tjuvbygden”, bd 38). De är 
snillrika herrar över sina egna villkor, men de avsäger sig inte villkoren. Deras 
handlingar bygger på att manövrera villkoren, inte att för nöjes skull bryta mot 
dem. Det är sannolikt att andra tecknare på de båda tidningarna påverkades 
av OA:s stil och budskap. En osignerad bild från år 1900 i Söndags-Nisse visar 
en man som inte kan låta bli att lägga sig i ett pågående parti schack och som 
krossar fönsterrutan mellan sig själv och spelarna. Handlingen stämmer med 
bildtemat för sin tid, 1898–1900; bara något år tidigare hade den varit omöjlig. 
Fröken Anna i ”Olika ideal” (bd 102) skulle aldrig ha krossat fönstret för att 
stilla sitt begär efter klänningen och det har inte bara med hennes kön att göra. 

Samtidigt med den obundnas uppträdande i materialet kommer djuret, i 
synnerhet hunden, fram som en bland skämtbildernas rollkarak-
tärer. Hunden är en identifikation, men också en distansering, 
för en tänkt mottagare. Ofta betraktar hunden sin husses miss-
lyckanden, men klarar sig själv oskadd. I andra fall är den kuvad 
under sina villkor. Huvudsakligen framträder dock hunden som 
den obundna. Hunden förekommer i materialet även tidigare, 
men det är mot periodens slut som dess roll blir framträdande. 
Ett tidig bild på temat syns i ”Lycka” från 1871 (bd 108, Kasper). 
Redan i den betecknar hunden det som rollkaraktären upplever 
som en frihet. En liten pojke pratar med en hund: ”Du är lycklig 
du, Caro! Inte behöfver du tvätta dig, och inte behöfver du kam-

Bild 108.
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ma dig, och inte behöfver du gå 
i skolan heller.”

Föga förvånande var hun-
den en frekvent rollkaraktär hos 
OA. ”Hvart de snälla hundarna 
komma när de dö” får här ut-
göra slutpunkt för detta tema 
och kapitel (bd 109). Bilden är 
ett myller av, bildligt och bok-
stavligt, obundna hundar. De 
befinner sig i något slags rum. 
Väggarna som når upp en liten 
bit över hundarnas huvuden är 
enbart markerade genom de 
fem linjer som skapar väggar-
nas skiljelinje från golvet. Alla 
ytor är helt ljusa genom att de 
är omarkerade. På den högra 

väggen anges: ”Endast för hundar”. Hundkropparna myllrar runt. Det är 
sammanlagt 26 hundar: sex svarta och resten vita (eller omarkerade). Alla 
viljor manifesteras i handlingar. Vid de övriga bildobjekten, som är där för 
hundarnas njutning, finns skriftliga instruktioner. Det ovanliga greppet med 
tillåtande instruktioner i stället för förbud förhöjer komiken, men är knappast 
ett krav för att den tänkta mottagaren ska förstå bilden. Ändå är skyltarna 
avgörande för budskapet och för effekten. De ändrar rådande villkor, vänder 
på perspektiv och kullkastar makthierarkier. Genom att de direkt förankras vid 
objekten för handlingarna – trädet från vilket hundarna får äta äpplen, månen 
de får yla mot, eller rabatten de får vältra i sig i – konkretiserar de handlings-
utrymmet utanför bilderna. Den tänkta mottagaren vet att skyltarna i världen 
utanför bilderna har motsatt budskap och att handlingarna där styrs av dessa 
förbud. I hundarnas paradis är alla önskade handlingar inte bara  tillåtna, de är 
också riskfria. Det finns inget risktagande i val och aktion. Katten som jagas av 
tre hundar i bildrummets vänstra nedre hörn bär munkorg. Det är med andra 
ord en tillvaro där önskningar och känslor manifesteras direkt i en handling, 
där riskerna förhindrats redan före handlingarna och där möjligheterna för-
vandlats till löften. 

Det är dock inte i första hand en utopi. Det är en bild av det som inte 

Bild 109.
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visas. Samtliga skylttexter, alla hundarnas handlingar, baseras helt på att de 
utgör motsatser till de rådande strukturerna. Det finns ingen komisk poäng 
här om bilden inte kontrasterar mot en upplevd verklighet. Därmed förmedlar 
bilden en sorglig slutsats om motsatsen till det som visas: villkor som hindrar 
önskningar och handlingar, handlingar som aldrig upphör att medföra risker, 
och möjligheter som krymper av villkorade förbud. Det är en visualisering av 
alla de önskningar och viljor som egentligen finns inombords, ställd i kontrast 
till tillvaron utanför bilden där handlingarna som skulle förverkliga dessa 
önskningar sällan är möjliga, åtminstone inte utan någon drabbande effekt. 
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AVSLUTANDE
DISKUSSION

Fin de siècle…
Landskapet som omger apmannen är kalt. Det finns ingenting kvar av världen. 
Det enda levande, bortsett från apmannen själv, hans upprepning och kyparen 
i bakgrunden, är träd planterade i trätunnor. Är det slutet för mänskligheten? 
Har tillvaron upplösts i en konstruktion som omöjliggör allt levande och 
naturligt? Kyparen är det enda i bilden som uttrycker känslor: armarna i kors 
över bröstet, de rynkade ögonbrynen, kroppens väntande läge. Han upprepas 
inte. Möjligen är han den som mottagaren kan känna igen sig i. Samtidigt 
uppbär han en yrkesroll som inte stämmer med den tänkta mottagarens. Ky-
paren är i andra bilder av den borgerlige mannen dennes uppassare. Därmed 
får mottagaren söka identifikation i apmannens kropp. Men inte heller där 
stannar identifikationen. Karikatyren är för långt vriden. Rörelsen går från 
apman till kypare, från kypare till apman. Relationerna i bilden ger inte mot-
tagaren någon plats. Mottagaren måste förbli en betraktare utanför bilden som 
ser på den värld som (inte) finns kvar. Och ändå handlar bilden om honom: 
om hans blick i rollen som kyparen, som står och tittar på medan världen 
förändras, och inte kan göra något annat än att vänta, men också om hans 
plats i apmannens kropp, en kropp i förvandling från mänsklig till omänsklig. 
Två perspektiv, men inget som är hans fullt ut. 

Den svenska skämtpressens blomstringstid var kortvarig. Under några få 
decennier runt sekelskiftet 1900 utgjorde den en viktig röst i den offentliga 
debatten i städerna, och då särskilt i huvudstaden. Genom humorns bilder och 
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texter avhandlades dagsaktuella frågor rörande klass, kön, politik och sexuali-
tet. Tidningarnas målgrupp bestod av svenska män ur borgerligheten. Under 
den studerade perioden fick bilderna allt större plats och tecknarnas status 
höjdes. Skämtbilderna konstruerar en värld uppbyggd av förvrängningar av 
det samhälle mottagaren själv levde i. Genom bilderna uppförs fristående 
scener som tillsammans formar en sammanhållen och på en gång dubbeltydig 
föreställningsvärld om maskulinitet, risker och kontroll. 

Inledningsvis förklarade jag syftet med avhandlingen vara att blottlägga 
det som den tänkta mottagaren förväntades identifiera sig med, här benämnd 
som materialets hufvudperson. Under arbetets gång har det blivit allt tydligare 
att det handlar om att följa en väg eller en rörelse. Hufvudpersonen är en för-
änderlig konstruktion som påverkas av att erfara de övriga rollkaraktärerna, 
vilka i sin tur påverkas av att erfara hufvudpersonen och varandra. På samma 
sätt har bildernas scener och rekvisita visat sig fungera. De påverkar och på-
verkas av, förändrar och förändras av det som de spelar mot. Det har också 
under arbetets gång blivit tydligt att kronologin är viktig. Över tid förändras 
bildernas uttryck och innehåll samt rollkaraktärernas funktion och relationer. 

Kronologiska förändringar
Under den studerade periodens två första decennier, och med tonvikt på 
1870-talets slut och hela 1880-talet, präglas bilderna av ett uttryck som i 
avhandlingen benämns som ”tråkighetens estetik”. Stilen kännetecknas av 
upprepningar i bildkomposition och motiv samt milda bilduttryck (bd 84, 
”Förekommen olycka”). Upprepningens betydelse är mer avgörande än kraf-
ten i den enskilda bilden.286 De tydligaste förändringarna i det material jag 
stude rat sker kring år 1890, vid den tid då ”tråkighetens estetik” övergår i 
1890-talets stil med fler variationer och mer överdrivna och överdrivna, serie-
lika uttryck (bd 36, ”Från det mörkaste Afrika”).

Stilvariationen från omkring 1890 fram till periodens slut är en följd av att 
allt fler tecknare engagerades och att trycktekniken utvecklades, men också 
av att bilderna alltmer blev tidningens huvudsakliga kännetecken. Av samma 
orsaker får teckningarna mer utrymme i de senare tidningarna. Det sker också 
en förändring i relationen mellan text och bild. I ”tråkighetens estetik” berättar 
bild och text ett och detsamma (bd 25, ”Metamorfoserna”) eller också har text 
och bild varsin roll i spelet och skapar tillsammans den komiska poängen (bd 
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98, ”Välgörenhet”). Från omkring 1890 ligger komiken främst i spelet mellan 
textens och bildens olika uttryck (bd 105, ”Fången och fångvaktaren”). An-
sikts- och kroppsuttryckens roll i förmedlande av humor och budskap föränd-
ras från avsaknad av synbara känslor och individuella drag till att ansikts- och 
kroppsuttryck är integrerade i bilden och till stor del skapar dess komiska 
poäng. Skämtbildernas rubriker är under hela perioden katalyserande och 
fokuserande respektive konforma och icke-konforma på en gång. Skämtbilden 
berättar nästan alltid något större än det detaljerat beskrivna i bilden (bd 97, 
”Sommarnöje”). Ofta är titeln ironisk och står därmed i direkt motsatsförhål-
lande till budskapet. Skämtteckningens funktion är att kommentera den värld 
läsaren befinner sig i snarare än att lyfta fram isolerade händelser. Men vägen 
dit går genom detaljeringen i bildens situation där titeln har en dubbelsyftning 
som passar både det bilden visar och dess vidare innebörd.

Många av de tematiska förändringar som sker, såsom landsbygdens och 
dess befolknings inträde i skämtbilden eller driften med kvinnlig makt och 
med urbaniseringen, anknyter till idéer utanför redaktionerna. Men det är 
också en förändring och en förflyttning som har med humorns effekt att göra. 
Förändringar som en följd av humor utläses genom analysen av hufvudpersonen 
och övriga rollkaraktärer.

Skämtbildens egenskaper 
Analyserna har som resultat gett upphov till olika begrepp och iakttagelser 
av kännetecken för skämtbildens egenskaper. Dessa fungerar som redskap för 
att blottlägga hufvudpersonen. Samtliga begrepp har med varandra att göra i 
formandet av skämtbildens estetik, funktion och uttryck.

Ett begrepp som lyfts redan i inledningen, och som under analysen fram-
trätt som en av de viktigaste ingredienserna för den sammantagna effekten, 
är upprepning. Upprepningen genomsyrar flera delar av skämtbildens uttryck. 
Den finns i teman, i bilduppbyggnad, i kropparnas positioner och relationer, 
i återanvändning av samma bilder med varierande texter, i upprepande ele-
ment inom en och samma bild, mellan de olika rutorna i seriellt berättande 
samt mellan de båda tidningarna. Fenomenet uppmärksammar frågan om 
vad en upprepning egentligen är. För varje upprepning sker en förskjutning. 
Till och med när exakt samma bild används igen blir betydelsen en annan. 
Ett upprepat motiv är ett förstärkt motiv, samtidigt som den tillbakapekande 
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riktningen mot mottagare och avsändare förstärks. På samma sätt förstärks 
budskapets motsats, och det som skapas i relation till övriga rollkaraktärer. 
Identitetskonstruktionernas upprepningar befäster relationer, och visar sam-
tidigt på vilka grupper som var viktiga för mottagaren att skratta åt, vilket 
innebär att de har relevans för konstruktionen av hufvudpersonen. Upprepandet 
är också ett sätt att obemärkt föra ut ett budskap. Greppet stämmer väl med 
den stil som präglar ”tråkighetens estetik” där bilderna liknar varandra, och 
varken är överdrivna i uttryck eller i innehåll.

Ett annat utmärkande drag i materialet är hur det spektakulära göms i 
det vardagliga. Detta löper på olika sätt genom hela materialet, och är extra 
intressant och givande för analysen när det handlar om bilderna under ”tråkig-
hetens estetik”. Under de till synes obemärkta, upprepande och milda bilderna 
med relativt vaga budskap och uddlösa komiska poänger, göms berättelser 
om rivalitet, manlighetens gränser, sexualitet, prostitution, begär till kvinnliga 
såväl som manliga kroppar. Detta inneboende spektakulära har också att göra 
med att bilderna presenterar val för hufvudpersonen, val som kan leda till en 
lyckad manlighet respektive en misslyckad (förlorad). Genom avkodning av 
betydelsefulla ledtrådar i platser, rubriker, upprepningar från andra skämtbil-
der eller syftningar till andra medier synliggörs betydelser som ligger under 
det synligt uppenbara budskapet. 

Det spektakulära i det vardagliga tas upp igen i senare bilder där en till 
synes vardaglig karaktär i en till synes vardaglig situation gör ett oväntat val 
som ger en bisarr effekt. Både Vanessa Schwartz och Judith Butler behandlar 
det spektakulära i det vardagliga. Butler avser med begreppet ”dramatisera” 
att kroppen inte bara är materia, utan en ständigt pågående materialisering 
av möjligheter.287 Schwartz skriver att det som stod modell för det moderna 
livet var den form av vardaglighet som rymde en möjlighet att förvandlas 
till något spektakulärt.288 Både i identiteternas och i stadens vardaglighet 
ryms inneboende möjligheter till transformationer. Även i Bertolt Brechts 
beskrivning av distansering i den episka teatern finns detta drag: ”Man sökte 
ett framställningssätt genom vilket det gängse gjordes uppseendeväckande, det 
vanliga förvånansvärt.”289 De studerade rollkaraktärernas val och handlingar 
bär med sig möjligheter för hur de blir och gör sina och de övrigas identiteter.

Dramatiseringen av kroppen är relevant för analysen. Den borgerlige man-
nen i bilden är under ”tråkighetens estetik” skildrad närmast som kroppslös i 
den betydelsen att kroppen inte står i fokus (till skillnad från bilder av kvinnor 
eller militärer). I de fall kroppen betyder något för den borgerlige mannen 
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har den å andra sidan en avgörande roll. Kroppen sätter i dessa fall villkor för 
individen, antingen som hinder eller som möjlighet. Denna skillnad är avgö-
rande för vilken väg manligheten tar. Den man som välsignats med en kropp 
som hjälper honom i sitt handlande blir en lyckad man, medan den som inte 
begåvats med en lyckosam kropp hamnar bland förlorarna. En misslyckad 
kropp är en som antingen inte lever upp till de estetiska idealen eller en som 
brister i funktion. Även kvinnor kan förlora genom sina kroppar. Det är då 
alltid utseendet som tryter och inte funktionen. Kvinnor varken gynnas eller 
missgynnas av funktionen. De definieras inte alls utifrån kropparnas förmåga 
utan enbart efter deras form och utseende. Detsamma gäller militärer.

Det tredje begreppet inkluderar på olika vis de ovan nämnda, och funge rar 
därför övergripande för materialet. Skämtbildernas ambivalen ta karaktär är 
avgörande för deras budskap och identitetskonstruktion. Ambi  valensen är ett 
nyckelbegrepp för humorn. Humorns stringens är helt beroende av ambiva-
lensen. Ambivalens är både en förutsättning för humorn och en inneboende 
risk för avsändare och tänkt målgrupp. Ambi valensen finns genom det som 
Michail Bachtin beskriver som en omkullkastning av rådande hierarkier.290 
Vad som sker i bilderna är maktförskjutningar som effekter av humorns ambi-
valens. Det är ett drag som inte har specifikt med den studerade tidens tänkta 
mottagare och avsändare att göra utan är lika tillämpbart i diskussionen om 
antisemitiska karikatyrer under 1930-talet eller i dagens debatt om Moham-
medkarikatyrer. Vad säger de utsända bilderna, inte om sina humorobjekt, utan 
om sina avsändare och om den tänkta mottagaren? Ambivalensen handlar 
dock inte bara om relationen mellan bildobjekt och mottagare/avsändare utan 
också i hög grad om rollkaraktärernas identiteter och relationer inom bilden. 

Hufvudpersonen
De olika versionerna av hufvudpersonen delas upp på två sätt: genom graden 
av igenkänning och distans gentemot en tänkt mottagare samt i de vägar 
hufvudpersonen kan gå – mot en lyckad respektive en misslyckad manlighet. 
Kronologin spelar roll för funktionerna och gestaltningarna av hufvudperso-
nen. Det bilduttryck och den bildfunktion som är hufvudpersonen i en viss tid 
påverkar det uttryck och den funktion som följer. 
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Den diffuse mannen
Redan i det första analyskapitlet, rummet, upptäcks en rollkaraktär som för 
varje kapitel framstår som allt viktigare för förståelsen av hufvudpersonen och 
för relationen till en tänkt mottagare. Jag identifierar denne som en rollkarak-
tär som erfar övriga rollkaraktärer och som fungerar som skämtbildsskådespe-
lets indirekte huvudperson. Han är en återkommande figur: en man tecknad 
i svaga linjer, placerad i bildrummets bakgrund, i betraktan av dem som vid 
en första anblick tycks inneha teckningens huvudroller. Jag kallar denne aktör 
för den diffuse mannen. Han är den som i materialet är nästintill osynlig men 
dock allestädes närvarande.

Karaktären sammanfattas här i några särpräglade handlingar, drag och 
attribut. Handlingarna är i huvudsak två: han betraktar och han går. Vidare 
bär han vanligen den borgerlige mannens kostym. Hans mest utmärkande 
drag och det som skiljer honom från andra rollkaraktärer är hans position som 
distanserad betraktare samt hans suddigt tecknade konturer. 

Den diffuse mannens funktion är inte att roa. Han ter sig snarast som 
utfyllnad i bilden och märks knappt förrän allt material synas sammantaget. 
Det ligger nära till hands att ifrågasätta om karaktären alls har en mening. 
Den diffuse mannen iklär sig betydelselöshet till skillnad från andra karaktärer, 
vilket paradoxalt nog gör att han syns mer än om hans linjer varit tydliga. 

Den diffuse mannen identifieras som ett betydelsebärande bildelement 
eftersom han upprepas i alla möjliga situationer. Tecknet uppfinns, men trans-
formeras också genom upprepningen. Från att vara utfyllnad blir den diffuse 
mannen tecknet för en identifikation för mottagaren. Han är den som de 
uppförda scenerna berör, och likt den tänkta mottagaren ser han det som sker. 
Han är i den funktionen medlaren mellan handlingen (scenen) och mottaga-
ren. För mottagaren lyfts den scen fram som fokuseras mellan mottagaren och 
den diffuse mannen. Denna funktion är tätt förbunden med något som liknar 
mening. Den diffuse mannen blir då något som utges för att sakna mening, 
men som i iklädandet av sin suddighet (sin oviktighet) egentligen har ett annat 
syfte, nämligen att representera den tänkta mottagaren.291

Den diffuse mannen betyder dock ingenting om han inte relaterar till 
andra objekt inom bildrummet. Hans mening är helt beroende av de omgi-
vande elementen. Han behöver karaktärer med fasta konturer att kontrasteras 
mot, han behöver scener att betrakta för att placera honom i rummet och visa 
vilka typer av scener som angår honom. Hans mörka anonyma kostym och 
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andra attribut visar att han tillhör borgerligheten. Avståndet i bildrummet 
signalerar distans.

I detaljen den diffuse mannen kunde en tänkt mottagare möta en person 
som var han själv, eller snarare det jag han kunde ha varit. Genom identifika-
tionen med den diffuse mannen kunde den tänkta mottagaren förbli anonym, 
distanserad och oberörd. 

Den diffuse mannen betyder något för den scen han betraktar och han 
betyder i synnerhet något för hufvudpersonens konstruktion. Han är dock inte 
alltid helt identifierad med den anonyme borgerlige mannen. Även om han 
oftast bär den borgerlige mannens anonymitet så har han i vissa bilder försetts 
med sprättens attribut monokeln. Sprätten står för en annan, feminiserad 
manlighet. Det innebär att även den diffuse mannen är ambivalent (bär på 
en kluvenhet och vacklan inom en enhet). Han har två möjliga manligheter. 
Han förkroppsligar hur det vardagliga rymmer det spektakulära. De val han 
gör gentemot de övriga rollkaraktärerna rymmer en risk och en möjlighet och 
därmed en tudelad manlighet.

Genom analysen av den diffuse mannen framträder ett antal relevanta be-
grepp för dennes karaktär och konstruktion. Förutom ambivalens finns också 
kontroll. Den diffuse mannen kontrollerar bildscenerna eller de karaktärer han 
står i relation till genom att betrakta dem på distans. När han inte finns med 
i sin uppenbara skepnad används en bildfunktion att låta något annat inta 
hans roll och hans blick. Det kan vara genom ett porträtt i bakgrunden eller 
en staty i staden. Placeringen och de diffusa linjerna är då desamma som hos 
den uppenbart diffuse mannen. Men även i kontrollen råder ambivalensen. 
Bilderna förmedlar å ena sidan en varning till mottagaren (”Varning till äkta 
män”, ”Kvinnorna nu för tiden”, ”Sådana äro våra fruar”), å andra sidan ger 
karaktärens närvaro mottagaren en försäkran om att denne inte missar något, 
och därmed bibehålls kontroll och maktposition. På säkert avstånd håller han 
ett vakande öga på förlöjligandet av övriga rollkaraktärer. Hans ambivalens 
uttrycker två sidor av en och samma karaktär, på så vis att hans makt och 
kontroll ligger i att han är distanserad och diffus, och det som hotar honom 
mer än något annat är risken att framträda tydligt. Synligheten är en effekt 
av att han ingriper i scenerna och interagerar med de övriga rollkaraktärerna 
(eller går på deras trick). 

Den diffuse mannen ingår i en relation med kvinnokaraktärer. Hur de rela-
terar till varandra formar en berättelse om kön och kontroll. Liksom i Griselda 
Pollocks läsning av Mary Cassats målning På operan (1879) blir betraktaren 
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utanför bilden en betraktare såväl av det som flanören (här den diffuse man-
nen) ser som av flanören själv. I synliggörandet av flanören i målningen eller 
med den diffuse mannen i skämtbilden skapas ett identifikationsobjekt för 
mottagaren. Men det är lika mycket en distansskapare mellan mottagaren och 
hans möjliga jag i bilden. 

Ju fler bilder den diffuse mannen tecknas in i, desto mer betydelsefull blir 
han och desto tydligare står han i relation till de övriga rollkaraktärerna.

Mannen med konturer
Samtidigt som upprepningen av den diffuse mannen etablerar honom som en 
av rollkaraktärerna så framträder en rollkaraktär som liknar den diffuse man-
nen men med den skillnaden att han tecknas med konturer. Denne man har 
till synes samma bildfunktion som den diffuse mannen. Mannen med kon-
turer bär den borgerlige mannens attribut (hatt, kostym, promenadkäpp) och 
iakttar på avstånd scenerna och övriga rollkaraktärer. Även denna rollkaraktär 
är ett möjligt identifikationsobjekt och en distansmöjlighet för mottagaren. 
Ganska snart börjar han dock utsättas för prekära situationer. Han tecknas 
med samma anonyma uttryck i samtliga bilder av honom, utan överdrivna 
drag, men han ställs inför moraliska val, han faller, han luras av kvinnor och 
han hamnar i rivaliserande manlighetskamper eller i kampen att nå sina egna 
manlighetsideal. Den diffuse mannen och mannen med konturer förekommer 
båda under ”tråkighetens estetik”. Förändringen från den ena bildfunktionen 
till den andra – från diffus till konturer, från kroppslig till förlorad kontroll – 
innebär att hufvudpersonen går från kroppslös till påtagligt kroppslig.

I analyskapitlet ”Kroppen” framgår hur frånvarande kroppen egentligen är 
hos de rollkaraktärer som utges för att främst framträda genom sina kroppar: 
kvinnor och feminiserade män. De är sina kläder, men under dessa finns inget 
verkligt, ingen sanning att förlita sig på. Vid sidan av dessa infinner sig kropps-
strategier som känns igen i den vetenskapliga diskursen från tiden. Lägre 
klasser liksom utlänningar gestaltas med grovhet i kroppar och uttryck. Dessa 
bildstereotyper är väntade och direkt igenkännbara. Mer oväntat är det då att 
den borgerlige mannen alltmer blir sin kropp. Till skillnad från den kulturellt 
traditionella uppdelningen där kvinnan är kropp och mannen intellekt, är det 
i detta material mannen som bär sin kropp. På samma vis utgör skämtpressen 
en motsatsbild av uppdelningen i natur och kultur. I kvinnokaraktärens am-
bivalens värderas naturen högre än kulturen, men samtidigt är det autentiska 
lika med det fula och konstruktionen är lika med skönhet. 
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Den borgerlige mannen (sprätten undantagen) är inte dubbel på samma 
sätt som kvinnan. Han är ingen lögn utan identisk med sin natur. Utifrån 
den tanken blir uppdelningen av kvinnan som konstruktion och mannen som 
autentisk en motsats till den traditionella identifieringen av kvinna med natur, 
liksom av kvinna med kropp. 

Kroppsligheten innebär ett hot mot hufvudpersonen (den förföriska kvin-
nan eller militären, den gränslösa underklassen, den grova ”vilden”). Placeran-
det av en annan persons eller grupps kropp i den härskande gruppens tankar 
kan ses som ett sätt att ta kontroll över den underordnade.292 Tanken proble-
matiseras när målgruppen kan läsas in. Hotet från andras kroppar (kvinnor, 
militärer, busar på gatan) förflyttas då till att hufvudpersonens kropp är ett hot 
mot honom själv. 

Den karikerade borgerlige mannen 
Vid skiftet 1890 framträder i bilderna en karikatyr av den borgerlige mannen. 
Kategorin framträder för Kasper i samband med anställningen av Axel Bäck-
man 1890, och fullt ut från Albert Engströms engagemang i Söndags-Nisse 
1894. I stora drag kan typerna för den borgerlige mannen beskrivas på föl-
jande vis: (1) den diffuse mannen är ett identifikationsobjekt för den tänkta 
mottagaren, och är alltså hufvudperson; (2) mannen med konturer framträder, 
men han är inte ett humorobjekt i vare sig uttryck eller situation. Även man-
nen med konturer fungerar som hufvudperson; (3) den karikerade borgerlige 
mannen uppstår. Bildkategorins inträde sammanfaller med en mängd andra 
förändringar i rollkaraktärernas uttryck och relationer. Den nya bildkategorin 
innebär en förändring för blicken. Till skillnad från den diffuse mannen och 
mannen med konturer som tillsammans med den tänkta mottagaren betraktar 
scenerna så blir den karikerade borgerlige mannen betraktad av den tänkta 
mottagaren. Det är en blickförflyttning som består under resten av den stude-
rade perioden. Komiken skapas genom att den karikerade borgerlige mannen 
går över gränsen för sin egen identitet, både i uttryck och i situationer. En 
annan skillnad mot tidigare bildkategorier av borgerliga män är att de tidigare 
handlar om att övriga rollkaraktärer på olika vis utgör hot mot hufvudpersonen, 
medan den karikerade borgerlige mannen enbart utgör ett hot mot sig själv. 
Det är hans egen överdrift i identiteten som till slut får hans hud att spricka 
eller som leder till kroppens fall i avgrunden. Därigenom skapas en distans 
mellan den tänkta mottagaren och den avbildade. 

Det humoristiska grepp som används i bilderna med den karikerade bor-
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gerlige mannen är självironi. Ordet kom in i svenska språket i texter under 
1800-talets andra hälft. Som andra exempel i Svenska Akademiens Ordbok 
nämns Verner von Heidenstams pamflett från januari 1896, vari slogs fast 
den svenska nationalkaraktären: ”Inom hela samtiden finns icke heller ett 
förnämare och mer vinnande folkdrag än denna nationela själfironi.”293 

I det självironiska greppet driver subjektet med sig själv. Att göra så är 
ett humoristiskt uttryck för självdistans, och det är just denna distans som 
är relevant för förståelsen av bildfunktionen karikerad borgerlig man. Det 
överdrivna uttrycket av borgerlig man skapar en distans mellan tänkt mot-
tagare och humorobjekt, eller rättare sagt distansen skapar ett utrymme som 
gör humorobjektet till en ny rollkaraktär. Den tänkta mottagaren är alltså 
inte någon som blir synlig och förlöjligad när karikatyren av den borgerlige 
mannen blir synlig och förlöjligad. 

Den diffuse mannen är ett identifikationsobjekt för mottagaren. Det är 
en riskfri identifikation för att han inte görs till åtlöje, men de situationer 
den diffuse mannen befinner sig i (på väg mot en kvinna som är tillåten eller 
förbjuden, luras av en kvinnas skönhet, bedras av sin hustru, attackeras av en 
lösdrivare) är sådana som den tänkta mottagaren kunde råka ut för. På det 
sättet är det också en skrämmande identifikation. Mannen med konturer 
fungerar på liknande sätt, men eftersom han är mer synlig än den diffuse 
mannen och är något mer delaktig i situationerna så ligger han också något 
närmare att vara ett av humorobjekten. En rollkaraktär som är tydlig i sina 
konturer ingår i scenen. Den karikerade borgerlige mannen fungerar på ett 
annat sätt. De situationer han befinner sig i är inte sådana som lika tydligt 
relaterar till en verklighet utanför bilden. Varken hans utseende eller de scener 
han deltar i är realistiskt skildrade. Självdistansen signalerar att målgruppen 
inte är rädd för att skratta åt sig själv (precis som han skrattar åt de övriga 
rollkaraktärerna, så tål han att skrattas åt), men i självironin uppstår en själv-
distans som gör skrattet ofarligt. Den karikerade borgerlige mannen utges för 
att vara hufvudperson, men hufvudpersonen har utsöndrats från bilden, och är 
den som betraktar humorobjektet. 

Mannen med många ansikten
Ytterligare en manlig kategori är den som benämns ”stereotypen”. Det är 
främst med OA och hans efterföljare, alltså vid 1890-talets slut, som dessa 
bilder framträder. De visar ofta en rollkaraktär, ibland två i relation till varan-
dra, som genom sina handlingar och uttryck skildrar människans villkorade 
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existens. Rollkaraktärerna i dessa är tecknade som olika stereotyper: arbetaren, 
lösdrivaren, den borgerlige mannen, sprätten, barnet, till och med djuren. De 
olika stereotyperna sammanförs i ett större budskap som handlar om vill-
korens bojor. Den tänkta mottagaren kan känna igen sig, men utan att vare 
sig bli utpekad själv eller tydligt peka ut någon annan. Både den karikerade 
borgerlige mannen och stereotypen fungerar som humoristiska grepp, och 
samtidigt som strategier för att inte peka ut den tänkta mottagaren. Liksom 
den tänkta mottagaren skonas genom självironin i fallet med den karikerade 
borgerlige mannen, så undviks ett utpekande av den tänkta mottagaren när 
vägen går via de skilda stereotyperna. 

Som en motsats till detta tema står bilderna som skildrar scener med helt 
obundna rollkaraktärer. Också dessa är ofta män, men med den borgerlige 
mannens attribut. I flera fall är det också ett djur som gestaltar den obundna. 
Han förmedlas av olika tecknare, men i sin fulländning av OA. OA:s mest 
kända seriekaraktär, ”Mannen som gör vad som faller honom in”, är en direkt 
förlängning av detta bildtema. Antingen demonstrerar bilderna frihet eller 
också ger de en sekvens av en händelse med en man ställd inför ett val som 
ter sig som en vardaglig situation. Han väljer då det mest oväntade hand-
landet som också ger ett oväntat slut på berättelsen. De obundna männen 
(och djuren) erbjuder en fantasi som tillfälligt befriar från kravet på kontroll. 
På samma gång ryms det motsatta budskapet. När fantasin om frihet väcks 
blir den levda begränsningen ännu påtagligare. Bilderna är en motbild till en 
upplevd verklighet, ett uppmärksammande av människans begränsade villkor 
utanför bilden. Dessa två teman är motsatta sidor av samma upplevelse, och 
därför delar av samma bildkategori. Bilderna kan inordnas i Ted Cohens in-
ledningsvis diskuterade humorteori om det avvikande: ”Avvikelser kan ge oss 
intrycket att vi har makt över de strukturer som vanligtvis håller oss tillbaka” 
och ”Avvikelser kan visa vår maktlöshet att begripa och bemästra världen i 
vilken dessa strukturer existerar.”294 

Bilduttrycken med de diffusa linjerna, självironin, eller undvikande av ut-
pekande fungerar samtliga som sätt att inte peka ut den tänkta mottagaren. I 
alla versioner erbjuder bilden den tänkta mottagaren att distanseras, samtidigt 
som bilden kommer nära den problematik som angår den tänkta mottagaren, 
vare sig det handlar om svårigheten att skilja tillåten kropp från förbjuden 
eller om allmänmänskliga villkor.

Att den obundna i mänsklig gestalt är identifierad som borgerlig man säger 
något om konstruktionen av hufvudpersonen. Hos stereotypen finns hufvud-
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personen delvis närvarande genom möjligheten till identifikation. Samtidigt är 
det inte han fullt ut som förekommer i bilden. Det beror inte bara på rollka-
raktärernas olika grupptillhörighet utan också på de olika villkor som skildras. 
Den obundna är däremot bara borgerlig man (eller djur). Men han är också 
mer uppenbart en fantasi. Mannen i bilden är inte ett identifikationsobjekt 
för en tänkt mottagare. Snarare bjuder han in den tänkta mottagaren till en 
tillfällig befrielse.

Konstruktionen av hufvudpersonen
Hufvudpersonen särskiljs främst från närliggande grupper. Detta för att ska-
pa den för humor viktiga ingrediensen igenkänning. En annan förklaring 
(som inte motsäger den första) framträder när bilderna läses som mediala 
hegemoniska strategier. Enligt Pierre Bourdieu ligger den sociala identiteten 
i skillnader, och skillnader markerar man mot det som ligger närmast och som 
representerar det största hotet.295

I inledningen beskrivs skapandet av identitet, utifrån Rosi Braidottis och 
Judith Butlers teorier, såsom ett görande och blivande. Genom att konstruk-
tionen är omarkerad kan hufvudpersonen inte vara något fast och eftersom 
bilderna alltid handlar om vad andra gör med hufvudpersonens tillvaro, och 
detta görande är det som gör konstruktionen, måste hufvudpersonen förstås 
som ett blivande.

Skämtbilden bär på ett löfte om en uteslutande uppdelning i normen och 
avvikelsen, men humorn problematiserar och löser upp gränsen mellan den 
som drivs med och hufvudpersonen. I stället för uppdelning är det ett ständigt 
pågående blivande i relation till varandras handlingar, och liksom i Butlers 
resonemang sker deras handlingar inom en strikt reglerad ram.296 Hufvud-
personen är inte det som de övriga inte är. Hufvudpersonen är den som erfar 
de andra och genom det formas till sin karaktär. Rollkaraktärerna, inklusive 
hufvudpersonen, konstrueras genom uttryck, platser, handlingar, ting och val, 
och framför allt i relation till varandra. I teatermetaforiska begrepp framträder 
rollkaraktärerna genom sina gester och ansiktsuttryck, genom kulisser och 
rekvisita, genom sina repliker och aktioner samt genom sina sceniska relationer.

Det betyder att de rollkaraktärer som mer frekvent står i relation till 
hufvud personen styr formandet i högre grad än andra. Det är framför allt två 
relationer som är direkt avgörande för hufvudpersonens utformning: relationen 



208 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

till kvinnan i hennes egenskap av att hon kan förföra, förföras, lura, avvisa eller 
förlöjliga, samt rivaliserande manlighetsideal. I konfliktsituationer gentemot 
dessa ställs hufvudpersonen inför val. Valen rymmer möjligheter och risker som 
ger lyckad eller förlorad manlighet. Därmed finns två möjliga identifikationer. 
Den tänkta mottagaren kan identifiera sig med det framgångsrika valet, men 
också pröva tanken på ett nederlag. 

Femininitet
Bilden av könsrelationer i en tid då könens roller var kraftigt debatterade 
är avgörande för förståelsen av manlig hegemoni, liksom för verklighetens 
könsmaktsordning. Det stora antalet bilder med kvinnor som humorobjekt 
öppnar inte bara för frågor kring förra sekelskiftets könspolitiska och sexual-
moraliska diskussioner, utan visar också på hur kvinnokaraktärerna genom sin 
starka närvaro, i ännu högre grad än andra grupper, är medskapare av hufvud-
personen. Ett ständigt vridande och vändande på kvinnan, hennes kropp och 
kroppens gränser ställda i direkt relation till hufvudpersonen synliggör också 
humor som ett relevant maktpolitiskt medel, en subversiv kraft riktad både 
mot det utpekade objektet och i sin förlängning mot avsändaren och den 
tänkta mottagaren.

Idén om manlig hegemoni, formulerad av Raewyn Connell, har tilläm-
pats i analysen. Skämtbilden är både ett uttryck för manlig hegemoni och en 
motsats till den. Där måleriet kunde lyfta fram och prisa kvinnans skönhet 
och naturlighet gjorde skämtbilden det motsatta: den klädde av hennes vackra 
yttre för att avslöja det fula inre. Samtidigt är hegemonin högst närvarande 
i tanken att maktpositionerna ska bibehållas. Humorns repetitiva karaktär 
befäster och förstärker redan rådande hierarkier.

Skämtbilden kan också betraktas som en (ofrivillig) feministisk strategi. 
Kvinnan är den som är aktiv och som genom sin aktion påverkar (förändrar) man-
nens liv. Utifrån Connells maskulinitetsdiskussion står skämtbilderna för en jux-
taposering av femininitet och genus där femininitet inte enbart ska förstås som 
”en gestaltning av genuspraktiker” utan som en närmast essentialistisk egenskap 
hos kvinnan. Den essentialistiska föreställningen ses däremot som ett resultat 
av de levda praktikerna mellan könen betraktade utifrån mannens perspektiv.297 

Rollkaraktären kvinnan bär på ambivalensen av ärbar och sedeslös kropp. 
En av de frågor som skämtpressen främst ägnade sig åt under perioden 1870 
till 1880-talets slut var vilken kropp som var till salu och vilken som var för-
bjuden, samt hur dessa kunde skiljas åt. I analyskapitlet ”Rummet” belyses 
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frågan utifrån vilken plats som kodade vilken sexuell situation och identitet. 
I analyskapitlet ”Kroppen” handlar det om att luras av klädernas likhet för 
förbjuden respektive tillåten kropp. Den klädda kroppens analys har visat 
modets och klädernas olika betydelser för de skilda identiteterna. Kvinnan är 
den som mer än andra framträder som en rollkaraktär som inte bara bär sina 
kläder för att iklä sig en identitet. Hon bär dem också som ett vapen i den 
kamp mellan könen som bilderna skildrar. Hon klär sig för att förföra eller 
attackera hufvudpersonen. 

Skämtpressens blaserade kvinna, som dök upp allt oftare efter 1890, är på 
samma gång en mardrömsvision och en tröst. Det är en skildring som igno-
rerar de frågor som egentligen hade med kvinnors makt att göra. Hon har 
blivit ett konsumtionsdjur, men utan vare sig verklig kunskap eller politiska 
maktanspråk. I relation till mannen handlar förändringen mest om att hon 
inte längre har en dold agenda inför honom, utan öppet visar sin omoral. I för-
ändringen ligger ett frigörande. Ju öppnare kvinnan visar sitt rätta ansikte för 
mannen, desto mer svårflirtad blir hon. Det finns ingen funktion för att locka 
och förföra när hon spelar med öppna kort. Handlingen att förföra frigörs 
från viljan att äga. Hon kräver en ekonomisk rätt i stället för att manipulera 
fram en effekt. Hon frigör sig från sig själv, från föreställningen av henne. 
Kvinnokaraktärens förändring ska förstås utifrån kvinnorörelsens etablering 
och utifrån att sedlighetsdebatten upphörde i sin första form. 

Även det omarkerade är betydelsebärande. Det finns en betydelse i att 
bilderna fokuserar så mycket på kvinnornas mode och kläder, men inte i en 
enda bild skildrar reformdräkten eller andra mer löst sittande kläder. Kläder 
som manifesterade den typen av ideologi var uppenbarligen inte ett ämne som 
man ville diskutera i bilderna. 

Det finns en annan typ av kvinna i materialet, som stundvis fungerar som 
humorobjekt, men då alltid med ett uppenbart dubbeltydigt budskap. Det är 
bilden av den fattiga kvinnan. Hon kan vara den prostituerade på sin kammare 
eller på väg ut på gatan, hon kan också vara en mor omgiven av hungriga barn 
eller den ensamstående unga modern med ett litet barn. De här bilderna pekar 
direkt tillbaka på en tänkt mottagare och på dem som innehar makten. De är 
genom den uppenbara krocken av komik och allvar ytterligt politiska bilder. 
Jag uppfattar dem dock inte som något djärvt politiskt risktagande. Snarare 
är det bilder som visar ett möjligt samförstånd mellan mottagare och tidning. 
På så vis utgör de enklare budskap att förmedla och att avläsa än det bilderna 
av den ambivalenta borgerliga kvinnan förmedlar.
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De feminiserade rollkaraktärerna militären och sprätten är besläktade med 
den fåfänga och den förförande kvinnan. Genom feminiserade manligheter 
förstärks hufvudpersonens manlighet utan att denna behöver göra något annat 
än att inte vara militär eller sprätt. 

Liksom kvinnan bär militären på en ambivalens. Han är både mer man-
lig än övriga män och mer kvinnlig än kvinnorna. Därmed är militären och 
kvinnan både lika och varandras motsatser. Militären avväpnas genom att 
feminiseras, men han hotar också hufvudpersonens manlighet, antingen genom 
att kunna förföra hufvudpersonens kvinna eller genom att kunna förföra huf-
vudpersonen själv. Militärens konstruktion spänner från sexuellt utmanande 
yngling till äldre egenkär adelsman. Mot slutet av perioden är militären fort-
farande feminiserad genom sin fåfänga, men utgör inte längre något sexuellt 
hot. Han är då framför allt en representant för en grupp på väg bort: ett minne 
av en adel, förstärkt också av det faktum att han åldrats.

Sprätten är inte lika tydligt ett hot mot hufvudpersonen. Han utgör ofta 
en större fara för sig själv (bd 58, ”Den mordiska hattnålen”), och utsätts i 
bilderna för en tydligare utpekande drift. I bilderna där sprätten och den 
borgerlige mannen i mörk kostym möts eller följs åt uppstår en konkurrens, de 
tävlar om samma utrymme i samhället (bd 47, ”’Efter er’ eller faran af alltför 
stor artighet”). Det sätt han annars relateras till hufvudpersonen är att det i 
flera bilder är tvetydigt om rollkaraktären är hufvudperson eller sprätt (bd 44, 
”Hvems är felet”; bd 1, ”Siesta. Fin de Siècle-fantasi”). Det i sig berättar om 
spänningen inom samma grupp.

Humorns roller 
I inledningen nämns tre nyckelbegrepp för humor: ambivalens, igenkänning 
och det subversiva. De tre hänger ihop och är samtliga avgörande för hufvud-
personens konstruktion. Beskrivningen av skämtbildens egenskaper spelar även 
in i detta samspel. Det faktum att de studerade bilderna också är ”skämt” och 
inte bara ”bild” spelar stor roll för konstruktionen och är en del av humorns 
inverkan. För att besvara frågan om humorns roll måste alltså hela samspelet 
av upprepning, det spektakulära i det vardagliga, ambivalens, igenkänning och 
det subversiva klargöras. 

Upprepning i humorns namn skapar en långsam men stadig förskjutning 
av hufvudpersonen och relationerna. För varje upprepning av kvinnans påver-
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kan på hufvudpersonens tillvaro, eller av rivaliserande manlighetstyper, sker en 
liten förflyttning i maktrelationen. Det ger en långsam subversiv förändring. 
Det paradoxala i upprepandets verkan är att det är just upprepningar som kan 
avslöja förändringar och avvikelser. 

Det spektakulära i det vardagliga handlar om val, risker och möjligheter. 
Elementen visualiserar manlighetens osäkerhet och placerar hufvudpersonen 
i skärningspunkten mellan lyckad och förlorad manlighet. Också här råder 
alltså ambivalensen. Igenkänningen är ett krav för säljbarheten, likheten med 
en upplevd verklighet för mottagaren. Igenkänning gäller både specifikt för 
skämtbildens säljbarhet och för definitionen av humor generellt. Det finns 
ingen komik utanför det mänskliga. Även igenkänningen medför ambivalens 
genom tillbakapekandet på den tänkta mottagaren och avsändaren.

Humorns påverkan på konstruktionen av hufvudpersonen sammanfattas så, 
att hufvudpersonen genom humorn transformeras från en viss plats i en hierarki 
till ett gungfly där alla andra objekt och han själv blir potentiella hot eller 
möjligheter till förändring i status och kontroll. De övriga rollkaraktärerna 
betingar konstruktionen av hufvudpersonen, delkonstruktioner som i sin tur re-
lateras till en ny form av rollkaraktär och så vidare. I rörelsen skymtas humorns 
subversiva kraft, liksom dess ambivalenta natur: de övriga rollkaraktärerna 
betingar hufvudpersonen, men det sker hela tiden på bekostnad av dem själva.

Ambivalensen är tydlig i min egen definition av humor, presenterad i in-
ledningen: Humor uppstår när oförenligheter presenteras som om de vore förenliga 
och trots att vi vet att de inte är det. Det finns alltid två perspektiv inbyggda i 
skämtbilden. Dess tecken och koder bygger på dubbel tillhörighet i verklig-
heten och i humorvärlden. De två världarna förutsätter varandra och skämt-
bilden kan därför aldrig bli en flykt från allvaret. Däremot kan den öppna 
för en kort befrielse, men det är en befrielse som samtidigt uppmärksammar 
allvaret i verkligheten.

Ambivalensen genomsyrar samtliga begrepp och karaktärsdrag för humor 
i allmänhet och för skämtbild i synnerhet. Utan humorns ambivalens i roll-
karaktärernas relationer, och inom varje rollkaraktär, skulle konstruktionerna 
se helt annorlunda ut, och hufvudpersonens bildningsprocess skulle inte ske.

Det sammantagna intrycket av hufvudpersonens konstruktion är tudelat. 
Hufvudpersonens väg genom bilderna berättar om hegemoniska manlighets-
strategier, i relation till annan manlighet och i relation till kvinnan. Jag tänker 
mig att studien skulle kunna fortsätta följa hufvudpersonens väg och finna 
en förlängd linje av hegemoniska manlighetsstrategier genom filmkomedier, 
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revyer, sketchprogram i tv och dagens manliga komiker som i en bibehållen 
medial huvudroll ironiserar över sig själva, sin obekväma maktposition, sin 
ambivalenta manlighet och tillvarons övriga rollkaraktärer. 

Den andra sidan av berättelsen är helt motsatt. Den visar upp likheter med 
feministiska strategier som syftar till att omkullkasta rådande uppfattningar 
om könens roller och om sexualitet. Humor har en medföljande effekt av 
maktförskjutningar, ett omkullkastande av hierarkier och blottläggande av 
dolda budskap.

I avhandlingen ställs frågan om bilderna kan liknas vid feministiska sub-
versiva strategier formade av humorns särskilda verkan, vid idén om ”kvinnlig-
hetens maskerad” såsom Leena-Maija Rossi och Mary Anne Doane diskute-
rar denna.298 Skämtbildens karaktär av upprepning, ambivalens och subversiv 
effekt gör något med kvinnokaraktären och genom det med den hon främst 
relateras till: hufvudpersonen. Ambivalensen ligger i att konstruktionen både 
är hennes natur och skapar en upplösning av könsidentiteten. Hon klär ut 
sig till kvinna för att det är hennes natur att vara konstruktion. Det är denna 
natur av falskhet som hotar mannen. Därmed uppstår en kvinnobild lik konst 
från senare tid som vänder på blickperspektiv och könsroller och ifrågasätter 
kvinnan som objekt och som natur.

En annan diskussion, relaterad till Griselda Pollock, rör likheten i per-
spektiv mellan skämttecknarens blick och de kvinnliga impressionisternas. 
Jämförelserna med Pollock respektive Rossi och Doane visar hur skämtbildens 
värld, trots sitt manliga tilltal och de manliga skaparna, konstruerar en blick 
från ett annat håll, som rymmer ett ifrågasättande som i annan konst krävt 
en helt annan utgångsposition och ett annat perspektiv. Denna blick ska inte 
lokaliseras till de enskilda tecknarnas position utan i själva skämtbildens am-
bivalenta och subversiva karaktär.

Inledningsvis beskrivs konstruktionen av hufvudpersonen, till skillnad från 
de övriga, som ofrivillig, som en följd av hur de övriga konstrueras. Efter ana-
lysen vill jag beskriva det som en växelverkan påverkad av humorns effekt. De 
övriga karaktärerna bestäms visserligen av vad avsändaren tror att den tänkta 
mottagaren vill se, men när hufvudpersonen förändras så gör de omgivande ka-
raktärerna det också. Konstruktionerna påverkas av hur rollkaraktärerna erfar 
varandra. Därmed är hufvudpersonen inte så ofrivilligt skapad som jag först 
antog. På ett sätt är den det, eftersom den är omarkerad och formas genom 
de andra rollkaraktärerna. Men precis innan den tänkta mottagaren riskerar 
att pekas ut som humorobjekt uppstår en ny hufvudperson och en ny strategi i 
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humorns namn: ironi, självdistans, ett hårdare utpekande av en annan – eller 
för att citera Söndags-Nisses eget motto: ”Alla sätt äro bra utom de tråkiga.” 
Föränderligheten är en förutsättning för att behålla positionen som tänkande 
subjekt. Hufvudpersonen är fast och i rörelse. De två, motsatta egenskaperna 
är nödvändiga för varandra. 

… fantasi 
Den överciviliserade apmannen fokuseras mellan kyparens och mottagarens 
blick. Själv verkar apmannen obrydd över uppmärksamheten. Hans fokus 
ligger på boken, alternativt på det egna nonchalanta uppträdandet. Det finns 
egentligen ingen ångest hos honom, även om hela hans person kan uppfattas 
som en varning för mänsklighetens undergång. Relationen mellan bildobjekt 
och mottagare är svårtolkad. Vart har hufvudpersonen tagit vägen? Har hans 
väg fört honom ut ur bilden? 

Men så framträder öppningar i rubriken: ”Siesta” och ”fantasi”. Orden löper 
som trådar från bilden till den undflyende identiteten. Allt är en dröm, drömd 
av den som hela tiden varit, och fortfarande är, bildens hufvudperson, den vars 
erfarenheter, rädslor, förhoppningar löper genom bilderna. I drömmen växlar 
han mellan perspektiven, mellan manligheter, mellan möjligheter för iden-
titeten. Han är inte borta. Han kan inte vara borta eftersom allt är fantasier 
uppkomna genom honom och för honom.
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SUMMARY
Waiting for the main character: identity and 

identification in Swedish cartoon 1870–1900

In the decades around 1900, cartoons flourished in humour and satire maga-
zines in the Swedish capital. The rapidly growing city developed into an urban 
milieu with social dangers and risks for the inhabitants.

Men with ‘great expectations’ mirrored themselves in the comedy style of 
the magazine cartoons. The magazines were mostly sold in barbershops, but 
there were also subscriptions. The wide range of a bourgeois male audience is 
inscribed in the media in addresses like ‘we’ and ‘our wives’. The thesis exami-
nes how this identity construction functioned in the comic pictures (with their 
text lines), during the formative years of the last decades of the nineteenth 
century, entailing increasing changes around the turn of the century.

The thesis presents a new theoretical approach to the nature of humour 
in cartoons: the idea of the comic is argued as effects of reality notions and 
bracketing reality notions. The theory is a prerequisite for understanding the 
mechanisms of the identity play performed in the comic scenes. The thesis 
pursues a search for the object or the character with whom the intended 
recipient was expected to identify, referred to as the ‘the main character’. The 
analysis is based on a kind of theatrical construction, where the real city, its 
pleasures, secrets and dangers constitute the material for the cartoon scenes. 
The characters in the scenes act out the dangers and ambiguities that the city’s 
bourgeois man faced. The material consists of about 100 cartoons from the 
two Stockholm-based magazines Söndags-Nisse and Kasper.
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The first analytical chapter, ‘The Room’, examines how places and space 
function as identity-creating parameters. The analysis is subsumed in three 
kinds of spatial dimensions: ‘spaces as locations’; ‘the spatial order’; and ‘so-
cial spaces’. The chapter also discusses the style that characterizes the images 
from around 1870 to 1890, referred to in the dissertation as ‘the aesthetics of 
boredom’. The style is characterized by repetitions of image composition and 
motifs and gentle image expressions. The importance of repetition is more 
crucial than the power of the individual image.

In ‘spaces as locations’, private and public spaces are examined: the street; 
the home; and the masquerade. Rural areas emerge as a new location in the 
drawings of the 1890s, bringing changes into play, regarding both the viewer 
position and the main character. ‘The spatial order’ shows how crucial the 
characters’ directions are for identity construction. The direction is visible 
in the text as well as in the image, as markers of potential moral decay. The 
ambivalent nature of humour creates a movement in two directions: hitting 
the target of condemnation, which in its turn reflects back to the one who 
condemns. 

In the investigation of ‘the social spaces’, the social reality presupposed 
and represented in the drawing, the idea is primarily to examine the figures 
observing, the ambivalent figures who with their gaze of observation also 
betray themselves as being involved. 

Throughout this first analytical chapter, and especially in the analysis of 
the social space, we discover a character that is named the ‘fuzzy man’ in the 
dissertation. This is a vague cartoon man equipped with bourgeois attributes 
(dark suit, hat and walking stick), placed in the background, watching the 
scene in the foreground. The fuzzy man is identified as a meaningful picture 
element as he is repeated in all possible situations. As a detail, this man could 
offer the intended recipient someone to identify with, while he remained 
anonymous, aloof and indifferent.

The fuzzy man is not always identified with the anonymous bourgeois 
man, the presumed reader. Sometimes the fuzzy man is even provided with 
the attribute of the feminized dandy, the monocle. This means that the cartoon 
figure of the fuzzy man is ambivalent and carries two possible masculinities.

The second analytical chapter, ‘The Body’, examines how the idea of the 
body is used in, and related to, the cartoons. The analysis is divided into three 
themes formulated on the basis of the character of the material: ‘the dressed 
body’, ‘the failure of the body’ and ‘the shift’ (referring to representations of 
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transformations and movements of bodies and gazes that took place in the 
drawings around 1890).

The analysis of the dressed body shows fashion and clothes with different 
meanings for the different identities. Here, mainly women and unmanly men 
are presented as characters through dress and dress details. By feminizing the 
military and the dandy, these figures are disarmed and enfeebled against the 
prevailing hegemonic masculinity.

The woman is the character who not only wears her dress, but also uses 
it actively. She wears her clothes as a weapon in the battle between the sexes 
depicted in the images. She dresses to seduce or to attack the man. The ques-
tion that mainly engages magazines of humour and satire in 1870–1890 is the 
body, the one for sale and the forbidden one, and how to separate them. In the 
chapter ‘The Room’, the issue is illuminated through the way location encodes 
the sexual situation and identity. In the perspective of the body, the question is 
thematized in scenes where men are fooled by similarities in clothing between 
prostitutes and bourgeois women.

In ‘The Shift’, the changes that inform the picture world around 1890 are 
discussed. In addition to larger image variation, and more exaggerated expres-
sions, many thematic changes are also introduced. Several of these – such as 
rural scenery and peasant figures appearing in the cartoons; the derision of 
female power; and urbanization – relate to ideas outside the editorial offi-
ces. But there is also a change that has to do with the effect of humour. The 
image expression and the picture function that exist during a certain period 
influence the expression and the function that follows. While the fuzzy man 
is established through repetition, a character similar to the fuzzy man appears 
in the later period, but with the difference that he is given contours. Like the 
fuzzy man, he is a possible object of identification, a placeholder and also 
a distancing means for the receiver. Pretty soon he begins to be exposed to 
precarious situations. He faces moral choices, he falls, he is fooled by women, 
and he ends up in rival masculinity struggles or battling to achieve his own 
masculinity ideals. The fuzzy man and the man with contours both occur as 
part of the aesthetics of boredom. The change from one image function to the 
other means that the main character goes from being disembodied to become 
significantly corporeal.

At the end of the 1890s, a caricature of the bourgeois man appears in the 
images. Unlike the fuzzy man and the man with the contours, who watches 
the scenes along with the intended recipient, the caricatured bourgeois man 
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is looked at by the intended recipient. This offers a displacement of the gaze, 
which lasts during the remainder of the period. The humour is created when 
the bourgeois man crosses the threshold of his own identity, both in expression 
and in action. Another difference is that the previous images are about how 
other characters affect the main character, while the caricatured bourgeois 
man is a threat to himself. The humorous approach used is self-irony. Self-
irony is an expression of self-distance, and it is this distance that is relevant 
to the understanding of the new image feature. Self-distance signals that 
the target audience, the bourgeois man, is not afraid to laugh at himself, 
but in self-irony arises a self-distance that makes the laughter harmless. The 
caricatured bourgeois man purports to be the main character, but the main 
character has been separated from the image and is now the one who looks 
at the humorous object.

In the final analytical chapter ‘The Act’, the heading refers both to the 
actions of the characters and to the dramaturgical act constructed through 
the cartoons. The chapter is divided into two parts, the first of which treats 
the most frequent actions, ‘to walk’ and ‘to watch’, and the second analyses the 
actions on the basis of the terms for the characters.

To walk and to watch are – as in images of the ‘mild’ style in the earlier 
cartoons – seemingly unnoticed actions. But the actions prove to be highly 
meaningful for the relationship between the characters and for the forma-
tion of identities. To walk and to watch is, for the bourgeois man depicted 
and addressed, to take risks and to expose himself to risks, to have control 
over others, as well as to exercise power. Particularly frequent are the pictures 
depicting a man following a woman in the street. In these scenes, ideas about 
masculinity are formulated, and different masculinities are juxtaposed.

The terms control the characters’ actions and the effects of the actions. 
The terms can be divided into external and internal, and also categorized 
according to different ways of dealing with them: to act for or against them. 
The importance of repetition is most visible for the whole chapter: repeated 
actions, as well as repeated themes and picture compositions are meaningful 
for the message as well as for the construction of identity. 

The chapter investigates two possible main characters, at the end of the 
1890s. The character referred to as ‘the stereotype’ brings together various male 
characteristics and types into a larger message about universal human condi-
tions. The intended recipient could recognize himself, but without either being 
singled out or in the position to clearly identify someone else. As contrasts to 
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this theme we find images that depict scenes of the ‘unfettered’, also portrayed 
as a man (sometimes even as an animal), with the attributes of the bourgeois 
man. Either these images demonstrate freedom or they show a sequence of 
an event with a man facing a trivial choice with a predictable act, but the man 
chooses the unexpected, which leads to an absurd result. The unfettered offers 
a fantasy that gives temporary freedom from the requirement of control. At 
the same time the message works in reverse, through the ambivalence con-
ditioning cartoon functions. When the fantasy of freedom is visualized, the 
lived limitation becomes even more pronounced.

The pictures’ expressions of uncertainties – in terms of vague or fuzzy lines; 
self-irony; or avoiding being singled out – all these means provide distance, 
in relation to the picture content, the issues that concerned the intended 
recipient, whether it is about the difficulty of distinguishing the public body 
from the forbidden, or about general human conditions.
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Ajanović, Midhat, Den rörliga skämtteckningen. Stil, transformation och kontext (diss. 

Göteborgs univ.), Göteborg 2009 
Altick, Richard D., Punch. The Lively Youth of a British Institution, Columbus 1997
Andersson, Eva I., ”Kläder, kön, klass och kropp – så har vi markerat skillnad”: Tvär-

snitt 2011:3–4
Andersson, Irene m.fl., ”Det vidgade rummet – och det låsta. Kvinnor, moral och mo-

dernitet”: Rummet vidgas. Kvinnor på väg ut i offentligheten 1880–1940, red. Eva 
Österberg & Christina Carlsson Wetterberg, Stockholm 2002

Andersson, Lars M., En jude är en jude är en jude… Representationer av ”juden” i svensk 
skämtpress omkring 1900–1930 (diss. Lunds univ.), Lund 2000

Arrhenius, Sara (red.), Feministiska könsteorier, Kairos 6, Stockholm 2001 
Atterbom, Per Daniel Amadeus, ”Siare VI” 1: 114, 1852, Svenska siare och skalder 1–6, 

Uppsala 1841–55
Bachtin, Michail, övers. Lars Fyhr, Rabelais och skrattets historia. François Rabelais’ verk 

och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen, Gråbo 2007
Banér, Anne, Uppkäftiga ungar och oförargliga barn. Barn i svensk skämtpress 1894–1924 

(diss. Stockholms univ.) Stockholm 2006
Barthes, Roland, övers. Richard Howard, ”Semantics of the Object”: Colloquium at the 

Cini Foundation in Vencine, 1964 i The Semiotic Challenge, Oxford 1988
Baudelaire, Charles, övers. Jonathan Mayne, ”The Painter of Modern Life”: The Painter 

of Modern Life and other Essays by Charles Baudelaire, London 1964



239REFERENSLISTA

Benedictsson, Victoria, Stora boken II Dagbok 1884–1886, utg. Christina Sjöblad, Stock-
holm 1982

Berger, Henning, Drömlandet, ny utg., Stockholm 2011 (1909) 
Berggren, Anne Marie (red.), Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, Stockholm 

1999
Bergson, Henri, Skrattet, Lysekil 1987 (Le rire 1900)
Blanche, Tore, red. Erik Wilhelm Dahlgren, ”Stockholms press”: Stockholm. Sveriges 

hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897, 
Stockholm 1897

Borg, Alexandra, Vildmark av sten. Stockholm i litteraturen 1897–1916 (diss. Uppsala 
univ.), Stockholm 2011

Borg, Alexandra, ”Tankegångar”: Vandring och förvandling. Förflyttning, förändring, 
framtid. Humanistdagarna vid Uppsala universitet 2004, Uppsala 2006

Bourdieu, Pierre, övers. Richard Nice, Distinction: A Social Critique of the Judgement of 
Taste, London 2010 (1979)

Bowlby, Rachel, ”Modes of Modern Shopping: Mallarmé at the Bon Marché”: The 
Ideology of Conduct, red. Nancy Armstrong & Leonard Tennenhouse, New York 1987

Braidotti, Rosi, övers. Elizabeth Guild, Patterns of Dissonance. A Study of Women in 
Contemporary Philosophy, New York 1991

Braidotti, Rosi, Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary 
Feminist Theory, New York 1994

Braidotti, Rosi, övers. Christian Nilsson, ”Kvinna-i-blivande. Könsskillnaden på nytt”: 
Kvinnovetenskaplig tidskrift (numera Tidskrift för genusvetenskap) 2002:4

Braidotti, Rosi, Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of Becoming, Cambridge 
2002

Brecht, Bertolt, övers. Brita Edfelt, Om teater. Texter i urval av Leif Zern (1963–64), 
Stockholm 1975

Brecht, Bertolt, övers. Herbert Grevenius, Liten hjälpreda för teatern och andra skrifter i 
samma ämne, Stockholm 1966

Bryson, Norman, Vision and Painting. The Logic of the Gaze, London, 1983
Buchinger-Früh, Marie L., Karikatur als Kunstkritik. Kunst und Künstler in der Salonka-

rikatur des ”Charivari” zwischen 1850 und 1870 (diss. Tübingen Univ.), Frankfurt 1989
Burke, Peter, övers. Tore Winqvist, Vad är kulturhistoria?, Eslöv 2007
Butler, Judith, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity, New York 1990
Butler, Judith, Bodies that Matter. On the Discursive Limits of “Sex”, New York 1993
Butler, ”Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and 

Feminist Theory”: Theatre Journal 40(4) 1988, s. 519–531
Butler, ”Sex and Gender in Simone de Beauvoirs Second Sex”: Simone de Beauvoir. Wit-

ness to a Century, Yale French Studies, nr 72, 1986, s. 35–49
Butler, ”Imitation and Gender Insubordination”: The Lesbian And Gay Studies Reader, 



240 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

red. Henry Abelove, Michèle Aina Barale & David M. Halperin, New York & Lon-
don, 1993

Chaney, David, ”Subtopia in Gateshead. The MetroCentre as a Cultural Form”: Theory, 
Culture & Society 1990:7

Clarke, Stephen, Dirty Bertie. An English King Made in France, London 2014
Clayson, Hollis, Painted Love. Prostitution in French Art of the Impressionist Era, Los 

Angeles 2003
Cohen, Ted, ”Humor”: The Routledge Companian to Aesthetics, red. Berys Gaut & Do-

minic McIvers Lopes, London 2001
Cohen, Ted, Jokes. Philosophical Thoughts on Joking Matters, Chicago, 1999
Colebrook, Claire, övers. Victor Andreasson, Gilles Deleuze. En introduktion, Göteborg 

2010
Connell, Raewyn, Masculinities, Berkeley 1995
Connell, Raewyn, Making the Difference. Schools, Families, and Social Division, Sydney 

1982
Dahlgren, Erik Wilhelm (red.), Stockholm. Sveriges hufvudstad skildrad med anledning 

af allmänna konst- och industriutställningen 1897, Stockholm 1897
Decat, Annelies, ”Immanence after Simone De Beauvoir: Resisting Transcendental 

Masculinity”, https://www.kuleuven.be/lucide/pdf/immancancebeauvoir, anteck-
ningar från Rosi Braidottis novemberbesök, Utrecht 2009

Doane, Mary Anne, ”Filmen och maskeraden. Att bygga en teori om den kvinnliga
 åskådaren”: Feministiska konstteorier, red. Sara Arrhenius, Kairos 6, Stockholm 2001 

(1982)
Eman, Greger, ”Den homosexuella infrastrukturen i Stockholm 1880–1920. Cafe Frisk 

Luft”: Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860–1960, Stock-
holm 1999 

Ekström, Anders, Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets 
världsutställningar (diss. Uppsala univ.), Stockholm 1994

Eriksson, Eva, Den moderna stadens födelse. Svensk arkitektur 1890–1920, Stockholm 
1990

Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette, Möten med bilder, Lund 2004
Fornäs, Johan, Boëthius, Ulf, Ganetz, Hillevi & Reimer, Bo, Unga stilar och uttrycks-

former, Stockholm 1992
”Friskus” (pseud.), Stockholmsflickorna vid lyktsken. Figurer och teckningar efter verklig-

heten, Stockholm 1887
Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, Den kultiverade människan, Malmö 1992 (1979)
Förteckning över Edvard Munch utställningen i Konstföreningens lokal, Stockholm 1894
Gandelman, Claude, Reading Pictures, Viewing Texts, Bloomington 1991
Ganetz, Hillevi, ”Butiken, hemmet och kvinnligheten som maskerad. Drivkrater och 



241REFERENSLISTA

platser för kvinnligt stilskapande”: Unga stilar och uttrycksformer, red. Johan Forsnäs, 
Ulf Boëthius, Hillevi Ganetz & Bo Reimer, Stockholm 1992

Gillgren, Peter, ”The Michelangelo Crescendo. Communicating the Sistine Chapel 
Ceiling”: Konsthistorisk tidskrift, Stockholm 2001:4

Gombrich, Ernst H., övers. Kerstin Karling, Konst och illusion. En studie i bildframställ-
ningens psykologi, Stockholm 1972

Gombrich, E.H. & Ernst Kris, Ernst, ”The Principles of Caricature”: British Journal of 
Medical Psychology, vol. 17, 1938, s. 319–342 

Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (red.), Den svenska pressens historia 2. Åren då allting 
hände (1830–1897), Stockholm 2001

Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (red.), Den svenska pressens historia 3. Det moderna 
Sveriges spegel (1897–1945), Stockholm 2001

Habermas, Jürgen, övers. Joachim Retzlaff, Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” 
och ”offentligt” i det moderna samhället, Lund 1984 (1962)

Hall, Thomas, Huvudstad i omvandling. Stockholms planering och utbyggnad under 700 
år, Stockholm 2002

Hallberg, Kristin, ”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen”: Tidskrift för lit-
teraturvetenskap, nr 3–4, 1982

von Heidenstam, Verner, ”Om svenskarnas lynne”: Tankar och teckningar, Stockholm 
1899

Husz, Orsi, ”Drömmar och kompetens. Kvinnor och det tidiga 1900-talets varuhus”: 
Tidskrift för genusvetenskap, nr 4, 1999, s. 37–41

Ibsen, Henrik, Et dukkehjem, Köpenhamn 1879
Johannesson, Lena, Den massproducerade bilden. Ur bildindustrialismens historia, Stock-

holm rev. uppl. 1997 (1978)
Johannesson, Lena, Xylografi och pressbild. Bidrag till trägravyrens och till den svenska 

bildjournalistikens historia, Stockholm 1982
Johannesson, Lena, Mörkrum & transparens. Studier i europeisk bildkultur och i bildens 

historiska evidens, Stockholm 2001
Johannesson, Lena, ”Karikatyren och den passionerade linjen”: Passioner, Stockholm 

2012, s. 148–171
Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Stock-

holm 1994
Johannisson, Karin, Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur, Stock-

holm 1997
Johansson, Johan Erik, Reglementeringen i Stockholm, Stockholm 1913
Kemp, Wolfgang, ”The Work of Art and Its Beholder. Methodology of the Aesthetic of 

Reception”: The Subjects of Art History, red. Mark A. Cheetham, Michael Ann Holly 
& Keith Moxey, Cambridge, 1998



242 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

Kris, Ernst, ”Ego Development and the Comic”: International Journal of Psychoanalysis, 
nr 19, 1938, s. 77–90

Langbein, Julia, Salon Caricature in Second Empire Paris (diss. Chicago Univ.), Chicago 
2014

Larsson, Lisbeth, En annan historia. Om kvinnorns läsning och svensk veckopress, Stock-
holm 1989

Larsson, Nisse, Svenska serietecknare, Stockholm: Alfabeta, 1992
Laurin, Carl G., Skämtbilden och dess historia i konsten, Stockholm 1910
Liebel, Vinicius, Politische Karikaturen und die Grenzen des Humors und der Gewalt. Eine 

dokumentarische Analyse der nationalsozialistischen Zeitung ”Der Stürmer” (diss. Freie 
Univ. Berlin), Leverkusen 2011

Lessing, Gotthold Ephraim, övers. Ellen Frothingham, Laocoon. An Essay Upon the 
Limits of Painting and Poetry (Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie 
1766), New York 2005

Liliequist, Jonas, ”Från niding till sprätt. En studie i det svenska omanlighetsbegrep-
pets historia från vikingatid till sent 1700-tal”: Manligt och omanligt i ett historiskt 
perspektiv, red. Anne Marie Berggren, Stockholm 1999 

Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, kön och blick. Feministiska bildanalyser från renässans 
till postmodernism, Stockholm 2010 (1995)

Lucie-Smith, Edward, The Art of Caricature, London 1981
Lund, Hans (red.), Intermedialitet, Lund 2002
Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf, Från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring, 

Stockholm, 1994 
Lundin, Claes, Nya Stockholm, Stockholm 1890
Lång, Helmer, Den unge Albert Engström, Stockholm 1959
Lång, Helmer, Kolingen och hans fäder. Om internationell vagabondkomik och Albert Eng-

ström (diss. Lunds univ.), Lund 1966
Maidment, Brian, Comedy, Caricature and the Social Order, 1820–50, Manchester & 

New York 2013
Milani, Tommaso M., ”Om performativitet – ett postmodernistiskt angreppssätt på 

språkplanering”: Språk på tvärs, rapport från ASLA:s höstsymposium, Södertörns 
högskola 2004

Morreall, John (red.), The Philosophy of Laughter and Humor, New York 1987
Nodelman, Perry, Words About Pictures. The Narrative Art of Children’s Picture Books, 

Athens, Georgia 1988
Nolin, Catharina, Till stadsbornas nytta och förlustande. Den offentliga parken i Sverige 

under 1800-talet, Stockholm 1999
Norbelie, Harald, Mera gata upp och gata ner. Människor och miljöer i Stockholm förr och 

nu, Stockholm 1993



243REFERENSLISTA

O’Brien, Laura, The Republic Line. Caricature and French Republican Identity, Man-
chester 2015

Palms, Evald, Väderhatt och väderflöjel. Erik Lindorm och tidningarna 1905–1924 (diss. 
Lunds univ.) Lund 1981

Pankratz, Mark Lee, World War One Through the Cartoons of PUNCH Magazine, 1914–
1918 (diss. Mississippi State Univ.), Jackson 1993

Pihl Atmer, Ann Katrin, Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i Stockholms inre 
skärgård 1860–1915 (diss. Stockholms univ.), Stockholm 1987

Pollock, Griselda, övers. Göran Fredriksson, ”Det moderna och kvinnlighetens rum”: 
Konst, kön och blick. Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, red. 
Anna Lena Lindberg, Stockholm 2010 (1995)

Portnoy, Edward A., The Creation of a Jewish Cartoon Space in the New York and Warsaw 
Yiddish Press 1884–1939 (diss. The Jewish Theological Seminary of America), New 
York 2008 

Rhedin, Ulla, Bilderboken. På väg mot en teori, Stockholm 1992
Rivière, Joan, ”Kvinnlighet som maskerad”: Feminstiska konstteorier, red. Sara Arrhenius, 

Kairos 6, Stockholm 2001, s. 27–43
Rivière, Joan, ”Womanliness as a Masquerade”: International Journal of Psychoanalysis, 

vol. 10, 1929, s. 303–313;
Rogge-Balkes, Katharina, Befehl und Ungehorsam. Kaiserliches Militär und wilhelminische 

Gesellschaft im satirischen Blick des Simplicissimus (diss. Hamburg Univ.), Marburg 
2013

Rossholm, Elisa, ”Almqvist och Wahlbom”: Almqvistiana 2013:35
Rossi, Leena-Maija, ”Att re-turnera blicken”: Konst, kön och blick. Feministiska bildana-

lyser från renässans till postmodernism, red. Anna-Lena Lindberg, Stockholm 2010 
(1995)

Rubenson, Moritz, ”Statistiska uppgifter angående staden och dess befolkning”: Stock-
holm. Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställ-
ningen 1897, red. Erik Wilhelm Dahlgren, Stockholm 1897

Said, Edward W., Orientalism, London 1978
Salih, Sara, ”On Judith Butler and Performativity”, 2006, http://faculty.georgetown.

edu/irvinem/theory/Salih-Butler-Performativity-Chapter_3.pdf (hämtat 2016-04-
15)

Sherry, James, ”Four Modes of Caricature Reflections upon a Genre”: Bulletin of Rese-
arch in Humanities, nr 1, 1987, s. 30–46

Schleicher, Regina, Antisemitismus in der Karikatur. Zur Bildpublizistik in der franzö-
sischen Dritten Republik und im deutschen Kaiserreich (1871–1914) (diss. Frankfurt 
Univ.), Frankfurt 2009

Scholz, Michael F., ”Tecknande serier som källmaterial för historiska studier”: Historisk 
tidskrift 127:2, 2007



244 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

Schwartz, Vanessa R., Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris, 
Berkeley 1998

Sipe, Lawrence R., ”How Picture Books Works. A Semiotically Framed Theory of 
Text-Picture Relationships”: Children’s Literature in Education, vol. 29, nr 2, juni 
1998, s. 97–108

Silverstolpe, Fredrik, ”Vänskap och kärlek äro ett”: Sympatiens hemlighetsfulla makt. 
Stockholms homosexuella 1860–1960, red. Göran Söderström, Stockholm 1999

Stadin, Kekke, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige, Lund 2009
Stanislavskij, Konstantin, övers. Manja Benkow, En skådespelares arbete med sig själv. I 

inlevelsens skapande process, Stockholm 2004 (1944)
Steorn, Patrik, Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900–1915, 

Stockholm 2006
Stielau, Adelheid, Kunst und Künstler im Blickfeld der satirischen Zeitschriften ’Fliegende 

Blätter’ und ’Punch’. Untersuchung zur Wirkungschichte der bildenden Kunst in der zwei-
ten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts (diss. Aachen Univ.), Aachen 1976

Strindberg, August, Giftas, Stockholm 1884–1886
Strindberg, August, Röda rummet. Skildringar ur artist- och författarlifvet, Stockholm 

1879
Svanström, Yvonne, Policing Public Women. The Regulation of Prostitution in Stockholm 

1812–1880, Stockholm 2000
Svanström, Yvonne, Offentliga kvinnor. Prostitution i Sverige 1812–1918 (diss. Stok-

cholms univ.), Stockholm 2006
Svenbro, Håkan, ”Meditation över tystnad”: Ljud och tystnad för sinne och själ. Betydelser 

av ljud och tystnad för mental och själslig rekreation, Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid 
Lunds universitet 7, Lund 2008

Söderström, Göran (red.), Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 
1860–1960, Stockholm 1999

Tjeder, David, The Power of Character. Middle-Class Masculinities, 1800–1900 (diss. 
Stockholms univ.), Stockholm 2003

Tjeder, David, ”Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse”: Manligt och omanligt i ett 
historiskt perspektiv, red. Anne Marie Berggren, Uppsala 1999, s. 183–188

Tjeder, David, ”Den grofkorniga könsdriftens afloppskanal”, Svenska Dagbladet 2002-
02-24

”Vanquished with a Hatpin”, New York Times 1898-01-10 
Waller, Sture M., Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (red.), Den svenska pressens 

upplagor 1824–1872, Göteborg 2001
Werner, Jeff, ”Fyra museer och en magkänsla”: Representation och regionalitet. Genus-

strukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar, red. Anna Tellgren & Jeff Werner, Kul-
turpolitisk forskning 3, Kulturrådet, Stockholm 2011



245REFERENSLISTA

Wikberg, Kerstin, Samhällets skrattspegel. Studier i Grönköpings Veckoblad (diss. Stock-
holms univ.), Stockholm 1978

Wilson, Elisabeth, Klädd i drömmar, Stockholm 1989
Wägner, Elin, Norrtullsligan. Elisabeths krönika, Stockholm 1908 
Zola, Émile, La bête humaine, Paris 1890
Zola, Au Bonheur des dames, Paris 1883, Damernas paradis, översättning E. Lundquist, 

Stockholm 1883
Österberg, Eva & Carlsson Wetterberg, Christina (red.), Rummet vidgas. Kvinnor på 

väg ut i offentligheten 1880–1940, Stockholm 2002

dokument
Kongliga svenska vetenskaps academiens handlingar 1739–1974, Stockholm 1809
SCB, Demografi och jämställdhet Befolkningsutvecklingen under 250 år Historisk statistik 

över Sverige Demografiska rapporter 1999:2, Halmstad 1999
SCB, Folkmängden och dess förändringar 1720–2003, ”Tabell 9.xls”, Utrednings- och 

statistikkontoret
SCB, Efterkrigstidens in och utvandring, förf. Åke Nilsson, Demografiska rapporter 

2004:5
Verdandis mötesprotokoll 1887-05-02, Uppsala universitetsbibliotek
Överståthållarämbetet för polisärenden, Prostitutionsavdelningen, Balansförteckning 

över prostituerade år 1881, Stockholm: Stadsarkivet

internet
Hallwylska museet:

Steorn, Patrik ”Degenerationens hotbild”: Under ytan… Om det onämnbara vid 
sekelskiftet 1900 http://hallwylskamuseet.se/sites/hallwylskamuseet.se/files/pdf/
fordjupningsfolder_4.pdf (hämtad 2013-04-15) (texten finns inte länge på denna 
adress, men kan hittas på http://hallwylskamuseet.se/sites/hallwylskamuseet.se/
files/patriksteorn.pdf )

Kungliga biblioteket:
Digitaliserade dagstidningar: http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.js-

p?id=kb:118024&recordNumber=2&totalRecordNumber=2 (hämtad 2014-08-
02)

Bernhard Lundstedts, Sveriges periodiska litteratur (1895–1902):
http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/2/2_451.htm (hämtad 2009-11-29) 
http://wwwkbse/Sverigesperiodiskalitteratur/2/2_363htm (hämtad 2009-11-29) 
Norrtälje kommun: http://www.norrtalje.se/templates/Page____3218aspx (hämtad 

2009-10-01, sidan är inte längre tillgänglig) 



246 I VÄNTAN PÅ HUFVUDPERSONEN

Riksarkivet: http://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=13314 (hämtad 
2015-06-08)

Statistiska centralbyrån:
Nilsson, Åke, Efterkrigstidens in och utvandring, Demografiska rapporter 2004:5:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/be0701_1950i02_br_be51st0405.pdf 

(hämtad 2013-04-01)
Stockholmskällan:

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=20323
(Kommissarie Lindgren, Förteckning öfver de inom Hufvudstaden belägna allmänna 

platser som äro för prostituerade qvinnor förbjudna, 1883-05-15, hämtad 2012-01-
02)

http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=7096 (hämtad 2012-01-01)
Stockholms idrottsföreningar och SISU idrottsutbildarna: http://www.rf.se/Di-

strikt/StockholmsIdrottsforbund/OmStockholmsidrotten/StockholmsIdrottshis-
toriskaForening/Idrottshistoriskaartiklar/1800-talet-idrottsforeningarnabildas/ 
(hämtad 2015-03-15)

Tate: http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/hogarth/hogarth-
room-guide-room-8 (hämtad 2015-05-15) 

The American Hatpin Society: http://www.americanhatpinsociety.com/tour/history.
html (hämtad 2011-02-15)

radioprogram
Släktband, P1, Sveriges Radio 2010-09-17

tidskrifter
Kasper 1869–1900
Söndags-Nisse 1870–1900



247BILDFÖRTECKNING

Bildförteckning

Samtliga bilder från Söndags-Nisse och Kasper har fotograferats av Kungliga 
biblioteket.

s. 8, bild 1: Söndags-Nisse, nr 8, 1894, Albert Engström.
s. 62, bild 2: Kasper, nr 21, 1870.
s. 63, bild 3: Kasper, nr 21, 1870.
s. 64, bild 4: Kasper, nr 21, 1870.
s. 64, bild 5: Söndags-Nisse, nr 22, 1870.
s. 65, bild 6: Söndags-Nisse, nr 22, 1870.
s. 66, bild 7: Söndags-Nisse, nr 22, 1870.
s. 66, bild 8: Kasper, nr 27, 1885.
s. 67, bild 9: Kasper, nr 27, 1885.
s. 68, bild 10: Söndags-Nisse, nr 30, 1885.
s. 68, bild 11: Söndags-Nisse, nr 30, 1885.
s. 69, bild 12: Söndags-Nisse, nr 30, 1885.
s. 69, bild 13: Söndags-Nisse, nr 30, 1885.
s. 70, bild 14: Kasper, nr 31, 1900.
s. 71, bild 15: Kasper, nr 31, 1900.
s. 71, bild 16: Kasper, nr 31, 1900.
s. 72, bild 17: Kasper, nr 31, 1900.
s. 73, bild 18: Kasper, nr 31, 1900.
s. 73, bild 19: Söndags-Nisse, nr 28, 1900.
s. 74, bild 20: Söndags-Nisse, nr, 28, 1900.
s. 75, bild 21: Söndags-Nisse, nr, 28, 1900.
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s. 75, bild 22: Söndags-Nisse, nr 28, 1900.
s. 75, bild 23: Söndags-Nisse, nr 28, 1900.
s. 76, bild 24: Söndags-Nisses ”Chicagonummer”, utgiven efter 1893 års sista nummer, 

Wilhelm Gernandt.
s. 81, bild 25: Kasper, nr 27, 1870, utan signatur.
s. 84, bild 26: Nana, Édouard Manet, 1877 © bpk, Hamburger Kunsthalle. Foto: Elke 

Walford.
s. 87, bild 27: Kasper, nr 51, 1874, utan signatur.
s. 89, bild 28: Söndags-Nisse, nr 12, 1875, utan signatur.
s. 90, bild 29: Kasper, nr 33, 1889, utan signatur.
s. 90, bild 30: Söndags-Nisse, nr 15, 1883, utan signatur.
s. 91, bild 31: Kasper, nr 28, 1877, utan signatur.
s. 92, bild 32: Kasper, nr 12, 1889, utan signatur.
s. 33, bild 33: Söndags-Nisse, nr 13, 1894, Albert Engström.
s. 95, bild 34: Skriet, Edvard Munch, 1893.
s. 97, bild 35: Kasper, nr 15, 1875, utan signatur.
s. 98, bild 36: Kasper, nr 28, 1899, Axel Bäckman.
s. 99, bild 37: Söndags-Nisse, nr 23, 1881, utan signatur.
s. 99, bild 38: Kasper, nr 41, 1897, Axel Bäckman.
s. 101, bild 39: Kasper, nr 51, 1897, Axel Bäckman.
s. 104, bild 40: Kasper, nr 10, 1880, utan signatur.
s. 106, bild 41: Kasper, nr 10, 1870, utan signatur.
s. 108, bild 42: På operan, Mary Casatt, 1879 © Museum of Fine Arts, Boston.
s. 109, bild 43: Kasper, nr 10, 1875, utan signatur.
s. 111, bild 44: Kasper, nr 1, 1869, utan signatur.
s. 113, bild 45: Kasper, nr 3, 1890, Victor Andrén.
s. 114, bild 46: Söndags-Nisse, nr 15, 1894, Albert Engström.
s. 115, bild 47: Söndags-Nisse, nr 12, 1898, Oskar Andersson.
s. 119, bild 48: Söndags-Nisse, nr 9, 1887, utan signatur.
s. 122, bild 49: Kasper, nr 26, 1875, utan signatur.
s. 122, bild 50: Söndags-Nisse, nr 23, 1884, utan signatur.
s. 122, bild 51: Söndags-Nisse, nr 22, 1884, utan signatur.
s. 123, bild 52: Söndags-Nisse, nr 31, 1884, utan signatur.
s. 123, bild 53: Kasper, nr 28, 1870, utan signatur.
s. 123, bild 54: Kasper: nr 27, 1870, utan signatur.
s. 124, bild 55: Kasper, nr 28, 1870, utan signatur.
s. 125, bild 56: Kasper nr 25, 1875, utan signatur.
s. 125, bild 57: Söndags-Nisse nr 41, 1882, utan signatur.
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s. 126, bild 58: Kasper nr 45, 1889, utan signatur.
s. 127, bild 59: Kasper nr 24, 1889, utan signatur.
s. 127, bild 60: Kasper nr 19, 1871, utan signatur.
s. 132, bild 61: Söndags-Nisse nr 50, 1894, Albert Engström.
s. 133, bild 62: Kasper nr 48, 1890, utan signatur (troligen Victor Andrén).
s. 135, bild 63: Kasper nr 31, 1877, utan signatur.
s. 136, bild 64: Söndags-Nisse nr 12, 1898, Knut Stangenberg.
s. 136, bild 65: Kasper nr 4, 1875, utan signatur.
s. 136, bild 66: Kasper nr 3, 1889, utan signatur (troligen Victor Andrén).
s. 138, bild 67: Kasper nr 38, 1877, utan signatur.
s. 141, bild 68: Kasper nr 14, 1889, utan signatur (troligen Victor Andrén).
s. 143, bild 69: Kasper nr 51, 1890, utan signatur.
s. 143, bild 70: Söndags-Nisse nr 21, 1890, utan signatur.
s. 145, bild 71: Kasper nr 36, 1897, Axel Bäckman.
s. 145, bild 72: Kasper nr 51, 1900, Gunnar Widholm.
s. 146, bild 73: Kasper nr 49, 1889, utan signatur (troligen Victor Andrén).
s. 147, bild 74: Atleter, Eugène Jansson 1912. Foto: Nationalmuseum.
s. 148, bild 75: Söndags-Nisse, nr 15, 1900, OA.
s. 154, bild 76: Söndags-Nisse, nr 27, 1870, utan signatur.
s. 155, bild 77: Söndags-Nisse, nr 24, 1870, utan signatur.
s. 156, bild 78: Söndags-Nisse, nr 25, 1870, utan signatur.
s. 157, bild 79: Söndags-Nisse, nr 27, 1870, utan signatur.
s. 158, bild 80: Kasper, nr 26, 1871, utan signatur.
s. 159, bild 81: Söndags-Nisse, nr 2, 1893, utan signatur.
s. 160, bild 82: Söndags-Nisse, nr 1, 1877, utan signatur.
s. 161, bild 83: Söndags-Nisse, nr 48, 1875, utan signatur.
s. 161, bild 84: Söndags-Nisse, nr 6, 1887, utan signatur.
s. 163, bild 85: Kasper, nr 43, 1878, utan signatur.
s. 164, bild 86: Kasper, nr 44, 1875, utan signatur.
s. 165, bild 87: Kasper, nr 26, 1877, utan signatur.
s. 167, bild 88: Kasper, nr 12, 1875, utan signatur.
s. 168, bild 89: Söndags-Nisse, nr 15, 1900, Knut Stangberg.
s. 169, bild 90: Kasper, nr 13, 1870, utan signatur.
s. 170, bild 91: William Hogarth (British, 1697-1764). Sarah Malcolm, 1732. Steel 

engraving on laid paper, 7 11/16 x 7 1/16 in. (19.5 x 17.9 cm). Brooklyn Museum, 
Bequest of Samuel E. Haslett, 22.1184.

s. 172, bild 92: Kasper, nr 40, 1875, utan signatur.
s. 173, bild 93: Söndags-Nisse, nr 45, 1889, utan signatur.



s. 176, bild 94: Kasper, nr 52, 1875, utan signatur.
s. 177, bild 95: Söndags-Nisse, nr 17, 1900, OA.
s. 179, bild 96: Söndags-Nisse, nr 13, 1875, utan signatur.
s. 180, bild 97: Kasper, nr 23 1870, utan signatur.
s. 181, bild 98: Söndags-Nisse, nr 14, 1882, utan signatur.
s. 182, bild 99: Kasper, nr 51, 1880, utan signatur.
s. 183, bild 100: Söndags-Nisse, nr 4, 1893, otydlig signatur, troligen Per Hedman.
s. 184, bild 101: Kasper, nr 22, 1875, utan signatur.
s. 186, bild 102: Kasper, nr 2, 1889, utan signatur (troligen Victor Andrén).
s. 187, bild 103: Söndags-Nisse, nr 4, 1887, utan signatur.
s. 188, bild 104: Söndags-Nisse, nr 27, 1887, utan signatur.
s. 189, bild 105: Söndags-Nisse, nr 4, 1900, OA.
s. 191, bild 106: Söndags-Nisse, nr 20, 1899, OA.
s. 192, bild 107: Söndags-Nisse, nr 29, 1900, OA.
s. 193, bild 108: Kasper, nr 26, 1871.
s. 194, bild 109: Söndags-Nisse, nr 21, 1900, OA.














