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Abstract

Larsson, M., : Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 
-talets populärmedicin ( e moral body: Interpretations of sex and individuality 
in th-century popular medicine).  pp. Uppsala.     . Written in 
Swedish with an English summary.

e th century is often described as a period when sexual differences were strongly 
accentuated in medical interpretations. While this is not an inaccurate description, it 
is in need of greater nuance. For one thing, notions of the male are usually forgotten 
in the process. As the female body by the shift to the th hundreds, to a greater extent 
than before, became associated with reproduction and biological constraints of various 
kinds, representations of the male body also changed. According to medical texts pub-
lished in Sweden in the th century, men’s blood, bones, breath and digestion bore wit-
ness to their “freedom” from a forced sexual body. Physically, the male constituted an 
abstract, cultivated and highly differentiated individual, focused on his own develop-
ment and wellbeing. e male body was described as clearly fit for public and political 
life, which legitimized male claims to a monopoly on power as well as the doctrine of 
“the separate spheres” in th century bourgeois society. 
 But there is more to this story. A closer examination of more limited discussions in 
medical texts and advice literature reveal that representations of the male and female 
body were remarkably unstable and marked by tensions and contradictions. During 
the Romantic era of medicine in Sweden during the ’s and ’s, the way sex 
and individuality in the body were valued were totally different from the description 
above. Reproduction and physical desires were characteristic, according to a number 
of medical men, of highly developed creatures, connected to God, society, and culture, 
whereas sexless species, immature children and “lower” peoples were seen as materi-
alistic and focused only on their own individual development. Discussions regarding 
female puberty and single men further reveal the unstable polarization between sex and 
individuality as well as culturally constructed differences, not only between men and 
women, but also between classes, age groups, single and married persons, cultivated and 
non-cultivated peoples. Notions about nature/culture, tradition/progress, female/male, 
sex/individuality were not organized into stable dichotomies—rather they constituted 
an unstable body of representations. 

Keywords: sex, individuality, body, medical advice literature, identity, representations, 
history of medicine, th century, nature, culture.
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FÖRORD

Tack alla ni som har bidragit till att denna avhandling nu får betraktas 
som klar. Så här i backspegeln känns det som ett privilegium att ha 
kunnat ägna sig åt forskarutbildning och avhandlingsskrivande under 
flera år och jag är glad över att mitt liv tog sig denna vändning, hösten 
. Mindre nöjsamt hade det varit om inte nära och kära, familje-
medlemmar och vänner, visat sådant tålamod med att jag stundtals mer 
än lovligt uppslukats av detta arbete. Bättring utlovas härmed!

I det konkreta avhandlingsarbetet har jag fått hjälp på många olika 
sätt. Karin Johannisson vid institutionen för idé- och lärdomshistoria i 
Uppsala visade tidigt på den spännande värld som kan nås via kropps- 
och medicinhistoriska studier. Ett stort tack går till dig som handle-
dare, engagerad läsare och inspiratör. Ledsagare i avhandlingsarbetet 
och ständigt beredd att läsa mina ofärdiga texter har även Franz Lut-
tenberger vid samma institution varit. Tack även till dig för alla genom-
läsningar och allmänt värdefulla synpunkter under arbetets gång.

Mina doktorandkolleger och vänner vid institutionen i Uppsala har 
läst, opponerat och haft betydelsefulla kommentarer på PM, avhand-
lingskapitel, artiklar och slutmanus. Agneta Helmius, Peter Josephs-
son och rumskompisen Ulrika Nilsson har verkat som opponenter på 
enskilda kapitel och till er och andra som under åren har deltagit i semi-
nariet och haft konstruktiva idéer om mina texter riktar jag ett kollek-
tivt tack. Ventileringen av mitt slutmanus kändes särskilt viktig. David 
Tjeder från historiska institutionen i Stockholm tog verkligen sitt jobb 
som opponent på allvar och hade många entusiastiska och konkreta 
förslag på förbättringar, vilket jag är glad för. Det är jag även för de vik-
tiga kommentarer jag i samband med slutventileringen fick av Anders 
Ekström, Hanna Östholm, Tony Gustafsson, Karin Jansson, David 

orsén, Rebecka Lennartsson, Staffan Wennerholm, Ulrika Nilsson, 





Frans Lundgren, Katarina Karlsson, Magnus Rodell, Sofia Ling och 
Claes Ekenstam. Tack också Karin Bondestam för hjälp med engelsk 
korrekturläsning.

Via det genusteoretiska seminariet vid humanistiska fakulteten i 
Uppsala och vid olika konferenser i när och ärran har jag träffat 
Andreas Marklund, Pia Laskar och David Tjeder som alla tre generöst 
nog har låtit mig ta del av centrala delar av sina opublicerade avhand-
lingsmanus. Jag tackar som ödmjukast för detta förtroende.

En avhandling måste liksom själva forskningsprocessen administre-
ras på olika sätt och inte minst institutionssekreterare Karin Bergsten 
har varit en klippa i allt som har med detta ständiga arbete att göra. Så 
även bibliotekspersonal vid Uppsala universitetsbibliotek och Kungliga 
biblioteket i Stockholm. Jag är särskilt glad för att personalen på Caro-
lina Rediviva låtit mig följa med upp på Svenska avdelningens dammiga 
vind och ut i Uppsalas industriområden för att söka bland deponerade 
samlingar av medicinsk - och -talslitteratur.

Avhandlingsarbetet har delvis bedrivits inom ramen för ett projekt 
finansierat av Forskningsrådsnämnden. Generösa ekonomiska bidrag 
för avhandlingsarbete och tryckning har också erhållits från Görans-
son-Sandvikens rese- och forskningsstipendium, Anders Karitz stiftelse, 
Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Ragnhild 
Blomqvists donationsfond, samt Stiftelsen Torsten Amundsons fond 
förvaltad av Kungliga Vetenskapsakademien.

Ovärdelig hjälp på sluttampen erbjöd min kära mamma Berit som 
en intensiv vecka före manusinlämningen glatt inkvarterade sig i vårt 
hem, passade barn och stod för markservicen. Varma tankar går av 
många skäl till dig och pappa Ingemar.

Den mest entusiastiske läsaren och störste påhejaren har från början 
till slut varit en av mina två favoritsambos, Fredrik, som inte bara har 
lagat en väldig massa god mat och hämtat på dagis i orimligt hög grad 
de senaste månaderna, utan även nagelfarit mina texter, haft de mest 
konstruktiva kommentarer och tålmodigt väntat på att jag någon gång 
ska bli klar. Mitt varmaste tack går till dig och vår minste familjemed-
lem eo för ert stöd och alla glada tillrop!

Uppsala Slott i juni 
Maja Larsson





INLEDNING

På försommaren  utförde den franske fysiologen Charles-Édouard 
Brown-Séquard, ett experiment som lät höra tala om sig i den medi-
cinska världen under flera årtionden. Han hade själv fött upp hundar 
och marsvin under en tid och avlivade nu ett antal av dessa för att ta 
vara på djurens sädesvätska. Den omsorgsfullt utvunna säden blandades 
med blod från professorns testikelvener och injicerades så i den egna 
kroppen. Sensationellt nog resulterade det hela i att Brown-Séquard 
blev som en ny människa. Den -årige forskaren påstod sig redan efter 
första injektionen ha fått förnyad livskraft och ökad intellektuell för-
måga, om vilket även kollegerna i laboratoriet kunde vittna. Med en 
energi som påminde om ungdomens hade han kunnat ägna sig åt inten-
sivt forskningsarbete på ett sätt som under många år dessförinnan hade 
varit helt omöjligt.1

Som en på sin tid känd och välrenommerad vetenskapsman verksam 
vid ärevördiga Collège de France upplevdes Brown-Séquard på många 
håll som trovärdig. I den medicinska rapporteringen om experimentet 
kan visserligen skönjas en viss skepsis mot hela projektet men också 
många exempel på läkare som entusiastiskt provat på denna kur. Enligt 
en biografi från  ska Brown-Séquards extrakt snabbt ha kommit 
i bruk som ett bot mot allsköns fysiska åkommor. Innan året var slut 
påstods mer än tolvtusen läkare runt om i världen ha ordinerat sina 
patienter denna blandning av blod och sädesvätska från djur.2

Såväl Brown-Séquards experiment som samtidens reaktioner väcker 
en rad frågor. Varför användes just sädesvätska för att återvinna ung-
domlig energi och intellektuell kapacitet? Vad fanns det för förbindel-
ser mellan könet och en människas livskraft? Hur kom det sig att så 
många människor under det sena -talet var villiga att ta till sig fors-





karens upplevelser och göra dem till sina? Brown-Séquards förehavan-
den i laboratoriet framstår kanske som en apart händelse i det förflutna 
men kan också fungera som upptakten till en historia om det kultu-
rella meningsskapandet kring kön och individualitet i -talets medi-
cinska värld.

Två centrala begrepp

Innan ramarna för denna historia beskrivs mer utförligt bör något 
nämnas om just orden kön och individualitet. I -talsmedicinen 
hade de en många gånger annorlunda innebörd än vad en modern 
läsare kanske föreställer sig.

Ordet kön har enligt ordböckerna använts i svenska språket åtmins-
tone sedan -talet. Det har brukats dels som en sammanfattande 
benämning på endera av de två rolltyperna vid fortplantningen, hona 
eller hane, kvinna eller man, om könsorganen, samt i betydelsen beskaf-
fenhet, slag, art, släkte, ras, människosläkte, eller om individer som hör 
samman och bildar en grupp eller enhet.3

I -talets medicinska texter förekommer ordet kön dels i bemär-
kelsen ovan och dels i en mängd sammansättningar som vittnar om 
ett vitt användningsområde. Några exempel är könsliv, könssfär, köns-
kärlek, könsämnen, könsdrift, könsolikhet, könsbeblandelse, könsvä-
sende, könsskillnad, könskaraktär, könsegendomlig, könsförrättningar, 
könsdelar, könlig sinnlighet, könligt begär, könsutveckling, könsför-
eningsbegär, könsnjutning, könsegoism och könsorgan. Mot bakgrund 
av att ord och termer kan beteckna historiskt specifika sätt att namnge, 
tänka kring, värdera och organisera olika fenomen är det intressant att 
många av dessa sammansättningar kom i bruk just under -talet. 
Seklet tycks ha varit en intensiv period av nyetablerade föreställningar 
om kön.4 Angränsande uttryck i -talsmedicinen är släktliv, naturliv, 
stamuppehållande och sexualfunktion som sammantaget kunde avse allt 
från reproduktion, sexuella begär och fysiska organ till mäns och kvin-
nors känslor, karaktärsdrag och verksamhetssfärer. Då som nu fanns det 
en utsträckthet i ordet kön. Det häftade inte bara vid kroppen och bio-
login utan även vid tankar om kvinnligt och manligt i vid bemärkelse.5

Ofta användes ord som släktliv, könssfär, könsväsende och köns-
förrättningar för att beteckna den ena av den mänskliga organismens 





två huvudinriktningar: fortplantningen, kopplingen till den mänskliga 
arten som helhet och människans fortlevnad. Den andra handlade 
om den enskilda människans utveckling och fokus på det egna jagets 
växt och välbefinnande. Dessa två riktningar, tendenser eller drivkraf-
ter kom till uttryck i vuxna mäns och kvinnors kroppar och liv men 
inte i samma omfattning. De aspekter av människolivet som kretsade 
kring könet, i bemärkelsen reproduktionen och den kollektiva fortlev-
naden, associerades tydligt med kvinnan, medan individualiteten och 
framhållandet av det individuella jaget mer ansågs komma till uttryck 
hos mannen.

Ordet individualitet definieras ofta som egenskapen eller förhållan-
det att vara en individ eller en fullt bestämd, odelbar enhet. Det kan 
också avse de kännetecken varigenom en person eller sak skiljer sig från 
alla andra av samma slag, någons personlighet eller särdrag.6 Ordet ska 
ha uppträtt i den svenska litteraturen första gången . Närbesläktade 
ord är individ, individuell, individualism och individualist, vilka likaså 
tycks ha kommit i bruk under sent -tal eller under -talet, 
ibland i motsats till ord som grupp, kollektivism, eller någon som är 
beroende av omgivningen.7

I -talets medicinska texter förekommer orden individ, indivi-
duell och individualitet i olika bemärkelser och sammanhang. Läkare 
beskrev det individuellas frihet, den individuella principen, hatet mot 
andra individualiteter, det individuella livets organism/fullkomlighet/
budget, mannens kroppsliga/bestämda/övervägande individualitet, de 
kroppsligen individuella intressena. Benämningarna avsåg alltså inte 
bara själsliga egenskaper, vilket en modern läsare kanske tänker sig, 
utan användes även för att beskriva en människas fysiska orientering 
och kroppsliga strävanden. I denna bemärkelse brukades ordet ofta 
i relation till idéer om könsprincipen, könslivet, könslivets organism/
fullkomlighet/budget, kvinnans kroppsliga/bestämda/övervägande bun-
denhet till könet, könslivets intressen.

Under -talets första år började beskrivningar av könslivet och 
det individuella livet dyka upp i medicinska tolkningar av mäns och 
kvinnors kroppar som två grundläggande och relaterade principer. Det 
individuella livets strävanden ansågs komma till uttryck i den enskilda 
människans fokus på andning, rörelse, omsättning av mat och dryck, 
fysisk utveckling och en odling av det egna jaget. Parallellt betonades 
könslivet, reproduktionen, släktets gemensamma strävanden och män-





niskans band till gångna och kommande generationer. Livet handlade 
dels om det avgränsade jagets intressen och behov och dels om släktet 
och den mänskliga arten som helhet.8 Enligt teorier om människans 
begränsade mått av livsenergi ansågs män generellt sett kunna lägga mer 
kraft på sin individuella utveckling medan kvinnor främst skulle spara 
energi till könslivets behov.9

Om kroppen, könet och det kulturella menings-
skapandet – syfte och teoretiska utgångspunkter

Mitt syfte är att undersöka denna könets och individualitetens samman-
flätade historia. Med utgångspunkt i de medicinska böcker och rådgiv-
ningstexter som gavs ut i Sverige under -talet studeras hur före-
ställningar om det individuella livet respektive könslivet konstruerades, 
etablerades och förändrades i relation till tolkningar av mäns och kvin-
nors kroppar och liv. Hur grep dessa begrepp in i det kulturella menings-
skapandet om kvinnligt och manligt men även i vidare diskussioner 
om samhällets utveckling och organisation? Vilken betydelse hade de 
i formandet av kollektiva identiteter knutna till äktenskapet, klassen, 
nationen och den ”civiliserade” europeiska kulturen? Vilka maktaspek-
ter, normer och sociala interaktioner var inbegripna i denna process?

Fyra nedslag i en långvarig och vittförgrenad diskussion strukturerar 
denna text. Studien inleds runt år  då motsatsparet kön och indi-
vidualitet först började användas i medicinska texter och avslutas ett 
helt sekel senare, kring år . Den litteratur som behandlar frågor om 
sexualitet och könsrelationer övergick då i vissa avseenden från att vara 
en populär, medicinsk rådgivningsgenre, präglad av parallella veten-
skapliga och moraliska resonemang, till att bli en modern sexologi med 
strikt naturvetenskapliga anspråk.

En utgångspunkt är att tolkningarna av kön och individualitet kon-
struerades i relation till varandra, att de hade en avgörande betydelse för 
definitioner av mäns och kvinnors kroppar och liv och för det kultu-
rella synliggörandet, ifrågasättandet, tolkandet och meningsskapandet 
kring kvinnligt och manligt. Genom att fokusera på definitioner, meta-
forer och begrepp kring kön förutsätts dock i det följande inget statiskt 
system av grundläggande och evigt stabila skillnader mellan män och 
kvinnor. Jag vill tvärtom uppmärksamma hur föränderliga och motsä-





gelsefulla ordningssystem av detta slag är, och i stället för att behandla 
könskategorierna som essentiella och orubbliga vill jag se hur de har 
formats och använts i ett kulturhistoriskt sammanhang.

De bilder, metaforer, tolkningar, förklaringar, definitioner, idéer och 
begrepp som formulerades i -talsmedicinen behandlas inte som ett 
slags sekundära avspeglingar av materiella förhållanden och skeenden 
i helt andra sammanhang. Istället studeras de medicinska bilderna i sig 
som en arena för socialt och politiskt viktiga diskussioner och gräns-
dragningar. Jag menar att de var bärare av en egen, intern dynamik och 
i hög grad fungerade som medskapare av sociala relationer.10

Den konstruerande och aktivt meningskapande innebörden i medi-
cinska tolkningar av mäns och kvinnors kroppar har länge legat utan-
för humanisters forskningsfält. Litteraturvetaren Mary Ørvigs bok Så 
skulle flickor vara gavs ut  och kan tjäna som ett illustrativt exem-
pel på hur föreställningar om kroppen som en del av kulturen har 
kommit att bli viktiga först under senare år. I boken tecknas en bild av 
-talets rådgivningslitteratur för unga kvinnor. Fokus ligger på upp-
förandeböcker och inte på den medicinska rådgivningslitteratur som 
producerades parallellt. Medicinen beskrivs ändå av Ørvig som en del 
av det puritanska och okroppsliga -talet;

inom den kvinnliga avdelningen av medicinhistorien vimlar det i allmän-
het av absurditeter. Menstruationen var föremål för ett makalöst pryderi. 
Fakta om sexuallivet lyste givetvis med sin frånvaro i rådgivningsböck-
erna.11

Detta citat bär på en del påståenden som kan vara värda att förhålla sig 
till. Sedan Ørvig skrev sin bok  har Michel Foucaults teorier om 
förhållandet mellan makt, kunskap och sexualitet fått stor betydelse i 
kulturhistoriska analyser. Dessa vänder i princip helt och hållet på före-
ställningen om -talets undertryckta och hämmade sexualitet. I stäl-
let för att se medicinen som puritansk, hycklande och ovillig att dryfta 
frågor om könslivet har Foucault poängterat att viktorianerna tvärtom 
upprättade en hel vetenskap om sexualiteten i vilken talet om det mest 
intima formulerades med större iver än någonsin. Könet införlivades 
i biologin och i vetenskaperna om kroppen klassificerades, kartlades 
och reglerades fenomen som amning, samlagsfrekvens, könsorganens 
utseende, funktioner och avvikelser. I denna process skapades snarare 
än undertrycktes sexualiteten och Foucault menar att den medicinska 





litteraturen via sina representationer utgör en viktig del i det vi har 
kommit att förstå som det borgerliga -talets sexualsyn.12

Medan Ørvig i sin läsning av -talets rådgivningslitteratur utgick 
från att menstruationen, sexualiteten, kvinnligheten och kroppen var 
”naturliga” och undertrycktes av kulturen, i det här fallet av den förmo-
dat puritanska medicinen, är jag mer intresserad av hur samma feno-
men skapades just i detta sammanhang. Medicinens definitioner, kate-
goriseringar, sjukförklaringar och exponeringar av det kroppsliga var 
inte felaktiga, fördomsfulla eller ”absurda”, som Ørvig har formulerat 
det. I stället var det just i beskrivningarna, i det vetenskapliga och nor-
mativa språket som kroppen, sexualiteten och menstruationen kon-
struerades och fick sin betydelse.13 Vare sig menstruationen eller andra 
frågor om kropp, kön och sexualitet var som vi ska se föremål för något 
”makalöst pryderi”. Tvärtom tycks där ha funnits ett makalöst intresse. 
I läkarböcker, populärmedicinska broschyrer, hälsoläror, rådgivnings-
texter och inomvetenskapliga tidskrifter och verk diskuterades frågor 
om kropp och kön intensivt.

De medicinska utsagorna om kön behandlas i det följande alltså inte 
som ett resultat av ett systematiskt och värdeneutralt avtäckande av 
naturen. Kroppen vare sig upptäcktes eller undertrycktes i vetenskapen 
och den fråga som intresserar mig är inte hur den ”pryda” -tals-
medicinen ska förstås. Tvärtom är det dess ivriga utsagor om exempel-
vis manskroppen som solid eller kvinnokroppen som beroende av årsti-
derna som analyseras.

För att markera den kulturellt formade innebörden i kön används 
ibland begreppet genus. Detta begrepp indikerar enligt historikern 
Yvonne Hirdman könets konstruerade karaktär, dess abstrakta utsträckt-
het och ger forskaren en användbar distans till hur talet om kön har sett 
ut.14 Jag kan se fördelarna med genusbegreppet men använder i mina 
egna sammanfattningar och diskussioner av källmaterialet ordet kön 
som inte har en lika abstrakt och akademisk klang, och som i mindre 
utsträckning än genus riskerar att föra tankarna bort från den kropp 
som står i fokus. Även om de medicinska definitionerna av mäns och 
kvinnors kroppar och fysiska kön i sig var ett resultat av kultur och 
historia gav de i sitt specifika sammanhang ett politiskt viktigt sken av 
naturlighet, ofrånkomlighet och essens. Tolkningarna av biologin hade 
kort sagt en speciell laddning, vilken jag tror att ordet kön bättre för-
medlar än ordet genus.15





Att studera medicinska föreställningar om könslivets relation till det 
individuella livet och hur dessa har format och formats av parallella 
idéer om kvinnligt och manligt innebär ett fokus på motsatspar, dualis-
tiska synsätt eller det som inom könsteoretisk forskning ibland kallas 
för dikotomier och binära oppositioner. En välkänd teori om hur köns-
dualismer konstrueras har Joan Scott presenterat i sin artikel ”Gender: 
A useful category of historical analysis”. Hon framhåller i denna bland 
annat en normativ nivå på vilken föreställningar om kvinnligt och 
manligt tolkas i offentliga samtal. Normerande begrepp tenderar inom 
vetenskap, religion, utbildning, juridik och politik att skapa gränser 
för de tillgängliga och ofta motstridiga symboler för kön som frodas 
i ett visst sammanhang. Talet om kvinnligt och manligt – språkets 
metaforiska möjligheter – skapas och begränsas enligt Scott på denna 
nivå. Många gånger antar de normativa begreppen formen av till synes 
naturgivna och oföränderliga motsatspar som kategoriskt och entydigt 
hävdar innebörden i det kvinnliga och det manliga. Uppgiften för his-
toriska undersökningar är enligt Scott därför att störa bilden av stabi-
litet, att avslöja karaktären av den debatt eller den underordning som 
leder till en till synes tidlös permanens i föreställningarna om de binära 
könsföreställningarna.16

Även vetenskapshistorikern Ludmilla Jordanova har betonat hur 
långvariga och betydelsefulla vissa dualismer som kopplats till kön kan 
vara utan att för den skull se dem som enhetligt stabila eller univer-
sella. I boken Sexual visions har hon studerat distinktionen mellan kvin-
nan som natur och mannen som kultur i - och -talets biologi 
och medicin. Hon konstaterar att denna uppdelning associerar till en 
uppsättning idéer med en lång historia. Dikotomier som kvinna/man, 
land/stad, natur/kultur, materia/ande, kropp/själ, privat/offentlig har 
haft stor betydelse för hur vi förstår omvärlden och de kan vara mycket 
långvariga. Samtidigt poängteras att motsatspar av det här slaget aldrig 
manifesteras på ett prydligt, konsekvent eller sammanhängande sätt. 
Polariteterna har en historia, de påverkas av förskjutningar i andra mot-
satspar och bär själva på spänningar, motsägelser och paradoxer.17

Enligt Scott och Jordanova tenderar alltså dualistiska synsätt att 
smyga sig in i föreställningar om kvinnligt och manligt. De kan vara 
långvariga och ge ett sken av konstans men visar sig vid en närmare 
undersökning vara instabila och komplext organiserade. Min tanke är 
att användningen av begreppen kön och individualitet i -talsmedi-





cinen var normativ i denna mening. Begreppen fick en biologisk inne-
börd under seklets första årtionden och kom att anta formen av ett 
naturgivet motsatspar som skapade gränser för de tillgängliga föreställ-
ningarna, symbolerna och metaforerna för kvinnligt och manligt. Mer 
avgränsade analyser visar dock på de spänningar, motsägelser och para-
doxer som präglar detta motsatspar. Särskiljandet mellan kön och indi-
vidualitet var liksom det parallella meningsskapandet av kvinnligt och 
manligt aldrig stabilt eller entydigt.

Ett sätt att närma sig komplexiteten i medicinska tolkningar av 
kvinnligt och manligt är att ge akt även på teorier om ålder, klass och 
olika gruppers förmodade grad av civilisering. Under -talet var 
frågor om individuell och mänsklig utveckling centrala i vetenskapliga 
tolkningar av kroppen och kultiverade livsförhållanden ansågs på gott 
och ont ha kraft att forma människor fysiskt. En viktig del av denna 
studie handlar därför om att visa hur diskussioner om biologisk och 
moralisk förfining tenderade att upprätta gränser, inte bara mellan män 
och kvinnor, utan även mellan vuxna och barn, borgare och bönder, 
inom- och utomeuropeiska folk.

Tidigare medicinhistorisk forskning om kön 
– en kritisk genomgång

Associationerna mellan kvinnlighet och kön respektive manlighet och 
individualitet har en lång historia. Filosofiska, religiösa och veten-
skapliga beskrivningar av kroppen, köttet och sexualiteten har i högre 
utsträckning kopplats till kvinnan än till mannen. I lärda texter har 
kvinnan i princip från antiken och framåt beskrivits som en negation av 
själ, förnuft, ande, vilja, kreativitet och frihet.18 Parallellt har den indi-
vidualitet som kan framstå som könsneutral vid närmare undersökning 
tydligt historiska kopplingar till en manlig position.19

Om fokus begränsas till vetenskapliga och medicinska tolkningar av 
mäns och kvinnors kroppar krymper dock perspektivet och kommer 
i hög utsträckning att handla om - och -tal. Många inspi-
rerande och viktiga analyser har gjorts av medicinska definitioner av 
framför allt kvinnans kropp och kön i relation till frågor om makt, 
kultur och samhälle. Jag kommer i det följande att redogöra för några 
av de mest betydelsefulla.





I medicinhistorisk forskning anges ofta senare delen av -talet 
som den period då könet i högre utsträckning kom att flytta in i den 
kvinnliga än i den manliga biologin. Den amerikanske historikern 

omas Laqueur skildrar i sin smått epokgörande bok Making sex: 
Body and gender from the Greeks to Freud från  hur en långlivad 
hierarkisk enkönsmodell med rötter i antik medicin, under -talet 
gav vika för en modern tvåkönsmodell med fokus på grundläggande 
biologiska könsskillnader. I den gamla enkönsmodellen hade mannen 
utgjort normen för människan och kvinnans kön sågs som en likartad 
men mindre fullkomlig version av hans. Kvinnan saknade mannens 
grad av ”vital hetta” och hennes sexualitet, reproduktiva funktioner 
och könsorgan beskrevs i vetenskapliga texter före upplysningen som 
mindre fulländade, men i stort sett likartade versioner av mannens. 
Någon artskild kvinnokropp fanns inte utan den kvinnliga biologin 
befann sig bara lägre ner på den manligt definierade skalan för meta-
fysisk fulländning och mänsklig perfektion.

I den moderna tvåkönsmodellen försvann dock under -talet 
tendensen att söka efter likheter enligt en hierarkisk skala. De aristo-
teliska skrifterna och Bibeln tappade i auktoritet till förmån för natur 
och vetenskap, och biologin kom att framstå som den främsta förkla-
ringsgrunden för de uppfattade skillnaderna mellan män och kvinnor. 
Könet förankrades i kroppen enligt två skilda ideal. Artikuleringen av 
kön uttrycktes i binära skillnader, och inte som tidigare i hierarkiskt 
ordnade likheter, och kvinnor och män blev olika i varje tänkbar aspekt 
av kropp och själ. Kvinnokönet kom att lyftas fram som genuint annor-
lunda och avvikande från den norm som visserligen fortfarande var 
manlig. I den medicinska vetenskapen studerades och definierades den 
egenartade kvinnokroppen och i synnerhet dess roll i reproduktionen. 
Om mannens kropp, kön och sexualitet var det i stället påfallande 
tyst.20

En annan vetenskapshistoriker är Londa Schiebinger som i linje med 
Laqueur har beskrivit hur europeiska läkare under -talet började 
presentera mans- och kvinnokroppen som distinkt åtskilda och med 
sina respektive livsmål tydligt inskrivna i biologin. Även hon menar att 
könen tidigare hade tolkats enligt en gemensam, hierarkisk modell med 
rötter i antik medicin. I den moderna polariserade synen på två biolo-
giskt olikartade kön karaktäriserade fysisk och intellektuell styrka man-
nens kropp, skelett och kranium. Kvinnans inriktning på reproduk-





tion och moderskap avslöjades av hennes breda bäcken och begränsade 
skallmått.21

Laqueur och Schiebinger har haft stort genomslag bland vetenskaps-
historiker och köns- och genusforskare men det har också påpekats att 
deras övergripande teser bör behandlas med viss försiktighet. De har 
bland annat kritiserats för det schematiska resultat och den brist på 
komplexitet som med nödvändighet blir följden av de långa tidsrym-
der som studeras.22 Betoningen av -talet som en vändpunkt i det 
vetenskapliga sättet att se på kön delar de dock med flera andra his-
toriker. Jordanova har studerat de medicinska vetenskaperna under 
-talet och hon beskriver, med utgångspunkt framför allt i den 
medicinska filosofen Pierre Cabanis teorier, dessa som fokuserade på att 
könet skulle vara mer grundläggande i kvinnans kropp än i mannens. 
Moderskapet framhölls i seklets vetenskapliga texter och den gifta kvin-
nans kropp kom att symbolisera liv, fruktsamhet och familj.23

Vetenskapens bilder av den kvinnliga biologin har i tidigare forsk-
ning även studerats mot bakgrund av -talets senare del. Cynthia 
Eagle Russett har i boken Sexual science beskrivit biologins och utveck-
lingstänkandets framväxt under -talet och dess betydelse för vikto-
rianernas tolkningar av kvinnan. Hon fokuserar på Charles Darwins 
evolutionsteorier och menar att den könsvetenskap som växte fram 
under seklets andra hälft skilde sig från den förmoderna diskussionen 
om könsskillnader genom att vara mer empirisk och precis.24 Russetts 
genomgång av Darwins betydelse för det sena -talets vetenskapliga 
bilder av kvinnan är grundlig och hennes bok har i svensk feministisk 
forskning ofta använts i beskrivningar av perioden och ämnet.25

För svenska förhållanden har idéhistorikern Karin Johannisson skild-
rat den sjukdomsförklaring av kvinnokroppen och kvinnokönet som 
kan iakttas i samband med gynekologins etablering som egen veten-
skaplig disciplin under -talets andra hälft. I medicinen ägde en bio-
logisering och ”gynekologisering” av kvinnokroppen rum. Johannis-
son fokuserar på decennierna kring sekelskiftet  och beskriver hur 
kvinnokroppen blev ett objekt för vetenskaplig undersökning och kom 
att uppfattas som avvikande från en manlig norm.26

Vilka medicinska bilder har parallellt funnits av män och mäns krop-
par? På denna punkt är den tidigare forskningen mer fragmentarisk. 
Samma krafter som i den västerländska kulturen har identifierat kvin-
nan med natur och kropp har format föreställningen om mannen som 





kulturens och själens representant.27 Att komma åt manskroppens his-
toria kan därför många gånger framstå som ett omöjligt projekt. I 
-talets medicinska litteratur märks en påfallande vilja att exponera, 
diskutera och kartlägga den avvikande kvinnliga fysionomin, liksom en 
motsvarande, viktig tystnad om mäns kroppar. Manskroppen var på 
många sätt normativ och ett talande exempel är att det under seklet 
aldrig uppstod någon vetenskap om mannens kön som kan anses mot-
svara den framväxande gynekologin. Johannisson har liksom gyneko-
logihistorikern Ornella Moscucci poängterat att begreppen ”kvinno-
medicin” och ”kvinnoläkare” vittnar om vetenskapens fokus på en 
avvikelse från en outtalad manlig norm. Dessa begrepp har aldrig haft 
någon motsvarighet i termerna ”mansmedicin” eller ”mansläkare”.28

Laqueur går ett steg längre och menar att den manliga kroppen his-
toriskt sett har utgjort en oproblematisk norm i vetenskapen och därför 
egentligen aldrig definierats i medicinska termer. I boken Om könens 
uppkomst som hans Making sex heter i svensk översättning argumente-
rar han för sitt närmast exklusiva fokus på kvinnokroppen:

I boken återvänder jag gång på gång till en problematisk, obeständig kvin-
nokropp som antingen är en version av eller också fullständigt olik en 
i stort sett oproblematisk, beständig manskropp. […] Det är antagligen 
omöjligt att skriva en historik över mannens kropp och dess njutningar 
därför att det historiska materialet kom till i en kulturell tradition där en 
sådan historik inte behövdes.29

Laqueur, Johannisson och Moscucci har visserligen viktiga poänger 
i sina beskrivningar av mannen som normativ liksom i diskussionen 
om de maktmekanismer som är sammanvävda med vetenskapens vilja 
att namnge och kartlägga. Kvinnokroppen utgjorde ett av medicinens 
favoritobjekt under -talet och det skrevs tveklöst fler böcker om 
kvinnans fysiska liv än om mannens.

Samtidigt är tesen om den normerande och osynlige mannen formu-
lerad på en mycket generell nivå. Mannen är inte helt frånvarande i den 
medicinska litteraturen och det är inte omöjligt att skriva manskrop-
pens historia.30 Under -talet skrevs böcker som särskilt handlade 
om mannens könsliv och fysiska kropp, medicinska varningsskrifter 
författades i stor mängd om onani, ungkarlsliv och inom- och utomäk-
tenskaplig sexualitet. Dessutom producerades åtskilliga texter om ”det 
fysiska äktenskapet”, det vill säga böcker som parallellt behandlade för-





hållandet mellan män och kvinnor, fysiskt, psykiskt och sexuellt. Utför-
liga beskrivningar av den manliga biologin framträder även i de många 
texter som enligt titlarna påstås handla om kvinnans könsliv. Att analy-
sera dessa tolkningar av mannen är en i följande studie angelägen upp-
gift. Om manskroppen lämnas oproblematiserad i feministisk forsk-
ning är risken nämligen överhängande att bilden av mannen som det 
omärkta könet, den mänskliga normen för perfektion, reproduceras 
indirekt. Mannen behåller, som Schiebinger har påpekat, sin privilegie-
rade position som den osynliga norm ifrån vilken kvinnan bara kan 
avvika.31

Följande studie är dock inte tänkt att sortera under rubriken mans-
kroppens idéhistoria eller läsas som ett komplement till befintlig kvin-
noforskning. En viktig fråga berör i stället det som inom genusteori 
brukar kallas för det relationella i könets konstruktion. Jag vill se his-
torieskrivning om kön som en historia om relationer, där idéer om 
män och kvinnor inte studeras var för sig utan där förståelsen av kvinn-
lighet är intimt sammanvävd med idéer om manlighet och tvärtom. 
En undersökning av kvinnor inbegriper ett studium av män, eftersom 
begreppen kvinnligt och manligt befinner sig i en samberoende rela-
tion. Uppfattningar om vad mannen är och gör bygger åtminstone 
delvis på ett samtidigt begreppsliggörande av kvinnan – på definitio-
nerna av hennes kropp och själ. Mäns och kvinnors världar har aldrig 
varit separerade utan snarare skapats i och genom varandra, som Scott 
uttrycker det.32

En annan skillnad mellan följande studie och tidigare forskning rör 
det faktum att -talsmedicinens bilder av mäns och kvinnors krop-
par ofta har skildrats som relativt stabila och homogena. Schiebinger 
menar att det i den medicinska vetenskapen efter -talets mitt knap-
past uttrycktes en enda ny tolkning av kön som inte genomsyrades av 
komplementaritets- och särartstänkande. I synnerhet i -talsmedi-
cinen rådde full konsensus. Några avvikande röster behövde inte tystas, 
de fanns överhuvudtaget inte i den socialt homogena grupp av euro-
peiska vetenskapsmän som tolkade kroppen utifrån likartade intressen 
och önskningar om att skapa sociala och biologiska skillnader mellan 
män och kvinnor.33

Schiebingers bok gavs ut  men även i senare forskning har 
-talsmedicinens sökande efter fasta, biologiska definitioner av kön 
ofta betonats på ett, som jag ser det, oproportionerligt sätt. I samman-





fattningar och bakgrundskapitel upprepas, ibland med hänvisning till 
Laqueur, hur det i den medicinska vetenskapen under seklet etablerades 
en essentiell särartsmodell där skillnader mellan män och kvinnor för-
ankrades djupt i kroppen och biologin. Ett exempel är historikern John 
Tosh som i boken A man’s place på ett visserligen nyanserat vis ifrågasät-
ter bilden av en strikt uppdelning mellan en manlig offentlig sfär och en 
kvinnlig hemsfär i -talets England. Mannens plats var inte huvud-
sakligen offentligheten utan Tosh argumenterar för att ett engagerat 
deltagande i hemsfären ingick i medelklassens mansideal. En anled-
ning till att idealet om den hemorienterade mannen aldrig etablerades 
ordentligt är enligt Tosh -talsmedicinens strikta uppdelning mellan 
kvinnligt och manligt. Den starka särartsideologi, enligt vilken mäns 
och kvinnors kroppar uppfattades som fullständigt olikartade, sepa-
rerade och fastlåsta underminerade tanken på att könen harmoniskt 
kunde förenas i en och samma sfär. Tosh beskriver medicinens särskil-
jande mellan en kvinnlig och en manlig biologi under denna period 
som mer absolut och fastlåst än någonsin.34

Laqueur själv har visserligen betonat att äldre teorier om könslikhet 
levde kvar parallellt med tvåkönsmodellen men ägnar i sin bok påfal-
lande lite utrymme åt att visa detta. Ambitionen är bitvis snarare den 
motsatta. För att illustrera hur starkt det vetenskapliga särartstänkan-
det var under -talet poängterar han exempelvis att det gjordes vissa 
upptäckter inom utvecklingsanatomin vid mitten av seklet som indi-
kerade att män och kvinnor ser likadana ut i fosterstadiet och delar 
ett gemensamt ursprung i ett, till sin byggnad, androgynt embryo. 
Dessa rön kom dock enligt Laqueur aldrig att få någon egentlig bety-
delse eftersom teorier om könslikhet inte var politiskt viktiga vid denna 
tid.35

Det skarpa särskiljandet mellan mäns och kvinnors kroppar är en 
viktig aspekt av -talsmedicinen som även beskrivs och diskuteras 
i denna studie. Det finns dock skäl att anta att de medicinska idéerna 
om könens särart aldrig var så homogena och absoluta som Schiebinger, 
Tosh, och bitvis även Laqueur hävdar.36 Jill Matus har i ett kapitel i 
boken Unstable bodies visat på glidande könsdefinitioner och könslik-
heter i den viktorianska medicinska diskursen. Hon menar att kön och 
sexualitet var tvetydiga och omtvistade kategorier i periodens medi-
cinska texter, och att naturen och graden av skillnader mellan kvinna 
och man var under debatt och ständig utmaning.37 Även Moscucci har 





påpekat att -talets medicinska idéer om kvinnans sociala öde var 
långt mer motsägelsefulla och komplexa än vad som tidigare hävdats. 
Hon menar att de snarare avslöjar en viss grad av osäkerhet i synen 
på kvinnans funktion i samhället och indikerar att makt- och auktori-
tetsförhållanden mellan män och kvinnor uppfattades som problema-
tiska.38

1800-talets medicinska böcker och rådgivningstexter 
– material, avgränsningar och metod

Tolkningar, teorier och definitioner av mäns och kvinnors kroppar for-
mulerades liksom idéer om könslivet och det individuella livet under 
-talet framför allt i medicinska texter och rådgivningsböcker och 
det är i dessa jag har funnit materialet till denna studie. Innan jag går in 
på en mer specifik beskrivning av dess karaktär och av mina kriterier för 
urval och avgränsningar bör dock något nämnas om framväxten av den 
här typen av böcker.

Utgivningen av populärmedicinska böcker om könsförhållanden har 
i Europa en lång tradition. Under - och -talen producerades 
böcker om mäns och kvinnors kroppar, könsnjutningar och sjukdomar. 
Människans fortplantning utgjorde ett mysterium liksom frågor om 
fruktsamhet och möjligheterna att få barn av ett visst kön. Den engel-
ske medicinhistorikern Roy Porter har tolkat den sexrådgivningslittera-
tur som gavs ut kring sekelskiftet  i relation till en allmänt växande 
utgivning av tryckta texter, till hur kyrkans diktat under den tidiga upp-
lysningen blivit moget för utmaningar och ifrågasättanden, till medici-
nens tilltagande auktoritet och till det borgerliga samhälle som så smått 
börjat ta form.39 

Den riktigt stora utgivningen av medicinsk litteratur om kropp, 
könsförhållanden, livsstil, sexualitet, reproduktion, hälsa och äkten-
skapligt samliv brukar dock dateras till slutet av -talet och än tyd-
ligare kopplas samman med framväxten och etableringen av ett borger-
ligt samhällsskikt. Enligt Foucault kan den framväxande borgarklassens 
omsorg om könets och den egna kroppens speciella hälsa och hygien 
tolkas som en akt av självhävdelse. Han har hävdat att alla dessa verk 
om kroppshygien, konsten att leva länge och metoderna för att skaffa 
friska, livskraftiga barn vittnar om den borgerliga hegemonins tillväxt-





process och försök till etablering. Medan adeln, för att hävda sin kropps 
särart, hade blickat bakåt och fokuserat på anorna, giftena och det stolta 
blodet, vände borgarklassen blicken åt andra hållet och intresserade sig 
för avkomman och för organismens kvalité och livskraft. Vad blodet 
hade varit för adeln blev den välmående organismen, könet och den 
sunda sexualiteten för borgarklassen. Det handlade om vad kroppen 
kunde betyda för borgarklassens nutid och framtid.40

Det sena -talets fokus på självförbättring, sexuell hälsa och 
omsorg om det kroppsliga välbefinnandet har även behandlats av his-
torikern Dorinda Outram som menar att detta i hög utsträckning var 
en fråga om individens nya ansvar för sitt eget välbefinnande. Hon har 
beskrivit hur terapeutiska råd till medelklassen formulerades i popu-
lära hälsoböcker och hur en idé om ”hälsa” som ett resultat av indivi-
dens eget ansvar för första gången uppstod som ett ideal att sträva efter. 
Hälsan gick dock inte att ta för given utan måste läras in och medbor-
gerligt ansvar blev enligt Outram liktydigt med en hälsobefrämjande 
livsstil. Hon har beskrivit hur författarna till medicinska rådgivnings-
texter från slutet av -talet började använda en rad strategier för 
att koppla samman individer till kollektiv, formade av gemensamma 
ansvarskänslor. Att riskera livets kvalité i en mänsklig kropp kunde ses 
som en antikollektiv synd som ifrågasatte alla mänskliga band.41

Även Jordanova har påpekat hur individer från och med det sena 
-talet aktivt förväntades sörja för den egna hälsan, för sin egen 
skull, för familjen, klassen, samhället och nationen. Detta budskap 
genomsyrade den medicinska rådgivningslitteratur som predikade en 
balanserad och hälsosam livsstil, uttryckte omsorg om befolkningen, 
och kritiserade överdåd, lyx och alla former av självtillräcklighet. Tonen 
i dessa texter var enligt Jordanova påfallande moraliserande och upp-
fostrande och uttryckte en ambition att reglera och ändra läsarens 
beteende. I komplexa idéer om livsstil involverades ofta hela männi-
skan, hennes kropp och själ, ofta sedd i relation till familjen. Livsstil 
kunde vara ett sätt att formulera tankar om klass, kön och hela natio-
ner, i synnerhet under senare delen av -talet då tanken på att gene-
rera en hälsosam befolkning för att underbygga nationens styrka var 
vanlig.42

I Sverige kom den stora utgivningen av medicinska böcker och 
rådgivningstexter med fokus på könsrelationer, reproduktion, äkten-
skap, livsstil, hälsa och mäns och kvinnors kroppar igång ordentligt 





under -talets första hälft.43 I början av det nya seklet översattes en 
hel del tyska texter men det publicerades även svenska, populära och 
inommedicinska texter, förlossningsläror, läkarböcker och vetenskap-
liga artiklar. Denna utgivning höll i sig under seklet och kan, vilket dis-
kuteras mer utförligt längre fram, ses i relation till den enskilda indivi-
dens nya roll i formandet av kollektiva identiteter, knutna till klassen, 
nationen, familjen och könet.

Jag har med fokus på begreppen kön och individualitet gått igenom 
de tryckta medicinska texter som under -talet gavs ut i Sverige, 
såväl inommedicinska böcker och tidskrifter som en mer populär, 
ofta översatt, medicinsk rådgivningslitteratur. Det rör sig om en stor 
mängd läkarböcker, medicinska handböcker, förlossningsläror, broschy-
rer, artiklar, hälsoläror och rådgivningstexter om kropp, hälsa, livsstil, 
könsförhållanden och äktenskap. Till avhandlingens inledande fallstu-
die i del I om synen på barnlösa och ofruktsamma äktenskap har jag 
även studerat de medicinska -talstexter, utgivna i Sverige, i vilka 
just detta ämne behandlas. I avhandlingens sista del IV har det medi-
cinska materialet kompletterats med de uppfostrings- och rådgivnings-
böcker som under -talet specifikt behandlade föreställningar om 
ogifta män. Det rör sig om rådgivningsböcker om familj, äktenskap, 
könsrelationer, livsstil och dygder för män, vilka i form, tilltal och bud-
skap i hög utsträckning påminner om den parallellt utgivna medicinska 
litteraturen. Medan uppfostrings- och rådgivningsböcker för kvinnor 
har analyserats utförligt i tidigare svensk forskning finns än så länge få 
studier av motsvarande böcker för män.44 Detta kan motivera utvidg-
ningen av materialet i just det kapitel som särskilt analyserar idéer om 
manlighet.

En del av de drygt  böcker och artiklar som mer eller mindre 
utförligt diskuteras i denna studie finns förtecknade i bibliografierna 
Svenskt boklexikon (–) respektive Svensk bokkatalog (–). 
Många kortare rådgivningstexter och småskrifter finns dock inte upp-
tagna i dessa kataloger utan har på olika sätt sökts i samlingarna på 
Kungliga biblioteket i Stockholm och på Uppsala universitetsbiblio-
tek.45

Kriterierna för urval i delarna I–III har varit att böckerna i fråga ska 
vara författade av läkare eller personer som särskilt ägnat sig åt biologi 
eller medicinsk vetenskap och behandla frågor om kropp, hälsa, livsstil, 
sexualitet, reproduktion, könsförhållanden och äktenskapligt samliv. 





Ibland har det framgått av titeln vilka böcker, artiklar, broschyrer och 
småskrifter som berör dessa ämnen men jag har även gått igenom mer 
allmänt rubricerade hälsoläror och läkarböcker, i vilka frågor om köns-
livet ibland behandlades under egna rubriker eller i separata ”bihang”. 
-talets viktigaste medicinska tidskrifter, som den av Svenska läkare-
sällskapet utgivna Hygiea och, under seklets första årtionden, Tidskrift 
för läkare och pharmaceuter har även studerats. I den mer allmänt hållna 
uppfostrings-, äktenskaps- och rådgivningslitteratur som analyseras i 
del IV har jag ägnat mig åt texter som specifikt behandlar frågor om 
manlighet och familje- respektive ensamliv.

En stor del av den medicinska litteratur som under -talet gavs ut 
på svenska utgjordes av populära medicinska böcker, skrivna av läkare 
för en icke-akademisk publik, utgivna i många upplagor, ofta kommer-
siellt framgångsrika och översatta till olika språk. Inte sällan fanns en 
uppfostrande ambition i dessa texter och jag har valt att sammanfat-
tande benämna dessa böcker och småskrifter som medicinsk rådgiv-
ningslitteratur. Tilltalet, formen och de ideal som formulerades påmin-
ner på många sätt om -talets parallellt utgivna uppfostrings- och 
rådgivningslitteratur om äktenskap, familjeliv och könsrelationer. För-
fattarna till den medicinska rådgivningslitteraturen poängterade sin 
auktoritära roll som läkare och det vetenskapliga studiet av omvärlden 
som en väg till tillförlitliga utsagor om kropp, livsstil och könsrelatio-
ner. De fokuserade på individuella dygder och förmedlade en stark tro 
på den fysiska kroppens möjligheter att avslöja mäns och kvinnors rätta 
roller i det sociala livet. Rådgivningsböckerna innehåller en blandning 
av specifika medicinska rön och mer svepande teorier, råd och upplys-
ningar om hälsa och livsstil och författarna använde ett ofta symboliskt 
och figurativt språk.

Redan av titeln framgår ibland vem den tänkta läsaren var. Det 
kunde röra sig om ”bildade” av alla klasser, älskande, husmödrar, yng-
lingar, nygifta par och unga kvinnor.46 En närmare läsning visar dock 
att författarna ofta formulerade borgerliga värderingar, erbjöd identifi-
kation och positionerade sina läsare som ”medelklassindivider”.47 Bor-
gerliga dygder som ansvar, måttfullhet och självdisciplin fördes fram i 
de böcker som handlar om livsstilens inverkan på den fysiska kroppen. 
Ibland förutsattes tjänstefolk finnas till handa, kvinnor antogs på gott 
och ont vara stillasittande, icke kroppsarbetande och lida brist på frisk 
luft. Män beskrevs som utbildade men inte alltför välbärgade. De var-





nades för alltför intensiva studier och båda könen för bekväma vanor 
och urbana nöjen.

Den medicinska rådgivningslitteraturen utgörs dels av svenska texter 
och dels av översättningar från framför allt tyska men även från franska, 
engelska och andra språk. Översättningarna utgör den största delen 
av källmaterialet, vilket medför att ”det specifikt svenska” till viss del 
försvinner i denna studie till förmån för en bredare bild av de före-
ställningar och konventioner som europeiska läkare och rådgivnings-
författare delade under -talet.48 Den parallella analysen av svenska 
originaltexter och översättningar kan visserligen innebära en risk för att 
olikartade kulturella kontexter och idévärldar förs samman på ett pro-
blematiskt sätt. En närmare analys av dessa böcker visar dock att de 
åtminstone utifrån mina frågeställningar sällan skiljer sig åt enligt några 
nationella mönster.

Det var i -talets medicinska texter och rådgivningsböcker en 
angelägen uppgift att upprätta skillnader mellan stad och land, civi-
liserade och ociviliserade människor, europeiska och utomeuropeiska 
folk, och även mellan nationer. Rådgivningsböcker vars författare kom 
från Tyskland, Frankrike eller Sverige belyser vid en parallell läsning en 
mängd likartade retoriska strategier för att framställa livsbetingelserna 
i den egna kulturen eller nationen som särskilt gynnsamma för befolk-
ningens utveckling, kvalité, hälsa och livskraft. Sådana gemensamma 
sätt att diskutera, jämföra och undersöka exempelvis hur kroppar skiljer 
sig åt beroende av klimat, livsmiljö och grad av kultivering har jag sett 
som mer givande att studera än vad som eventuellt skiljer en ursprung-
ligen tysk rådgivningsbok från en svensk.

En annan aspekt av översättningarna handlar om konkreta svårighe-
ter med att dra några distinkta gränser mellan ”svenskt” och ”utländskt” 
i den här typen av böcker. I Sverige fanns liksom i många andra länder 
under större delen av -talet inte någon lag om litterär äganderätt 
beträffande översättningar. Författaren till originalet behövde inte arvo-
deras, vilket gjorde det billigare för förlagen att översätta utländska 
böcker i stället för att producera nya.49 Detta ledde till att det under 
seklet också gavs ut en mängd ”bearbetningar” och ”översättningar med 
tillägg” där den svenska översättaren hade en central roll och kunde 
föra in egna idéer, bearbeta, låna och kopiera stycken ur andra texter. 
I boken Doktor Grahams Helso-lära från  är exempelvis hela det 
kapitel som handlar om hälsoförhållanden för olika åldrar och kön 





ett tillägg av översättaren A. G. Andersson, ”efter fullt godkända för-
fattare”, med motiveringen att ämnet saknades i det engelska origi-
nalet.50 Detta var ett mycket vanligt tillvägagångssätt. Översättningar 
och bearbetningar gjordes i synnerhet av populärmedicinska texter och 
dess därmed internationella karaktär har påpekats i tidigare forskning.51 
Författarna refererade till varandra över nationsgränserna, skrev av var-
andra och förmedlade en väv av föreställningar som ter sig svår att dela 
in nationsvis.

”Lån” och bearbetningar förekom inte bara över nationsgränserna 
utan även mellan inommedicinska verk och den mer populära medi-
cinska rådgivningslitteraturen. En recension i den medicinska tidskrif-
ten Hygiea från  avslöjar hur detta kunde gå till. Recensenten, 
doktor Knut Fabian Levin, skrev om August Timoleon Wistrands Frun-
timmersläkaren, en handbok för husmödrar och hävdade att boken till-
hör de ”så kallade medicinska folkskrifternas antal”. Fruntimmersläka-
ren påstods till största delen utgöras av en nästan ordagrann avskrift av 
obstetrikprofessorn Pehr Gustaf Cederschiölds väl ansedda Lärobok i 
vården om qvinnans slägtlif som gavs ut i tre delar –. Wistrand 
borde enligt recensenten fortsättningsvis skriva böcker med ett mer 
självständigt och gediget innehåll.52

Dessa synpunkter besvarades dock av Wistrand som inte var sen 
att framhålla populärvetenskapens förtjänster. Han ville liksom många 
andra -talsläkare i populär form föra ut medicinska råd om kvin-
nans reproduktiva kropp och hälsa och argumenterade för nyttan av 
medicinsk upplysning till en större allmänhet. Inte minst på lands-
bygden kunde medicinska handböcker verka som ”ett högst vigtigt 
bidrag för sundhetspolis och allmän helsovård öfverhufvud”. Författare 
till populärmedicinska verk borde enligt Wistrand uppsöka de bästa, 
enklaste och lättfattligaste sjukdomsbeskrivningarna. Eftersom Ceder-
schiölds handbok i förlossningskonsten påstods vara okänd för alla 
utom läkare hade det, som han såg det, varit dumt att förbise denna.53

Mitt material inkluderar medicinska texter av båda dessa typer. 
Cederschiölds Lärobok i vården av qvinnans slägtlif studeras utförligt i 
del II och mer populära böcker i stil med Wistrands Fruntimmersläka-
ren analyseras i samtliga kapitel.54 I stället för att upprätta skarpa grän-
ser mellan populära och inommedicinska texter har jag läst texterna 
parallellt och med samma utgångspunkter. Detta eftersom de i många 
avseenden delar en gemensam kulturell kontext och i samma mån 





förmedlar en komplexitet i tolkningarna av kön och individualitet.55 
Det finns naturligtvis en rad skillnader mellan Cederschiölds och 
Wistrands böcker men mot bakgrund av mina frågeställningar handlar 
dessa mindre om böckernas vetenskapliga status, originalitet och kva-
lité än om förmedlade bilder, metaforer, teorier och tendenser. Kon-
kreta begrepp i anslutning till föreställningar om könslivets och det 
individuella livets strävanden tycks ha vandrat mellan texter vars epis-
temologiska nivå ibland skiljer sig åt men vars språkbruk, stil, använ-
dande av metaforer och förmedlade budskap är likartade.56

Det var under -talet dessutom vanligt att en och samma person 
skrev både inommedicinska och mer populära böcker, och i båda 
typerna diskuterades människokroppen ur ett långt vidare perspektiv än 
vad som kommit att bli vanligt i senare tiders vetenskap. Just Wistrand 
är ett bra exempel på detta. Hans medicinska specialfack var rättsmedi-
cinen och tillsammans med sin bror, Alfred Hilarion Wistrand, var han 
en av seklets mest flitiga författare även inom detta område.

Min genomgång av medicinska texter och rådgivningsböcker tar 
med undantag av en inledande kort fallstudie ur -talsmedicinen 
sin början kring år  och avslutas ett helt sekel senare. Det var 
vid sekelskiftet  som läkare först började beskriva mäns och kvin-
nors kroppar som mer eller mindre präglade av ett kvinnligt kodat 
könsliv och ett manligt kodat individuellt liv. Definitionerna, teorierna 
och meningsskapandet kring detta följde fortsättningsvis i få avseenden 
någon specifik eller tydlig kronologi och det är fullt möjligt att studera 
detta motsatspar i medicinska och populärmedicinska texter långt efter 
min undersökningsperiod. Jag har dock av två anledningar valt att följa 
diskussionen om kön och individualitet fram till just åren runt .

Den första handlar om källtexternas sammanvävda karaktär under 
-talet. Som tidigare nämnts förmedlar svenska originaltexter, över-
sättningar och bearbetningar en integrerad väv av föreställningar som 
inte bara är svår att dela in nationsvis utan även kronologiskt. Iden-
tiska formuleringar och resonemang om exempelvis vad som känne-
tecknar mäns och kvinnors kroppar, betydelsen av att leva ensam, 
livsmiljöns inverkan på könsutvecklingen eller familjens stabiliserande 
kraft kunde föras fram med samma självklarhet i början, mitten och 
slutet av seklet. Författarna hade inga problem att citera, referera eller 
helt enkelt kopiera delar ur en text som gavs ut  eller ibland  
år tidigare. Denna kontinuitet och tendens att ordagrant referera och 





knyta an till föreställningar som formulerades många årtionden tidigare 
går inte på samma sätt att finna i medicinska texter efter sekelskiftet 
 då utgivningen av översättningar kom att ändra karaktär.

De svenska bokförläggarna motsatte sig länge de försök som under 
-talets senare del gjordes att skapa en internationell union för 
skydd av litterära och konstnärliga verk. Motiveringen var att en anslut-
ning till denna skulle fördyra översättningarna till svenska, eftersom 
förlagen då var tvungna att betala honorar även till de utländska för-
fattarna. Detta skulle enligt en diskussion som fördes på -talet 
innebära konkurs för många förlag. Först  anslöt sig Sverige efter 
påtryckningar från Sveriges Författareförening till den så kallade Bern-
konventionen, som innebar ett översättningsskydd tio år efter origina-
lets publicering. Bearbetningar och översättningar kunde då inte på 
samma sätt som tidigare göras utan författarens tillåtelse och ersätt-
ning.57 Den ymniga utgivningen av medicinska småskrifter som utan 
referenser baserades på andras arbeten minskade och därmed även ten-
densen att citera och referera resonemang som första gången formulera-
des många årtionden dess förinnan.

Valet att avsluta undersökningen kring år  handlar även om en 
mer idémässig förändring av de medicinska texter som skildrar frågor 
om kropp och kön vid denna tid. Idéhistoriker har beskrivit sekelskiftet 
 som en period av reformering och modernisering av de vetenska-
per som ägnade sig åt könslivet. Svenska läkare som Karolina Wider-
ström och Anton Nyström verkade för sexualupplysning och sexualhy-
gien och vände sig uttalat mot en äldre, förmodat mindre vetenskaplig 
tradition.58 Den moderna sexologin, förknippad med namn som Ric-
hard von Krafft-Ebing, Havelock Ellis, August Forel, Magnus Hirsch-
feldt och Sigmund Freud, växte fram. Med fokus på Anton Nyström 
menar Claes Ekenstam i sin avhandling Kroppens idéhistoria att denna 
modernisering bland annat innebar en tydligare separation mellan det 
fysiska kärlekslivet och människans övriga känsloliv.59 Precis som fysi-
ken kunde det sexuella livet påstås följa benhårda ”lagar” och den veten-
skapliga behandlingen av sexualiteten hade ambitionen att anta formen 
av en ren naturvetenskap, åtskild från en diskussion om könslivets 
etiska aspekter.60 Eva Palmblad har beskrivit den strävan som i början av 
-talet fanns att utforma och avgränsa sexualiteten som en specifik 
vetenskaplig fråga. En sexuell hygien och moral skulle på strikt veten-
skaplig grund garantera en objektiv behandling av könslivet.61





Under -talet var de medicinska diskussioner som fördes om 
kropp och kön långt ifrån fria från explicita värdeomdömen och en 
förespråkad moral. Läkare använde ofta lika mycket kraft och utrymme 
åt att avhandla kroppsliga som moraliska och sociala aspekter av köns-
förhållanden, äktenskap och sexualiteten och kroppen analyserades 
ständigt i relation till den omgivande livsmiljön. Den blandning av 
etiska och vetenskapliga begrepp som präglar -talets medicinska 
diskussion om mäns och kvinnors kroppar och liv kom kring sekel-
skiftet  alltså att få konkurrens av mer entydiga biologiska resone-
mang. Den moderna sexologin var naturligtvis inte ”objektiv” eller fri 
från det kulturella sammanhang i vilket den växte fram men behand-
lingen av kropp och kön såg i viss mån annorlunda ut än tidigare. Mäns 
och kvinnors kroppar och begär uppfattades inte längre som moraliska 
och obeständiga, formade av livsstil, själsliga intryck, klimat, läsning, 
arbete, stadsliv och ensamhet. Sexualiteten antogs i vissa fall följa ben-
hårda lagar, möjliga att kartlägga enligt strikta och systematiska meto-
der. Med den moderna sexologins objektiva anspråk kom kroppen att 
framställas som mer beständig och sluten från omvärlden.

Något bör också nämnas om själva läsningen av dessa texter. Jag 
menar att det finns skäl att beskriva både omfattande tendenser i den 
medicinska litteraturen och att visa på nyanser, motsägelser och konflik-
ter. För att uppmärksamma specifika innebörder och resonemang i dis-
kussionerna om kön och individualitet har jag parallellt med de övergri-
pande beskrivningarna även studerat mer avgränsade teman och gjort 
närmare analyser av ett begränsat antal texter. De böcker som har utsatts 
för en mer närgången läsning är valda för att de indikerar bredare ten-
denser i den medicinska litteraturen, illustrerar konflikter, och för att 
författarna till dessa texter artikulerade sina idéer särskilt tydligt. Många 
teman och föreställningar som togs upp av dessa författare uttrycktes 
även av andra skribenter men mindre klart eller bara kortfattat.

Disposition

Texten är disponerad i fyra delar som i sig utgör nedslag i en långvarig 
och heterogen diskussion. Sammantaget är dessa delstudier tänkta att 
visa hur ett polariserat tänkande om kön och individualitet växer fram i 
-talsmedicinen, hur det kopplas till mäns och kvinnors kroppar och 





får en naturgiven status samtidigt som det ständigt ifrågasätts och omvär-
deras, samt i specifika situationer visar sig vara synnerligen instabilt.

Del I, ”Kön och individualitet”, inleds med en kort fallstudie 
om synen på mannen, könslivet och fruktsamheten under -talet. 
Denna är tänkt att illustrera hur det medicinska begreppsliggörandet av 
skillnad ändrade karaktär runt år  och hur tolkningar av kvinnors 
och mäns kroppar under det nya seklets första hälft började inbegripa 
föreställningar om könslivet och det individuella livet. Reproduktion, 
artväsende och släktets bibehållande definierades i många populär-
medicinska texter som kvinnliga medan det individuella jagets fysiska 
behov, såsom utveckling, omsättningen av mat och dryck, andning 
och rörelse associerades till parallella föreställningar om manskroppen. 
Syftet med denna delstudie är att beskriva hur motsatsparet kön och 
individualitet fick en biologisk innebörd och började strukturera medi-
cinska tolkningar av kvinnligt och manligt. Processen diskuteras i rela-
tion till en vidare social kontext som handlar om borgarklassens fram-
växt och försök till etablering.

I del II, ”Det fysiska äktenskapet”, skildras en annan men lika bety-
delsefull förståelse av kvinnligt och manligt. Den romantiska medicin 
som i Sverige fick betydelse under - och -talen analyseras och 
kronologiskt ligger fokus även här på seklets första hälft och mitt. Av 
den romantiskt inspirerade medicinen, vars företrädare exemplifieras 
främst av Pehr Gustaf Cederschiöld och Israel Hwasser, framgår en, i 
många avseenden, helt omvänd användning och värdering av begrep-
pen kön och individualitet än den som tecknas i del I. Romantikerna 
hyllade könslivet som ett positivt uttryck för biologisk och kulturell 
utveckling medan det individuella livet förknippades med en histo-
riskt sätt äldre, lägre, mer primitiv, sinnlig, omogen, odifferentierad och 
materiell nivå. Konstruktionen av en kroppslig heterosexuell norm dis-
kuteras i relation till idéer om äktenskap och en förmodat naturvuxen 
och stabil samhällsordning.

En ambition i avhandlingens två första delar är att parallellt studera 
föreställningar om kvinnligt och manligt enligt idén om att kön kon-
strueras relationellt och att mans- och kvinnobilder även tjänar på att 
studeras i förhållande till varandra. Att uppmärksamma, diskutera och 
beskriva hur skillnader mellan män och kvinnor formas och etableras 
innebär dock ironiskt nog en risk för att tänkandet kring könens olik-
het återskapas och manifesteras oavsiktligt.62 Ett uteslutande fokus på 





motsatsparen kvinnligt/manligt och kön/individualitet kan dessutom 
ha en tendens att dölja andra slags sociala och kulturella gränsdrag-
ningar exempelvis i termer av klass, etnicitet och ålder. För att inte 
stanna i en analys av särskiljanden enbart mellan kvinnligt och man-
ligt har jag i bokens två senare delar valt att separat studera tolkningar 
dels av det kvinnligt kodade könslivet och dels av den manligt kodade 
individualiteten.

I del III, ”Instabila kroppar”, görs således en närmare undersökning 
av de medicinska associationerna mellan kvinnokroppen och könslivet. 
Mer specifikt behandlas föreställningar om puberteten och syftet är att 
nyansera den vanliga beskrivningen av kvinnan som en representant för 
arten, bunden till naturen och determinerad av biologiska cykler. Tolk-
ningar av könsmognad, fertilitet och hälsa studeras liksom de många 
medicinska jämförelserna mellan olika kvinnogrupper. Vetenskapliga 
särskiljanden i termer av ålder, klass och etnicitet läses i relation till 
bilder av det kroppsliga könet som påfallande instabilt och förhand-
lingsbart. Föreställningar om grundläggande likheter mellan den kvinn-
liga och manliga biologin diskuteras liksom de nya teorier och meta-
forer som vid mitten av seklet formulerades i samband med upptäckten 
av kvinnors spontana ägglossning. Vad betydde dessa för förståelsen av 
kvinnan som biologisk, kulturell och sexuell varelse?

I del IV, ”Den splittrade individen”, analyseras den andra sidan i 
motsatsparet – associationerna mellan manlighet och individualitet. 
Det medicinska materialet kompletteras här med annan rådgivningslit-
teratur och fokus riktas mot en grupp som mer än andra förknippades 
med oberoende, rörlighet och självcentrering – -talets ogifta män. 
Utan några egentliga band till kvinnor, barn och reproduktion eller 
med något ansvar för mänsklighetens bibehållande och gemenskap fick 
seklets ungkarlar representera en manlig individualitet som inte längre 
utgjorde ett ideal utan ett hot. Manligt kodade egenskaper som jag-
styrka, autonomi och en upprättad distans till kroppen, könet och släk-
tet visar sig vid en närmare analys kunna drivas för långt och uppfattas 
som både hotande och beklagliga. Undersökningen inbegriper inte bara 
föreställningar om manskroppen utan även hur den manligt kodade 
individualiteten hade en tendens att häfta vid fenomen långt utanför 
kroppens sfär. Ett syfte med delstudien är att synliggöra de skillnader 
som konstruerades mellan män med referenser till framför allt klass och 
civilstånd.





I en kort avslutning diskuteras det samtidigt beständiga och obe-
ständiga motsatsparet kön och individualitet. Vad innebar det att dessa 
begrepp integrerades i tolkningar av kvinnligt och manligt och vad kan 
en historisk analys av detta bidra med?





I. KÖN OCH INDIVIDUALITET

En ofta citerad passage ur den franske filosofen Jean-Jaqcues Rousseaus 
uppfostringstext Émile från , fångar en föreställning om män och 
kvinnor som kring sekelskiftet  började formuleras i populärmedi-
cinska texter:

Mannen är inte speciellt man, utom i vissa ögonblick; kvinnan är kvinna 
hela sitt liv igenom eller åtminstone hela sin ungdom. Ständigt erinras hon 
om sitt kön, och för att rätt fylla dess bestämmelse måste hon ha en därmed 
överrensstämmande kroppskonstitution.1

Att vara kvinna innebar enligt Rousseau att vara behäftad med och 
ständigt påmind om sitt kön – ett slags kvinnlighet som i sin rätta utöv-
ning också krävde en särskild kropp. Mannen var jämförelsevis friare att 
pendla mellan en allmänmänsklig och en könsbestämd identitet. Han 
sågs i första hand som en individ och trädde bara tillfälligtvis in i den 
specifika rollen som man. Även detta krävde en speciell slags kropp och 
i det följande diskuteras hur föreställningar om kön och individualitet 
kom att forma den medicinska förståelsen av kvinnors och mäns fysiska 
liv under -talets första hälft och mitt. Syftet är att granska den 
process som fick bilden av kvinnan som kön och mannen som individ 
att framstå som ett naturgivet faktum. Tolkningarna av kvinnors och 
mäns kroppar studeras parallellt, dels via en genomgång av ett flertal 
texter, och dels genom en närmare läsning av den tyske läkaren Her-
mann Klenckes populärmedicinska bok Qvinnans naturlif som översat-
tes till svenska . Denna bok är vald för att den är särskilt utförlig 
och tydlig i sina resonemang om könslivet och det individuella livet och 
för att den indikerar en bredare tendens i den medicinska litteraturen. 
Som vi ska se längre fram formulerade Klencke och andra läkare under 
-talets första hälft och mitt definitioner av kvinnligt och manligt 





som känns igen i senare darwinistiska teorier om kön men som också 
kritiserades och väckte debatt i vissa sammanhang.

Inledningsvis presenteras en kort fallstudie om synen på ofruktsam-
het i det medicinska -talet som är tänkt att illustrera en övergång 
i tolkningarna av kropp och könsliv kring sekelskiftet . Varför 
uttryckte läkare ett särskilt intresse för manskroppen i samband med 
frågor om ofruktsamhet? Hur har ämnet behandlats i tidigare forskning 
och vilka möjliga analysvägar finns?

Större delen av kapitlet ägnas dock åt en undersökning av det tidiga 
-talets medicinska definitioner av kvinnors och mäns kroppar. Den 
övergripande frågan handlar om hur dessa formades i relation till före-
ställningar om kön och individualitet. Hur kom tolkningar av könslivet 
och det individuella livet att integreras i den kvinnliga respektive manliga 
biologin? Denna frågan diskuteras vidare genom analysen av Qvinnans 
naturlif som även illustrerar hur begreppen kön och individualitet kunde 
ingå i en tydligt hierarkisk föreställning om förhållandet mellan natur 
och kultur. I en avslutande sammanfattning diskuteras de medicinska 
bilderna i relation till ett vidare kulturellt sammanhang. I vilken mån är 
det rimligt att se särskiljandet mellan kvinnan som kön och mannen som 
individ i relation till borgarklassens framväxt och försök till etablering?

Om mannen, könslivet och fruktsamheten 
i det medicinska 1700-talet

Att inom äktenskapets ram sätta barn till världen var under -talet, 
enligt såväl kyrkan som vetenskapen, en av människans främsta plikter. 
I vissa fall vägde denna förväntning så tungt att barnlöshet och sexuell 
oförmögenhet kunde ses som skäl nog att skilja ett gift par åt. Läkaren 
Jonas Kiernanders (–) -sidiga Utkast til medicinal-lagfaren-
heten från  är ett av få rättsmedicinska verk som gavs ut i Sverige 
under seklet.2 I denna handbok för domare, läkare och barnmorskor 
framgår den centrala betydelsen av mannens sexuella, livgivande och 
fruktsamma kropp. En man som var kroniskt oförmögen till samlag 
eller på annat sätt obotligt ofruktsam – en så kallad snöping – borde 
enligt Kiernander även betraktas som otjänlig till äktenskap eftersom 
syftet med det sexuella samlivet, det vill säga att avla barn, i hans fall 
aldrig kunde uppnås.3





1. Jonas Kiernanders Utkast til medicinal-lagfarenheten från 1776 är den 
första svenska läroboken i rättsmedicin. Jungfrudom, kärleksdryckers inverkan 
på kroppen, ofruktsamhet och sjukdomar som framkallats genom förtrollning 
kunde vid denna tid utgöra ämnen för juridisk och medicinsk diskussion.





Snöpingar beskrevs i denna bok som en särskild mänsklig kategori 
och sågs, liksom hermafroditer, som värda att särbehandla i vissa sociala 
sammanhang. Skulle dessa grupper till exempel ha rätt att gifta sig, 
vistas inom församlingen, bekläda ett prästerligt ämbete, döpas, ärva 
egendom eller vittna i domstol?4 Borde ofruktsamma män och perso-
ner vars kön var svårbestämt ha samma medborgerliga privilegier och 
rättigheter som dem vars kroppar otvivelaktigt var manliga, sexuellt 
potenta och förmögna att bidra till det nya livets uppkomst?

Intressant nog menade Kiernander att hermafroditer, till skillnad 
från snöpingar, borde ha rätt att gifta sig, förutsatt att de kunde fort-
planta sig, antingen som man eller kvinna. Det var förmågan att sätta 
barn till världen som kvalificerade en person för äktenskap och i detta 
sammanhang var det uppenbarligen viktigare att ha en sexuellt potent 
och fruktsam kropp än ett otvetydigt kön.

Kiernander skildrade tänkbara orsaker till barnlöshet i såväl mans- 
som kvinnokroppen, men huvudansvaret för reproduktionen tycks ha 
vilat på mannen. Någon kvinnlig motsvarighet till snöpingen fanns inte 
och endast män löpte risk att definieras som kroniskt ofruktsamma och 
definitivt otjänliga för äktenskap. Det var enligt Kiernander inte alltid 
så lätt ”at skilja en fruktsam Qwinna, ifrån en ofruktsam”.5 En kvinna 
som tycktes vara ofruktsam i ett äktenskap hade många gånger visat sig 
kunna få barn i ett annat.

I en annan rättsmedicinsk bok, Läkare-grunder til biträde för styres-
män och domare, som den svenske medicinprofessorn Roland Martin 
 gav ut efter bearbetning av ett tyskt verk, Johann Ernst Hebenstreits 
Anthropologia Forensis, diskuterades likaså ofruktsamhet eller ”Skäl til 
kraftlöst Ägtenskap”.6 Även i denna bok betonades att förökningen av 
människosläktet var det äktenskapliga samlivets främsta mål. Förmå-
gan att avla barn beskrevs som den mest förnäma egenskapen hos båda 
könen och som en förutsättning för giftermål. Det uttalade förbudet att 
ingå äktenskap på grund av ofruktsamhet tycks dock bara ha gällt män: 
”De, som äro utan werkan af sin manlighet, böra icke kunna få ingå 
förbindelse til ägtenskap; oansedt de skulle förmå öfwa sin förnöjelse 
med Könet, för någon qwarwarande känsla af nöjet, och för någon lik-
nelse, som de äga af Plantnings-wätskan”.7

I paragraf efter paragraf beskrevs i Läkare-grunder eventuella fel i 
manskroppen som kunde förklara den ofrivilliga barnlösheten. Man-
nens avsaknad av testiklar och olika problem rörande ”Sädeskloten”, 





”Sädes-pulsådren”, ”Sädes-hylsorna” och ”Sädes-blåsorna” angavs som 
tänkbara orsaker till ofruktsamheten. Vidare kunde pungens förslapp-
ning, frånvaron av öppning i den ”manliga Lemmen”, för trång förhud 
och bråck förhindra fortplantning, liksom psykiska aspekter som allmän 
olust eller ”retelse-brist”.8 Det var i manskroppen orsakerna till ofrukt-
samheten söktes och diskussionen om barnlöshet antyder att ämnet 
berörde män minst lika mycket som kvinnor. På några få rader nämn-
des de kroppsliga fel en hustru kunde ha som var allvarliga nog för 
äktenskapets upplösning. Hennes könsdelar ansågs, i likhet med man-
nens för trånga förhud, kunna vara ”så pass tillslutna att afvelsen för-
hindras”.9 Detta var dock den enda aspekt av kvinnlig ofruktsamhet 
som togs upp i denna bok.

Mäns oförmåga i reproduktiva sammanhang var ett viktigt ämne 
inte bara i -talets rättsmedicin utan även i mer populärmedicinska 
böcker som gavs ut i Sverige under århundradets senare del. Frans-
mannen Louis-François de Lignacs trebandsverk Physiska Ägtenskapet 
påminner, i form och innehåll, om den medicinska rådgivningslittera-
tur som under -talet skulle komma att publiceras i stor mängd. 
Även i denna bok behandlades ämnet ”tildanande” av nya samhälls-
medlemmar och de problem med fruktsamheten som kunde uppstå.10

I kapitlet ”Om oförmögenheten” diskuterade de Lignac impotens 
och de brister i manskroppen som ansågs kunna förhindra själva samla-
get. Mannen var den som fysiskt sett bar ansvaret för att relationen var 
fruktsam och om paret förblev barnlöst erbjöd de Lignac gott om råd 
för hur den förlorade manliga förmågan skulle återvinnas.11 Ofrukt-
samma kunde både män och kvinnor vara men på de åttio sidor där 
ämnet behandlades är dock författarens större omsorg om mäns möjlig-
heter att sätta barn till världen påtaglig. Lyckan att bli far var ett viktigt 
tema, och denna antogs vara lika stor hos en enkel jordbrukare som hos 
en kung:

Detta brinnande begär at lemna efter sig warelser af sit slägte, är icke 
mindre inpregladt i alla människors hjertan, än i Konungars. Landtbruka-
ren, som underwiser sin son at föra plogen, och wid sin död lemnar honom 
en koja och friska lemmar, smakar samma nöje i faderliga kärleken, som 
den hwilken sätter på sina barns hufwud det lysande tecken, som utmärker 
magt och myndighet.12





Det brinnande, manliga begäret att lämna släktingar efter sig ingick i 
de Lignacs beskrivning av mannen som den aktive, livgivande parten i 
samband med fortplantningen. Män kunde som han såg det vara olika 
skickliga i ”befrödningen” av en kvinna medan kvinnors förmåga eller 
oförmåga i sexuella och reproduktiva sammanhang knappast diskutera-
des alls.13

Kvinnans roll vid reproduktionen togs i dessa böcker för given eller 
sågs som ointressant medan mäns definitivt upplevdes som viktig och 
många gånger även problematisk. Mannen var synnerligen involverad 
i släktets fortlevnad och ytterst ansvarig för att samlaget resulterade i 
barn. Frågan är dock hur de medicinska beskrivningarna av mannen 
som särskilt engagerad i det reproduktiva livet ska förstås? Några ned-
slag i den historiska forskningen om manlighet, könsliv och makt kan 
visa på komplexiteten i denna fråga, antyda några olikartade analys-
vägar och generera frågeställningar värda att återvända till längre fram.

Mäns sexuella oförmåga kom visserligen främst till uttryck i den 
privata sängkammaren men tidigare forskning visar att frågor om sexu-
ell potens liksom om mannens kropp och sexualitet vid övergången 
från - till -tal också hade blivit centrala i tänkandet om makt, 
politik och samhälle. Historikern Andreas Marklund beskriver i en 
kommande avhandling hur det under -talets senare del ofta var 
mannen som ansågs ansvara för den del av den äktenskapliga harmo-
nin som handlade om makarnas fysiska plikter. Kärleksplikterna var 
enligt Hustavlan mannens medan hustrun skulle uppvisa lydnad. Med 
utgångspunkt i en studie av uppländskt rättsmaterial från seklets senare 
del visar Marklund hur osämja mellan man och hustru ofta förknip-
pades med impotens, manlig oförmåga och en tom äktenskaplig säng. 
Det manliga ansvaret för den äktenskapliga sexualiteten tycktes stå i 
relation till husbondens parallella ansvar för stabiliteten i hushållet och 
Marklund ser politiska förbindelselinjer dem emellan. Han poängterar 
att äktenskaplig kärlek och ett lyckligt sexuellt samliv kunde fungera 
som ett politiskt instrument i och med att den äkta man som uppbå-
dade detta också skänkte hushållet en harmonisk atmosfär och garante-
rade dess solida grund.14

Idéer om impotens, manlighet och makt har även analyserats av histo-
rikern Robert Nye men med fokus på det franska sekelskiftet . Nye 
poängterar att det vid denna tid i den politiska diskursen hade skapats 
metaforiska kopplingar mellan manskroppen och den offentliga världen 





av medborgarskap och arbete. Mannens sexuella kapacitet kvalificerade 
honom för ett fullvärdigt medborgarskap i den moderna staten.15 Nye 
menar att medicinens definitioner av kvinnan som kroppsligen dispo-
nerad för moderskap, hustruroll och frambringande av barn var väleta-
blerade redan kring år  och att läkare nu vände uppmärksamheten 
mot män och deras kroppar. I rollen som befruktare och uppväckare av 
sexuell lust fick män en identitet som sexuella varelser, vilket gjorde det 
allt svårare för dem att representera mänskligheten som sådan, liksom för 
kvinnor att framstå som arketypiska könsvarelser.16

Med fokus på samma period som Nye, det vill säga sekelskiftet , 
har Maria Eriksson i en idéhistorisk uppsats behandlat föreställningar 
om kön i den medicinska litteratur som gavs ut på svenska eller i svensk 
översättning. Hon menar att mannen i de diskussioner som fördes om 
sexualitet och hälsa vid denna tid sågs som den självklara normen för 
människan. De flesta råd och iakttagelser i de medicinska handböck-
erna ansågs gälla även för kvinnor men texterna hade enligt Eriksson 
karaktären av ett samtal ”män emellan”. Författarna skrev om ”oss män, 
vår kraft, vår hälsa”. Den normativa manligheten framträder även i 
föreställningar om att mannen borde vara ständigt sexuellt potent och 
drivande i sexuallivet.17

Eriksson gör alltså samma iakttagelser som Nye rörande medicinens 
intresse för mannens sexualitet men ser till skillnad från honom detta 
som ett tecken på mäns normativa status och möjligheter att represen-
tera människan i generell mening. Situationen ter sig på många vis 
komplex. Ska medicinens fokus på manskroppen ses i relation till en 
ny eller gammal politisk ordning? Vittnar den sexuella manskroppen 
om en allmän föreställning om mannen som norm för människan eller 
om att han tvärtom tappat sin förmåga att representera mänskligheten 
som helhet? Handlade medicinens fokus på mannens sexuella potens 
och hans reproduktiva förmåga om samma sak? Kanske ingick man-
nens djupa engagemang i reproduktionen och släktets fortlevnad i en 
äldre föreställning om faderskap och patriarkal makt medan det fokus 
på sexualitet och potens som Marklund, Nye och Eriksson diskuterar 
representerade något nytt?

Några av dessa frågeställningar berörs av historikern Isabel Hull som 
har studerat föreställningar om det kroppsliga könets betydelse i forme-
ringen av det tyska borgerliga samhället. Hon tolkar liksom Nye medi-
cinens fokus på mannens sexualitet som ett tecken på hans nya politiska 





roll i det samhälle som under det sena -talet börjat ta form. Sexuell 
aktivitet sågs i de filosofiska och politiska diskussioner som fördes om 
en framväxande offentlighet inte bara som en fysisk nödvändighet eller 
som en olycklig påminnelse om människans djuriska arv. Sexualiteten 
hyllades också som samhällets drivkraft, som utmärkande för indivi-
dens fullkomnande och för den oberoende, vuxna, produktiva och nyt-
tiga medborgaren. Den energi som individen kom i besittning av vid 
puberteten utgjorde, som Hull beskriver det, själva motorn i skapandet 
av det borgerliga samhället. Omständigheterna kring att vara människa 
definierades i termer av könsmognad, potens, solid karaktär, medbor-
garskap, äktenskap och social stabilitet.18

Enligt det tyska pamflettmaterial som Hull studerar, förtjänade en 
man som misslyckats med att bli far inte namnet medborgare, han 
sågs bara som en halv människa. Vanliga var också beskrivningarna av 
munkar och nunnor som hermafroditiska mellanvarelser och av ung-
karlar som ”sjuka själar”.19 I denna sociala och politiska diskvalificering 
av ofruktsamma och ogifta människor känns Kiernanders diskussion 
om snöpingens status igen. Sexualiteten och den reproduktiva förmå-
gan var centrala för människovärdet och kopplades till den enskilde 
mannens sociala, ekonomiska och politiska anseende men även till 
samhället i stort. Medan det kollektiva ståndssamhället tidigare hade 
organiserat det sociala livet enligt en stabil hierarkisk och gudagiven 
ordning kom medborgarbegreppet i det framväxande borgerliga sam-
hället att grundas i den manliga individen, avklädd sin sociala status 
och regionella bakgrund. De universella politiska principerna om alla 
mäns lika värde kopplades till det enda utmärkande drag medborgaren 
hade kvar – kroppen. Hull poängterar att det borgerliga samhällets ope-
rativa princip blev individen, avklädd alla sociala kännetecken, reduce-
rad till en allmän kropp, styrd av universella naturlagar.20

Vetenskapliga idéer om könsdriften spelade enligt Hull en viktig roll 
i sammanhanget. En potentiellt fruktsam kropp vittnade om en män-
niskas förmåga att utöva sina medborgerliga plikter, att ingå äktenskap 
och uppvisa en solid karaktär. Den sexuella driften sågs som naturlig 
och självreglerande, den gav upphov till en stabil social form, nämli-
gen äktenskapet, och uppmuntrade ekonomisk produktivitet. På denna 
solida grund var det möjligt att bygga det borgerliga samhället.21

Hull redogör med utgångspunkt i Laqueurs bok Making sex för de 
reproduktionsteorier som hon menar stödjer bilden av denna ”male 





sexual model”, i vilken mannens kropp särskilt uppmärksammades. 
Idén om att mannen stod för det aktiva, livgivande bidraget vid kon-
ceptionen och kvinnan för något mer materiellt och passivt gjorde 
mannen till det särskilt sexuella könet. Hans ”natur” var avpassad för 
en aktiv, livgivande kraft och hans kropp var dess mått.22 Hull menar 
att medicinska teorier om sädesvätskans funktion i kroppen spelade en 
särskild roll i utformandet av ”the male sexual model”, enligt vilken 
individen underförstått var av manligt kön.23

Det finns alltså en rad paralleller mellan Hulls ”male sexual model” 
och Laqueurs förmoderna ”enkönsmodell”, enligt vilken mannen från 
antiken långt in under -talet utgjorde en norm även för tolkning-
arna av kvinnans kropp och reproduktiva roll.24 Men medan Laqueur 
poängterar att ”enkönsmodellen” under -talet gav vika för moder-
nare föreställningar menar Hull att ”the male sexual model” i relation 
till en ny politisk situation skulle ha etablerats under denna period. 
Sätten att förstå det medicinska intresset för manskroppen i relation 
till en vidare kulturell kontext är långt ifrån entydiga. Kan mannens 
djupa engagemang i det reproduktiva livet kopplas till hans nya poli-
tiska identitet i ett framväxande borgerligt samhälle? Eller handlar detta 
intresse snarare än en äldre hierarkisk föreställning om mannen som 
människans mått och som det normerande, enda könet?

För att komplicera bilden ytterligare finns det som sagt även anled-
ning att skilja på skildringarna av mannens sexualitet och hans repro-
duktiva roll. Det kan vara en avgörande skillnad att beskrivas som det 
särskilt sexuella könet och som särskilt aktiv i reproduktionen. Att vara 
innehavare av en stark sexuell drift innebar inte samma sak som att bära 
ansvaret för den äktenskapliga fruktsamheten. De medicinska -tals-
texterna skildrar mannen som djupt engagerad i fortplantningen, vilket 
eventuellt kan ses som uttryck för ett äldre synsätt medan medicinens 
fokus på mannens sexuella kropp representerade något nytt.

Intresset för mannens sexualitet höll i sig under -talet, vilket dis-
kuteras mer utförligt i del II och IV. Särskilda handböcker skrevs för män 
som hade ”utsväfvat i fysisk kärlek”, som drabbats av könssjukdomar 
eller ofrivilliga utlösningar och led av sexuell oförmögenhet. Oräkneliga 
är antalet texter om självbefläckelse och varningar för sädens förslösande, 
antingen i för unga år, i sömnen eller utanför äktenskapet.25

Något som däremot försvann under det nya seklet är de medicinska 
skildringarna av mannens djupa engagemang i fortplantningen och 





hans ansvar för den äktenskapliga fruktsamheten. Härnäst diskuteras 
denna övergång och hur människans könsliv, släktliv eller sexual-
funktion började formuleras i relation till det individuella, enskilda 
livets strävanden. Fokus riktas mot medicinska rådgivningsböcker från 
-talets första hälft och mitt och den övergripande frågan handlar 
om hur dessa båda principer kom att få en biologisk innebörd och i 
olika grad associeras till mäns och kvinnors kroppar.

Ett motsatspar växer fram

En ofta åberopad auktoritet i den medicinska rådgivningslitteratur som 
gavs ut i Sverige under -talet är den tyske läkaren Christoph Wil-
helm Hufeland (–). Han skrev en mängd medicinska böcker, 
av vilka ett flertal översattes till svenska under seklets första årtionden. 
I boken Enchiridion medicum formulerades en skillnad mellan könen 
som under seklet kom att åberopas allt oftare i den sociala, ekonomiska 
och moraliska organiseringen av män och kvinnor, åtminstone i de 
högre samhällsklasserna:

Hela qvinnans organisation är inrättad och beräknad för production och för 
ett dubbellif, sexualfunctionen är den rådande tendensen, hos mannen en 
underordnad. (Redan könsdelarne antyda detta genom sitt läge; hos qvin-
nan sitta de invändigt, på det närmaste sammanväfda med organismen, hos 
mannen utanpå, liksom blott en tillfällighet).26

Med sitt påstående att kvinnan lever ett dubbelliv menade Hufeland att 
hon har en kropp inrättad såväl för det egna livets behov som för bar-
nets och människosläktets fortlevnad. Det sistnämnda syftet, ”sexual-
functionen”, ansågs dominera kvinnan fysiskt och psykiskt medan de 
manliga könsdelarnas placering utanför kroppen signalerade könslivets 
tillfälliga och underordnade betydelse. Mannen levde inget dubbelliv 
utan var kroppsligen fokuserad på det egna jagets strävanden medan 
kvinnan fysiskt tycktes vara sammanvävd med sin reproduktiva roll.27

Idéerna om människans individuella respektive sexuella liv kan jäm-
föras med en gammal föreställning som förmedlats främst via Aristote-
les om att livet behärskas av två impulser. Den ena handlade om att 
nära sig och växa och den andra om att fortplanta sig.28 Dessa båda 
impulser kunde lätt uppfattas som motställda varandra och enligt idé-





historikern Gunnar Eriksson tolkades de av de romantiska biologerna 
i början av -talet som ett centralt exempel på naturens polaritet. 
Såväl Friedrich Wilhelm Schelling som den svenske botanikprofessorn 
Carl Adolph Agardh såg näringsimpulsen som en evolverande, omda-
nande kraft i naturens historia, och fortplantningsdriften som en kon-
serverande och stabiliserande sådan. Innan könsutvecklingens inträde 
antogs organismen befinna sig i ett vegetativt stadium karaktäriserat av 
snabb utveckling. En annan framträdande svensk botanist och roman-
tiker verksam under -talets första hälft var Elias Fries. Han menade 
att varelserna innan de nått sin fulländning hade omdanats genom årtu-
sendena i ett vegetativt, könlöst tillstånd – ”en växandets och omfor-
mandets tid som inte krävde upprepning utan förnyelse”.29

Bilden av organismens två impulser ingick i den romantiska biolo-
gins tankar om växters utveckling under tidigt -tal men dök under 
seklets första hälft alltså även upp i medicinska böcker om mans- och 
kvinnokroppen. Könslivet kunde som hos Hufeland benämnas ”sexual-
functionen” eller ännu oftare ”släktlivet” och avsåg i vid bemärkelse 
den del av det mänskliga livet som har att göra med reproduktionen 
och släktets fortlevnad.30 Människans ”släktbevarelsedrift” handlade på 
motsvarande sätt om driften att upprätthålla liv i vid mening. Denna 
kroppens förmåga och vilja att sörja för andra än sig själv ansågs 
utmärka vuxna personer av båda könen men i synnerhet kvinnor. Kring 
år  kom särskiljandet mellan könslivet och det individuella livet 
att börja uttryckas i medicinska texter och parallellt kodas som kvinn-
ligt respektive manligt. Kvinnokroppen sågs som livgivande, altruistisk 
och som en garant för kontinuitet och människosläktets fortlevnad. 
Mannen präglades i högre utsträckning av det individuella livet och av 
organismens drift att nära och vårda den egna avgränsade kroppen.

Ett exempel på detta särskiljande kan hämtas ur det omfattande 
tyska arbetet Gynäologie som översattes till svenska –:

Anatomien lärer oss wäl, at Kärl och Nerver i Qwinno-Kroppens Födslo-
delar stå i närmare Förbindelse med alla Delar, Kärl, och Nerver i Under-
lifwet, och dymedelst med hela Kroppen, än hos Mankönet.31

Med hänvisningar till Rousseau påpekades att könet hos mannen bara 
är något tillfälligt medan det hos kvinnan i högre grad utgör ”Lifwets 
Medelpunkt”.32 Kvinnan sågs genom havandeskapet, amningen och 
intimiteten med fostret, och senare barnet, som bärare av kön i högre 





utsträckning än mannen och kontrasterna gentemot -talsmedici-
nen kunde vara stora.

Om ofruktsamhet och barnlösa äktenskap under -talet var ett 
problem i första hand för mannen blev det under -talet snarare 
en sorg för kvinnan. I en bok som  översattes till svenska och fick 
titeln Om äktenskapet betraktadt från Naturens, Moralens och Kyrkans 
synpunct, beskrevs detta som en följd av att förmågan att få barn utgör 
det övergripande syftet med kvinnokroppen. Den ene av författarna, 
den tyske läkaren Johann Christian Gottfried Jörg, fokuserade på de 
kroppsliga aspekterna av äktenskapet och gav sin bild av förhållandet:

Likwäl är dock ett ofruktsamt äktenskap alltid af större wigt och olyckligare 
för qwinnan än för mannen; ty, just emedan barnet redan hörer till hennes 
kroppsliga bestämmelse, har hon äfwen en större wäsendtlig saknad, då 
hon ej erhåller barn.33

I mannens kroppsliga bestämmelse ingick enligt Jörg inte barn, vilket 
tillsammans med hans förmodat kreativa liv utanför hemmet fick för-
klara varför en barnlös man i allmänhet ansågs vara långt mindre olyck-
lig än en barnlös kvinna:

Helt annorlunda och långt mindre olycklig befinner sig den barnlöse äkta 
mannen, dels emedan sträfwandet efter barn ej är hos honom i kroppsligt 
afseende så djupt inprägladt som hos qwinnan, dels emedan han på annat 
sätt kan göra sig nyttig i werlden och kan alstra på ett annat psychiskt och 
kroppsligt sätt, men dels också, emedan han genom sina befattningar ej 
är bunden wid den husliga kretsen och således äfwen mindre märker, att 
barnet uteblifwit.34

Denna skildring står i skarp kontrast till de Lignacs -talsbeskriv-
ning av ”den faderliga kärleken” och mannens ”brinnande begär” efter 
avkomma. Jörg hävdade uttryckligen att mannen inte önskade sig barn 
i samma utsträckning som kvinnan. Hans längtan handlade endast 
om att få befrukta kvinnan och därigenom uppfylla sin kroppsliga 
bestämmelse. Mannen beskrevs som den ”bestämmande, befruktande 
och lifgifwande warelsen” men engagemanget i könssfären var för hans 
del begränsat till själva befruktningsögonblicket. Jörg poängterade att 
mannen inte ”alstrar” barnet utan endast befruktar kvinnan.35

Mannen beskrevs i ”afseende på könsförhållandet” som friare och 
mer oberoende än kvinnan eftersom han själv kunde ”förrätta sin 





högsta könsfunction”, det vill säga i sin kropp bereda sädesvätskan, 
”den högsta och finaste wätskan i djurwerlden”.36 Kvinnan kunde där-
emot inte utan honom uträtta sina könspligter, det vill säga få barn. 
Mannen var sig själv nog på ett helt annat sätt än kvinnan. Han kunde 
vara fysiskt fullkomlig som man utan henne medan hon alltid behövde 
honom för att fullkomligas som kvinna.37

Kroppsligen definierades alltså kvinnan som mer involverad i könsli-
vet än mannen och ett ofruktsamt äktenskap var enligt Jörg alltid olyck-
ligare för henne än för honom. En barnlös hustru ansågs inte ha uppfyllt 
sin bestämmelse och kunde därmed ha svårt att leva ett lyckligt liv. Hon 
tenderade att betrakta sitt liv som ofruktsamt och onyttigt, hon saknade 
sysslor i hemmet och kunde lätt drabbas av känslor av missnöje och livs-
leda. Mannen var inte lika bunden vid hemmets härd utan påstods ha 
möjlighet att leva ut sin kreativitet och alstringskraft på annat håll.38

Medan ”könsangelägenheterna” blivit centrala i kvinnans fysiska liv 
hade något helt annat kommit att utgöra mannens kroppsliga bestäm-
melse. Som författaren till en rådgivningsbok om äktenskapet, Eduard 
Winkler, formulerade det hela:

I den qvinliga organismen är böjelsen till fortplantning, till aflets uppe-
hållande, i den manliga åter, individualiteten och dess upprätthållande, 
rådande. Också i själslifvet utmärker sig könsskillnaden i afseende på stam-
uppehållandet och individualiteten. Qvinnans hela omtanka är riktad på 
familj- och slägtförhållande, och uppfyllandet af pligter i dessa fack utgör 
hennes egentliga värde. I kärleken öfverlämnar qvinnan sig hel och hållen 
och gör den till målpunkten för hela sitt lif, hvaremot mannen alltid har sin 
sjelfständighet i ögonsigte och följer banorna för andra ändamål.39

Winkler poängterade hur ett fokus på fortplantningen och släktets upp-
rätthållande kroppsligen och själsligen kännetecknade kvinnan medan 
individualitetens och självständighetens bevarande var en manlig prin-
cip. Skillnaden mellan könen bestod i att mannen, i och med samlaget, 
hade avslutat sin andel i fortplantningen medan kvinnan bar fröet till 
den nya individen i sitt sköte. Winkler framhöll hur det var kvinno-
kroppen som borgade för fostrets näringstillförsel och utveckling och 
som försåg det med föda även efter förlossningen.40

Grundläggande band mellan mor och barn söktes i den sympati 
mellan modern och fostret som graviditeten tycktes vittna om. Livmo-
dern påstods utgöra centrum i kvinnans kropp, den reproduktiva för-





mågan genomsyra hela hennes väsen och lägga beslag på en stor del 
av hennes totala livsenergi.41 ”Hennes slägtlif innesluter den blifvande 
menniskans elementer, närer dem i nio månaders tid med sitt eget blod, 
och underhåller fostret efter födelsen med sin mjölk”, enligt en rådgi-
vare.42 Denna omfattande innebörd av begreppet ”könslif ” påstods i en 
annan medicinsk rådgivningsbok utgöra ”kvinnans egentliga ändamål 
och bestämmelse”. Bakom pseudonymen O. Retau dolde sig den tyske 
läkaren Otto Vater som menade att det därmed var logiskt att ”alla 
intryck, som verka på könsorganerna, återverka på hela [den kvinnliga] 
organismen i vida högre grad än hos mannen.”43 Kvinnan antogs ha en 
helt igenom avlande kropp;

hela den qvinliga organismen till byggnad och förrättningar är anlagd 
endast och allenast med afseende på dess deltagande i fortplantningsarbe-
tet; med andra ord, qvinnan är till sin fysiologiska bestämmelse allt igenom 
aflande.44

Kroppsliga cykler ansågs prägla kvinnans liv medan mannen förknippa-
des med förnyelse snarare än upprepning. I samband med en beskrivning 
av hur menstruationscykelns återkommande faser inverkade på kvinnan 
kommenterades även mannens liv: ”Hans månader äro inga månader. 
Det finnes ingen rhythm i hans lif. Detta flyter alltjemt framåt, utan 
band, likt den tvångsfria prosan, men oändligen rikt på rörlighet och 
oupphörligt skapande frön, dock oftast för att åter kasta dem bort.”45 
Detta enligt fransmannen Jules Michelet. Han är mest känd som histo-
riker men bedrev även naturvetenskapliga studier och gav på - och 
-talen ut flera ”naturfilosofiska, känsligt poetiska” böcker med stor 
spridning.46 Mannen var enligt honom byggd för att odla och utveckla 
sitt jag. Fysiskt sett kunde denna strävan gå för långt och ett exempel var 
tendensen att äta och dricka alldeles för mycket. En begivenhet på föda 
karaktäriserade mannen och Michelet hävdade att i stort sett alla specifikt 
manliga sjukdomar kunde härledas från ”matsmältningsorganerna”.47

Författaren till en tysk populärmedicinsk bok som  översattes till 
svenska beskrev mannens kropp som stark, produktiv, rörlig och stän-
digt aktiv: 

Menniskokroppens manliga könskarakter visar sig i den öfvervägande 
utvecklingen af rörelseorganerna, benen och musklerna, i bröstkorgens 
kraftigare utbildning och något afvikande gestalt.48 





Vidare betonades att mannens utsöndring av sädesvätska är permanent 
och pågår hela livet och inte som den kvinnliga ”äggmognaden” åter-
kommer periodiskt.49

 Kvinnans engagemang i den reproduktiva sfären, hennes förmodade 
vilja att ge näring, liv och omsorg, ansågs mer än något annat särskilja 
henne från mannen.50 Den svenske läkaren Andreas André presenterade 
i sin Helso-lära från  sin syn på könets grad av närvaro i mans- 
respektive kvinnokroppen:

Hannens befattning med fortplantningen är blott ögonblickets. Hela hans 
öfriga lif består i utveckling af fri verksamhet i den omgifvande naturen. 
Honan tillhör deremot nästan uteslutande fortplantningen, och man skulle 
kunna säga, att hon, i motsats mot hannen, bär sin verld inom sig.51

Kvinnan sågs som präglad av köns- eller släktliv i högre utsträckning 
än mannen, vilket också gjorde henne känsligare för sexuella över- och 
underdrifter:

2. Den hårda och slutna 
manskroppen visualiserades 
som vetenskaplig norm då 
fotografier kring sekelskiftet 
1900 började bli vanliga 
i populärmedicinska texter. 
Redan under 1800-talets 
första hälft kopplade dock 
läkare samman egenskaper 
som objektivitet, karaktär 
och självständighet med 
den manliga biologin. Ur 
J . Lagerholm, Hemmets 
läkarebok (1915).





Slägtlifvet är, som ofvan är visadt, hos mannen icke af den ingripande, det 
hela omfattande art som hos qvinnan, utan framstår mera som bisak. Häraf 
följer, att hos honom öfverträdelser i detta fall, vare sig genom för mycket 
eller för litet, icke heller ega samma långvariga och svåra följder.52

Som en följd av detta menade André att kvinnan av medicinska skäl 
noggrant borde ge akt på och reglera sitt könsliv medan mannen kunde 
ha en friare inställning till sitt.

Föreställningen om att mannen skulle vara mindre känslig än kvin-
nan för sexuella aktiviteter skiljer sig från motsvarande diskussioner 
under -talet. Den franske -talsläkaren de Lignac menade exem-
pelvis att den säd som vid samlaget utlöses från kvinnan var mindre 
”utarbetad” och ”dyrbar” än mannens. De fysiska följderna av kärleksli-
vet tycktes därför vara mindre förödande för henne än för honom. Kvin-
nor var som han såg det dessutom mer kroppsligt än själsligt engage-
rade i samlaget, vilket ytterligare skyddade dem från överansträngningar 
i sexuella sammanhang.53 I -talsmedicinen sågs kvinnor helt enkelt 
som mindre fulländade sexuella varelser än män. De påstods utgöra en 
enklare, mer materiell slags människotyp och behövde därför inte ge akt 
på sitt könsliv i samma utsträckning som män.

Under -talets första årtionden förändrades denna bild. Kvinnor 
fick sin egen mall för fysiskt fullkomnande och kopplades samman med 
könsliv och reproduktion på ett helt nytt sätt. Läkare betonade att de 
kvinnliga könsorganen till stor del är placerade inuti kroppen och såg 
detta som ett tecken på att kvinnor genomsyrades av könsliv i långt 
högre utsträckning än män. Fysiskt och psykiskt representerade kvin-
nan släktlivet och fortplantningen medan mannen påstods vara formad 
för att bibehålla det individuella livet. Tvärtemot tidigare definitioner 
ansågs detta göra kvinnan särskilt känslig för sexuella överträdelser. De 
medicinska omsorgerna kom nu i högre utsträckning att riktas mot 
kvinnokroppen och under seklets första hälft började även orsakerna 
till ofruktsamma äktenskap att sökas hos kvinnor. Enligt en tysk läkare, 
Johann Philipp Bauer, vars bok blev tillgänglig i svensk översättning 
, var det i allmänhet fler kvinnor än män som led av ofruktsam-
het.54 En genomgång av de rättsmedicinska handböcker som publicera-
des i Sverige under -talets första hälft och mitt visar att kvinnors 
kroppar succesivt fokuserades alltmer i de diskussioner som fördes om 
mysterierna kring ofruktsamheten.55





Under det nya seklet växte så småningom fram en hel vetenskaplig 
disciplin med fokus på det komplicerade, känsliga och sjukdomsdrab-
bade kvinnokönet – gynekologin. Karin Johannisson har beskrivit den 
omfattande sjukroll som under seklet kretsade just kring kvinnans 
reproduktion, sexualitet och kön. Pubertet, havandeskap, barnsäng, 
menstruation och menopaus kunde ge upphov till instabila sjukdoms-
tillstånd, nödvändiga att behandla av medicinska specialister. Fram 
till -talets andra hälft utgjorde kvinnomedicinen antingen en del 
av allmänmedicinen eller obstetriken. När gynekologin under seklets 
senare del etablerades som egen medicinsk disciplin i Sverige legitime-
rades föreställningen att sexualitet och reproduktion ”var mer bestäm-
mande för den kvinnliga än den manliga naturen”.56 Någon mansmedi-
cin eller parallell vetenskap om mannens kön och ”natur” upprättades 
aldrig.57

I mannens kropp fanns i stället tecken på självständighet och en 
utveckling av jaget snarare än av släktet. -talets ideal om mannen 
som potent, livgivande och fruktsam bestod visserligen under det föl-
jande seklet medan bilden av mannen som särskilt inbegripen i det 
reproduktiva livet försvann. Det gjorde även föreställningen om att det 
var mannen som ansvarade för den äktenskapliga fruktsamheten, hade 
den starkaste längtan efter barn, och på grund av sin värdefulla sädes-
vätska fysiskt sett var känsligare än kvinnan för sexuella utsvävningar. 
-talsmannen längtade inte efter barn utan efter att befrukta kvin-
nan, han behövde inte i första hand visa sig nyttig i hemmet eller i 
”könssfären” utan i den yttre världen, där han kunde använda sin ”ska-
pandekraft” på andra sätt än genom att alstra barn.

”Qvinnans naturlif” och mannens individualisering

Den polarisering mellan könslivet och det individuella livet som kan 
iakttas i medicinska texter från -talets första hälft och mitt fick 
många gånger en tydligt hierarkisk laddning genom att sammanföras 
med idéer om organismers rörelse från den förmodat låga och allmän-
giltiga naturen till ett ökat mått av kultivering, individualisering och 
differentiering. En närläsning av den tyske läkaren Hermann Klenckes 
(–) bok Qvinnans naturlif och dess organiska förrättningar, skild-
rade i bref, för bildade läsare kan ge en uppfattning om hur detta gick 





till. Klencke formulerade i många avseenden idéer om kön och biolo-
gisk utveckling som har kommit att förknippas med Charles Darwin 
och det sena -talets vetenskapliga definitioner av kvinnan som en 
representant för arten och mannen för den specifika och originella 
individen. Hans genomgång av förhållandet mellan den kvinnliga och 
manliga biologin i Qvinnans naturlif är en av de mest utförliga och 
konsekvent genomförda i den populärmedicinska litteratur som gavs 
ut i Sverige under -talets första hälft och mitt. Flera författare till 
medicinska rådgivningsböcker hänvisade under seklets senare del till 
denna bok för mer ingående beskrivningar av könens ”organiska liv” 
och i synnerhet av kvinnans natur.58

Klencke verkade som läkare i Hannover och Leipzig vid mitten av 
-talet och genomförde en rad reformer inom sjukvården innan 
han  lämnade läkaryrket för att skriva på heltid. Produktionen blev 
omfattande. Klencke skrev såväl skönlitterära som vetenskapliga böcker 
och gav ut en mängd populära texter med medicinskt och naturve-
tenskapligt innehåll.59 Böckerna Modern, Makan och Jungfrun gavs i 
Sverige ut på -talet och har i tidigare forskning i korthet behand-
lats med fokus på kvinnors och flickors uppfostran och plikter.60 Boken 
Qvinnans naturlif som gavs ut första gången på tyska , och i svensk 
översättning , handlar i högre utsträckning om mäns och kvinnors 
kroppar.

Klencke reflekterar i denna text över allt från de senaste medicinska 
rönen om könens biologi till mer svepande teorier, upplysningar och 
råd om hur fysiska skillnader mellan män och kvinnor var organiserade 
och skulle förstås. Han tog sitt forskningsobjekt på största allvar och var 
även mån om att förmedla vetenskapens grundläggande betydelse i en 
rad frågor:

En rigtig, naturvetenskaplig utredning af qvinnans organiska väsende har 
upplysande konseqvenser äfven för det sedliga och praktiska lifvet. Med en 
rigtig åsigt af qvinnans ställning i naturlifvet finner äfven mannen genast 
grunddragen af sitt eget väsende och dess betydelse åskådliggjorda.61

Enligt en tydligt hierarkisk modell framställdes mannen som en nyska-
pande individ och kvinnan som en upprepande och bevarande köns-
varelse och Klencke hänvisade ofta till begreppen natur och kultur. 
Han beskrev skillnaderna mellan män och kvinnor som en effekt av att 
kultur, förnuft och seder fått ett ökat inflytande över kroppen. Män-





niskors slaveri under biologiska impulser tycktes ha minskat och 
denna kultivering innefattade i synnerhet mannen som påstods befinna 
sig högre upp än kvinnan i ”naturordningens kedja”.62 Genom sin 
individualitet och andliga kraft hade han i högre utsträckning än kvin-
nan lyckats frigöra sig från fortplantningen och förbundenheten med 
naturen:

Inom menniskoslägtet har mannen genom sin öfvervägande individualitet 
frigjort sig från det universella naturlifvet. Han tjenar icke fortplantnings-
lifvet allena, utan hans krafter och sträfvanden gå ut på upprätthållandet af 
individualiteten, på det individuellas frihet genom ett andligt lif.63

Könet hörde hemma i en odifferentierad, materiell natur som inte 
representerade utveckling utan upprepning. Naturens lägsta varelser 
beskrevs som rena fortplantningsorgan och påstods stå för en fortlö-
pande föryngring av den ursprungliga varelsen. De var inte i första 
hand till för sin egen skull utan för att hålla arten vid liv och utgjorde 
enligt Klencke naturens ”qvinnliga princip”. Naturens ”manliga prin-
cip” strävade aktivt efter att höja sig över kroppens och könets diktat 
och det betonades att män utöver släktets fortplantning även kunde 
uppfylla andra livsmål och själva gripa in i och påverka den allmänna 
kulturutvecklingen. Manliga organismer påstods i högre utsträckning 
vara oberoende av naturen och kännetecknas av en hög grad av mång-
fald och differentiering.64

Den ”genom ökad moral och andlighet” frie mannen representerade 
begrepp som framsteg, utveckling och individualisering. Det var den 
egna kroppens växande och välbefinnande som stod i fokus i mannens 
liv och de biologiska funktioner som främjade detta påstods hos honom 
vara tydligt utvecklade. Förutom en förfinad rörelseförmåga hade män 
enligt Klencke ett större behov av mat och syre än kvinnor. Om detta 
vittnade mäns förmodat tydligt markerade tuggmuskler, hörntänder, 
tunga, svalg och matstrupe. Kvinnor påstods klara av törst och hunger 
längre än män och ha en långsammare ämnesomsättning. De ansågs 
ha vattnigare urin och blod, en svagare puls och lättare kunna uthärda 
blodförlust.65 Kvinnokroppen beskrevs dessutom som slapp och vatt-
nig med en stor mängd ”cellväf” och fett, vilket gav dess konturer ett 
avrundat och vågformigt utseende. Med denna obestämda och lösa 
karaktär följde enligt Klencke en allmän förmåga att rätta sig efter yttre 
förhållanden. Kvinnan motsatte sig inte förändringar i omgivningen så 





kraftigt som mannen utan påstods exempelvis lätt kunna vänja sig vid 
ett främmande klimat.66

Alla dessa skillnader indikerade att organismens individuella strävan-
den och behov var mer pockande hos män än hos kvinnor. Begreppet 
individualitet handlade ur Klenckes perspektiv om en manlig förmåga 
att göra sig fri från könets och den materiella kroppens begränsningar 
men kunde samtidigt komma till uttryck i mannens blodomlopp, ske-
lett, andning och ämnesomsättning. Individualitet tillskrevs män på en 
mycket konkret, biologisk nivå och skänktes innebörd genom parallella 
definitioner av kvinnokroppen. Kvinnan var den som skulle bibehålla 
släktet och uppfattades som så djupt försjunken i könslivet och den 
allmänna naturen att till och med ”de djuriska brunst-fenomenerna” 
avspeglades i hennes menstruationer.67 Hon uppfattades som inbegri-
pen i reproduktionen på ett helt annat sätt än mannen, vars tillfälliga 
roll i densamma sågs som en garant för rörlighet, frihet och individua-
litet. Mannen ”verkar, styr och ställer i det yttre lifvet, dels för under-
hållet af sin familj, dels för högre allmänna, andliga syftemål inom det 
civiliserade sociala lifvet”.68 Kvinnan däremot ansågs tillhöra familjen 
och Klencke beskrev all hennes verksamhet inom densamma som ”i 
närmare eller aflägsnare förbindelse med könslifvet”.69

I Qvinnans naturlif presenterades alltså en värdeladdad teori om hur 
manliga organismer successivt rört sig bort från den enkla, av kön och 
fortplantning dominerade naturen mot ett högre tillstånd av transcen-
dens, kultur och andlighet. Kvinnan avslöjade fysiskt sin huvudsakliga 
funktion som bevarare av släktet. Menstruationen framhölls som ett 
bevis på hennes cykliska biologi och barnafödandet och amningen på 
hennes närhet till naturen. Detta medan mannens förmodat tillfälliga 
roll i fortplantningen indikerade att han befann sig på en helt annan nivå 
av kultivering. Könslivet beskrevs av Klencke som den materiella och 
förutsägbara natur från vilken mannen kommit att frigöras.70

Begrepp som individualitet, kultur och förnuft användes under 
-talet i en rad sammanhang för att tillskriva män en långt rörli-
gare och mer inflytelserik roll än kvinnor. Klencke betonade tydligt den 
maktaspekt som kunde läsas in i motsatsparet natur och kultur och ten-
derade även på andra sätt att upprätta en hierarki mellan kvinnor och 
män. Han beskrev bland annat kvinnans roll vid fortplantningen som 
”hermafroditisk” och lik ”lägre arters” könlösa insatser. Detta trots att 
just könet påstods genomsyra kvinnokroppen fullständigt.71





Könets, enligt Klencke, överväldigande närvaro i kvinnokroppen 
ansågs vittna om att det generella, enkla och allmängiltiga präglade 
kvinnor som grupp. De påstods representera arten och påminna tydligt 
om varandra till kropp och själ. Som en följd av den förmodade sam-
hörigheten med ”det allmänna lifvet” förväntades kvinnor uppträda 
känslofullt medlande, deltagande, lidande och vacklande till sin omgiv-
ning.72 De antogs passivt foga sig efter yttre omständigheter och över-
huvudtaget ha svårt att avgränsa sig från andra människor. Kvinnor 
var enligt Klencke alltid ”beroende af det allmänna lifvets makter”, 
de ”sammansmälter på visst sätt med de allmänna naturförhållandena” 
och låter yttre omständigheter inverka på humör och beteende.73

Denna värdeladdade definition av kvinnan som art, natur och pas-
sivt medgörlig gruppvarelse bottnade i föreställningen om hur männi-
skans rörelse bort från naturen kom till uttryck rent fysiskt: 

Ju mera en varelse, i motsats till det allmänna naturlifvet, framträder indi-
vidualiserad, desto mera bestämd måste den i sig sjelf vara differentierad: 
den måste hafva realiserat och i sig förenat flera bestämdare motsatser, pola-
riteter.74 

Denna form av individualisering indikerade en frigörelse från naturens 
lägre stadier och påstods komma till uttryck i den massiva och tydligt 
markerade manskroppens skarpa och begränsade konturer. Alla man-
nens inre organ utmärktes enligt Klencke av en kompakt hårdhet. 
Muskler, ben och fasta vävnader kännetecknade manskroppen och till 
och med mannens blod påstods ha en högre densitet än kvinnans.75

Mannen skildrades som kroppsligen solid och avgränsad men ansågs 
även härbärgera en tydlig och fast personlighet. Klencke menade att 
mannens ”mera bestämda individualitet” kom till uttryck i hans aktiva 
känsloliv och orubbliga vilja, hans skarpa tankeförmåga och förstånd. 
Det manliga intellektet definierades som bestämt, självständigt och 
energiskt i kontrast till kvinnans veka, obegränsade och följsamma själs-
liv.76

Mannens större individualitet visar sig i uppdragandet af skarpa rålinier 
mellan sig och det allmänna, ett bestämdare afseende på sig sjelf och sitt 
eget lif, hvaraf produkten bär den psychiska verksamhet, som söker att 
genom begrepp, såsom resultater af tankeförmågans ansträngning, objektivt 
uppfatta den utomvarande verlden.77





Förmågan att förhålla sig objektiv till omvärlden, att självständigt bruka 
sitt förnuft och inte låta sig påverkas av omgivningen hyllades som 
tecken på sann individualitet. Att dessa egenskaper så definitivt fanns 
inneboende i mäns kroppar och inte i kvinnors gav individualiteten ett 
sken av manlig essens. Karaktär, rörlighet, frihet och autonomi var, som 
exemplet Klencke och andra medicinska skribenter visar, inte egenska-
per som vem som helst kunde lägga sig till med – de var tvärtom inne-
boende i manskroppen, i mannens ämnesomsättning, andning, kon-
turer, benstomme, blodomlopp, muskulatur, vävnader och inre organ. 
Att framstå som en avgränsad och självständig individ var alltså inte en 
universell eller könsneutral möjlighet utan kom att tillskrivas män på 
en mycket konkret nivå.

Klencke gav tesen om det avgränsade, manliga jaget en biologisk 
och tydligt hierarkisk inramning och poängterade att vetenskapen hade 
lyckats visa att

ett individum står högre och betydelsefullare i naturen i samma mån som 
det i afseende på sina lifsfunktioner, och dem motsvarande organer har 
ernått en högre grad av differentiering, […]. De varelser, som tillhöra de 
lägsta ordningarne i naturen och i hvilka det allmänna naturlifvet är öfver-

3. ”Kraftig muskulatur” och ”Manlig kropp”. Ur J . Lagerholm, Hemmets 
läkarebok (1915).





vägande, äro knappast till för sin egen skull, utan stå i mer eller mindre mån 
omedelbart i allmänlifvets tjenst.78

Eventuellt refererade Klencke här till embryologins grundare, Karl Ernst 
von Baer som på -talet argumenterade för att biologisk utveckling 
går från det enkla och generella till det komplexa och speciella. Indivi-
dens utvecklingshistoria utgjorde enligt von Baer historien om växande 
individualitet i varje avseende. Lägre former ansågs stanna på en nivå 
närmare sin allmänna, primitiva, embryonala form. Den tyske anatomi-
professorn Johann Friedrich Meckel integrerade, liksom senare Klencke, 
denna utvecklingstanke i en hierarkisk förståelse av kön. I en bok från 
 hävdade han att kvinnor var mindre individualiserade och påminde 
mer om varandra än vad män gjorde sinsemellan.79

Oberoende, förnuft och självbestämmande var egenskaper som följde 
på individualiteten och det förmodat biologiska faktum att denna var 
förbehållen män kunde ha en avgörande betydelse för maktförhållan-
det mellan könen. Kvinnan var den avgränsade individens motsats, hon 
ansågs smälta samman med släktet och genomsyras av kropp och kön, 
vilket fråntog henne förnuft, motståndskraft, autonomi och karaktär 
och undergrävde hennes position som subjekt i vid mening. Medici-
nens särskiljande teorier tillskrev män och kvinnor olika verksamhets-
områden, sociala rum och identiteter och hänvisningarna till kroppen 
innebar att de olika möjligheterna att individualiseras framstod som 
naturliga, som sprungna ur kropp och biologi snarare än formade av 
yttre omständigheter.

En obeständig ordning

Kring år  är det alltså möjligt att i beskrivningar av kvinnors och 
mäns kroppar skönja ett begynnande medicinskt särskiljande mellan 
könslivet och det individuella livet. Läkare skildrade kvinnan som 
intimt förbunden med släktet, arten och reproduktionen och mannen 
som det enskilda livets självcentrerade, autonoma och nyskapande 
representant. I -talets medicinska litteratur strukturerade inte detta 
motsatspar beskrivningarna av mäns och kvinnors kroppar och det 
fanns inte heller någon tendens att framställa reproduktionen som 
kvinnlig eller ”frigörelsen” från densamma som manlig. Synen på 





ofruktsamhet i -talsmedicinen antyder att de så småningom bety-
delsefulla associationerna mellan kvinnlighet, reproduktion och kön 
ännu inte var aktuella. Den omdiskuterade ofruktsamheten vittnar sna-
rare om att fortplantningen var en viktig angelägenhet för både män 
och kvinnor. Före sekelskiftet  tycks till och med mannen ha upp-
fattats som mer ansvarig än kvinnan för den äktenskapliga fruktsam-
heten. Hans längtan efter barn betonades liksom alla de problem som 
kunde uppstå i samband med de reproduktiva funktionerna. Mannens 
roll i fortplantningen signalerade komplexitet och ett såväl kroppsligt 
som själsligt engagemang.

Under det nya seklets första årtionden ersattes bilden av mannen 
som påfallande involverad i fortplantningen av en könlös manlighet 
definitivt ärmad från reproduktion, barn och släktliv. I den manliga 
biologin lästes in begrepp som autonomi, frihet, rörlighet jagutveck-
ling, förnyelse, kultur, andlighet, originalitet, karaktär, hårdhet, diffe-
rentiering och en fallenhet för att interagera med omvärlden.

Definitionerna av män, manlighet och mäns kroppar gjordes stän-
digt i relation till kvinnor, kvinnlighet och kvinnors kroppar. Den man-
liga individualiteten handlade om att upprätta en distans till arten, 
naturen och släktet och skänktes mening genom att beskrivas som en 
motsats till det kvinnliga könslivet. Mannens blott tillfälliga engage-
mang i reproduktionen skildrades i kontrast till en kvinna som påstods 
vara fullständigt uppslukad av familjeliv och könsfunktioner. Hans 
fokus på det egna jaget formulerades i relation till föreställningar om 
hennes ”dubbelliv”. Mannens frihet och oberoende skänktes mening 
genom parallella beskrivningar av kvinnans bundenhet till natur, kropp, 
graviditet, barn, amning och livsuppehållande plikter. Förnyelse ställ-
des mot cykliskhet, rörelse mot stillastående, originalitet mot artvä-
sende, jagstyrka mot anpassning. Kvinnligt och manligt konstruerades 
i relation till varandra och motsatsparet kön och individualitet begrän-
sade, strukturerade och organiserade de medicinska tolkningarna av 
kvinnors och mäns kroppar.

Tendensen i medicinska rådgivningsböcker från -talets första 
hälft och mitt att associera kvinnor till släktet, arten, reproduktionen och 
könslivet och mannen till självcentrering, autonomi och förnyelse var 
inte mindre framträdande under -talets andra hälft. Tvärtom fick 
denna uppdelning tung vetenskaplig legitimering genom Charles Dar-
wins teorier om förhållandet mellan evolution och könsdifferentiering. 





I e descent of man and the selection in relation to sex från  menade 
Darwin att den sexuella selektionen, det vill säga tesen att honan vid par-
ningen väljer ut den hanne som är mest tilldragande och att dennes drag 
under evolutionen blir allt mer utmärkande, också leder till att män och 
kvinnor för varje generation blir lite mer olika varandra. Allt eftersom 
rasen utvecklas tilltar de fysiska och mentala skillnaderna mellan könen, 
vilka organiserar sig som distinkta men komplementära karaktärsdrag.80

Inbyggd i denna tes fanns föreställningen om en naturlag som inne-
bar att mannen stod för artens förändring och utveckling medan den 
konserverande kvinnan bara reproducerade de nya dragen genom att 
lämna dem i arv till nästa generation.81 Den kvinnliga könscellen för-
medlade det förflutna, artens ärftligt etablerade kännetecken. Som 
reproduktionens bevarande och konserverande element garanterade 
kvinnan artens och släktets stabilitet. Den manliga könscellen härbär-
gerade förändring, lagrade individuell variation och förmedlade den 
till nästa generation.82 Med evolutionsteoretikernas tes om den sexuella 
selektionen förstärktes under -talets andra hälft idén om kvinnan 
som det stabila och konserverande könslivets representant och mannen 
som det individuella livets nyskapande princip. Olikheterna mellan 
man och kvinna tycktes nu dessutom vara inneboende i mänsklighetens 
själva utvecklingshistoria.83

De medicinska bilderna av kvinnan som en könsvarelse och mannen 
som en oberoende, förnuftig individ kan även ses i relation till forman-
det av nya identiteter, knutna till borgarklassens framväxt och försök 
till etablering. Även om denna grupp utgjorde en kvantitativ minoritet 
har dess förmåga att tillskansa sig ett kulturellt tolkningsföreträde påpe-
kats i olika sammanhang. Robert Nye har beskrivit hur olika sam-
hälleliga institutioner och nätverk som kyrkan, medicinen, lagstift-
ningen, utbildningssystemet, journalistiken och en rad konstformer 
under -talet kom att transformeras till mäktiga och prestigefyllda 
medelklassdomäner, vilka garanterade en fortsatt expansion av värde-
ringar knutna till denna klass. Borgerliga dygder och visioner om indi-
viduellt avancemang, social rörlighet och formandet av det egna jaget 
fördes fram parallellt med skråsamhällets upplösning, uppkomsten av 
ett centraliserat statligt utbildningssystem och ett juridiskt system som 
inte särbehandlade adeln. I synen på sexualitet och könsförhållanden 
investerades personliga, sociala och politiska ideal som ansågs bidra till 
det materiella och kulturella framsteget.84





Medicinska tolkningar av kvinnan som disponerad för fortplant-
ning, könsliv, stamuppehållande, kärlek, familj och släktförhållanden 
ingick i formandet av den borgerliga privata kvinnan, bestämd för ett 
passivt hemliv med moderskapet som främsta livsuppgift. Fast i biolo-
gin ansågs hon leva ett rytmiskt liv, harmoniskt indelat i regelbundna 
perioder. Kvinnans förmodat reproduktiva kropp, utpräglade känslig-
het och livliga fantasi ansågs göra henne olämplig i verksamheter utan-
för hemmet. De moderna arbetsmönstren i det yttre livet framkallade 
stress, konkurrens och ansträngning och påstods kräva en hård, avgrän-
sad och tydligt differentierad kropp. Mannens förmodade förmåga att 
hålla det egna jaget intakt, att bevara sin självständighet och fullgöra 
sina individuella strävanden betonades intensivt. De medicinska bil-
derna av könslivet och det individuella livet var centrala i de diskus-
sioner som fördes om familjens och samhällets organisering. Ofta fram-
hölls att mannen var fysiskt anpassad för det hårda, alienerande arbete 
som kännetecknade den framväxande kapitalistiska ekonomin, men 
även för personlig utveckling, autonomi och objektivitet. Fasthet och 
viljekraft uppfattades som nödvändiga egenskaper för den som skulle 
lyckas i den offentliga sfären och inom ramen för den borgerliga kultu-
ren förstärktes bilden av mannen som en autonom individ.85

I relation till den självcentrerade och aggressiva mannen tycktes en 
föreställning om moderskärlek och ”moderinstinkt” vittna om att kvin-
nan var självuppoffrande och vårdande.86 Hon påstods med sin otydliga 
och mjuka kropp inte på samma sätt som mannen kunna värja sig från 
det yttre livets stötar. Hon hade en beroende läggning, kunde inte hålla 
en självständig linje i sitt liv utan måste styras av andra och ha sin posi-
tion tydligt angiven. Kvinnan påstods vara fysiskt och psykiskt hindrad 
av sina könsfunktioner, av menstruation, havandeskap, barnsäng och 
digivning. Hon kunde aldrig befinna sig i ett oberoende tillstånd och 
passade därför inte heller i den praktiska verksamhet som karaktärise-
rade mannen. En kvinna med familj kom aldrig riktigt ur ”könssfärens” 
ständigt förnyade funktioner och konsekvenser.87

Denna bild legitimerade inte bara mäns stora inflytande över kvin-
nors liv utan även en karaktäristisk arbetsdelning mellan män och kvin-
nor i det framväxande borgerliga samhället. Kvinnor bidrog materiellt 
till etableringen av borgerskapets välstånd och politiska makt men deras 
betydelse tenderade ofta att förknippas med moral och känslor. De hyl-
lades för det känslomässiga arbete som motiverade och garanterades av 





modersinstinkten. Bilden av den privata, reproduktiva kvinnan under-
byggde medelklassens ekonomiska makt och legitimerade dess position 
och känsla av nationell, moralisk överlägsenhet.88 Den individualiserade, 
framåtsträvande och offentliga mannen och den av kön dominerade och 
privata kvinnan förutsatte och kompletterade varandra.

En närmare granskning av den borgerliga -talskulturen indike-
rar dock att uppdelningen mellan offentligt och privat, manligt och 
kvinnligt, individualitet och kön aldrig var så fixerade som de i förstone 
kan verka. Mannens plats var som John Tosh har poängterat kanske 
inte i första hand offentligheten. Han beskriver i boken A man’s place 
hur ett engagerat deltagande i hemsfären ingick i åtminstone den 
engelska medelklassens mansideal.89 Historikern Eva Helen Ulvros har 
visat att uppdelningen mellan offentligt och privat inte heller i det tidiga 
-talets sydsvenska borgerlighet var särskilt rigid. Män levde visserli-
gen ett mer rörligt liv än kvinnor men en stor del av deras verksamhet 
var ändå förlagd till hemmet medan kvinnorna delvis rörde sig åt andra 
hållet. Kvinnor ansvarade ofta för ekonomin och tog ibland över en del 
av männens arbete, engagerade sig i filantropisk verksamhet och deltog 
i ett offentligt betonat sällskapsliv.90 Män och kvinnor passerade oupp-
hörligen gränsen mellan hemmet och den yttre världen och de symboler, 
begrepp och definitioner som häftade vid tolkningarna av manligt och 
kvinnligt var ständigt utsatta för nytolkningar och omformuleringar.

En viktig aspekt av denna studie är att de medicinska bilderna inte i 
första hand svarade på behov, önskningar och maktanspråk i en redan 
fix och färdig medelklass utan genom olika sociala gränsdragningar 
också bidrog till formeringen av denna grupp. Tendensen att se begrep-
pen kön och individualitet i relation till varandra och till föreställningar 
om kvinnligt och manligt växte fram i ett historiskt specifikt samman-
hang och präglas vid en närmare analys av dynamik, diskussion och 
olikartade intressen. Inte ens i -talets medicinska rådgivningstex-
ter, vilka ibland kan framstå som en påfallande homogen och repetitiv 
genre, var bilden helt entydig. Tolkningarna av könslivet och det indivi-
duella livet var, liksom de vidhängade associationerna till kvinnligt och 
manligt, tvärtom omtvistade, tvetydiga och under ständig debatt och 
utmaning. I det närmaste studeras användningen av dessa begrepp i den 
romantiska medicin som i Sverige kom till uttryck under -talets 
första hälft och mitt.





II. DET FYSISKA ÄKTENSKAPET

Romantiska tankeströmningar spelade under -talets första hälft 
och mitt en särskild roll i vetenskapens särskiljande mellan könslivet 
och det individuella livet, och i föreställningar om kvinnligt och man-
ligt. Historikern Gunnar Qvist har beskrivit hur romantikens teoretiker 
lanserade nya bilder av män och kvinnor, starkt inspirerade av Rous-
seaus komplementära könsuppfattning. De tog upp polaritetstanken 
och kunde via den placera kvinnan och mannen i ”ett eggande och 
ömsesidigt fruktbärande motsatsförhållande”.1 I detta representerade 
mannen styrka, alstringskraft, förnuft, förmåga till abstrakt tänkande 
och ett strävande efter klarhet och fasta begrepp. Kvinnan stod däremot 
för mjukhet, innerlighet, känsla, fantasi och intuition. Hon antogs 
befinna sig närmare naturen och Gud, och mannen kunde via henne 
uppleva religionens och den harmoniska enhetens mysterium. Det 
fruktbärande i motsatserna mellan kvinnan och mannen uppenbarade 
sig i kärleksförhållandet. Här kompletterade könen varandra på livets 
alla områden, de utlöste varandras ädlaste krafter och ingick i en högre 
mänsklighet – spänningen mellan natur och förnuft upplöstes. En 
lyckad kombination av kvinna och man krävde dock de båda egenar-
ternas fulla utveckling, och inte minst kvinnans frigörelse.2

En romantisk syn på det ideala förhållandet mellan man och kvinna 
var under -talet inte bara begränsad till litterära och filosofiska 
tolkningar utan präglade även biologiska och medicinska bilder av 
kroppen. Utmärkande för den romantiska biologin var föreställningar 
om naturens polaritet och synen på enskilda organismer som domine-
rade av två motsatta impulser. Centrala var även tankar om den and-
liga verklighetens överhöghet i relation till den kroppsliga, och att krop-
pen avspeglade en högre idé. I naturen sågs ett andligt strävande mot 
något högre och en inneboende aning om ändamålet.3 Tillvaron upp-





fattades innerst inne som förnuftig, naturen var av andlig beskaffenhet 
och samma lagar antogs styra tillvaron i stort och smått. Återkom-
mande var även ett analogitänkande med detaljen uppfattad som en 
avspegling av ett större sammanhang.4

Pehr Gustaf Cederschiöld och Israel Hwasser var två av Sveriges mest 
kända och inflytelserika läkare vid seklets mitt. De representerar båda 
ett romantiskt, naturvetenskapligt förhållningssätt och i sina respek-
tive böcker, Lärobok i vården om qvinnans slägtlif (–) och Om 
äktenskapet (), behandlade de idéer om kropp, könsförhållanden 
och äktenskap.5 Dessa böcker skrevs i helt olika sammanhang men både 
Cederschiöld och Hwasser ägnade sig åt att utreda begrepp som köns-
polaritet, sexuell attraktion och komplementaritet. Dessa begrepp har 
än idag stor betydelse för våra föreställningar om kärlek och sexualitet 
men dess historia inom biologi och medicin har sällan behandlats i tidi-
gare forskning.

I det följande analyseras inte bara Cederschiölds och Hwassers 
böcker utan även en rad andra medicinska texter som gavs ut under 
-talets första hälft och mitt. Tillsammans visar de, jämfört med den 
löst sammanhållna tradition som i den förra delen diskuterades utifrån 
läkare som Klencke och senare Darwin, på en helt omvänd värdering 
av begreppen kön och individualitet. Romantikerna hyllade kort sagt 
könet, släktet och reproduktionen på bekostnad av individuell utveck-
ling och betonade att man och kvinna via fortplantningen och äkten-
skapet ingick i en högre gemenskap. I stället för att se endast en, 
manligt definierad, utvecklingslinje betonades kvinnans egenart, samt 
könslivets, kroppens och drifternas betydelse för kulturens framåtskri-
dande.

Syftet med följande delstudie är att beskriva denna helt omvända vär-
dering av begreppen kön och individualitet i relation till en vidare dis-
kussion om det sociala livets organisering. Analysen börjar hos Ceder-
schiöld och Hwasser, vilka med utgångspunkt i teorier om den mänskliga 
organismen respektive äktenskapet beskriver en tänkt rörelse mot en allt 
högre grad av fullkomlighet, karaktäriserad av könskomplementaritet, 
polära krafter och reproduktion. Hur formulerade läkarna det kvinnligt 
kodade könslivet som en grund för mänsklig utveckling? Vilken kritik 
framfördes parallellt mot det individuella livets strävanden?

Vid mitten av seklet etablerades vetenskapliga föreställningar om att 
de olikartade könen hade divergerat från ett ursprungligen hermafro-





ditiskt tillstånd i både embryologi och evolutionshistoria. Hur skildra-
des i populärmedicinska texter dessa rön om könets uppkomst? Vilka 
särskiljanden och maktaspekter var integrerade i teorierna om en till-
tagande könsdifferentiering och hur organiserades skillnader i termer 
av kön, klass, sexualitet, ålder och civilisationsnivå i anslutning till 
denna teori? Avslutningsvis studeras hur föreställningarna om kroppen 
och de sexuella begären även grep in i en diskussion om det monogama 
äktenskapet och det sociala livets utformning. Vilka förbindelselinjer 
fanns mellan könslivets organisering och en vidare borgerlig samhälls-
ordning?

Ett utmärkande drag i de medicinska texter som analyseras är att 
de förmedlar integrerade föreställningar om kroppen och samhället. 
Mannen och kvinnan ansågs visserligen ha varsin mall för fysiskt full-
komnande men detta realiserades först i det äktenskapliga mötet mellan 
könen. Den högsta fulländningen utgjordes av en kroppslig förening 
mellan kvinna och man och det var i det fysiska äktenskapet, i det 
innerliga, bestående och fruktbärande förhållandet mellan könen, som 
mänsklighetens, organismens eller äktenskapets idé kunde komma till 
fullt uttryck. I det följande illustreras hur frågor om kropp, kön, sexu-
ella begär och fysisk utveckling spelade en viktig roll i de diskussioner 
som vid mitten av seklet fördes om samhällets organisering.

Doktor Cederschiöld och organismens idé

Pehr Gustaf Cederschiöld (–) var en under -talets första 
hälft och mitt välkänd läkare, politiker och ledamot av Kungliga Veten-
skapsakademien. Han blev professor i obstetrik (förlossningskonst) vid 
Karolinska institutet  och var då inspirerad av de romantiska ström-
ningar som vid denna tid präglade vetenskap och kulturliv i Tyskland 
och de nordiska länderna. Under seklets första år studerade han tidvis 
under den danske fysikern Hans Christian Ørsted i Köpenhamn med 
avsikten att utbilda sig inom naturfilosofins område. Cederschiölds 
romantiska grundsyn kommer tydligt till uttryck i en skrift om and-
ningen från , där han utgick från ett Schellingcitat om vår andes 
strävan efter enhet. En tes var att lungornas arbete, in- och utand-
ningen, kunde ses som ett uttryck för de polärt motsatta krafternas 
kamp, naturens expansiva och kontraktiva tendenser.6





Polära krafter uppfattades som utmärkande för all verksamhet i natu-
ren och återkommer även i Cederschiölds föreställningar om vad som 
särskiljer ”det individuela lifvet” från ”slägtlifvet” samt mannens kropp 
från kvinnans. Hans främsta insatser utfördes inom förlossningskon-
stens område och i Lärobok i vården om qvinnans slägtlif, som gavs ut i 
tre delar –, presenteras idéer om kropp, kön och reproduktion. 
Läroboken är en av den äldre svenska medicinens mest omfattande. 
Den fungerade under många årtionden som ett standardverk inom den 
svenska obstetriska vetenskapen och anses ha haft stor betydelse för 
generationer av blivande barnmorskor och läkare i deras utbildning.7 
Enligt Svenska akademiens ordbok användes ordet ”släktliv” i tryckt 
form på svenska första gången just i denna lärobok.8

Cederschiöld förde i sin Lärobok bitvis mycket abstrakta resonemang 
om förhållandet mellan mäns och kvinnors kroppar och sexuella liv 
och jag kommer i det följande att redogöra för dessa liksom för hans 
syn på förhållandet mellan släktlivet och det individuella livet. Tydligt 
inspirerad av naturromantiska föreställningar om polariteter och mot-
satta krafter som förenas i en enhet beskrev han man och kvinna som 
en enda organism, med ”slägtlifsorganismen”, det vill säga könsfunk-
tionen, uppdelad på två individer:

Två särskilta organismer hafva derföre [för fortplantningen] måst samman-
fogas: en för det individuela lifvet; och den andra för slägtlifvet. §. . Men 
i de fullkomligare organiska väsenden är idéen icke allenast fördelad på 
flera särskilta punkter eller organer: utan har ytterligare blifvit splittrad, 
och skild i kön, nemligen så, att slägtlifs-organismen blifvit delad i tvenne 
halfvor, och fördelad på tvenne särskilta individer. Man och Qvinna utgöra 
derföre tillsammans idéen menniska.9

I detta snåriga citat presenterar Cederschiöld några av sina mest cen-
trala föreställningar om förhållandet mellan det individuella livet och 
köns- eller släktlivet, samt mellan mans- och kvinnokroppen. Män-
niskan jämförs med lägre hermafroditiska organismer och det faktum 
att könsfunktionen hos högre, mer fulländade varelser har blivit uppde-
lat på man och kvinna motsäger enligt Cederschiöld inte att de utgör 
en enhet. Inlemmad i ”organismens idé” och tanken på att könslivet 
representerar mänsklighetens varaktighet och förnyelse, fanns en tyd-
ligt uttalad komplementaritetstanke – en föreställning om att man och 
kvinna tillsammans utgör idén människa.10





Cederschiöld utvecklade tydligt föreställningen om mans- och kvin-
nokroppen som en enhet, bestående av polära spänningar och menade 
att allting i naturen antyder en strid mellan två motsatta urkrafter, en 
expansiv och en kontraktiv. Utmärkande för den romantiska naturfilo-
sofin var just sådana teorier om dynamism, där omvärlden sågs i termer 
av två oupphörligen verksamma krafter – en positiv och en negativ. 
Polaritetsbegreppet var ett av romantikens populäraste och återfinns 
inte bara i teorier om elektricitet och magnetism. Det ansågs även 
ligga till grund för centrifugal- och centripetalkrafterna, för skillnaden 
mellan planeter och solar, dag och natt, liv och död och uppenbarligen 
även mellan man och kvinna. Tankar om enhet och polaritet gick att 
förena i tron på att naturen följer ett dialektiskt schema. Enligt detta 
alstrar eller framtvingar en företeelse sin motsats, varpå motsatserna 
ingår i en högre syntes.11

I ungdomen kom den dittills könlösa individen att polariseras till hela 
sitt väsen, och utvecklas antingen till kvinna eller man. Mannen karak-
täriserades till kropp och själ av en utåtgående, expansiv kraft och kvin-
nan av en sammandragande, kontraktiv sådan.12 Dessa motsatta krafter 
hade inte bara betydelse för kroppens utseende utan även för själens:

Den från slägtlifvet utgående könsskilnadens polariska motsättning uppen-
barar sig icke blott i de kroppsliga förhållanderna, utan äfven i själsanlagen. 
Hos mannen blir förståndet; hos qvinnan känsligheten rådande. Mannens 
verksamhet sträfvar utåt, till det offentliga lifvet: qvinnans sluter sig inom 
de husliga bestyren. Mannen blir ärelysten; qvinnan behagsjuk. I kärlek 
förhåller mannen sig actift; qvinnan passift. I ägtenskapet fordrar mannen 
eftergifvenhet; qvinnan beskydd.13

Man och kvinna kompletterade varandra, dels i det reproduktiva livet, 
och dels på ett socialt plan. ”Det individuela lifvets organism är så vida 
sjelfständig, att den lefver i och för sig sjelf. Den står, medelst flerfall-
diga slags växelverkningar, i förbindelse med yttre verlden, mot hvilken 
den oafbrutet kämpar blott för sitt eget vidmagthållande.”14 Självstän-
dighet, kontakt med yttervärlden och en kamp för att bibehålla det 
egna jaget var karaktärsdrag som under seklet tillskrevs män, inte bara 
inom vetenskapen utan även i romaner, uppfostringslitteratur och på 
en rad andra nivåer i den framväxande borgerliga kulturen.

På samma sätt framtonar i definitioner av släktlivet och dess organ 
en bild av -talets medelklasskvinna, beroende av en man för sin 





materiella överlevnad, verksam i hemmet och avskärmad från den yttre 
världen av arbete, vetenskap, politik och inflytande. Hennes enda kon-
takt med livet utanför hemmet gick via mannen och i sin roll som maka 
och mor utvecklade hon en, av kärlek färgad, altruistisk hållning:

Slägtlifsorganerna bero deremot af det individuela lifvets organism, på 
hvars bekostnad de lefva. De stå icke i omedelbar förbindelse med yttre 
verlden, eller utåt i något slags växelverkan med annat, än det andra könets 
slägtlifsorganer. I sin verksamhet blott för slägtets vidmagthållande, försaka 
de sig sjelfva och det individ de tillhöra – principen för det individuela 
lifvet är sålunda egoism; och för slägtlifvet kärlek.15

Cederschiöld poängterade att det i det individuella livet råder fullstän-
dig överensstämmelse mellan mans- och kvinnokroppen medan köns-
funktionerna är uppdelade i två halvor. Det sistnämnda, det vill säga 
könets differentiering i en kvinnlig och en manlig hälft, var något som 
kännetecknade högre organismer från lägre, hermafroditiska varelser, 
bland vilka båda könsfunktionerna fanns representerade hos en och 
samma individ. Denna ”organismens idé” handlar om att mänsklig-
hetens varaktighet och förnyelse kommer till uttryck genom fortplant-
ningen och att organismer där denna är uppdelad på två kön signalerar 
ett högt mått av fullkomlighet.16

I en jämförelse mellan Cederschiöld och Klencke framgår att könsli-
vet hos båda definierades som kvinnligt och det individuella livet som 
manligt. De fysiska tecknen på könets utveckling i puberteten sågs 
dock av Cederschiöld som ett uttryck för organisk utveckling och dif-
ferentiering. Med könsutvecklingen följde en högre grad av fullkomlig-
het. Den var en förutsättning för att man och kvinna skulle kunna för-
enas och tillsammans utgöra idén människa. Klencke menade tvärtom 
att könet var hemmahörande i den odifferentierade, materiella natur 
som inte representerade utveckling utan upprepning. I hans skildringar 
var det den fria manskroppen som genom ökad moral och andlighet 
stod för framsteg, utveckling och differentiering.

Klencke beskrev hur mannen genom sin individualitet och andliga 
kraft hade lyckats frigöra sig från det naturliv och den fortplantning 
som fortfarande dominerade kvinnan. Individualitet ställdes mot ett 
allmängiltigt könsliv, kultur mot natur, och manligt mot kvinnligt. I 
detta skiljer sig Klencke från Cederschiöld som menade att de aspekter 
av kroppen som syftar till att upprätthålla det individuella, enskilda 





livet var att betrakta som allmänna och likartade. Individens generella 
mänskliga form präglades enligt Cederschiöld i första hand av out-
vecklade barnkroppar och den ”individuella organismen” bidrog inte 
till mänsklighetens rörelse mot högre fullkomlighet. Den sågs närmast 
som en enkel, vegetativ och odifferentierad bärare av könsorganen. 
Vuxna människors könsutveckling indikerade dock att ”organismens 
idé” kunde leva vidare och förnyas.

Doktor Hwasser och äktenskapets idé

Israel Hwasser (–) var liksom Cederschiöld en av -talets 
mer välkända svenska läkare. Han var professor i praktisk medicin i 
Uppsala och har beskrivits som den kanske mest renodlade företräda-
ren för de romantiska strömningarna inom svensk läkarvetenskap.17 
Hwassers Om äktenskapet från  är i första hand inte en medicinsk 
text utan kan ses som ett inlägg i den diskussion om äktenskapets funk-
tion i samhället som utlöstes av författaren Carl Jonas Love Almqvists 
angrepp på familjen och äktenskapet i Det går an. I Almqvists text från 
 försvarades rätten till skilsmässa. Måttet av kärlek och inre gemen-
skap framhölls som ett sannare kriterium för samlevnadens värde än ett 
tvingande och kärlekslöst äktenskap och boken framkallade en inten-
siv diskussion med paralleller till -talets sedlighetsdebatt.18 Hwasser 
deltog på motståndarsidan och kritiserade den individualistiska håll-
ning enligt vilken det var huvudsaken att föreningen mellan makarna 
grundades på personliga tycken och känslor och det sätt på vilket detta 
hotade den kristna äktenskapsformen. Motsättningen mellan Almqvist 
och Hwasser gällde alltså hur stor betydelse den ömsesidiga kärleken 
såsom personlig känsla borde tillmätas.19

I likhet med många andra -talsläkare såg Hwasser människan 
som dominerad av två drivkrafter, dels den som kretsade kring det 
enskilda livets utveckling och vidmakthållande och dels den som hand-
lade om släktets, könets och mänsklighetens fortlevnad. Han menade att 
kvinnan utgjorde reproduktionens och släktlivets representant medan 
mannen framställdes som bättre lämpad att utveckla sin personlighet, 
och i högre utsträckning antogs motsvara ”det individuellas fullkomlig-
het”. Hwasser ville dock se mer än ett enda ideal för mänsklig fulländ-
ning och argumenterade, i syfte att försäkra sig om kvinnans lika värde 





med mannen, för två utvecklingslinjer.20 Omsorgen om forna och kom-
mande släktled beskrevs som en högt skattad motkraft till individens 
framåtskridande och utbredande tendenser i samtiden.

För att poängtera behovet av en välavvägd balans mellan kvinnliga 
och manliga krafter hämtade Hwasser ett exempel från antikens Grek-
land. Den ”Grekiska kärleken”, ”phædophilien” och kärleken mellan 
män ansågs representera en sinnlig form av intimitet, driven endast av 
begär och inte av verklig kärlek.21 Förekomsten av ”phædophilien” i det 
antika Grekland såg Hwasser som en beklaglig följd av ett ensidigt hyl-
lande av manliga värden och som del i en världsbild präglad av ”det 
individuellas idé”. Grekerna eftersträvade, älskade och dyrkade enligt 
Hwasser det ”individuellas fullkomlighet och välde” och gjorde det till 
grundtanken i religiösa, estetiska, filosofiska och politiska frågor. Situa-
tionen ansågs föda en hierarki mellan man och kvinna som han vände 
sig emot:

Inom menskligheten måste således mannen, som utgör det individuellt full-
komligare, det individualisationen egentligen representerade, blifva före-
mål för aktning och kärlek, då deremot qvinnan, som, utgörande genera-
tionens hufvudsakliga organ, representerar slägtet, måste i följd af en sådan 
åsigt blifva tillbakasatt och föraktad.22

Hwasser ville se ett religiöst färgat individbegrepp, utgående från kris-
tendomens idé om personlighetens betydelse. Enligt detta måste ”det 
individuella offras och dö” för att personligheten skulle kunna åter-
födas. Denna process krävde dock ett helhjärtat erkännande av den 
”genom qvinnan framträdande generationen” som ett uttryck för livets 
eviga grund. Kvinnan beskrevs som en aktivt förädlande och helgande 
kraft med uppgift att ”genomtränga människans varelse i dess helhet”.23 
Utan kvinnan, äktenskapet och släktets fortlevnad blev personlighets-
principen bara halv och ofullständig.24

Familjen och den privata sfären definierades som feminin och utan-
för denna påstods kvinnan omöjligt kunna fungera. Den kvinnliga sär-
arten tog enligt Hwasser skada av att befinna sig utanför familjens hägn 
men varningarna formulerades i all välmening. Den sanna kvinno-
emancipationen påstods bottna i en frigörelse från en äldre bild av 
mannen som norm. För att ge tyngd åt sina argument använde Hwasser 
begreppen nu och då på ett sätt som fick kvinnors strävan efter makt 
och tillträde till den offentliga sfären att framstå som förlegade, och som 





en bedrövligt arv av kvinnors forna underordning: ”Begäret efter välde 
och njutningen af dess utöfning tillhöra ej qvinnans natur. Hon har 
lärt dem af mannen, och de äro en bedröflig qvarlemning af hennes eget 
slafveri.”25 Att kvinnor formulerade sina önskningar på samma sätt som 
män såg Hwasser bara som efterapningar av en, för kvinnor, förlegad 
manlig förebild. Den nya, mer eftersträvansvärda kvinnligheten hand-
lade om att utforma en egen, från mannen skild livssfär. I stället för att 
kopiera männens idéer om frihet borde kvinnorna utveckla egna. Kvin-
norna måste lära sig förstå den positiva innebörden i begreppet olik-
het:

Qvinnans bestämmelse är lika storartad som mannens, men den är qvalita-
tivt derifrån skiljd, och då hon icke förmår uppfatta den positiva betydelsen 
af denna olikhet utan eftersträfvar en hennes eget väsende fördunklande 
likhet med mannen, måste hon förlora sitt eget värde, dock utan att i stället 
kunna förvärfva sig det, som tillhör hennes förebild.26

Det var dock inte upp till kvinnorna själva att få definiera sin annor-
lundahet. Tvärtom producerades under det tidiga -talet mängder 
med uppfostrings- och rådgivningslitteratur som talade om vad denna 
nya kvinnlighet gick ut på.27 Hwasser kopplade liksom många av förfat-
tarna till dessa texter intresset för den upphöjda kvinnan till hennes roll 
i äktenskapet och reproduktionen. Om kvinnan ville göra sig fri från 
sitt gamla förtryck och visa sig värdig den högre position som äktenska-
pet erbjöd var hon tvungen att gå in i modersrollen till fullo. I stället 
för att försöka bli en blek skugga av mannen, enligt det gamla idealet, 
måste hon orientera sig mot det för hennes kön utmärkande barna-
födandet.

Kvinnan utgjorde enligt Hwasser det högt värderade ”generationens 
organ” som styrdes av moderskänslor och tycktes handla om kärlek, 
reproduktion och skapande av liv. Mannen utgjorde ”propagationens” 
organ som med Hwassers snåriga terminologi handlade om fenomenens 
yttre form och endast representerade en tillfällig sexuell drift.28 Ställ-
ningstagandet för kvinnans, äktenskapets och ”generationens” värdighet 
formulerades som en protest mot den ”nuvarande naturforskningens” 
vilja att se ”propagationen” som i sig själv tillräcklig och som en positiv 
grund för individens stärkande. Att inskränka ”mannens bestämmelse” 
till det individuella och fokusera på ”ära, välde och njutning” innebar en 
oförmåga att se det heliga i livet, hos släktet och i kvinnan.29





Hwassers diskussion avslöjar en konflikt i synen på det kvinnligt 
kodade könslivet och det manligt kodade individuella livet. Han såg 
en obalans i samtidens värdering av dessa begrepp och betonade att 
ett ensidigt hyllande av manlig autonomi, tillfälliga relationer, sinnliga 
njutningar och personliga maktsträvanden representerade det förflutna. 
Till framtiden hörde långvariga och stabila relationer mellan man och 
kvinna, ömsesidig kärlek, könsliv, reproduktion och barnafödande. 
Hwassers resonemang indikerar att motsatsparet kön och individualitet 
inte bara användes i strikt medicinska beskrivningar av mäns och kvin-
nors kroppar utan också häftade vid liv och verksamheter i en vidare 
social och kulturell mening. Den samtida kulturutvecklingen tycks 
ur hans perspektiv ha inneburit en kamp mellan könen där mannen 
gick i bräschen för förändring och hela tiden hotade att överföra sina 
värdesystem på kvinnan. Månandet om den marginaliserade, ”annor-
lunda” kvinnan kan förstås i relation till en historisk situation där just 
kvinnlighet ofta fick representera ett humant alternativ till det moderna 
-talets förmodat kyliga, rationella och konkurrensinriktade offent-
lighet.

I historisk forskning om manliga ideal under -talets första hälft 
har skildrats hur en marknadsorienterad och manligt definierad håll-
ning, benämnd ”the masculine achiever”, ”the self-made man” eller, 
med referenser till den skotske nationalekonomen Adam Smith, ”the 
economic man” vid denna tid kom att bli allt mer framträdande men 
även kritiserad. Denna manstyp befann sig i det framväxande mark-
nadssamhället och formades av det offentliga livets intensiva tävlan om 
framgång. Han följde sitt eget spår, styrd av ett starkt självintresse och 
ett rationellt kalkylerande intellekt, och interagerade bara tillfälligtvis 
med andra atomiserade män. Den ekonomiske mannen var en monad, 
förenad med andra människor endast via ett nätverk av opersonliga 
kontrakt. Medan marknadens män i vissa sammanhang påstods för-
vandla mänskligt arbete och aktivitet till varor – döda ting, betonades 
att kvinnor kunde skapa liv. Mannen var en monad medan kvinnan i 
närmast organisk mening var integrerad i familjen.30

På många håll kriticerades denna självtillräckliga manstyp. Upplys-
ningens ideal om ett fritt svävande, instrumentellt förnuft ställdes, 
liksom den kalkylerande, rationella individualismen, mot en alternativ, 
romantisk känslokult. Romantikerna uppvärderade, på bekostnad av 
lärdom och förnuft, många av de egenskaper som i början av -talet 





tillskrevs kvinnor – intuition, känsla, spontanitet, naturlighet, skönhet 
och naivitet. Det handlade om att framhålla en känslosam kvinnlighet 
och ett kännande jag, skapat och upprätthållet genom relationer till 
andra människor och genom Naturen.31

I kritiken av den avgränsade, autonome och rationelle mannen for-
mulerade romantikerna även en nostalgisk längtan efter en äldre social 
ordning, eller snarare efter den förmodade bilden av en sådan. Många 
tänkte sig ett samhälle som ännu inte atomiserats utan där människor 
kopplades till varandra i förtroende och ömsesidiga behov, upplivat av 
”irrationella” känslor och berikat av skönheten i en orörd natur. Att 
sätta kvinnorna i arbete i fabriker och verkstäder vore enligt ledande 
ekonomiska tänkare det samma som att offra deras egenart på produk-
tionens altare. Det skulle vara jämförbart med att ge upp den sista pri-
vata utposten i en skrämmande industriell värld, att rycka undan det 
enda som skyddade mannen från psykisk kollaps i det offentliga livets 
hårda kamp för överlevnad. Familjelivet skulle raseras och hela sam-
hället föras mot moraliskt förfall och upplösning. Om kvinnan blev 
en version av den ekonomiske mannen, en individ som stakade ut sin 
egen livsbana, skulle världen sannerligen komma att sakna kärlek och 
mänsklig värme. I stället hyllades alltså en kvinnobild som var fullstän-
digt motsatt den ekonomiske mannen. Han var hård, konkurrensinrik-
tad och självcentrerad medan hon var mjuk, undergiven och självupp-
offrande.32

Hwasser poängterade att den autonoma, karaktärsfasta individen 
måste förenas med en privat könsvarelse, ”propagation” måste kom-
pletteras med ”generation”, offentligt förvärvsarbete med privat, repro-
duktivt arbete, och män med kvinnor. Den ultimata plattformen för 
denna förening utgjorde äktenskapet och familjen. Familjeliv var den 
bästa grunden för människans frid, lycka och förädling, och hade enligt 
Hwasser utan tvekan en enorm betydelse för båda könen. I äktenska-
pet ägde en innerlig förening av bägges grundkrafter rum; det fader-
liga väldet och den moderliga kärleken. Tillsammans utgjorde de bägge 
utvecklingsformerna, den kvinnliga och den manliga, äktenskapets inre 
nödvändiga idé, och genom reproduktion och barn vann kärleken 
mellan könen legitimitet.33

Hwassers tes om ”äktenskapets idé” och nödvändiga sammanhang 
kan jämföras med Cederschiölds teorier om ”organismens idé”. Båda 
läkarna betonade att man och kvinna kroppsligen utgjorde ett enda helt 





och att föreningen mellan könen var ett resultat av polära krafter och 
motsatser. Denna förening utgjorde en innerlig och varaktig gemen-
skap, långt mer fullkomlig och eftersträvansvärd än ett liv i ensamhet. 
Kvinnan stod närmare både naturen och Gud och den kvinnliga egen-
artens utveckling representerade, liksom könslivets differentiering, en 
förutsättning för mänsklighetens strävan mot allt högre nivåer av helig-
het. Detta framåtskridande manifesterades av barn och av ett bestående 
kärleksförhållande mellan man och kvinna. Den aktiva, förädlande och 
utvecklande kraften fanns enligt Cederschiöld och Hwasser inte i första 
hand hos den manliga individen utan hos kvinnan, i släktets vidmakt-
hållande och i ”generationens” helighet. Debattboken om äktenskapet 
och läroboken i förlossningskonst skilde sig åt på många plan men visar 
båda på etablerade romantiska föreställningar, teorier och metaforer i 
medicinska tolkningar av kvinnligt och manligt, könsliv och individu-
ellt liv.

Om könets uppkomst …

Kön, släktliv och reproduktion sågs alltså inte alltid som uttryck för 
en odifferentierad och konserverande, låg natur utan framställdes även 
som tecken på utveckling, mänskligt framåtskridande, förändring och 
rörelse. På samma sätt kunde det individuella livet tolkas på radikalt 
olikartade sätt. I del I beskrevs hur den manligt kodade individualite-
ten förmedlade tankar om biologisk utveckling, förfining och frigörelse 
från ett tvingande naturliv. Men den i medicinen ofta hyllade indivi-
dualiteten kunde även anses indikera barndom och en primitiv och 
odifferentierad fas i mänsklighetens historia. I synnerhet från och med 
seklets mitt då det inom medicin och vetenskap etablerades teorier om 
att mans- och kvinnokroppen hade divergerat från ett ursprungligen 
gemensamt, hermafroditiskt stadium i både embryologi och evolutions-
historia.34

I detta avsnitt som är uppdelat i två kortare delar diskuteras med 
utgångspunkt i populärmedicinska böcker utgivna i Sverige vid mitten 
av -talet tolkningar av de olikartade könens uppkomst, dels i den 
enskilda individens fysiska utveckling och dels i den mänskliga artens 
utvecklingshistoria. Den övergripande frågan handlar om hur särskil-
janden i termer av art, kön, ålder, klass och civilisationsnivå integrera-





des i teorierna om denna successiva rörelse mot en allt högre grad av 
fullkomlighet.

… i den enskilda individens utveckling …

I medicinska beskrivningar av den enskilda individens kroppsliga utveck-
ling från barn till vuxen formulerades ofta idén om att människan innan 
pubertetens inträde befann sig i ett vegetativt, könlöst tillstånd där 
all kraft gick åt till att utveckla det egna jaget. I den franske läkaren 
Jean Baptiste Félix Descurets inflytelserika bok La Médecine des passions, 
som i svensk översättning fick heta Passionerna, konstaterades att ”sjelf-
uppehållelsens instinkt företrädesvis skulle vaka öfver det nyfödda bar-
nets fysiska utveckling: derföre är också den späda varelsens lif endast 
vegetativt, fördeladt mellan näringen och sömnen. Matsmältningen är 
då hastig, och secretionerna ymniga”.35 En annan skribent menade att 
människan i sin tidigaste barndom endast lever ett ”vegeterande lif, och 
dess fysiska wård är då den hufwudsakligaste omständigheten”.36

Barndomen sågs inte bara som ett vegeterande tillstånd utan även 
som kroppsligen och själsligen likartad för pojkar och flickor. Ceder-
schiöld skildrade en dramatisk förändring i individens utveckling från 
barn till vuxen:

Från början och under hela barndomen var det individuela lifvets organism 
ungefär lika hos gossen och flickan. Men genom slägtlifvets verksamhet 
åt polariskt motsatta håll i den mankönade och qvinnkönade hälften af 
dess organism, blifva de organismer för det individuela lifvet, med hvilka 
slägtlifs-organismens motsatta hälfter äro förenade, likaledes utbildade åt 
motsatt håll eller, om jag så får säga, polariserade. De dittills ungefär likar-
tade och, i högre bemärkelse, okönade individerna utbildas nu till man och 
qvinna, med sins emellan motsatta egenskaper. §. . Mannen blir, i hela 
sitt väsende, mensklighetens expansif-pol: qvinnan, dess contractif-pol.37

Under barndomen dominerade det individuella livets organism medan 
släktlivet i vuxen ålder kom att polarisera de dittills ”okönade” indi-
viderna. Även i den svenske läkaren Alfred Hilarion Wistrands ano-
nymt utgivna rådgivningsbok poängterades frånvaron av några egent-
liga fysiska skillnader mellan pojkar och flickor:





man märker hos de båda könen egentligen icke någon särdeles afvikande 
rigtning förr, än kroppen hunnit blifva inemot fullväxt, då det egentliga 
könslifvet börjar tändas, och de ännu blott halffärdiga könsorganerna lifvas 
till egen verksamhet och full utveckling.38

Från barnets könlösa, vegetativa tillstånd, där den huvudsakliga impul-
sen var att äta, växa och fokusera på den egna kroppens vård, utveckla-
des organismen och blev kapabel att leva ett mer differentierat biolo-
giskt liv. Läkare betonade vid seklets mitt ofta den vuxna människans 
dubbla kapacitet att sörja både för sig själv och för det kommande släk-
tet. Avvikelsen från barndomens okönade tillstånd påstods i första hand 
fylla reproduktiva funktioner. ”Allt hvad mannen har egendomligt till 
kropp och själ, det har han för hustru och barn. Ömsesidigt eger qvin-
nan hela sin karakter blott för man och barn; allt öfrigt som ej väsentligt 
medverkar till denna sak är dem gemensamt.”39

Man och kvinna var till för varandra, för att gemensamt arbeta på 
släktets fortlevnad, och kom därför vid en viss ålder att börja avvika 
från en gemensam biologi. Den tyske läkaren O. Reuth beskrev hur de 
besparingar i ”det individuella hushållets budget” som gör samlandet av 
”öfverflödsmaterial för aflingen” möjlig kunde inträda vid puberteten.40

En bok vars centrala teser ofta upprepades i den medicinska rådgiv-
ningslitteraturen under -talet var den tyske läkaren Philipp Karl 
Hartmanns Lycksalighets-lära för menniskans fysiska lif som översattes 
till svenska första gången . I boken poängterades att en människas 
huvudsakliga livsenergi går åt vid bildandet av den egna kroppen. 
Könet, dess organ, drifter och förmågor beskrevs som ”sofvande” så 
länge kroppen i övrigt utvecklades och var i behov av ”lifsämnet”. När 
den unga människan vuxit klart, ”då lifsämnet ej mera behöfves till 
kroppens tillväxt, vänder det öfverflödiga ämnet sig till de hittills sof-
vande delarna och begynner att utveckla dem, samt uppväcker de första 
spåren till könsdriften”.41 Det begynnande könslivet kom därefter till 
uttryck i såväl kropp som själ:

I ynglingens tänkesätt röjes nu större fasthet, beslutsamhet, mod, verksam-
het och ihärdighet. Flickans känslor deremot blifva mildare och vekare, 
hennes själ tager del i andras öden, hennes hela väsende blifver eftergif-
vande och hon beherrskas af en hemlig längtan. Ynglingens kropp får ett 
fastare utseende, musklerne blifva starkare utmärkte, gång och alla öfriga 
rörelser blifva bestämda och säkra, rösten blifver fylligare, på kinderna och 





andra kroppsdelar, som förut voro bara, framspricka hår och skägg. Flickan 
blifver mera rundad, det platta höjer sig och blifver fylligare, månadsre-
ningen infinner sig, o. s. v.42

Barnets könlösa och vegetativa kropp kontrasteras i dessa beskrivningar 
mot den vuxna människans könsbestämda organism. Vuxna mäns och 
kvinnors dubbla kapacitet att inte bara sörja för sina egna liv utan 
även för mänskligheten som helhet framställdes som en ädel uppgift 
för vilken människan var redo endast sedan den individuella kroppen 
vuxit klart. Könets utveckling vittnade om mognad, en god tillgång på 
livskraft och särskilde på ett tydligt sätt barn från vuxna.

Föreställningen om att livets faser kräver olika mycket av en begrän-
sad mängd energi eller livskraft återkommer ofta i medicinsk litteratur 
från -talets mitt. Kring år  beskrev den franske läkaren Xavier 
Bichat kroppen som ett slutet system av livskraft, energier och vätskor 
och under -talets första hälft spreds föreställningen att varje individ 
förfogade över en begränsad mängd livskraft som togs i bruk av kroppens 
olika organ och funktioner. Denna energimängd var i behov av minutiös 
förvaltning och välavvägd förbrukning.43 Cederschiöld beskrev hur pola-
riseringen mellan mäns och kvinnors kroppar vaknade till liv när den 
individuella organismen vuxit klart och kroppens krafter kunde övergå 
till könslivets sfär.44 Reuth använde i sin skildring av individens utveck-
ling från barn till vuxen ord som ”besparingar”, ”hushåll”, ”budget” och 
”öfverflödsmaterial”.45 Hartmann beskrev människans behov av ”lifs-
ämnet” under olika faser i livet.46 Michelet menade att mannen till skill-
nad från kvinnan inte kände av ”lifssaftens ebb och flod” utan opåverkad 
bevarade en jämvikt mellan ”inkomst och utgift”.47

Även den engelske läkaren George Drysdale formulerade en bild av 
förhållandet mellan individens och könslivets förbrukning och förnyelse 
av energi. Han beskrev hur alla levande varelser från födseln begåvats 
med en viss mängd ”lifskraft” ämnad för individens utveckling och bibe-
hållande. Denna kraft skulle förr eller senare ta slut om det inte vore för 
den ”alstringsakt” som resulterar i att nya individer föds och förnyar den 
sinande livskraften. ”Alltså äro lif och alstring motsatta hvarandra; det 
förra uttömmer, hvaremot det senare förnyar groddkraften.”48

Idén om att mängden energi för den individuella utvecklingen stod 
i relation till ”utgifterna” vid fortplantningen togs under senare delen 
av seklet även upp i teorier om evolutionens framåtskridande. Den 





engelske filosofen Herbert Spencer kopplade i sin Principles of Biology 
från  samman evolutionens utveckling med föreställningen om en 
parallellt minskad fertilitet.49

… och i mänsklighetens historia

På samma sätt som den enskilda individen antogs genomgå en utveckling 
från fosterstadiets och barndomens vegetativa och allmängiltiga kropp 
till pubertetens och den vuxna människans tydligare könspolarisering, 
poängterades i medicinska texter från seklets mitt att hela naturen 
genomgått ett ökat särskiljande mellan kvinnligt och manligt. Jämförel-
ser mellan individens biologiska utveckling och den mänskliga artens 
historia kunde verka belysande och teorier om de båda formulerades ofta 
parallellt. En tanke var att varje enskild organism under sitt liv upprepar 
hela människosläktets historia och på sin väg mot mognad genomlever 
sina förfäders viktigaste utvecklingsfaser.50 Under -talets andra hälft 
kom denna tes framför allt att förknippas med den tyske darwinisten 
Ernst Haeckel som menade att ontogensen, det vill säga individens his-
toria, är den snabba upprepningen av fylogenesen, eller artens historia.51

I teorier om den mänskliga artens utvecklingshistoria betonades hur 
den organiska fortplantningen genomgått en utveckling mot allt större 
komplexitet; från enkel delning till hermafroditiska varianter av själv-
befruktning, och så småningom en högre form av könsuppdelad repro-
duktion, i vilken artens hanar och honor var tydligt olikartade, separata 
individer.52 Könets uppkomst i mänsklighetens historia ansågs utmärka 
högre organismer från lägre, könlösa eller hermafroditiska varelser och 
indikera hela människosläktets rörelse mot en högtstående livsform 
kännetecknad av stora biologiska skillnader mellan män och kvinnor.

I boken Om äktenskapet som  översattes från tyska betonade 
läkaren Jörg, som hade författat den del av boken som handlade om 
de medicinska aspekterna av äktenskapet, hur man och kvinna vid ett 
visst skede i naturens historia kommit att skiljas åt. Det handlade ur 
hans perspektiv, liksom ur Cederschiölds, om att fortplantningen hade 
kommit att behöva så många och olikartade organ att en ensam individ 
inte längre kunde bära dem alla. När könsorganen delades upp på två 
individer uppstod man och kvinna.53 Reuth såg könets uppkomst som 
en följd av organismens högre och mer fullkomliga tillstånd:





Aflingsämnenas och aflingsgöromålens fördelning på två individer blef 
nödig, och ju högre och fullkomligare ett djurs organisation är, desto mera 
utpräglade finna vi de könsolikheter, som närvaron af manligt eller qvinligt 
groddämne hos den individuella organismen fordrar. Endast der, hvarest 
organisationen är underordnad, förhållandet mellan inkomster och utgif-
ter i slägtets hushållning ovanligt gynnsamt, finna vi en förening af båda 
könsämnena och af de af dem betingade verksamheterna hos en och samma 
individ. Detta båda könens bestående jemte hvarandra hos en individ kallar 
man hermaphroditism.54

4. Biologiska skillnader mellan man och kvinna sågs i medicinska texter 
från 1800-talets första hälft och långt senare som ett tecken på hela män-
niskosläktets rörelse mot allt högre nivåer av kroppslig och moralisk förfining. 
Ur O. H. Dumrath, Människan: Mannen och kvinnan (1914).





Reproduktionen antogs ha genomgått en utveckling från könlöshet 
över hermafroditism till en uppdelning på man och kvinna med allt 
högre grad av fysiska skillnader sinsemellan. Mäns och kvinnors olika 
roller vid fortplantningen indikerade enligt vissa skribenter även det 
naturliga och riktiga med en samhällelig specialisering av arbetsuppgif-
ter. Fortplantningens utveckling från ett könlöst till ett könsdifferentie-
rat tillstånd kunde ses tillsammans med idén om den förmodat stigande 
perfektion som en alltmer differentierad fördelning av sysslor och verk-
samhetsområden hade lett till under tidigt -tal. Den franske zoo-
logen Henri Milne-Edwards menade i en text från  att perfektion 
genom en tilltagande arbetsdelning hade uppnåtts såväl i naturen som 
i människans fabriker.55 Sådana liknelser mellan en biologisk och en 
social arbetsdelning legitimerade idén om att både naturen och samhäl-
let utgjorde en hierarkisk ordning. Den differentierade fördelningen av 
sysslor ansågs ha kommit att prägla såväl högtstående biologiska orga-
nismer som det moderna arbetslivet.

Under -talets andra hälft införlivades teorierna om arbetsdelning 
och könsskillnader i ett biologiskt utvecklingstänkande och tjänade ofta 
som en vetenskaplig legitimering av socialdarwinistiska, imperialistiska 
och nationalistiska ideologier.56 En tanke var att de samtida väster-
ländska samhällena befann sig i toppen av en kulturell hierarki som 
utmärktes av att kvinnor uteslöts från förvärvsarbete och offentligt liv. 
Detta var visserligen bara sant för de högre klasserna där kvinnan var 
hänvisad till den privata sfären. I hemmet var hennes främsta uppgif-
ter att verka som maka och mor, vilket ansågs ha stor betydelse för 
hela samhället. ”Kanske framgår mänsklighetens moraliska framsteg”, 
menade Herbert Spencer, ”ingenstans så tydligt som i kontrasterna 
mellan kvinnornas position bland vildar och bland civilisationens mest 
avancerade samhällen.”57 Han placerade sina teser om det moderna 
samhällets alltmer specialiserade arbetsdelning i en ram av evolutions-
tänkande, och hävdade att utvecklingsprocesser tenderar att röra sig 
från ett tillstånd av homogenitet till heterogenitet. Den borgerliga kul-
turens speciella arbetsdelning mellan män och kvinnor kunde därmed 
signalera en hög grad av civilisering och tolkas som ett tecken på sam-
hällets moraliska framsteg.58 Framhållandet av den hemmavarande bor-
gerliga kvinnan som en indikation på de europeiska nationernas höga 
grad av kulturell förfining var dock vanlig i populärmedicinska texter 
redan vid seklets mitt: ”Hos alla nationer utgör den rang, som qvinnan 





innehar inom familjelifvet en säker värdemätare på den allmänna kul-
turen”. Att kvinnan som ”ett förmedlande element” i familjen kunde 
uppfylla sin plats i den sociala ordningen tydde enligt Klencke på just 
samhällets mått av kultivering och förädling.59 Behandlingen av kvin-
nor bland arbetare och primitiva folk visade tydligt på dessa gruppers 
plats i den kulturella och, mot seklets slut, evolutionära hierarkin. Kul-
turer som inte tog god hand om sina kvinnor påstods förlora vad natu-
ren stått till tjänst med.60

Idéerna om en tilltagande könsdifferentiering bland högre arter 
har i tidigare forskning framför allt beskrivits i relation till det sena 
-talets biologiska utvecklingstänkande och till Darwins teori om 
att evolutionen och könsurvalet successivt gör män mer manliga och 
kvinnor mer kvinnliga.61 Ett exempel förutom Spencer på hur dessa 
idéer kunde komma till uttryck kan hämtas från den tysk-ungerske 
läkaren och skriftställaren Max Nordau. Han framhöll på -talet den 
”civiliserade” människans förmåga till särskiljande kärlekskänslor för en 
specifik varelse av det andra könet som ett resultat av evolution och 
könsurval. Kärleken beskrevs som exklusiv, ”kinkig” och särskiljande 
bland de ”högre” klasserna, ”där individerna äro rikt utvecklade, ytterst 
omvexlande och olika och framställa skarpt utpreglade egendomlig-
heter”.62

Bland ”naturfolk”, ”lägre klasser” och ”obildade” påstods män och 
kvinnor däremot ha en tendens att lätt slå sig samman och få barn. 
”Hela ena könet har en allmän böjelse för hela det andra, och för såväl 
mannen som kvinnan är det fullkomligt likgiltigt, hvilken kvinna eller 
man det blir.”63 Det lättvindliga mötet mellan könen sågs i dessa ”lägre” 
skikt inte som ett resultat av kärlek eller individuella böjelser. På grund 
av förmodat stora likheter individerna emellan hade dock bristen på 
selektion föga betydelse för kvalitén på avkomman:

Inom de primitiva folken äro individerna i kroppsligt och andligt hänse-
ende föga differentierade. Såväl hos männen som kvinnorna är stamkarak-
tären den förherskande, medan en specifik karaktär als icke förefinnes eller 
är endast svagt antydd. Alla individer äro liksom gjutna i en enda form 
och ända till förväxling lika hvarandra; alla ha ungefär samma värde såsom 
afvelsematerial. Då behöfver ej könsumgänget föregås af något könsurval; 
resultatet blir ungefär detsamma, föräldrarna må på hvad sätt som hälst ha 
funnit hvarandra.64





Nordau hade tagit till sig Darwins teorier om vilka processer som före-
går könsurvalet och hans tolkning resulterade i en bild av utomeuro-
peiska folk, arbetare och lågutbildade människor som odifferentierade, 
urskiljningslösa och oförmögna till kärlek. ”Stamkaraktären” präglade 
hos dessa folk fortfarande både män och kvinnor medan det specifika, 
särskiljande och individuellt varierande tillhörde förmodat mer högt-
stående klasser och folk.

Men redan under -talets första hälft och mitt fanns alltså denna 
tendens att relatera graden av könsdifferentiering till olika nivåer av 
fullkomlighet. Förklaringen handlade då inte om könsurval och evolu-
tion utan om kulturella och miljömässiga förhållanden. Livsstil, arbets-
delning och klimat var några aspekter som mer än biologiska anlag 
antogs påverka mannens grad av manlighet och kvinnans grad av 
kvinnlighet.65

Oavsett om det var naturens eller kulturens framsteg som utgjorde 
den yttersta förklaringsgrunden till de olikartade könens uppkomst blev 
ett hierarkiskt särskiljande mellan ”primitiva” och ”civiliserade” folk en 
konsekvens av dessa beskrivningar. Stora fysiska likheter mellan män och 
kvinnor associerades med låg utvecklingsnivå och antogs gå hand i hand 
med ett odifferentierat känsloliv, en oförmåga till förfinade och särskil-
jande kärlekskänslor och, som ett resultat av detta, med flyktiga sexuella 
relationer. Skarpa könsskillnader förknippades däremot med mänsklig 
fulländning, könsmognad och med en föreställning om att organismen 
nått en ädlare och mer högtstående fas än tidigare. Att fokusera på det 
enskilda jagets utveckling, ”sjelfuppehållelsens instinkt”, och det indi-
viduella livet uppfattades som ungt, outvecklat, könlöst, vegetativt och 
materiellt. I denna diskussion särskildes barn från vuxna, lägre organis-
mer från högre, arbetare från borgerskap, och förmodat ociviliserade folk 
från civiliserade.

Könsdrift, äktenskap och samhälle

Teorier om könsdriften och det fysiska kärlekslivet spelade en särskild 
roll i beskrivningarna av hur vuxna män och kvinnor ur samhällets 
högre skikt kompletterade varandra biologiskt och socialt. Det ”eggande 
och ömsesidigt fruktbärande motsatsförhållandet” som Gunnar Qvist 
har iakttagit som utmärkande för det tidiga -talets romantiska syn 





på män och kvinnor kan definitivt skönjas i medicinska tolkningar av 
kroppen, vilket dock inte är särskilt väl dokumenterat i tidigare forsk-
ning.66 I det följande diskuteras hur läkares tendens att koppla samman 
tydliga könsskillnader, starka kärlekskänslor och fysiska begär inte bara 
hade betydelse för konstruktionen av en kroppslig heterosexuell norm 
utan på ett grundläggande sätt även ingick i teorier om äktenskapet och 
samhällets organisering.

I medicinska teorier om hur skarpa fysiska könsskillnader kunde att-
rahera män och kvinnor till varandra och främja utvecklingen av en 
stark könsdrift hade romantiska idéer om polära motsatser och krafter 
stor betydelse. Den tyske läkaren H. Lawes beskrev ”könsdriften eller 
könskärleken” som ett resultat av människans fysiska och psykiska orga-
nisation:

Denna oemotståndliga könsretning, som drager individerna af olika kön 
till hvarandra, grundar sig på eviga fysiologiska naturlagar.67

Dragningskraften mellan könen antogs likna den som jorden utövar på 
kropparna och Lawes refererade till läran om atomerna som visat att 
likadant laddade poler är repellerande medan olika laddningar verkar 
attraherande. Avvikelser från dessa naturlagar beskrevs som ”abnormi-
teter” och handlade om att dragningskraften antingen saknades eller var 
förvänd, såsom hos ”pederaster och sådana personer, som aldrig närma 
sig ett fruntimmer”.68

Undantagen påstods bekräfta regeln och legitimerade att ”abnormi-
teterna” inte var något att fästa större uppmärksamhet vid. Det gjorde 
dock Lawes tvärtemot sina egna rekommendationer i ett särskilt bihang 
som handlade om ”abnormiteterna i naturdriften” och föregrep därmed 
det sena -talets vetenskapliga iver att kategorisera sexuella avvikel-
ser. I detta bihang utgjorde ”Homosexualitet” en egen rubrik och att 
använda just detta ord var på -talet mycket ovanligt.69 Jag vet inte 
vilken formulering som användes i den tyska originaltexten från  
men översättaren var definitivt en av de första att i tryckt form, redan 
, begagna detta uttryck på svenska.70 Att använda ordet ”homo-
sexualitet” innebär, som den amerikanska historikern Jonathan Katz har 
påpekat, en samtidig upptagenhet med föreställningar om ”heterosexu-
alitet” och tankar om olikkönade sexuella njutningar. Detta motsatstän-
kande ska enligt Katz ha uppträtt först under -talets sista årtionden. 
Först då uppstod idealet om en essentiell, normal och olikkönad sexuali-





tet, av naturlagarna legitimerad och åtskild från perverterade likkönade 
njutningar. Tidigare ska oron för den samkönade intimiteten mest ha 
handlat om att erotiska känslor inte åtföljdes av sann kärlek.71

Lawes definierade sexualiteten i relation till eviga naturlagar och 
eventuella brott mot dessa. Med hänvisning till ”atomernas polaritets-
princip”, enligt vilken olika poler drar varandra till sig, och lika stöter 
varandra ifrån sig, var det som han såg det ”naturligt att homosexualite-
ten utgör en motsats emot naturlagarne”.72 Sexualiteten hade sin grund 
i naturlagar präglade av polärt motsatta krafter som formulerats i rela-
tion till de metaforer som den romantiska naturvetenskapen introdu-
cerade under tidigt -tal. Vetenskapliga experiment med galvanism, 
elektriska urladdningar, elektrolys och magnetism utfördes sedan sent 
-tal runt om i Europa. Med Hans Christian Ørsteds upptäckt av 
elektromagnetismen  fick naturfilosofiska teorier om naturen som 
ett dynamiskt växelspel av repellerande och attraherande krafter ett 
konkret uttryck.73

Även i medicinska tolkningar av förhållandet mellan mäns och kvin-
nors kroppar från -talets första hälft och mitt ingick tankar om att 
elektricitet och magnetism kunde utgöra livets princip. Klencke refe-
rerade till hur ”den allmänna naturen” sammanlänkar män och kvin-
nor likt ”galvanismens, elektricitetens och magnetismens poler, genom 
attraktionens oemotståndliga inre kraft”.74 Cederschiöld beskrev mans- 
och kvinnokroppen som en enhet bestående av polära spänningar och 
menade att allting i naturen antyder en strid mellan två oupphörligen 
verksamma krafter – en expansiv och en kontraktiv. Samlaget skildrades 
i romantiskt naturvetenskapliga metaforer som ”en elektrisk urladd-
ning, med en angenäm skakning af båda individerna”.75 Även Hwasser 
betonade en expansiv och en kontraktiv pol i naturen och beskrev 
skillnaderna mellan könen och deras ”ömsesidiga tillgifvenhet” enbart 
som ett uttryck för ”vexelincitationens specialformer”.76 Jörg skildrade 
kvinnan som en negativ pol som genom sin skönhet drog mannen till 
sig och därigenom verkställde sin kroppsliga och moraliska förening 
med honom.77 Mannens dragningskraft på kvinnan var av ett annat 
slag:

Mannen, det större, starkare, upplifwande wäsendet, inwerkar i allmänhet, 
genom hela sin yta, wäckande på qwinnan och förhåller sig således unge-
färligen som elektricitetens positiva pol: i följd häraf är mannen i stånd att 
magnetisera qwinnan, men alldeles icke qwinnan mannen.78





Cederschiöld, Hwasser, Jörg och så småningom Lawes fokuserade på en 
i kroppen inneboende könsolikhet, en attraktion och drift som följde 
fysikens polaritetstänkande och därmed utgjorde en vetenskapligt defi-
nierad norm. Tydliga biologiska skillnader mellan män och kvinnor 
ansågs vara den bästa förutsättningen för en starkt utvecklad könsdrift 
och i förlängningen för en stark och stabil förening mellan man och 
kvinna. I boken Rådgifvare för älskande och nygifta, som  översattes 
till svenska, beskrivs detta på följande sätt:

Ju fullkomligare mannen och qvinnan ega sitt könsegendomliga kroppsliga 
och andliga anlag, så mycket äro de förmögna till kärlek, och ju mer indi-
viderna af ett kön utveckla, fullkomna och upplifva sina idéer om det andra 
könets andliga och fysiska karakter, så mycket starkare och häftigare blir 
dess begär till en den innerligaste kroppsliga och andliga förening.79

Hartmann skildrade i sin populärmedicinska handbok könsdriften som 
en oemotståndlig kraft med möjlighet att sammanföra de skilda könen 
och åstadkomma en förbindelse, vars resultat var ”menniskostammens 
förökning” men även mångfald, skönhet och njutning.80 Naturen var 
visserligen kapabel till reproduktion även utan åtskillnaden i kön och 
han poängterade att enskilda individer inom flera djurarter var för-
mögna att på egen hand ”afla sin like”. Detta framstod dock som ett 
trist alternativ om det skulle gälla människor:

Ödsligt och dödt skulle likväl menniskolifvet hafva varit, utan en sådan 
åtskilnad i kön. Hvilken mångfaldighet och skönhet, hvilka angenäma för-
bindelser och förhållanden, hvilka behag och hvilka glada njutningar, hvilka 
begär och hvilka sträfvanden härleda sig icke från de olika anlagen och från 
den ömsesidiga dragningen till hvarandra mellan könen!81

Det sexuella begäret var inte bara ett tecken på att könen skilts åt fysiskt 
utan de som tillfredsställde detta begär erhöll även en högre grad av 
fullkomlighet. I den tyske läkaren Johann Philipp Bauers Om menni-
skan i afseende på hennes könsförhållanden som översattes till svenska 
 beskrevs detta fullkomligande:

Parningsdriften tilldelar djuren, när de retas att tillfredsställa den, nya och 
lika som högre egenskaper än dem, som naturen förlänat dem på hwarje 
annan tid; den utwecklar och förlänger omfånget för deras instinct samt 
upphöjer, genom kraften af sin inflytelse, de lägsta ibland dem till rangen 
af de fullkomligaste.82





Föreställningar om skarpa biologiska skillnader mellan män och kvin-
nor, en polärt organiserad kärlekskraft, och en spänning och attraktion 
mellan könskodade motsatser formulerades uttryckligen mot bakgrund 
av naturens lagar. Medicinska skribenter som Hartmann, Jörg, Lawes, 
Cederschiöld, Hwasser och Bauer var del i en process som handlade 
om att naturalisera sexuella impulser, ge dem ett specifikt kön och för-
lägga dem i mäns och kvinnors kroppar. Sexualiteten blev naturlig, 
biologisk och lagbunden och kom att förstås som sprungen ur att-
raherande fysiska olikheter. Det handlade visserligen inte om någon 
orubblig heterosexuellt definierad essens utan om ett potentiellt resultat 
av individens och mänsklighetens successiva utveckling och mognad. 
Det normativa låg i att relationer av denna typ uppfattades som bio-
logiskt mer högtstående än andra. Könlös fortplantning, stora fysiska 
likheter mellan män och kvinnor och ett odifferentierat känsloliv repre-
senterade lösare band mellan man och kvinna och en moraliskt och 
biologiskt lägre nivå i mänsklighetens utveckling.

I tidigare forskning har betonats hur ett modernt kärleksbegrepp 
kunde fungera som en ideologisk motivering av den gemenskap som 
krävdes mellan män och kvinnor i den framväxande borgerliga famil-
jen. Till skillnad från agrar- och hantverkarfamiljen till vilka produk-
tion och försörjning var centrerade fanns i framväxten av den borger-
liga familjen bara utrymme för konsumtion och reproduktion. Arbete 
och hemliv kom att separeras och det har framhållits att den roman-
tiska kärlekstanken och en utbredd känslokult kom att utgöra det kitt 
som i arbetsgemenskapens ställe höll familjen samman.83 Visionen om 
könens organiska harmoni och samarbete attraherade även samhälls-
teoretiker. Som inslag i en nationalekonomisk teori togs de romantiska 
idéerna i början av -talet upp av en grupp tyska skribenter, vars 
frontfigur var Adam Müller. Han tänkte sig staten, den större familjen, 
som genomsyrad av en fruktbar polaritet mellan kvinnligt och manligt. 
Kärlek utgjorde en givande motsats till styrka, mildhet till stränghet, 
värnbehov till skaparkraft. Ekonomiskt tilldelades mannen den pro-
duktiva rollen och kvinnan den bevarande, vidmakthållande.84

Mindre välkända är de samtidiga hyllningarna av det fysiska kär-
lekslivet och den betydelse som drifter och begär kunde tillmätas i teo-
rier om det sociala livet. Människors olikkönade sexuella drifter ansågs 
vittna om reproduktion, ett gemensamt arbete för släktets överlevnad 
och ett långsiktigt, positivt engagemang för samhället och mänsklighe-





5. I boken Qvinnan i sin rätta prydnad som gavs ut i svensk översättning 
1874 skildras ”qvinnans behag i fysiologiskt-estetiskt hänseende”. Syftet var 
att utröna hur den sexuella drif ten utvecklas i relation till fysisk skönhet.





ten som helhet. Hwasser hyllade barnafödande och reproduktion på 
bekostnad av individualitet och personlig utveckling och Jörg betonade 
i samma anda att allt vad den mänskliga kroppen var kapabel till kunde 
den verkställa på egen hand – med undantag av ”könsförrättningarne”. 
De organ som krävdes för avlandet av nya individer fanns bara repre-
senterade hos mannen och kvinnan tillsammans, ”genom bägge blifwer 
först det helas kedja sluten”. Först i det fulländade könsförhållandet 
kunde mannen och kvinnan utgöra en fullkomligt ”sjelfständig men-
niska”.85 Sexualitetens organisering hade en tydlig social och politisk 
betydelse i och med att den signalerade stabila och långvariga relationer 
mellan man och kvinna:

[Bara genom samlaget,] denna innerliga dynamiska förening, blott genom 
detta den manliga sädens inträngande och genom densammas insugande i 
de qwinliga delarne, öfwergår mannens kroppsliga individualitet på qwin-
nan, blott derigenom blir qwinnan manlig, och blott derigenom ingås 
werkligen äktenskapets kroppsliga förbund; men och derigenom kunna 
bägge makarne blifwa delaktige af ömsesidiga rättigheter.86

Att två väsen, man och kvinna, krävdes för könsdriftens fullkomliga till-
fredsställande, och till nya individers avlande, gjorde samlaget till natu-
rens högsta och viktigaste uttryck. Fortplantningen fordrade en mängd 
organ och en människas bästa och mest kraftfulla levnadsår för att lyckas. 
”I kroppsligt affseende finnes således i hela den organiska skapelsen 
icke något högre än aflandet.”87 Könsdriften bar enligt Jörg på ett posi-
tivt, altruistiskt drag. De flesta av människokroppens funktioner var ”i 
högsta grad egoistiskt inrättade” och utformade främst för att under-
lätta det individuella livet, för omsättningen av mat och dryck, växande 
och rörelse.88 I könsdriftens tillfredsställande var förhållandet helt annor-
lunda, däri sörjde kroppen inte för sitt eget välbefinnande utan för hela 
släktets bibehållande. Könsorganen handlade inte individuellt utan i hela 
naturens tjänst. ”I aflandet afstå wi således från all egoism, derigenom, 
att wi derwid sörja, icke så mycket för oss sjelfwa, som för andra.”89

Det differentierade könslivet, sexualiteten och den vuxna männi-
skans reproduktiva kapacitet sågs som högtstående tecken på altruism 
och mänsklig utveckling medan den individuella kroppens organ bara 
bidrog till den enskildes personliga välbefinnande och dog ut med 
honom själv. Dessa hyllningar av det fysiska kärlekslivet kanske kan 
tyckas märkliga i en tid när kultur, förfining och driftskontroll var högt 





värderade egenskaper. Var människan dominerad av instinkter och på 
så vis ”ofri”, eller var de kroppsliga drifterna möjliga att underordna 
viljan, förnuftet och moralen? Om instinkter endast kretsade kring 
jaget och dess njutningar, hur var då samhället möjligt?90 De läkare som 
formulerade sig kring ämnet var fullt medvetna om dessa frågeställ-
ningar och såg ofta en lösning i könsdriftens reglering. Det kulturella 
och moraliska tämjandet av sexualiteten inom äktenskapets ram antogs 
dämpa dess till synes djuriska karaktär.

Jörg poängterade att människans könsdrift var djupt och bestämt 
inpräglad av naturen och definitivt borde utmynna i fortplantning. 
Samtidigt inskärptes att människan var en social varelse, vilket gjorde 
att det fysiska kärlekslivet måste få ett helt annat utseende i ”det bor-
gerliga livet” än i det ”råa naturtillståndet”. Djur påstods uppvisa ett 
individualistiskt och instinktsmässigt beteende, från vilket människans 
sexualitet lyckligtvis avvikit.91 Jörg tänkte sig mot bakgrund av detta att 
män och kvinnor på ett mer primitivt stadium, där endast några få lagar 
inskränkte friheten, levde under mer eller mindre polygama former. 
”Twifwelsutan höll mannen sig efter lägligheten till flera qwinnor, och 
qwinnan till flera män”.92

I civilisationens spår genomgick dock ”hela könsväsendet” en grund-
lig och betydelsefull förändring. I takt med moralens utveckling tilltog 
människors förmåga till särskiljande kärlekskänslor även om en viss 
böjelse mellan könen kunde skönjas till och med hos de ”helt och hållet 
ohyfsade menniskorna”. Med den ”werkliga könskärleken” inträdde 
engiftet och könsförhållandet reglerades av lagstiftning, kyrka och 
moral. Könsrelationerna i det borgerliga samhället präglades inte av 
någon egoistisk och instinktsmässig polygami utan av långvariga och 
stabila förhållanden. Den sexuella attraktionen och den ”verkliga köns-
kärleken”, det vill säga den som uteslutande riktar sig till en person, 
hade i detta sammanhang möjlighet att leda mänskligheten mot en 
ökad grad av kultivering.93 Den borgerliga, monogama livsformen 
framställdes som det fulländade resultatet av en lång utveckling mot allt 
högre nivåer av sedlighet, kultur och civilisation:

Ju mer ett folk fortskrider och danas i moralisk bildning och sedlighet, 
desto mer skall det egna sig till det äktenskapliga lifwet: ty redan förut har 
jag anmärkt, att äktenskapet har och måste hafwa sin upprinnelse, ej alle-
nast i menniskans kroppsliga natur, utan äfwen till en betydlig grad i dess 
moraliska egenskaper.94





Att könsförhållandet i borgerliga samhällen kommit att kultiveras och 
präglas av regler, förnuft och måttlighet var en vanlig tanke vid seklets 
mitt, liksom de positiva skildringarna av det fysiska kärlekslivet. Kärle-
ken mellan man och kvinna kunde ses som samhällets första ursprung. 
Från kärleken till Gud härstammade enligt Descuret den harmoniska 
lagen om kärleken till nästan. Denna innefattade familjen, fäderneslan-
det och menskligheten, ”denna stora familj som har Gud till fader och 
världen till fädernesland”.95 Dragningen mellan man och kvinna sågs 
som positiv, inte bara för att den garanterade människosläktets fortlev-
nad och rörelse mot högre fullkomlighet. Den hade också stor psykolo-
gisk och moralisk betydelse. En bestående förening mellan könen ledde 
förhoppningsvis även till att mannen arbetade, inte av självintresse, 
utan i ett vidare livsperspektiv för sin maka och att hon i sin tur arbe-
tade i hemmet, för honom och deras gemensamma barn. Könen kom-
pletterade varandra och befann sig i ett ömsesidigt beroendeförhål-
lande.

En hotande obalans mellan kön och individualitet, kvinnligt och 
manligt, familjeliv och ensamhet tycktes vara aktuell, och i bok efter 
bok upprepas vikten av att man och kvinna förenas i det fruktbärande 
äktenskapet. De båda könens olikartade karaktärer fullkomnades först 
i relation till varandra och den man eller kvinna som förblev ogift 
sågs inte sällan som halv och ofullständig.96 Cederschiöld beskrev den 
ensamma människan i drastiska termer, som en halv organism, vilken i 
sig inte bidrog till mänsklighetens kontinuitet och förnyelse. I ”organis-
mens idé” ingick parbildning. Även Hwasser var uppenbart oroad över 
att ”äktenskapets inre, nödvändiga idé”, det vill säga föreningen mellan 
mannens och kvinnans krafter, skulle glömmas bort till förmån för en 
manligt kodad självtillräcklighet.

Intima relationer mellan män och kvinnor uppfattades som givna av 
naturen men utgjorde, för samhälleliga syften, även objekt för moralisk 
reglering. I en bok med den passande titeln Det fysiska äktenskapet gavs 
följande dramatiska beskrivning av äktenskapets betydelse för männi-
skosläktets fortlevnad och förädling, såväl i den enskilda familjen som i 
samhället som helhet:

Äktenskapet är ett förhållande, som ingriper lika starkt och följdrikt uti det 
yttre, för verldens ögon öppna lifvet, som uti det inre, förborgade famil-
jelifvet, och är derföre oändligen vigtigt, heligt och vördnadsvärdt. Ty på 





det beror icke blott menniskoslägtets bibehållande och fortplantning utan 
äfven hela dess uppfostran och förädling. På det beror vidare hela det bor-
gerliga samhällets bestånd; ty om äktenskapets band blefve slitna och ett 
tygellöst tillfredsställande af den sinnliga driften gynnades, skulle samhället 
snart upplösas i sina grundvalar och förvandlas till en vild hord utan ord-
ning och lag.97

Sexuella relationer mellan män och kvinnor kunde ses som samhällets 
första ursprung, som en källa till solidaritet och social stabilitet men 
även till oordning, kaos och anarki. Kopplingarna mellan politik, köns-
relationer och äktenskap var starka. Redan under -talet hade äkten-
skapet och i synnerhet familjen kommit att ses som en naturlig enhet, 
det första samhället och som den mest fundamentala och universella 
formen av mänsklig organisation.98 Genom att författarna till den medi-
cinska rådgivningslitteraturen uttryckte sina idéer om samhället i termer 
av naturlagar där teorier om kropp, kön och sexualitet ofta ingick, kom 
den föreslagna politiska organiseringen av samhället att framstå som 
”naturlig” och latent liggande inom var och en snarare än påtvingad 
utifrån.

Könsskillnaderna sågs som grunden för den sexuella attraktionen 
som i sin tur ledde till äktenskap och i förlängningen till en samhäl-
leligt förenande kraft. Det ideala samhället var sprunget ur mäns och 
kvinnors kroppar och begär. Kroppen sågs som den sociala ordningens 
yttersta grund och könsdifferentieringen utgjorde motorn i hela civi-
lisationsprocessen.99 Samhället hade uppstått ur en naturlig sympati 
mellan män och kvinnor och äktenskapet fungerade som en bro mellan 
biologin och den sociala ordningen. En sådan bild av hur ansvarsta-
gande medborgare konstruerade ett välorganiserat samhälle förutsatte 
dock en historiskt specifik förståelse av naturen som ytterst betydelse-
full och en tro på att sociala och moraliska dygder uppstår ur kroppen, 
naturen och den fysiska världens lagar.100

Integrerade diskussioner fördes alltså om sexuella begär, äktenskap 
och det sociala livets utformning. Kroppen var i högsta grad politisk 
och otydliga könsskillnader, bristande attraktion och lösa sexuella band 
mellan män och kvinnor kom implicit att uppfattas som ett hot mot 
samhällelig stabilitet och integration. Jörg betonade i tidstypiska orda-
lag det intima förhållandet mellan den fysiska kroppen, äktenskapet 
och en vidare social och ekonomisk ordning:





Äktenskapet, såsom ett i den manliga och qwinliga kroppsconstitutionen så 
djupt grundadt och af sjelfwa naturen knutet förbund, innebär i sig sjelft 
sin waraktighet och sin borgen.101

Kroppens utseende sågs som ett bevis på att den äktenskapliga för-
eningen mellan man och kvinna var att föredra framför andra livsfor-
mer. Att förbli ogift och leva i ensamhet, att ha sexuella relationer utan-
för äktenskapet, eller med någon av samma kön var att gå emot själva 
naturen, bryta mot syftet med ens tillvaro som fysisk och moralisk var-
else och förbli halv och ofullständig.

Här finns det anledning att återvända till Isabel Hull som har beskri-
vit hur teorier om människans sexualitet integrerades med samhälls-
tänkandet i det sena -talets Tyskland. Enligt Hull var det bland 
det borgerliga samhällets praktiker en vitt spridd åsikt att könsdriften 
var ett slags rå energi, vars fysiska, moraliska och sociala nytta endast 
realiserades till fullo när den var behärskad, förnuftsstyrd och placerad 
inom en äktenskaplig ram. Det var tämjandet av drifter som gjorde det 
sociala livet möjligt, och själva förädlingen av könsdriften från natur 
till kultur som gjorde den positiv. Konfirmerad inom äktenskapet för-
finades driften till kärlek. Äktenskapet bevarade och förädlade köns-
driftens nyttiga kvalitéer och skyddade den från dess destruktiva poten-
tial. Om självbehärskning praktiserades i den äktenskapliga relationen 
skulle hälsa, styrka och moral främjas i alla delar av samhället.102 Detta 
synsätt är tydligt även i mina källor om än under en senare period. 
Någon specifik ”male sexual model” av det slag som diskuteras i del I 
tycks visserligen inte ha varit aktuell, men det är uppenbart att köns-
livet och människans sexuella drifter sågs som en positiv förutsättning 
för familjebildning och i förlängningen för utformandet av ett stabilt 
samhälle.

Könets politik

Det fysiska könets verkningar i kroppen uppfattades i medicinska texter 
från -talets första hälft och mitt inte bara som uttryck för något 
lågt, kvinnligt och materiellt eller som ett tecken på artens drift till upp-
repning och bevarande. Tvärtom kunde könslivet och den heterosexu-
ellt organiserade driften också vittna om den enskilda individens och 





hela mänsklighetens utveckling mot ett högre tillstånd av fullkomlig-
het. Det kvinnligt kodade köns- eller släktlivet associerades i roman-
tiskt inspirerade medicinska texter från seklets mitt till Gud, biologiskt 
och kulturellt framåtskridande och en högt skattad mänsklig gemen-
skap. Såväl arten som den enskilda människan hade tack vare könets 
utveckling i kroppen rört sig mot en högre nivå av fullkomlighet. I 
mänsklighetens historia och i den enskilda människans fysiska utveck-
ling från barn till vuxen beskrevs könets uppkomst som grunden för 
en stabil samhällsordning. De heterosexuella begär som följde på dif-
ferentieringen av mäns och kvinnors kroppar var en förutsättning för 
en sann ”könskärlek” som i bästa fall förde människor samman i var-
aktiga relationer, resulterade i barn och formade grunden för en vidare 
social samhörighet. Samhället hade uppstått ur en naturgiven attrak-
tion mellan man och kvinna och det monogama äktenskapet fungerade 
som en länk mellan biologin och samhället.

Könet indikerade en organisering av det sociala livet som inte var 
påtvingad utifrån av en monark, despot eller Gud utan i stället låg 
vilande i kroppen och biologin. Innerliga och långvariga föreningar 
mellan män och kvinnor förstods som sprungna ur naturen och den 
fysiska attraktionen mellan man och kvinna. Sexualiteten och de inom 
äktenskapet tämjda drifterna garanterade samhällelig stabilitet och ord-
ning. Kropp, natur, könsliv, svallande känslor och drifter var inga 
låga uttryck för ett ”djuriskt” eller redan passerat stadium i mänsklighe-
tens utvecklingshistoria utan vittnade tvärtom om en rörelse bort från 
könlös hermafroditism, asexuell barndom och primitiva, odifferentie-
rade, tillfälliga och därmed politiskt instabila relationer.

Men det var inte bara könslivet som gav upphov till heterogena 
medicinska tolkningar under -talets första hälft och mitt. Även 
individualiteten var motsägelsefullt formulerad och de aspekter av män-
niskokroppen som syftade till den enskilda individens upprätthållande 
kunde ges radikalt olikartade innebörder. I del I analyserades en ten-
dens i medicinen att hylla de aspekter av individuell utveckling som för-
knippades med differentiering, originalitet, oberoende, karaktär, för-
nuft och tydliga gränser gentemot andra. Med utgångspunkt i teorier 
om mäns och kvinnors kroppar upphöjdes en förmodat manlig, expan-
siv, andlig kraft och möjlighet att överskrida naturens och det fysiska 
könets begränsningar. Men som den romantiska medicinen antyder 
fanns det parallellt även en oro för den avgränsade individens över-





drivna, ensidiga och egoistiska fokusering på jagets utveckling. Den 
manligt kodade individualiteten utgjorde ingen allenarådande norm 
för mänsklig utveckling utan kritiserades tvärtom många gånger för 
ensidighet och fruktlös egoism och för att representera en primitiv och 
materiell nivå.

Vid mitten av seklet etablerades vetenskapliga föreställningar om 
att mans- och kvinnokroppen hade divergerat från ett ursprungligen 
hermafroditiskt tillstånd i både embryologi och evolutionshistoria. 
Denna utvecklingsgång tolkades som att den enskilda individen liksom 
den mänskliga arten som helhet succesivt kommit att uppvisa allt tyd-
ligare könsskillnader och samtidigt rört sig mot ständigt högre nivåer av 
fullkomlighet. I beskrivningarna av detta fanns en tendens att särskilja 
olika grupper och verksamheter. Barn skildes från vuxna i en tydlig 
biologisk mening, könlösa varelser från könsbestämda, hermafroditisk 
fortplantning från könsuppdelad, lägre organismer från högre.

Föreställningarna om en rörelse mot allt större biologiska skillnader 
mellan könen naturliggjorde även tankar på en mer förfinad arbetsdel-
ning, såväl i reproduktionen som i det sociala livet. Tydliga skillnader 
mellan man och kvinna indikerade en hög grad av kultivering och 
det borgerliga samhällets karaktäristiska arbetsdelning mellan könen 
kontrasterades mot en mer otydlig rollfördelning på andra håll. Enkla 
samhällen separerades från funktionellt specialiserade och komplexa, 
ociviliserade folk särskildes från civiliserade, och arbetare från högre 
samhällsklasser. Vuxenhet, könsmognad, könsdifferentiering, hetero-
sexuella relationer och tydligt separerade verksamhetsområden, roller 
och identiteter för män och kvinnor hyllades som tecken på männi-
skans, artens och kulturens rörelse mot ett högre tillstånd av fullkomlig-
het. Stora biologiska skillnader mellan män och kvinnor antogs leda 
till en stark könsdrift, en förmåga att utveckla högre, särskiljande kär-
lekskänslor och i förlängningen långvariga äktenskapliga relationer, hög 
moral och ett stabilt samhälle.

Den äktenskapliga relationen mellan man och kvinna tycktes vara 
den mest fulländade av alla tänkbara. Andra livsformer innebar ett brott 
mot mänsklighetens rörelse mot allt högre nivåer av fullkomlighet, mot 
organismens och äktenskapets idé, mot biologin och själva naturens 
lagbundet polära kraftspel. Lika ofta användes dock teorier om kultu-
ren för att legitimera äktenskapet som livsform. Skrämmande beskriv-
ningar av andra, polygama, urskiljningslösa och ”mindre kultiverade 





folk” fick den borgerliga, monogama livsformen att framstå som det 
ultimata resultatet av en lång utveckling mot ständigt högre nivåer av 
sedlighet, civilisation och moralisk överlägsenhet.





III. INSTABILA KROPPAR

I -talsmedicinen fanns parallellt med en tydlig och fast polarisering 
mellan den kvinnliga och manliga biologin även en tendens att se likhe-
ter och tolka det fysiska könet som ett påfallande obeständigt och insta-
bilt fenomen. Av del II framgår hur den romantiska medicinens idéer 
om utveckling och förändring i individens och mänsklighetens biolo-
giska livshistoria kunde undergräva bilden av en fast och stabil kropp. 
Könets uppkomst sågs som en positiv och dynamisk process som in-
dikerade artens framsteg och individens mognad och vuxenblivande. 
Arbetsdelning, livsstil och civilisationsnivå antogs inverka på graden av 
könsdifferentiering.

De medicinska teorierna om kropp och kön som föränderliga och 
formade av yttre omständigheter diskuteras vidare i denna tredje del. 
Intresset riktas mot de så vanliga associationerna mellan könslivet och 
kvinnokroppen medan kopplingarna mellan manlighet och individua-
litet analyseras mer noggrannt i nästa del, IV.

Vid -talets mitt och andra hälft fördes intensiva medicinska dis-
kussioner om könsmognaden och tidpunkten för dess inträde. Reflek-
tioner över den kvinnliga puberteten, och i synnerhet frågan om vad 
som föranleder den första menstruationen, hade sin givna plats i gyne-
kologiska läroböcker, populärmedicinska broschyrer, hälsoläror, läkar-
böcker, rådgivningstexter och vetenskapliga tidskrifter. Särskilda medi-
cinska böcker skrevs om den unga kvinnans kropp, hygien och fysiska 
vård och i dessa skildras hur puberteten vid en viss tid i ungdomen tar 
fart och hur kropp och själ förändras. 

Litteraturen förmedlar en bild av det kvinnliga könet som format 
av kulturen och öppet för mångskiftande gränsdragningar, tolkningar, 
undersökningar och teorier. Arbete, stadsliv, klimat, livsstil och diet 
ansågs inverka på könsmognad, fertilitet och åldrande och syftet med 





delstudien är att visa på denna medicinens upptagenhet vid kroppens 
och könets instabila karaktär.

Puberteten ansågs påverka en kvinnas hela livssfär och många råd 
kring detta känns igen i den uppfostringslitteratur för unga flickor som 
tidigare har studerats av historiker, litteraturvetare och etnologer.1 Vad 
det gäller -talets medicinska rådgivningslitteratur för kvinnor finns 
dock, som nämndes i inledningskapitlet, vissa luckor och oklarheter i 
den tidigare forskningen. En utgångspunkt i min analys av dessa böcker 
är att de inte utgör en källa till hur kvinnor har hämmats av eller under-
ordnats ”felaktiga” eller ”stereotypa” vetenskapliga ”myter”.2 Kvinno-
kroppen ses inte som en fast och stabil essens gentemot vilken medi-
cinska tolkningar kan värderas. I stället riktas intresset mot hur centrala 
föreställningar om kvinnors kroppar konstruerades just i -talets 
medicinska texter.

Inledningsvis studeras de gemensamma råd angående puberteten 
som formulerades för män och kvinnor. Hur diskuterade läkare köns-
mognaden respektive klimakteriet och hur definierades unga mäns 
sexuella utveckling? Var -talsmedicinen verkligen så fokuserad på 
skillnader mellan mäns och kvinnors kroppar som det ibland har häv-
dats i tidigare forskning? Längre fram analyseras de vid mitten av seklet 
nya rönen om kvinnors spontana ägglossning. Vad innebar de för för-
ståelsen av kvinnan som en biologisk, kulturell och sexuell varelse? En 
diskussion förs även om den vetenskapliga ivern att jämföra fertiliteten 
och könsutvecklingen bland borgarkvinnor, arbeterskor, bondkvinnor 
och utomeuropeiska kvinnor. Hur ansågs livsmiljö, arbete och klimat 
inverka på kroppen och i vilken mån kunde könet fungera socialt och 
kulturellt särskiljande? Varför uttrycktes sådan omsorg för borgarkvin-
nans fertila kropp och hur kan man förstå det strikta medicinska regel-
system som utformades angående unga kvinnors liv och hälsa?

Pubertetens inträde

Många av de medicinska råd och teorier som under -talet presente-
rades angående pubertetens inträde riktades gemensamt till unga män 
och kvinnor. Könsmognaden sågs från vetenskapligt håll som en känslig 
och lättväckt fas, värd att ge särskild akt på. En auktoritet bland medi-
cinska rådgivare var som tidigare nämnts Christoph Wilhelm Hufe-





land och han beskrev pubertetens uppvaknande som att ett helt nytt 
liv plötsligt tog plats i kroppen. Könslivet, detta ”parasitiska” system, 
väcktes i den unga människan och ansågs utveckla nya begär och önsk-
ningar. Hela livet tycktes få en ny karaktär och i och med könsutveck-
lingen omformades både kropp och själ. Det skedde enligt Hufeland en 
”revolution” i hela organismen.3

Enigheten var stor bland -talets läkare om att denna ”revolu-
tion” inte fick ta fart i för unga år. Att unga män och kvinnor så små-
ningom blev könsmogna och kom att utveckla sexuella begär sågs vis-
serligen som önskvärt och fullt normalt, men om processen startade för 
tidigt följde en rad problem. Mot bakgrund av teorin om den begrän-
sade livsenergin tänkte sig läkare att en tidig pubertet hämmade en 
människas mer fullkomliga individuella utveckling:

Ty ju längre och ju mer fortplantnings-ämnet blir tillbakahållet, desto mera 
blir användt på kroppens egna utveckling, desto fullkomligare blir utbild-
ningen, desto starkare musklerne, desto kraftigare inelfvorne, desto långva-
rigare lifvet och desto mera blomstrande blir hälsan.4

Detta var det naturliga och önskvärda förhållandet, enligt vilket män-
niskor skulle ha utvecklats om de varit helt opåverkade av den kultur, 
civilisation och felaktiga uppfostran som -talets rådgivare i så hög 
utsträckning oroade sig för. Friedrich Wilhelm von Sydow menade i en 
rådgivningsbok skriven under pseudonymen F. Wedeler vid mitten av 
seklet att tidpunkten för mognaden var oklar. Om det hade varit möj-
ligt att leva helt opåverkad av kulturens verkningar skulle könsutveck-
lingen fortskrida i harmoni och de ”sinnliga begären” inte vakna förrän 
kroppen i övrigt var färdigutvecklad. Nu sågs dock unga människor i 
allmänhet som påverkade av yttre omständigheter och allt från mat, 
dryck, livsstil och kläder till tankar, drömmar och själsliga upplevelser 
kunde påverka kroppens mognad. Den närvarande civilisationens högt 
uppdrivna krav på lyx och vällevnad beskrevs av von Sydow som ett 
avgörande problem. Puberteten riskerade inte att väckas för tidigt om 
ungdomar i stället för

ett varmare luftstrecks vin skulle nöja sig med vatten och i stället för utländ-
ska kryddor med våra trädgårdars frugter, om man i stället för att läsa tve-
tydiga romaner och vällustig poesi, i stället för att se förföriska skådespel, 
skulle öfva flit och arbetsamhet.5





Bekväma vanor och en utsvävande livsstil riskerade att driva fram en 
för tidig pubertet och för unga män och kvinnor gällde det att undvika 
en alltför hög konsumtion av kött, kryddad mat, kaffe, te, öl, vin, heta 
soppor ”samt andra skadliga ret- och njutningsmedel”.6 Importerade 
lyxvaror uppfattades liksom mjuka dunbäddar, för varma kläder och 
allmän vällevnad som ett uttryck för att civilisationens utbredning inte 
bara var av godo utan även kunde inverka negativt på kropp, hälsa och 
könsmognad. Kroppens och den fasta karaktärens utveckling försum-
mades i sökandet efter lättsinniga njutningar och följden blev en vek 
och bortklemad ungdom med överretade och försvagade nerver.7

De vetenskapliga förklaringarna till det förfinade levnadssättets kraft 
att forma kroppen handlade bland annat om de nervretningar som 
antogs följa på lättjefulla vanor och hur dessa inverkade på kroppen 
genom mekaniska orsakssamband. Under -talet hade hjärna, nerver 
och muskler kommit att uppfattas som sammanbundna i en ekono-
misk logik där rörelse i en del av systemet påverkade de andra. Själsliga 
ansträngningar försvagade kroppen och tvärtom. Starka individer med 
välutvecklade muskler var relativt okänsliga för de intryck som verkade 
på själen. Detta medan tankeverksamhet och för mycket stillasittande 
förslappade de viktiga nervfibrer som förband hjärna och kropp. Tidi-
gare hade förbindelsen mellan kropp och själ förklarats med känslorna 
men i -talets nervfysiologiska teorier blev förbindelsen i nervspän-
ningen kroppsligen mer konkret.8

Stadsmiljöns betydelse för kroppens utveckling påtalades ofta i råd-
givningslitteraturen. I en handbok gavs följande beskrivning av hur sta-
dens retande intryck och eskalerande fantasier hade kraft att forma en 
ung människas könsutveckling:

Inbildningskraften har ett så stort inflytande på könsdelarnes utbildning, 
att den kan flera år i förtid påskynda manbarhetens inträde. Man vet, att 
barn på landet mogna ett eller två år senare än i större städer, serdeles i 
sådana, der tygellöshet är rådande. I Paris är tidig manbarhet ganska vanlig; 
den föranledes genom romanläsning, skådespel, anblicken af kopparstick, 
målningar och bildstoder, men ännu mer genom åsynen af halfnakna gläd-
jeflickor och deras förföriska åtbörder.9

Puberteten var den period i en människas liv då kroppen konkret blev 
fastare och hårdare än i barndomen. En könsutveckling som fortskred 
naturligt och inte väcktes för tidigt ansågs göra alla kroppens fibrer tätare 





och hela organismen mer solid.10 Om individen vuxit klart innan köns-
utvecklingen tog vid stärktes hela människan. Karaktären blev fast, vilket 
gjorde att själen inte reagerade så direkt på upplevelser, bilder och 
intryck. Resultatet blev en god hälsa och ett långt liv. 

En omogen individ sågs däremot som ytterst känslig för yttre intryck. 
Inbillningar och själsliga intryck påstods ha kraft att påverka könsdelar-
nas utveckling och pubertetens inträde. I synnerhet i städernas borger-
liga skikt antogs ungdomar och kvinnor sakna den fysiska och psykiska 
karaktär som hos vuxna, karaktärsfasta män verkade som ett yttre skal 
mot omvärldens influenser. Ännu vilande passioner väcktes med lätt-
het i de ofärdiga varelser, vars kroppar uppfattades som öppna för den 
omgivande livsmiljön.

Om den slumrande sexualiteten väcktes för tidigt följde negativa 
konsekvenser för båda könen, men inte riktigt på samma sätt. Unga 
mäns för tidiga könsmognad innebar att fantasin kunde skapa artifi-
ciella önskningar utan motsvarighet i kroppens egentliga behov, vilket 
riskerade att leda till onani eller spermatorré (ofrivilliga sädestöm-
ningar). Båda åkommorna innebar ett förslösande av livskraft, med 
utlevade och försvagade män, förtvinade skelett och vissnande kroppar 
som följd:

Om den manliga utwecklingen brådmognar, eller om fortplantningsämnet 
förspilles, och wällustens frukter i förtid plockas, blifwer af mannen ett 
swagt, kraftlöst mellanting mellan man och qwinna.11

Kvinnans könsmognad förväntades inte leda till samma begivenhet på 
praktiserade könsnjutningar utan handlade mer om den reproduktiva 
kroppens utveckling, om hälsa, menstruation och barnafödande. 

Medicinska texter och rådgivningsböcker om könsutveckling och 
hälsa erbjöd dock inte bara en bild av den kvinnliga kroppen som skör 
och annorlunda. De vittnar också om en bild av könet som förhand-
lingsbart och öppet för mångskiftande tolkningar, teorier och jämförel-
ser. Härnäst diskuteras huruvida -talsmedicinens bilder av skillna-
der mellan mäns och kvinnors kroppar verkligen var så fastlåsta och 
definitiva som de ibland har beskrivits i tidigare forskning.12





Om könets närvaro och betydelse i kroppen

Pubertetsperioden och klimakteriet beskrevs ur ett medicinskt perspek-
tiv ofta som de viktigaste vändpunkterna i en kvinnas liv. De båda pro-
cesserna tog sig tydliga fysiska uttryck och markerade könslivets uppvak-
nande respektive tillbakagång. Fredrik August Cederschiöld var läkare 
och son till Pehr Gustaf Cederschiöld och liksom fadern inriktad på för-
lossningskonst. Angående puberteten gladdes Fredrik August åt att natu-
ren ordnat det så vist att könsorganen förblev outvecklade och ”liksom 
slumrande” till dess att kroppen i övrigt uppnått den, för fortplant-
ningen, nödvändiga kraften och utvecklingen. Han beskrev skillnaderna 
mellan pojkar och flickor som små men hur det hos den unga kvinnan 
vid en viss ålder kom att uppträda en märkbar förändring. Könet började 
utvecklas i kvinnokroppen och bäckenet vidgade sig, lemmarna blev mer 
runda, hyn klarare och ögonen mer uttrycksfulla. Cederschiöld skild-
rade hur brösten höjde sig, blygden blev fylligare och täckt med krusigt 
hår och de inre könsdelarna förstorades ”under ökat tillopp av vätskor”. 
När denna förändring hade nått en viss grad framträdde den första 
menstruationen som ett tecken på att flickan var mogen för fortplant-
ning. Månadsreningen ansågs på ett avgörande vis påverka kvinnans hela 
väsen och bestämma ”många af dess vigtigaste lifsyttringar”.13

Enligt Hufeland var menstruationen ett tecken på att kvinnan inte 
bara var ämnad att utvecklas för egen del utan även för avkomman och 
släktet: ”Grunden för menstruationen är qvinnans dubbla sanguifica-
tion”. Kvinnan skulle inte bara utveckla och förse sig själv med näring, 
utan även en annan individ, och var därför tvungen att ”tid efter annan 
uttömma det öfverskott af blod, som är bestämdt för fostrets bildning och 
närande.”14

Medan puberteten stod för organisk utveckling och mognad häv-
dade många läkare att det vid klimakteriet däremot skedde ”en reak-
tion, en återverkan”.15 I August Timoleon Wistrands medicinska hand-
bok för husmödrar beskrevs hur livskraften i ålderdomen tenderade att 
dra sig tillbaka från könsorganen som åter kom att bli ”overksamma 
och liksom vissna bort”.16 En annan rådgivare, den tyske läkaren Reuth, 
menade att en kvinna vid ”äggproduktionens utslocknande” tappade 
förmågan att vara verksam i ”slägtets hushåll” och att livet reducerades 
till





de för individens uppehållande nödiga processerna. Könsorganerna sam-
mankrympa, blifva efter upphörandet af könsämnenas beredning försatta 
ur tjenst, liksom hjulen i ett ur, sedan edern nedlupit.17

Att som kvinna bli äldre och hamna i klimakteriet innebar att könslivet 
inte längre gjorde anspråk på organismens resurser. Kvinnans biologiska 
klocka stannade och könsorganen slutade sin tjänstgöring. De 
specifikt kvinnliga organen krympte samman och livet reducerades till 
de för individen nödvändiga processerna. Kroppen ansågs helt och 
hållet kunna koncentrera kraft och inriktning på det individuella livet. 
Enligt de etablerade associationerna mellan kön och kvinnlighet och 
mellan individualitet och manlighet blev det logiskt att beskriva den 
äldre kvinnan som manlig, könlös och individualiserad.

I en sundhetslära för kvinnor menade författaren att kvinnan efter 
klimakteriets inträde inte längre representerade ”det universella lifvet; 
hon blir mera individuell, mera manlig, om vi så får uttrycka oss”.18 
Även Klencke betonade den äldre kvinnans ”könlösa” och ”manliga” 
framtoning, som i ”obildade” skikt påstods kunna yttra sig i en begiven-
het på tobaksrökning och dryckenskap, liksom i större mod, bestämd-
het och självständighet.19 I en hälsolära betonades de fysiska likheterna 
mellan äldre män och kvinnor:

Ålderstigna män och qvinnor bevara icke mera sina respektive köns kän-
netecken; de tyckas förvandlade till blandade väsen, som äro hvarken man 
eller qvinna, utan der de båda könens egenskaper så att säga flyta tillsam-
mans.20

Puberteten och klimakteriet utgjorde början respektive slutet på den fas 
i kvinnans liv då hon på grund av äggstockarnas verksamhet kroppsli-
gen skilde sig från mannen. Hos flickor under  år befann sig könet i 
dvala medan det hos kvinnor över  år hade ”utslocknat” som en läkare 
uttryckte saken.21 Mot bakgrund av idén om den begränsade livsener-
gin tycks det ha funnits en föreställning om att könet bara var närva-
rande i kroppen under de för reproduktionen nödvändiga åren mitt i 
livet.22 En rådgivare poängterade att ”könslifvet” var tydligt beroende 
av ”organismens ekonomiska förhållanden”. ”Utgifterna” för kvinnan 
sågs under graviditeten som betydande och författaren betonade att en 
”besparing” av desamma endast var möjlig under den period i livet då 
”inkomsterna äro störst, organismens anspråk ringast”.23





7. Äldre kvinnor kunde, inte minst om de befann sig i civilisationens utkan-
ter, beskrivas som manhaftiga och självsvåldiga. Könet påstods inte fram-
träda lika tydligt i deras kroppar och liv som bland unga, europeiska medel-
klasskvinnor. Här poserar en kvinna på cykel – ett färdmedel som under det 
sena 1800-talet symboliserade rörelse och frihet. Uppsala universitetsbiblio-
tek, Kart- och bildavdelningen.

6. Könsmognaden sågs ur ett medicinskt perspektiv som ett positivt tecken 
på vuxenblivande och fysisk fulländning, förutsatt att den inte väcktes för 
tidigt. Uppsala universitetsbibliotek, Kart- och bildavdelningen.





Men inte heller under den fertila fasen var den kvinnliga biologin 
helt åtskild från den manliga. Pehr Gustaf Cederschiöld menade att 
könets och könsorganernas inverkan på kvinnokroppen även under 
hennes ”slägtlifs-period”, det vill säga mellan puberteten och klimak-
teriet, förutom under eventuella graviditeter alltid ligger i en ”slags 
dvala”.24 Han beskrev även att en grundläggande överensstämmelse 
mellan mans- och kvinnokroppen stod att finna i de organ som vid en 
första anblick tycktes skilja könen åt. En enda idé låg till grund för hela 
skapelsen och enligt en ursprungligen antik föreställning betonades att 
alla manliga könsattribut hade en exakt kvinnlig motsvarighet:

Sålunda svarar kittlaren emot manslemmen; inre blygdläpparne emot för-
huden, och de yttre tilläfventyrs emot pungarne; äggstockarne svara emot 
testicklarne; samt qvinnans modertrompeter i någon mån emot sädesblå-
sorna och vasa deferentia [sädesledarna] hos mannen.25

Även Reuth hävdade parallellt med sin syn på kvinnan som ”allt igenom 
aflande” att det fysiskt sett inte fanns några egentliga skillnader mellan 
mäns och kvinnors kroppar: ”Dervid gifves det ingen manlig könsegen-
domlighet, hvilken ej hos qvinnan har ett fullständigt analogon, […] 
till och med mannens lem – penis – är inget honom egendomlig bild-
ning, utan till sin byggnad fullkomligt identisk med qvinnans kittlare – 
clitoris”.26 Han tycktes sitta inne med fler exempel men nöjde sig med 
följande påpekande:

Att vidare visa båda bildningarnas helt och hållet analoga uppkomstsätt, att 
ställa de jemförliga momenterna bredvid hvarandra och demonstrera deras 
likhet, skulle antaga en för vetenskaplig karakter och ligger icke i denna 
framställnings plan.27

Klencke betonade i allmänhet djupgående fysiska skillnader mellan 
män och kvinnor men kunde samtidigt hävda att olikheterna bara var 
skenbara. Ty ”den anatomiska forskningen har såsom fullkomligt till-
förlitlig och ovederlägglig uppställt den satsen, att både hos mannen 
och qvinnan en och samma grundtypus för könsorganen liktidigt ligger 
till schema för bildningen, och att den endast är olika modifierad i de 
bägge könen”.28 Innerst inne sågs man och kvinna som neutrala och 
odifferentierade uttryck för en och samma idé. Det gemensamma ”bild-
ningsschemat” bekräftades av att män bar på för dem helt ofunktionella 
antydningar till kvinnliga könskaraktäristiska och tvärtom:





Det manliga könslifvet representerar sig hos qvinliga varelser ganska tyd-
ligt genom clitoris, som i afseende på den qvinliga könsfunktionen icke 
har något alls att betyda. Hos mannen åter framträder det qvinliga könet 
i bildningen af brösten, som för den manliga könsfunktionen äro utan all 
betydelse. Ja man har till och med i prostata hos mannen påträffat en liten 
blåsa, hvilken man ganska väl skulle kunna anse vara en rudimentär antyd-
ning till en qvinlig lifmoder.29

En annan populär skribent var Eduard Winkler som på samma sätt 
menade att de kvinnliga och manliga könsorganen fullständigt motsva-
rade varandra. Han betonade att båda könen bidrog till reproduktionen 
och liksom kroppen i övrigt

så stämma födselorganen till alla delar öfverens med hvarandra. Stenarne 
svara mot äggstockarne, sädledarne mot modertrumpeterne, aflelselemmen 
mot moderslidan o. s. v., och hvad för ena könet är egendomligt, finnes hos 
det andra i outvecklad eller passiv form; så har mannen små mjölkvårtor 
och qvinnan ett rudiment af cellkroppar i clitoris.30

Beskrivningarna av hur kvinnliga könskaraktäristika ligger vilande i 
manskroppen och tvärtom kan jämföras med den provisoriska teori 
som Charles Darwin på -talet utarbetade om arv och mänsklig 
variation, pangenesis. Denna teori strävade bland annat efter att för-
klara varför karaktärsdrag som utmärkte det ena könet plötsligt kunde 
återfinnas hos det andra. Kvinnliga könskarakteristiska var närvarande 
om än vilande hos män och tvärtom. Teorin anses ha harmonierat med, 
om inte varit en produkt av, samtidens dominerande föreställningar på 
området.31

Likheter och skillnader betonades alltså parallellt i de medicinska 
texterna och många gånger spelade teorier om ålder, fertilitet och akti-
viteten hos äggstockar och testiklar en viktig roll i jämförelserna. I 
boken Hälsovårdslära för äktenskapet menade författaren att en man 
vars testiklar inte utvecklats ordentligt riskerar att förlora sina manliga 
karaktärsdrag. Skägget faller av, rösten blir tunn och gnällande, bröstet 
insjunket, hans yttre former rundas och hela kroppen blir mer ”frun-
timmerslik”.32 Enligt samma logik antogs kvinnor vars äggstockar bort-
opererats snabbt bli ”karlaktiga”, och författaren tog som exempel en 
patient som inom mindre än ett år efter operationen hade blivit en full-
komlig ”man-qvinna”. En annan kvinna rapporterades efter ovarioto-
min ha fått ett långt skägg och börjat förakta allt kvinnogöra.33





Dessa beskrivningar av grundläggande likheter mellan mäns och 
kvinnors kroppar, skäggiga damer och könlösa barn och åldringar för-
medlar eventuellt en fascination över det avvikande och abnorma i en 
tid när skarpa könsskillnader ofta uppfattades som tecken på biolo-
giskt och kulturellt framåtskridande. En annan tolkning är att de illus-
trerar läkarvetenskapens syn på kön som en osäker process, en instabil 
och påverkbar möjlighet snarare än en fast och orubblig essens. Enligt 
många läkare låg könet vilande i kroppen för att tillfälligtvis uppträda i 
fertil ålder. Människor beskrevs som i grunden biologiskt likartade och 
kvinnliga könskarakteristika påstods komma till uttryck i manskroppen 
och tvärtom. Först i ungdomen började de organ som kontrollerade 
könsskillnaderna att utöva sitt inflytande över kroppen och då under 
mycket osäkra och varierande former. Den enskilda individens begrän-
sade livsenergi gjorde att könet utvecklades under särskilt gynnsamma 
omständigheter och, beroende av yttre faktorer, lätt kunde dra sig till-
baka. Hårt arbete, infertilitet eller bara en allmän naturens nyck kunde 
göra att kroppen förlorade sina könskarakteristiska drag.34

Den cykliska kvinnan – en djurisk naturvarelse 
eller kulturens högsta väsen?

En aspekt av kvinnans könsmognad som diskuterades intensivt i 
medicinska texter från mitten av -talet är ägglossningen. Ända 
sedan antiken hade företrädare för den medicinska vetenskapen i olika 
omgångar hävdat att det var ”retningarna” vid samlaget som i kvin-
nokroppen fick ägget, eller enligt vissa teorier den kvinnliga säden, att 
frigöras och möjliggöra en lyckad befruktning. Kvinnans orgasm upp-
fattades som en förutsättning för ägglossningen och hon sågs liksom 
mannen i princip alltid som fertil. Detta kunde tolkas som ett tecken 
på kvinnans ständiga sexuella begär, angeläget att behärska och inrätta 
under äktenskapliga former. Djuren påpekades däremot bara vara fertila 
i samband med brunsten, vilket inte innebar samma krav på behärsk-
ning.35

Mot mitten av -talet presenterades rön om att ägglossningen 
och kvinnans fertila period, liksom hos vissa däggdjur, återkom cykliskt 
i samband med menstruationen och inte alls hade något med samlag, 
lustkänslor eller den manliga sädens inverkan att göra. I Tyskland och 





Frankrike argumenterade eodor von Bischoff och Adam Raciborski 
på -talet mot den gamla föreställningen att kvinnan, i likhet med 
mannen, i princip alltid är fertil.

I experiment med hundar visade von Bischoff att tikar löper och 
har ägglossning oberoende av parningen. I konsekvensens namn antogs 
andra däggdjur, inklusive kvinnor, fungera på samma sätt.

I Svenska läkaresällskapets tidskrift Hygiea refererade Carl Gustaf 
Grähs  en utförlig dansk recension av von Bischoffs bok som hade 
givits ut två år tidigare. I referatet konstaterades att von Bischoff genom 
noggranna observationer och experiment på djur nu hade kullkastat 
tesen att ”kopulationen är det enda och nödvändiga betinget för ett 
äggs mognande och lossnande från äggstocken”.36

I likhet med förhållandena hos fåglar, amfibier och fiskar påstods 
kvinnans ägglossning vara periodiskt återkommande. Hela processen, 
med äggets mognande, lossnande från äggstocken, inträde i äggleda-
ren och så småningom utträde ur kroppen genom menstruationen, 
sågs dessutom som helt oberoende av samlaget. Det var enligt von 
Bischoff ”brunsten” och inte samlaget som betingade ägglossningen. 
Äggets cykliska mognad kom att förstås som avgörande för konceptio-
nen och endast under denna tid kunde samlaget vara fruktbart. Blodets 
funktion i sammanhanget var oklar och menstruation och ägglossning 
antogs sammanfalla. ”Också är det bekant att qvinnan conciperar lätt-
tast omedelbart efter menstruationen”.37

Författarna till den medicinska rådgivningslitteraturen var i vissa fall 
snabba att ta upp von Bischoffs teori. I en tysk bok om barnbegräns-
ning som i svensk bearbetning gavs ut  beskrevs teorin om hur 
och varför ägget lossnar som en av den dåtida naturvetenskapens ”mest 
betydande upptäckter”. Med hänvisning till von Bischoff skildrade för-
fattaren hur vetenskapen sedan en tid tillbaka kunnat visa att ägget 
mognar och lossnar från äggstocken oberoende av samlaget och den 
sexuella retningen.38 I andra delar av rådgivningslitteraturen upprepa-
des dock föreställningen om att kvinnans orgasm var nödvändig för 
ägglossning och befruktning långt in under -talets andra hälft.39

De nya rönen om ägglossningen blev viktiga för de medicinska tolk-
ningarna av kvinnan som i första hand en natur- eller kulturvarelse. 
Från mitten av seklet presenterades i den medicinska litteraturen allt 
oftare tanken att det var den spontana ägglossningen som orsakade 
menstruationen och att dess inträde inte bara var samtidig med den 





fertila perioden utan också med den fas då kvinnans sexuella begär var 
som störst. Det fanns någonting inuti kvinnokroppen som regelbundet 
framkallade såväl ägglossning som ett tilltagande sexuellt begär. Kvin-
nan var i sig själv en reproduktiv och sexuell varelse, oberoende av yttre 
omständigheter.

Det blev också möjligt att se kvinnans fertila period i månaden som 
en motsvarighet till djurens brunst. Klencke förmedlade de nya rönen 
om den spontana ägglossningen och tolkade dessa, enligt sitt karakte-
ristiska synsätt, som ett tecken på att kvinnan under en period varje 
månad var slav under naturen och helt dominerades av sitt kön och en i 
det närmaste djurisk biologi. Han beskrev ”kvinnans natur” som djupt 
försjunken i könslivet:

Denna äggets rörelse inträffar alltid först emot slutet af menstruationen, 
och vid denna tidpunkt uppnår hos qvinnan hennes befruktningsbegär sin 
största höjd. I detta tillstånd är qvinnan endast och allenast ett könsvä-
sende, den allmänna naturaktens undergifna tjenarinna, och står följaktli-
gen i detta fall på alldeles samma ståndpunkt som honorna inom den öfriga 
djurverlden.40

Medicinens nya teorier gjorde det möjligt att se kvinnans kropp som 
radikalt annorlunda än mannens, vilket också har konstaterats i tidigare 
forskning. Den amerikanska historikern Caroll Smith-Rosenberg har 
beskrivit hur brösten och livmodern vid mitten av -talet symboli-
serade kvinnans modersroll medan äggstockarna blev hennes band till 
naturen. De utgjorde sätet för den sexuella instinkten, den drift som 
påstods binda människan till djurens nivå. Kvinnans könsorgan satt 
gömda inuti kroppen och styrdes inte av förnuft och vilja utan av en 
biologisk klocka, om vilken kvinnan bara var vagt medveten och helt 
oförmögen att kontrollera.41 Även Ornella Moscucci har skildrat hur 
en exklusiv kvinnlig cykel gjorde kvinnan förslavad till kropp och själ 
och kopplade henne till en värld av instinkter och automatiska reflexer. 
Med teorierna om den spontana ägglossningen förpassades kvinnan till 
en mer primitiv fas i mänsklighetens utveckling – till en medvetande-
nivå som moderna människor lämnat bakom sig i takt med förnuftets 
utveckling och civilisationens framsteg.42

Automatiken i äggets lossnande behövde dock inte ses som ett tecken 
på att kvinnan i likhet med djurhonan dominerades av ofrivilliga biolo-
giska instinkter eller var bunden till en förutsägbar natur. Den spontana 





ägglossningen och den förmodade likheten mellan menstruationen och 
djurens brunst kunde också ses som ett bevis på kvinnors överlägsna 
förmåga att övervinna kroppens cykler. Laqueur har poängterat att 
kvinnorna kunde ses som ”civilisationens ingenjörer” just därför att de 
varje månad var tvungna att bemästra handikappen i sitt djuriska till-
stånd.43 Kvinnan hade dessutom möjlighet att bli gravid året om, vilket 
sågs som ett tecken på att hon var mindre beroende av den cykliska 
biologin än djurhonor. I Grähs referat av von Bischoffs teori framgår 
denna tanke. Han poängterade att kvinnan hade möjlighet att bli med 
barn året runt;

hvilket öfverensstämmer med menniskans större oberoende af naturen 
framför de öfriga djuren. För öfvrigt kan det icke nekas, att djurets brunst 
och qvinnans menstruation visa skiljaktigheter i deras framträdande, hvil-
ket man till en del måste tillskrifva menniskans sedliga förhållanden och 
begrepp. Brunstens häftighet, könsdelarnas svulst äro egna för djuret.44

Skillnaderna mellan menstruation och brunst påstods i första hand ha 
sin grund i det mått av sedlighet och moral som kvinnan tillägnat sig. 
Hon kunde till skillnad från lägre arter vara blygsam och kysk, vilket 
visade sig i att brunstens ”häftighet” och ”könsdelarnas svulst” hos djur-
honan saknade motsvarighet hos kvinnan.

Den blygsamma och sedliga kvinnan utgjorde under -talet ett 
starkt ideal vilket kanske kan förklara att det var just den aspekt av kvin-
nokroppen som enligt vetenskapens definitioner låg allra djupast ned-
bäddad i naturen – det cykliskt återkommande begäret – som en kvinna 
var förmögen att behärska. Även Klencke var beredd att placera kvin-
nan över den brunstiga djurhonans nivå. Han menade att den kultive-
rade kvinnan genom förnuft och fri vilja hade erhållit en oändligt högre 
ställning än ett djur någonsin kunde uppnå. Genom sitt inträde i ”den 
moraliska världen” hade hon även i sitt könsliv blivit höjd över alla jäm-
förelser med djurvärlden.45

Det var alltså på grund av moral, sedlighet och civilisation som ”fort-
plantningsbegäret” inte trädde fram lika starkt hos kvinnan som hos 
djurhonan. ”Hos vilda folkslag deremot framträder det i samma natur-
liga form som hos djuren.”46 En kvinna som utvecklats genom uppfost-
ran och förädlande umgängesliv var inte lika beroende av tvingande 
instinkter som mindre kultiverade arter och folk. Genom rätt uppfost-
ran och en sedligt utvecklad förmåga att övervinna sitt sexuella begär 





8. ”Uppvaknandet”. Uppsala universitetsbibliotek, Kart- och bildavdel-
ningen.





hade kvinnan en chans att framträda som den civiliserade mannens 
jämlike. Kvinnans kyskhet, blyghet och sexuella moral var således inte 
bara allmänt klädsam utan utgjorde i princip hennes enda möjlighet att 
kroppsligen markera att hon hörde hemma på en kultiverad nivå:

Qvinnans högre behag och själsvärde skulle utomordentligt förringas, om 
i hennes utseende och sätt att skicka sig den könliga sinnligheten finge en 
mera tydlig och animalisk prägel, och derföre lär sig äfven den moraliskt 
bildade qvinnan ej blott att dölja, utan äfven att och beherrska sitt könliga 
begär.47

Det kvinnliga begäret riskerade dock ständigt att bryta fram, bland 
annat i sjukdomsfall eller i ”sedelösa sfärer”, och då gärna i en rå och 
djurisk form.48

Djupt inne i kvinnors kroppar vilade alltså ett sexuellt begär, en stark 
och olycksbådande kraft som i likhet med djurens brunst kunde bryta 
fram och göra kvinnan till en fullständig naturvarelse. I -talets 
vetenskap framträder också stundtals en rädsla för den kvinnliga sexu-
aliteten och för de drifter som hotade förnuft, kontroll och återhållsam-
het. Ett odisciplinerat sexuellt begär kom ibland att känneteckna den 
prostituerade kvinnan, den okontrollerade, sinnessjuka och hysteriska 
kvinnan, nymfomanen, kleptomanerna och den kvinnliga onanisten. 
Kvinnan ansågs befinna sig närmare naturen än mannen och hennes 
kontroll över drifterna gick inte att lita på i samma utsträckning.49 

Parallella definitioner av könets framträdande som beroende av 
nervernas känslighet och av den civiliserade människans förmåga att 
genom uppfostran, sedlighet och moral dölja och behärska sina begär 
skapade sammantaget en mycket förhandlingsbar bild av kvinnokrop-
pen. Kvinnan kunde ses som fånge i en sexuellt begärande kropp, vilken 
kommit att tolkas dels som cyklisk och förutsägbar natur, och dels som 
okontrollerad och kaotisk. Bilden komplicerades ytterligare av de sam-
tidiga tolkningarna av kvinnan som kulturens och civilisationens mest 
förfinade, spirituella, kyska och blygsamma varelse.50

I kombination med föreställningen om kvinnokroppen som delvis 
formad av fantasier, diet, arbete, frisk luft, miljö, livsstil, klass och 
klimat kunde en och samma biologi rymma allt från robusta bondhust-
rur, dåligt närda arbetarkvinnor, prostituerade, okontrollerade kvinnor 
över exotiska, sexuella sydländskor till borgerskapets förfinade och veka 
stadsfröknar. I kvinnokroppen vilade den reproduktiva kapaciteten och 





ett sexuellt begär men även en möjlighet att genom moralens uppodling 
behärska biologiska drifter och reflexer. I vilken mån könet utvecklades 
och krävde plats i kvinnokroppen bestämdes, som vi ska se, inte minst 
av var kvinnan befann sig socialt, kulturellt och geografiskt.

Den klasskodade kroppen

I de medicinska teorierna om pubertetsutvecklingen upprättades många 
gånger gränser, inte bara mellan män och kvinnor utan, med referen-
ser till kulturen, bildningen, livsmiljön och graden av civilisering, även 
mellan kvinnor i termer av klass och etnicitet. Synen på den växande 
kroppen som formad av arbete, livsstil och miljö framträder inte minst 
i den engagerade medicinska diskussion som under seklet fördes om 
tidpunkten för den första menstruationens inträde.

Arbeterskor och bondkvinnor påstods båda ha en tendens att utveck-
las sent men av helt olika anledningar. Stadens unga arbetarkvinnor 
avstannade i sin fysiska utveckling på grund av dålig föda, kvav luft 
och bristande omvårdnad. De saknar ”det öfverskott af safter, som ska 
föranleda blodflödet”, skrev M. Bernhard i sin Helsans bok.51 Ansträng-
ande och tungt arbete i barndomen, vanvård, dåliga kläder, brist på 
mat, skämd och osund luft i trånga och smutsiga bostäder gjorde att 
hela kroppens utveckling hämmades.52

Könsmognaden förväntades uppträda sent även bland bondflickor 
men i deras fall antogs frisk luft, arbete och ansträngande uppväxtför-
hållanden leda till ett positivt fördröjande av puberteten. Den stärkande 
tillgången på frisk luft och god diet, i kombination med landsbygdens 
okonstlade och sunda vanor, gjorde att bondflickans menstruation 
antogs inträda sent. I en jämförelse mellan arbeterskor och bondflickor 
hävdade Bernhard att landsbygdens kvinnor visserligen bar på det över-
skott av ”safter” som krävdes för kvinnokönets utveckling. Under en 
stor del av den fysiskt aktiva bondkvinnans ungdom påstods dock dessa 
användas för att utveckla den robusta kroppen fullt ut. Muskler och 
nervsystem stärktes av lantlivets hårda arbete ute i det fria, vilket gav en 
god grund för hälsa och fysisk utveckling. Handfasta sysslor hindrade 
unga kvinnor från det osunda fantiserande som annars hade en tendens 
att lägga beslag på nervkraft och driva fram en för tidig pubertet. Musk-
lerna utvecklades på ”känslans” bekostnad, och nerverna, liksom hela 





den kvinnliga konstitutionen, stålsattes av det hårda kroppsarbetet.53

Med det stärkande lantlivet antogs följa en okänslighet för puberte-
tens inträde och i boken Qvinnokönets fysiska och moraliska uppfostran 
framhöll författaren att lantbefolkningens unga flickor på grund av god 
diet och frisk luft sällan ens märkte av könsutvecklingen.54 Iakttagel-
sen att den oförställda bondkvinnan mådde utmärkt i samband med 
könets utveckling och verkningar i kroppen kan tyckas undergräva hela 
tanken med att skriva medicinska rådgivningsböcker om pubertetsut-
vecklingen. Om människor som aldrig hållit en rådgivningsbok i sin 
hand hade hälsan och aldrig ens reflekterade över att de blivit köns-
mogna fanns det väl ingen anledning heller för andra att beakta regler? 
Författarna till rådgivningslitteraturen var medvetna om denna kritik 
och försvarade sig intensivt. De menade att ”ociviliserade” och kropps-
arbetande kvinnor inte kunde tjäna som norm för den kvinnliga sensi-
biliteten i allmänhet eftersom dessa kvinnor var mer härdade:

Det gifves många qvinnor, isynnerhet bland den arbetande klassen, på 
hvilka man aldrig kan se, att de äro i detta tillstånd [har sin menstruation], 
och hvilka sjelfva påstå sig icke kunna begripa, huru andra kunna lida deraf. 
Likväl kan detta ej tjäna såsom norm, då sådana personer öfverhufvud äro 
mera härdade och gifva mindre akt på sin kropp och dess vårdande.55

En annan rådgivare poängterade att kvinnor ur ”de lägre folkklasserna” 
och sådana som leva i ett ”rått obildat tillstånd”, på grund av kroppsliga 
mödor och ansträngningar var mer motståndskraftiga än borgerskapets 
ömtåliga kvinnor.56 Bondkvinnans härdade och robusta natur påstods 
innebära lätta graviditeter och smärtfria förlossningar:

Wi finna, att qwinnorna bland landtfolket, raska och utan att beswäras 
af några betydande olägenheter, genomgå detta tillstånd [havandeskapet] 
under förrättande af sina wanliga sysselsättningar, och att de utan plågor 
öfwerstå födsloarbetet, då stadsbon, sjuk och nervsvag af brist på rörelse 
och frisk luft, klagar öfwer tusende krämpor, och med ängslig oro motser 
en pinsam förlossning.57

I en hälsolära som översattes till svenska  hävdade författaren i 
samma anda att krämpor i samband med graviditeten är vanligare hos 
”förwekligade stadsfruntimmer än hos de starkare och friska landt-
qwinnorna”.58 Sund och oförställd fick bondkvinnan spela rollen av 
den ”naturliga människan” i positiv mening. Hennes förmodat starka 





och friska kropp ställdes i kontrast till stadskvinnans nervösa och insta-
bila organism som alltför väl påstods registrera och reagera på den 
omgivande kulturens retande intryck.59 Det var på landsbygden, bland 
”naturens lyckliga barn”, som människor uppvisade den bästa hälsan 
trots, eller kanske på grund av, bondbefolkningens alla mödor och 
ansträngningar. Ett verksamt och ansträngande liv härdade och stålsatte 
kroppen, stärkte nerverna, sinnena och själen.60

På samma sätt som bildning, yrke, och rikedom kunde användas för 
att definiera klass kunde alltså medicinska tolkningar av könets verk-
ningar i kvinnokroppen fungera socialt särskiljande. Bland arbetar- och 
bondkvinnor beskrevs könsutvecklingen som beroende av tillgången 
på näring och frisk luft samt av ”kroppssafternas” fördelning. Köns-
mognaden var en oproblematisk process som tog vid när individen i 
övrigt var färdigutvecklad. De arbetande kvinnornas kroppsutveckling 
påstods vara styrd av blod och muskler snarare än av nerver och själsliga 
intryck, vilket resulterade i en stabil könsutveckling. 

Högre upp i den sociala hierarkin var den första menstruationens 
inträde långt mer komplicerad. Den fysiska mognaden var relaterad till 
nervsystemets bildning och därmed beroende av själsliga upplevelser. 
Detta kunde leda till en rad problem. Om de känsliga nerverna utveck-
lades alltför tidigt började även äggstockarna sin verksamhet i för unga 
år. Enligt Bernhard fungerade nervsystemet bland kvinnor i högre skikt 
som ett slags ”drifhusvärme” som i likhet med de tropiska ländernas 
hetta kunde påskynda könets mognad.61

Den borgerliga kvinnan antogs, i synnerhet om staden utgjorde 
hennes livsmiljö, ofta lida av en ”förhöjd nervretlighet”. Skör och lätt-
rörlig påverkades hon i sin kroppsliga utveckling av en rad själsliga 
intryck. Inbillningar, fantasier och sexuella anspelningar antogs i dessa 
mer ”andliga” skikt spela stor roll för den kvinnliga organismen, i vilken 
den slumrande könsmognaden uppfattades som synnerligen lättväckt.62 
Den utvecklade, förfinade och sköra kvinnligheten sågs som ett resultat 
av civilisationens utbredning. Städernas borgerliga kvinnor hade lämnat 
det fysiskt robusta och okänsliga tillstånd som fortfarande dominerade 
hos bond- och arbetarkvinnor.

En vanlig tanke var alltså att det med civilisationens utbredning hade 
följt en förädling men även en försvagning av kvinnosläktet. Kvinnor 
ur samhällets högre skikt antogs lida mer under sitt kön än ”de fattiga 
bondkvinnorna, vildarne, barbarerna, hedningarna”.63 Gud har skapat 





män och kvinnor, inte fina herrar och damer, menade en rådgivare. 
Han poängterade att kvinnor ur bildade skikt, ”emedan de försummat 
att åtlyda fysiologiens lagar”, ofta lider av dålig hälsa. ”Saken är den, 
att det konstlade lifvet, som dessa damer lefva, försvagar deras konstitu-
tion mera än de qvinnors, hvilka genom kroppsarbete förtjena sitt dag-
liga bröd.”64 Underlivsproblem, menstruationsrubbningar och klimak-
teriebesvär antogs sällan uppträda på landsbygden utan beskrevs som 
ett resultat av livet i staden. Enligt en skribent uppträdde sjukdomar i 
samband med menstruationen oftast hos ”verldsdamer” som ständigt 
besöker baler, teatrar, soaréer, och som missbrukar te, kaffe och andra 
hetsande drycker samt är uppe på nätterna.65

De materiella, ekonomiska och intellektuella framsteg som hade upp-
nåtts i samband med moderniseringen av en rad europeiska nationer 
hade således ett pris och en baksida. Det ökade måttet av bildning, upp-
lysning, frihet och framåtskridande hade inte gynnat hälsan och krop-
pens styrka. Mot bakgrund av teorierna om hur kroppen blev svag när 
själen arbetade påstods civilisationen i stället ha framkallat en rad speci-
fika sjukdomar.66

I vissa sammanhang beskrevs hela mänsklighetens historia på ett sätt 
som liknade den enskilda individens utveckling från barn till vuxen. 
Ursprungligen rådde ett friskt och okomplicerat naturtillstånd där den 
intellektuella nivån inte var särskilt hög men där kroppen och de fysiska 
förhållandena i människors liv var starka, naturliga och hälsosamma. 
Men med kulturens och intellektets ökade inflytande över kroppen 
undergrävdes det friska och oförställda tillståndet, i individen och i 
mänskligheten. Samma utvecklingsgång präglade beskrivningarna av 
den unga kvinnan. Från att ha befunnit sig i en sund och oskuldsfull 
barndom trädde hon in i ungdomen och dess komplicerade värld av 
nervretningar och själsliga intryck. Menstruationen var en symbol för 
sexualitet och, om den uppträdde för tidigt, även för en svag kropp och 
en osund kultivering.

En ociviliserad och exotisk könsutveckling

Vid ett av Svenska läkaresällskapets möten  diskuterade några av 
Sveriges mest framstående läkare huruvida kvinnor i Norden generellt 
sett träder in i klimakteriet senare än sydländska kvinnor. Magnus Huss, 





en vid denna tid välkänd medicinprofessor vid Karolinska institutet, 
konstaterade utifrån befolkningsstatistiken för det senaste decenniet att 
tolv kvinnor i Sverige hade fött barn trots att de var över  år. Detta 
uppfattades som en anmärkningsvärt hög siffra och läkaresällskapets 
medlemmar beslutade att inrätta en kommitté för att ”dessa intresserika 
ämnen måtte erhålla en så fullständig utveckling som möjligt”. Komit-
tén fick i uppgift att studera saken mer ingående och inledningsvis upp-
rätta ett frågeformulär som skulle spridas till ett antal landsortsläkare.67

Hur denna undersökning föll ut förtäljer inte rapporteringen i säll-
skapets tidskrift Hygiea men mer intressant är kanske företaget i sig. Att 
göra frågan om den fertila periodens längd bland kvinnor till ett ämne 
för vetenskaplig undersökning var på många sätt tidstypiskt, liksom 
användningen av en befolkningsstatistik, i vilken kvantifierande fakta 
om liv och död presenterades. Till den europeiska medelklassen sattes 
stort hopp om sedlig familjebildning och en produktion av friska barn. 
Kvinnokönets hälsa beskrevs många gånger som viktigare än alla andra 
aspekter av kroppsligt välbefinnande eftersom just denna ”ingriper 
mera direkt och grundväsendtligt än kanske hvilken som helst i det 
sociala lifvets kärna, familjelivet”.68

Fertiliteten var beroende av hur kvinnor levde sina liv och skötte sina 
kroppar och ett systematiskt vetande om detta kunde eventuellt nås 
via tabeller och siffror. Förbättringen av mödrarna sågs som ett viktigt 
steg mot en livskraftig befolkning och kvinnors reproduktiva beteende 
var av stort intresse för dem som försökte utveckla en vetenskaplig och 
kvantitativ analys av mänskligt liv.69

Tidstypisk var inte bara läkares intresse för den fertila kvinnokrop-
pen utan även viljan att jämföra kvinnor som befann sig i olika livs-
miljöer. Det medicinska intresset för hur frisk luft, fysisk ansträng-
ning, arbete, diet och själsliga intryck kunde forma könsutvecklingen 
har redan framgått, liksom de gränser som i diskussionen om detta 
upprättades mellan kvinnor i termer av klass. Parallellt fanns det även 
en vetenskaplig förväntan om att finna skillnader mellan kvinnor från 
olika geografiska livsmiljöer. Jämförelser gjordes mellan kulturer och 
folk och tonen i dessa var ofta annorlunda än i fråga om de undersök-
ningar som gällde klass, eller land och stad. Särskiljandet mellan bond-
kvinnor och borgerskapets stadsfröknar fungerade ofta som en kritik 
av tendenser i den egna kulturen och klassen. Stadsmiljö, förfining och 
ett liv utan fysisk ansträngning riskerade att slå tillbaka på samhällets 





”högre” skikt, framkalla nervositet, känslighet för yttre intryck och en 
för tidig könsutveckling. Det var den egna kulturen som kritiserades 
och den egna klassens kvinnor och ibland män som antogs uppvisa en 
osunt tidig kroppsutveckling.

I de jämförelser som gjordes över nationsgränserna lyser denna själv-
kritik med sin frånvaro. De medicinska tolkningarna signalerar tvärtom 
en tydlig önskan om att den egna livsmiljön skulle visa sig vara mer 
gynnsam än andra. Fanns det möjligen belägg för att det klimat, den 
kultur och livsstil som kännetecknade den egna nationen inverkade sär-
skilt positivt på kroppens utveckling och reproduktiva förmåga? Denna 
fråga tycks ha styrt många av de undersökningar som utfördes rörande 
könsmognad och fertilitet.

I en svensk kontext kunde diskussionen om den utomeuropeiska 
kvinnan sällan relateras till några vardagliga erfarenheter och möten 
på samma sätt som i fråga om klass. Sverige var ingen kolonialmakt 
och hade vid denna tid ingen tjänande klass med utländsk bakgrund. 
Vetenskapliga reseberättelser, översatta texter och vidlyftiga teorier om 
svenskarnas egen urbefolkning i Lappland gav dock nog med inspira-
tion till en medicinsk diskussion om likheter och skillnader i könsut-
vecklingen bland kvinnor i olika länder och klimatregioner.

Om bristen på civilisation hos bondkvinnan hade haft en positiv och 
fördröjande effekt på könsutvecklingen var situationen definitivt annor-
lunda för den utomeuropeiska kvinnan. Visserligen fanns exempel på 
hur den ”vilda” kvinnan på ett sunt vis levde opåverkad av könets verk-
ningar i kroppen.70 En vanligare diskussion handlade dock om klimatets 
betydelse för människors biologiska utveckling och ett allmänt synsätt 
var att ett varmt klimat framkallade tidig könsmognad. En sen första 
menstruation hyllades som ett tecken på att kvinnan ifråga hade hälsan, 
att hon skulle få många fertila år och en sund avkomma. Kvinnor från 
sydliga länder beskrevs dock ofta som sinnliga, bekymmerslösa, lättje-
fulla och erotiskt lagda med en stark och synnerligen tidigt framträ-
dande första menstruation.71 Bland söderns kvinnor antogs brådmogna-
den inte som i Europas borgerliga skikt följas av ett känsligt nervsystem 
eller av det lättrörda själslivets inflytande över kroppen. I stället var det 
värmen och den exotiska livsstilen som påstods driva fram den första 
menstruationen. I likhet med hur växter mognar och bär frukt i olika 
geografiska områden sågs könets mognad som beroende av livsmiljön. 
De läkare som behandlade klimatets inverkan på kvinnokroppen uppe-





höll sig gärna vid beskrivningar av ”den heta zonen”, de tropiska län-
derna och folken runt ekvatorn.

Ett exempel är Alfred Hilarion Wistrand som i sin anonymt utgivna 
rådgivningsbok från  menade att kvinnor kring ekvatorn tenderade 
att bli könsmogna långt tidigare än kvinnor i tempererade och kalla 
klimat. Redan i tio–tolvårsåldern hände det enligt Wistrand att syd-
ländska kvinnor fick barn och sedan, som en konsekvens av brådmog-
naden, började åldras redan i tjugoårsåldern.72

En liknande bild gavs av en mycket flitig svensk populärvetenskaplig 
skribent, Oskar Heinrich Dumrath, som under seklets senare del över-
satte ett stort antal utländska medicinska texter till svenska och även 
skrev egna böcker om könsförhållanden, äktenskap, kropp och hälsa. 
I en hälsobok beskrev han hur det varma klimatet i sydliga regioner 
hade kraft att utveckla kroppen snabbare än i norr och att både män 
och kvinnor kring ekvatorn generellt sett blev könsmogna långt tidigare 
än på andra håll. De ”heta ländernas folk” hade en tendens att utveck-
las snabbt, åldras och dö tidigare än andra, ”ty hvad som väcker och 
befordrar lifvet, befordrar äfven dess snara utslocknande”.73

Brådmogna kvinnor som födde barn och ammade i unga år påstods 
snabbt förlora sin skönhet och sitt ungdomliga utseende. Könsorganen 
beskrevs som tidigt utnötta och fortplantningsförmågan som ”uttömd” 
i förtid.74 Den engelske läkaren John Roberton gjorde en liknelse 
rörande kvinnorna på Sumatra om vilka det sagts att ”de, likasom lan-
dets frukt, mogna snart, och förfalla snart”.75 Han poängterade dock att 
några allmänna jämförelser mellan frukt och kvinnor inte var lämplig:

Härvid måste genast påminnas, att en allmän jemförelse icke kan göras 
emellan frukt och qvinnor: ty qvinnor mogna i hvarje klimat; hvilket inte 
är händelsen med något enda slags frukt.76

Kvinnokroppen var enligt Roberton till skillnad från växter inte helt 
beroende av klimatförhållanden, vilket ju kan tyckas självklart. Under 
-talet sågs dock kvinnans könsutveckling som påfallande öppen för 
den omgivande livsmiljön och metaforer ur växtriket användes ofta för 
att markera vikten av en långsam utveckling.77 Att likna kvinnors köns-
utveckling med växters blomning och frukters mognande gav en bild 
av kvinnokönet som latent, föränderligt och växande. Men det kunde 
också indikera att kvinnan var passiv, omedveten, vegetativ och form-
bar – att hon utgjorde en del av naturen snarare än kulturen.78





Brådmognad straffades alltså med en sammantaget kort fertil period i 
livet och den egna livsmiljön sågs av de flesta läkare som mest gynnsam 
för att förhindra en för tidig pubertet. Den svenske skriftställaren, läka-
ren och riksdagsmannen Erik Wilhelm Wretlind skrev under slutet av 
-talet flera populära hälsoläror om mäns och kvinnors kroppar. I 
boken Kvinnans slägtlif beskrivs hur kvinnor i hans eget Skandinavien 
var fruktsamma i hela trettiotvå år, i Tyskland nästan lika länge, i trettio 
år, medan arabiska kvinnor bara påstods vara fertila i tjugo år.79

Enligt samma tendens att framställa livsbetingelserna i den egna kul-
turen som särskilt gynnsamma för befolkningens hälsa och livskraft 
resonerade fransmannen Auguste Debay. Han poängterade att klimak-
teriet i en kvinnas liv inträder tidigare eller senare, allt efter olika klimat 
och seder. I varma länder, exempelvis i Afrika, påstods fruktsamheten 

9. Tidpunkten för menstruationens första inträde bland olika kvinnogrupper 
var ett ämne som i hög grad engagerade vetenskapen. Iakttagna skillnader 
förklarades fortfarande under 1800-talets sista årtionden mot bakgrund av 
en idé om klimatets betydelse för könsmognaden. Ur Seved Ribbing, Den 
sexuella hygienen (1888).





10. Könets mognad i kvinnokroppen tycktes påminna om människans 
närhet till naturen och liknades vid växters utveckling. Särskilt långt från 
kulturen stod enligt många läkare den utomeuropeiska kvinnan. C. Kiesel. 
”Orientalisk blomsterflicka”. Uppsala universitetsbibliotek, Kart- och bildav-
delningen.





för kvinnor upphöra redan i trettioårsåldern. Kvinnorna i kalla regio-
ner som Lappland eller Finland ansågs dock inte vara fruktsamma extra 
länge utan Debay menade att de precis som i Afrika snabbt blommade 
ut, i enlighet med ”ytterlighetens lag”. Liksom Wretlind utgick han från 
att det var livsförhållandena i den egna nationen som hade det mest 
gynnsamma inflytandet på kvinnors kroppar. Bland kvinnorna i hans 
eget Frankrike påstods klimakteriet inträda först i fyrtiofem- till femtio-
årsåldern.80

Ett riktigt kallt klimat antogs alltså hämma könsutvecklingen och på 
-talet undersökte en svensk läkare, Fredrik Eklund, huruvida kvin-
nor i Lappland utvecklades på samma sätt som i Stockholm. En tes var 
att de på grund av kylan fick sin menstruation först i -årsåldern och 
därefter endast menstruerade sommartid. Eklund hade via kyrkoherden 
Johan Læstadius i Jokkmokk hört sig för med ”en pålitlig madam” som 
i sin tur diskuterat saken med ett dussintal lappkvinnor. Dessa svarade 
enligt rapporteringen i Hygiea att de varit mellan sexton och tjugo år vid 
första menstruationen, att denna återkom en gång i månaden och varade 
fyra till sex dagar.81 Kanske hade Eklund i sin undersökning inspirerats 
inte bara av en allmän tendens i -talsmedicinen att diskutera, jäm-
föra och undersöka hur kroppar skiljer sig åt beroende av klimat, livs-
miljö och grad av civilisering utan även av en specifik dagboksanteck-
ning som Carl von Linné gjorde vid sin lappländska resa . Dagboken 
publicerades första gången i en engelsk översättning  och på svenska 
 och innehåller noteringar om en -årig piga i Nordnorge vars 
menstruation bara ska ha uppträtt en gång om året samt om en annan 
kvinna som enligt Linné endast menstruerade på sommaren.82

Beskrivningarna av kvinnokroppen som styrd av årstiden indikerar 
dess förmodade närhet till naturens fasta och återkommande rytmer. I 
synnerhet utomeuropeiska kvinnor i extremt kalla eller varma länder 
antogs uppvisa denna närhet till omgivningen medan Europas kvinnor 
utgjorde en tydlig norm och inte reagerade så direkt på klimatets och 
årstidernas växlingar. Ett jämförelsevis kallt land som Sverige kunde 
genom särskiljanden från ännu svalare regioner hamna inom gränsen 
för det normala. Paradoxalt nog tycktes civilisationen i detta samman-
hang inte göra den egna kulturens kvinnor ömtåliga, lättretliga och 
öppna för den omgivande livsmiljön. Särskiljandet mellan olika kvin-
nogrupper följde ingen entydig logik utan var tvärtom tydligt förhand-
lingsbart och beroende av vem som talade.





Den tidiga könsutvecklingen bland utomeuropeiska folk handlade 
dels om klimatets inflytande på kroppen och dels om den främmande 
kulturens annorlunda seder och bruk. Den vanliga föreställningen om 
att fantasier och ”allmän tygellöshet” bland unga människor kunde 
driva fram en för tidig könsmognad ingick även i medicinska diskus-
sioner om sättet att leva utanför Europa. I Indien hade Roberton obser-
verat att sättet att tala och bete sig bland invånarna redan i barndomen 
eliminerade all blygsel, vilket hotade en sund uppväxt. Blyghet sågs 
nämligen som en högt skattad egenskap med potential att dölja drifter 
och kroppsliga begär. Bland indiska ungdomar försvann dock denna 
förmåga snabbt. Nakenhet, ”lösaktiga samtal”, berättelser och sånger 
om gudarnas lidelsefulla liv, oblygt firade högtider och dagliga oanstän-
digheter beskrevs som ”blott en del af de orena källor, hvarur Hinduiska 
ungdomens imagination hemtar sin näring”.83

Wistrand var en av dem som oroade sig över diskrepansen mellan 
kroppens och själens utveckling och mognad. Liksom de flesta läkare 
vid seklets mitt var han mån om att inordna sexuella känslor och begär 
inom en äktenskaplig och reproduktiv ram. Han argumenterade för 
att de första kroppsliga tecknen på könsmognad inte mer än antydde 
att fortplantningsförmågan närmade sig tiden för mognad. ”Det skulle 
vara orimligt, ja farligt för helsan och samhällsordningen, om man 
skulle såsom redan mogen för fortplantning anse den yngling, hos hvil-
ken hakan börjar att betäckas med ett tunnt un, eller den flicka som 
någon gång haft sin rening.”84 Den egentliga könsmognaden inträf-
fade långt senare. Sydländska kvinnor kunde visserligen få barn redan i 
tioårsåldern men Wistrands bestämda uppfattning var att den svenske 
mannen blev fullt könsmogen först i tjugoårsåldern och kvinnan några 
år dessförinnan. Varje könsumgänge före denna tid uppfattades som 
skadligt.85

Frågan om tidpunkten för könets egentliga mognad var lika aktuell 
mot slutet av seklet då föreställningar om avhållsamhetens betydelse för 
hälsan var ett bland läkare hett debatterat ämne.86 Den svenske läkaren 
Seved Ribbing argumenterade på -talet för de fysiska och moraliska 
vinsterna med att skjuta upp äktenskap och sexuella relationer. I pole-
mik mot August Strindbergs skönlitterära skildring av en -årig flicka, 
redo att när som helst bära ”ett par små under sitt hjerta”, inskärpte han 
i likhet med Wistrand att pubertetens början alls inte kunde ses som 
ett tecken på könsmognad. Sexuella relationer, äktenskap och barna-





födande måste bland ”civiliserade” människor vänta ytterligare många 
år.87 Ribbing argumenterade för sin sak genom att framställa sena 
äktenskap som en förutsättning för civilisation och kulturell utveck-
ling:

den civiliserade menniskan kan ej, får ej ingå i det äkta ståndet vid samma 
ålder som en vilde; hela vår odling skulle då äfventyras; både man och 
qvinna behöfva en längre utvecklingstid för de intellektuela och de mora-
liska egenskapernas uppodling.88

Den sexuella brådmognaden hotade produktionen av friska barn, det 
sedliga äktenskapet och en civiliserad människas möjligheter att utveck-
las moraliskt och intellektuellt. Unga män och kvinnor kring ekvatorn 
påstods mogna tidigt, oblygt exponera sina halvnakna kroppar, i barn-
domen delta i ”lösaktiga samtal”, och ägna sig åt ”orena” handlingar. 
Kvinnorna riskerade att få barn redan i tioårsåldern och hamna i kli-
makteriet innan de fyllt trettio. En felaktig livsstil och uppfostran drev 
i kombination med det varma klimatet fram en på tok för tidig köns-
mognad, en i förtid åldrande kropp och uttömd fortplantningsför-
måga.

Jämförelserna väckte bland europeiska läkare uppenbarligen en viss 
oro. Om kvinnor exempelvis i Asien kunde drabbas av en sexuellt 
laddad och osund brådmognad som urholkade befolkningens kvalité 
och livskraft, varför inte också den egna kulturens kvinnor? I könets 
och den unga kvinnans friska kropp låg ju framtiden, ”hennes organism 
skall vara den heliga mark, ifrån hvilken familjens stam kraftigt upp-
skjuter, och ifrån hvilken den hemtar musten för sin första utveckling 
och tillväxt.”89 Den europeiska borgarkvinnan hade en för familj, klass 
och nation viktig uppgift i den privata och reproduktiva sfären:

Det är således nationens moralitet och materiella friskhet – dess kraft och 
kärna, hvars brodd uppstiger ur qvinnans sköte; hon är källan, hvarur lifs-
strömmarne framqvälla, antingen grumlade af orenlighet, eller rena, klart 
återspeglande himmelens ljus.90

Om de ”livsströmmar” som vällde fram ur kvinnokroppen skulle vara 
klara och rena krävdes en sen könsmognad, sena äktenskap och en 
sedesam livsföring. Det blev helt enkelt viktigt att särskilja den förmo-
dat brådmogna och erotiska sydländskan från den egna kulturens blyg-
samma, blivande mödrar.





Dietetik för jungfruåren

Konstruktionen av den borgerliga kvinnans kropp som ömtålig och 
annorlunda ägde inte minst rum i det omfattande regelverk som i 
-talsmedicinen utformades kring unga kvinnors sätt att leva och 
sköta sina kroppar. Kroppen ansågs innehålla en begränsad mängd 
energi och när utvecklingen av livmoder och äggstockar tagit fart fanns 
det enligt många läkare anledning att undvika andra absorberande pro-
jekt. ”Hvarje öfveransträngning är skadlig för en flicka, som närmar sig 
pubertetsperioden”, enligt en sundhetslära riktad speciellt till kvinnor.91 
Sängliggande ordinerades i vissa fall. En sträng läkare menade att det 
var allra bäst om kvinnan ”vid den tidpunkt, då den första periodiska 
afsöndringen inträffar, under en hel månad förhålla sig stilla, till dess 
att kroppen hunnit vänja sig vid den nya verksamheten inom köns-
sferen”.92 Menstruationen riskerade annars att förorsaka underlivsbe-
svär och förena sig med andra sjukdomar på ett högst obehagligt och 
invecklat sätt.93

Detta hotande sjukdomspanorama utgjorde den perfekta bakgrun-
den till en intensiv utgivning av medicinska rådgivningsböcker om 
den unga kvinnokroppens mognad, skötsel och hälsa. Överväldigad av 
könets verkningar i kroppen kunde en ung kvinna vända sig till den 
medicinska litteratur som i synnerhet under -talets andra hälft var 
full av beskrivningar och förhållningsorder kring hur livet skulle levas 
för att undvika sjukdom.94 Gränsen mellan kropp och själ var som sagt 
diffus och könets utveckling riskerade ständigt att påverkas och formas 
av den yttre livsmiljön.

I en tidig text som Hufelands betonades att alla former av ”upphett-
ning” kunde driva fram menstruationen men även försämra den men-
struerande kvinnans hälsotillstånd livet igenom. Kvinnor uppmanades 
därför att undvika temperaturhöjande aktiviteter såsom dans och för-
kylning, svårsmält mjölmat, ”häftiga sinnesrörelser, coitus, läkemedel, 
isynnerhet kräk- och laxermedel, bad”.95 Varningarna kring puberte-
tens inträde handlade, enligt associationerna mellan menstruationens 
inträde och en hetsande livsföring, ofta om sexuellt laddade handlingar. 
För borgerlighetens unga damer kunde det röra sig om bevistandet av 
konserter, skådespel, soaréer, nattliga baler, utfärder, stora kalas och ett 
ansträngande sällskapsliv. En på gränsen till könsmogen kvinna borde 





även undvika stimulerande rätter och drycker som öl, vin, kaffe och te. 
Häftiga humörsvängningar och starka känslor kunde liksom svärmisk 
kärlek och ”fritt umgänge med ynglingar” reta könsdriften och fram-
kalla menstruationen.96

I staden exponerades den unga kvinnokroppen för en mängd influ-
enser som ansågs påskynda könsutvecklingen och undergräva hälsan. 
Adolf Baginsky målade upp scenariot och beskrev hur en sextonårig 
flicka som förs in i ”sällskapslifvet, i synnerhet i de större städerna”, 
tenderar att dras in i en ohälsosam situation. Att kväll efter kväll ägna 
sig åt nöjen i kvava och dammiga rum, att gå på baler, konserter och 
skådespel var för en ung kvinna ingen passande ”estetisk njutning”.97 
Teaterbesökets inverkan på kropp och sedlighet handlade om att kon-
struerade bilder och scenarier kunde leda till en onaturlig förförelse. 
Fantasier som förmedlades utifrån väckte ”onaturliga” begär och önsk-
ningar som inte hade någon faktisk motsvarighet i kroppens behov.98

Den i särklass vanligaste varningen till en ung kvinna som stod på 
gränsen till könsmognad rörde balbesök och dansnöjen. Eva Helen 
Ulvros har skildrat hur danstillställningar var något som flitigt arran-
gerades och bevistades av unga män och kvinnor i det tidiga -talets 
framväxande svenska medelklass.99 I boken Qvinnokönets hemligheter 

11. ”Efter balen”. Uppsala universitetsbibliotek, Kart- och bildavdelningen.





förklarades att ett måttligt dansande varken var omoraliskt eller skadligt 
så länge det utövades utan inblandning av skadliga ”passioner”. Men 
att hela natten igenom ”tygellöst svärma omkring på en bal, inandas 
alla utdunstningar från det blandade sällskapet och den derigenom för-
derfvade luften, bringa blodet i sjudning”, var detsamma som att låta 
den unga flickan gå en tidig grav till mötes. Om puberteten dessutom 

12. I 1800-talets medicinska rådgivningslitteratur betonades att fantasier, 
fiktioner och konstruerade bilder kunde inverka på kroppen. Inte minst roman-
läsning ansågs ha kraft att framkalla onaturliga begär och sexuell ohälsa. 
Uppsala universitetsbibliotek, Kart- och bildavdelningen.





närmade sig var dans verkligen inte att rekommendera. Författaren 
konstaterade upprört att många unga flickor dansat bort hela sitt livs 
hälsa.100

Även den danske gynekologiprofessorn Frantz Howitz beskrev dan-
sens hälsovådliga inverkan på en ung kvinnas kropp: ”Den våldsamma 
rörelsen, den förstärkta, men ofta något hindrade hjärtverksamheten 
under dansen, den icke så sällan inträdande erotiska upphetsningen, det 
utsträckta blottandet af barmen, de stimulerade dricksvanorna, verkar 
skadligt redan i hvardagslag” men ännu mer under menstruationen.101

Precis som teatern och den svärmiska dansen ansågs även en med-
ryckande roman kunna exaltera fantasin och sätta blodet i sjudning. 
Återigen stod konflikten mellan det reella och det abstrakta. Ett ensi-
digt fantiserande kunde bringa ur balans den kvinna som saknade en 
djupare blick för livets realiteter.102 Kvinnor som påverkats av litterära 
kärleksskildringar blev enligt Howitz ofta ”abnorma” under menstrua-
tionen, både till kropp och själ. De riskerade att få sin menstruation för 
tidigt, för ofta, för ymnigt eller förenad med smärtor, då ett ökat blod-
flöde till äggstockarna kunde leda till kroniska inflammationer i dessa 
organ. Läsande kvinnor blev enligt Howitz mer eller mindre sjukliga, 
”nervöst-hysteriska, dåliga hustrur till plåga både för sig själfva och för 
sina män”.103

Jakob Samuel Loewenstein, praktiserande läkare i Frankfurt vid 
mitten av seklet, framhöll hur en olämplig läsning kunde locka den 
lättrörda kvinnan till onani men att böckerna även framkallade rubb-
ningar i menstruationen, inflammationer i underlivet, kramper, hys-
teri och nervös huvudvärk. Även hjärtat och blodomloppet riskerade 
att drabbas av den allmänna nervositeten med blodfluktuationer, oro, 
feber, hjärtklappning och ängslan som följd.104 I romanerna presentera-
des osanna skildringar som kittlade inbillningen, väckte de slumrande 
passionerna, och fyllde det unga sinnet med bilder från en främmande 
och ”onaturlig” miljö. Den fiktiva världen hade enligt Loewenstein 
kraft att alltför tidigt egga och utveckla det, hos unga kvinnor, ”i dvala 
liggande, dunkla könsföreningsbegäret” och leda till självbefläckelse. 
Den förut lugna sömnen riskerade att störas av slippriga och vällustiga 
drömmar, fantasin skenade iväg och förgiftades med bleksot och men-
struationsrubbningar som följd.105

Läsningen påstods alltså ha kraft att väcka en ung kvinnas slumrande 
sexuella begär, att driva fram den första menstruationen och framkalla 





fysiskt och psykiskt lidande. Fiktioner, fantasier och drömmar utgjorde 
starka krafter som inte bara inverkade på kropp och hälsa utan även 

ärmade kvinnor från vardagens plikter och kunde få dem att förlora 
intresset för sin konkreta omgivning:

olycklig den qvinna som genom en missrigtad bildning och en sjukligt 
stegrad inbillningskraft låter slita sig ifrån sin sköna, af naturen anvisade 
verkningskrets för att dväljas i grubbleriets, den öfverspända fantasiens och 
svärmeriets svindlande regioner! Snart skall hon af den nakna, kalla verk-
ligheten väckas ur sina drömmar, liksom fordom  störta till jorden 
med svedda vingar.106

Loewenstein var inte särskilt explicit men tycktes mena att de kvinnor 
som ”matas med dåraktiga romanidéer” ofta närde en förhoppning om 
att kunna blicka in i en värld förbehållen män. Hos dem föddes en 
dunkel aning om att det finns något mer, något annorlunda, bortom 
den föreskrivna kvinnlighetens gränser. Dessa orealistiska drömmar 
kunde förklara det kvinnliga släktets tendens till exaltation, dess böjelse 
för falska läror och falsk tro. Intensiv romanläsning indikerade en kvin-
nas fallenhet för det fantastiska och överspända och för en allmänt 
utbredande själsförvirring.107 Loewenstein varnade liksom Howitz för 
den oordning som en kvinnas fåfängliga drömmar kunde åstadkomma 
inte bara i kroppen utan även i den husliga härden. De ljuvaste famil-
jeband kunde upplösas och kvinnan riskerade att slå in på en onaturlig 
väg i sitt ”fikande efter genialitet”.108 Att läsa romaner var osunt och 
passiviserande. Det gjorde, som litteraturvetaren Lisbeth Larsson har 
beskrivit det, kvinnan orealistisk, drömsk och inkapabel att leva.109

Den medicinska diskussionen om farorna med ”upphettning”, sti-
mulerande mat och dryck, bekvämlighet, intensivt sällskapsliv, teater, 
dans och romanläsning vittnar om en syn på den kvinnliga puberteten 
och sexualiteten som påfallande lättväckt. Äggstockar och blodflöden 
tycktes reagera direkt på samtal, tankar, miljöer och synintryck. Blan-
dade sällskap, fåfänga, dans, starka känslor, romanläsning, trånga kläder, 
svärmisk kärlek och allehanda uppträden och spektakel kunde väcka 
fantasin, reta nervsystemet och på ett osunt vis driva fram puberteten. 
Beskrivningarna av hur den kvinnliga biologin stördes av yttre orsaker 
signalerar problemets sociala dimension. I medicinska rådgivnings-
böcker framfördes kritik mot den urbana moderna livsstil som bjöd på 
ett övermått av bekvämlighet, lyx, nöjen, konserter, danstillställningar 





och konsumtion av romaner. Detta var nöjen och sysslor som ärmade 
en ung kvinna från det förväntade mor-makakallet. För familjens, klas-
sens och nationens skull var den europeiska borgarkvinnan tvungen att 
ge akt på och vårda sin reproduktiva kropp. Det handlade om att inför-
liva ett strikt reglerat beteendemönster i fråga om diet, livsstil och sexu-
ell hälsa.

Det instabila könet

Av den medicinska diskussion som under -talets mitt och andra 
hälft fördes om den kvinnliga pubertetens inträde framgår att kvinnan 
inte bara definierades som en representant för arten, lik andra kvinnor, 
eller som en stabil könsvarelse, djupt försjunken i en fast och tvingande 
biologi. Läkare uppehöll sig minst lika mycket vid frågor om könet 
som format av kultur, arbete, bildning, klimat, stadsliv, civilisation och 
livsstil. Könets mognad och den första menstruationens inträde kunde 
påverkas av nationella seder, bekväma och lyxiga vanor, diet, frisk luft, 
kläder, arbete, urbana nöjen, dans, vidlyftiga fantasier och till och med 
valet av lektyr. Kvinnans könsutveckling var en känslig process, knuten 
till kulturen, och öppen för förändring och yttre intryck.

Kvinnokönets instabila karaktär framgår inte minst av -talets 
medicinska rådgivningslitteratur som är full av föreskrifter och råd i 
samband med puberteten. Dessa tecknar bilden av en lättrörd kvinnlig 
medel- och överklasskropp, vars förfinade nervsystem med en oerhörd 
känslighet förmedlade omgivande intryck. En sådan kropp fanns det 
anledning att övervaka och kontrollera och regelverket kring den kvinn-
liga puberteten var minst sagt omfattande. Gång på gång upprepas i den 
medicinska rådgivningslitteraturen förhållningsorder kring kost, livsstil, 
samlag, klädsel och umgänge i samband med menstruationen. Varje 
civiliserad kvinna var tvungen att ge akt på detta blodflöde och nog-
granna instruktioner förmedlades från professionellt håll. Menstruatio-
nen kunde uppträda för tidigt eller för sent, återkomma oregelbundet, 
undertryckas, vara alltför sparsam eller riklig, ge upphov till smärtor och 
opasslighet. Den unga flickans mognad till kvinna var en känslig process 
och dess harmoniska utveckling hotades från många håll.

Men inte heller manskroppen uppvisade någon grundmurad kon-
stans. Först i ungdomen började det fysiska könet att komma till 





uttryck under mycket osäkra och varierande former för att sedan till-
bakabildas på ålderns höst. Man och kvinna hade utvecklats från ett 
ursprungligen hermafroditiskt tillstånd och den vetenskapliga diskus-
sionen om skäggiga damer och könlösa barn och åldringar indikerar att 
könsskillnader uppfattades som en fråga om modifiering och gradvis 
förskjutning snarare än som en fast och stabil essens. Den begränsade 
livsenergin gjorde att könet bara kunde utvecklas under särskilt gynn-
samma omständigheter och även tillbakabildas om omständigheterna 
inte var de rätta.

Med nya vetenskapliga teorier från mitten av seklet om kvinnans 
spontana ägglossning var det visserligen möjligt att likna menstrua-
tionen vid djurens brunst, se kvinnan som slav under en förutsägbar 
natur och som styrd av biologiska reflexer. Men mot bakgrund av precis 
samma rön fanns det också skäl att hylla kvinnan som en högtstående 
kulturvarelse med förmåga att varje månad sätta sig över och kontrol-
lera kroppens cykler och periodiskt återkommande begär. Hur tydligt 
de reproduktiva funktionerna trädde fram i kvinnokroppen var för-
handlingsbart. Könets och den vidhängande sexualitetens utveckling i 
kvinnokroppen var en påfallande osäker process, öppen för heterogena 
tolkningar.

Civilisationstanken angav att det i det moderna livet hade skett en 
rörelse från natur till kultur och att de fysiska skillnaderna mellan män 
och kvinnor därmed ökat. I kultiverade skikt sågs olikheterna mellan 
könen som större än bland barn, arbetare, bönder och utomeuropeiska 
folk. Den arbetande kvinnan ägde kroppsligen fler gemensamma drag 
med sin man än högreståndskvinnan, vars sköra fysiologi inte prägla-
des av blod och muskler utan av ett lättrörligt nervsystem. Förfinade 
och lättrörliga nerver gjorde att kvinnor ur samhällets högre skikt vid 
pubertetens och klimakteriets inträde riskerade att drabbas av en rad 
sjukdomar och besvär.

Hårt arbete ansågs främja en sen pubertet medan en mer lättjefull 
livsstil på ett osunt vis skyndade på densamma. Föreställningar konstru-
erades om stadsbor och lantbor, borgare och bönder, civiliserade och 
ociviliserade folk. Bilderna var ofta komplexa och inbegripna i politiskt 
viktiga diskussioner om arbete, bildning, civilisation och barnafödande. 
Trots beskrivningarna av arbeterskor och bondkvinnor som okultive-
rade och nära naturen antogs de inte vara styrda av en lika tvingande 
biologi som stadens reproduktiva medel- och överklasskvinnor. I syn-





nerhet landsbygdens kvinnor uppvisade en påfallande likgiltighet för 
menstruation, havandeskap och födslosmärtor. Livet på landet födde 
en helt annan kropp än livet i stan och med sina genom hårt arbete 
utvecklade muskler signalerade bondkvinnan en okänslighet inför, och 
en frihet gentemot, den reproduktiva biologin. Den arbetande kvinnans 
tåliga kropp påminde på sätt och vis om mannens men saknade de posi-
tiva kopplingarna till individualitet, kontroll och förnuft.

Bilden av kroppen som formad av livsstil, fantasier och vanor möjlig-
gjorde en kritik av de negativa modifieringar som följde av vissa mora-
liska och fysiska förhållanden, inte minst i den egna kulturen. Läkare 
kritiserade den felvända civilisationen, uppfostran, moralen, litteratu-
ren och tidsandan och det fanns en politisk lockelse i att lyfta fram 
kroppsliga tecken på en olämplig samhällsutveckling.110 Kultur och 
civilisation kunde drivas för långt och slå tillbaka i form av en bortkle-
mad, förfinad och osunt stadsorienterad kvinnlighet. Med en ändrad 
social ordning tycktes det även kunna ske en förskjutning i könets 
utveckling och hälsa, vilket fick det att framstå som rimligt att läkare 
uttalade sig om fenomen långt utanför kroppens sfär.

Tesen att kvinnor i extremt varma respektive kalla regioner snabbt 
”blommar ut” alternativt hämmas i sin könsutveckling återkommer 
i medicinska texter och en vanlig tanke var att kroppens mognad 
följde klimatets och årstidernas växlingar. Sydländska kvinnor antogs 
på grund av miljö och livsstil mogna och även hamna i klimakteriet 
tidigare än kvinnor i norr. Brådmognad signalerade ohälsa och en osed-
lig livsföring och den utomeuropeiska kvinnans ociviliserade och exo-
tiska könsutveckling konstruerades som en belysande motbild till den 
egna kulturens fertila makor och mödrar. Den nationella livskraften var 
beroende av en sen och därmed sund kvinnlig pubertet.

I teorierna om sexualitet och könsmognad konstruerades gränser 
mellan kvinnor. Den könlösa flickan och gumman, den härdade och 
sunda bondkvinnan, den erotiska och tidigt åldrande sydländskan, den 
nervösa, överciviliserade borgarkvinnan och den vanvårdade arbeter-
skan vare sig upptäcktes eller undertrycktes i medicinens teorier, jämfö-
relser och undersökningar. Det var snarare i det vetenskapliga synlig-
görandet, klassificerandet och definierandet av dessa kvinnotyper som 
kategorierna blev till. Arbeterskor, bondkvinnor, fattiga, obildade och 
utomeuropeiska kvinnor konstruerades i princip som andra mänskliga 
kategorier än stadens högreståndskvinnor. Deras kroppar fungerade 





helt olika, könet spelade inte samma roll och utvecklades inte på samma 
sätt i deras liv som i den borgerliga kvinnans. Samtidigt fanns en stor 
öppenhet. Det var ofta den skilda livsstilen och miljön som ansågs ligga 
till grund för olikheterna, vilket indikerade att förändrade livsförhål-
landen, på gott och ont, inverkade på kroppen.

Det etablerades i -talsmedicinen således inte någon allenarå-
dande vetenskaplig föreställning om två fasta, olikartade kroppar, allt-
igenom präglade av kvinnlighet respektive manlighet. Inte ens den bor-
gerliga, fertila och fullvuxna kvinnan som så ofta förknippades med 
reproduktion och könsliv visar sig vid en närmare analys ha varit särskilt 
entydigt formulerad. Hon kunde vara både kysk och bärare av en sexu-
alitet som ständigt riskerade att bryta fram av romanläsning, danstill-
ställningar, mötet med män, heta rätter eller av urbana nöjen och vid-
lyftiga fantasier. Kroppsutvecklingen under ungdomsåren var lättrörlig, 
instabil och beroende av livsenergi, arbete, klimat, miljö och livsstil. 
I kvinnan slumrade okontrollerade passioner och ett lättrörligt känslo-
liv. Själva det fysiska könet var faktiskt så obeständigt att författare till 
medicinska rådgivningsböcker såg skäl att fylla sina texter med detalje-
rade föreskrifter om hur denna lättrörlighet skulle stävjas.





IV. DEN SPLITTRADE INDIVIDEN

Fransmannen Jules Michelet hävdade vid mitten av -talet att en 
separation mellan män och kvinnor var utmärkande för hans samtid: 
”Det finnes sannolikt ingen, som icke har öppna ögon för ett af vår tids 
utmärkande charaktersdrag. En märkvärdig sammanträffning af soci-
ala, religiösa och ekonomiska omständigheter har föranledt, att mannen 
lefver skiljd ifrån qvinnan.”1 I sina texter skildrade han ofta relationen 
mellan könen i poetiska och symbolrika ordalag. Missmodigt beskrevs 
hur mannen i den moderna tiden stadigt rusar framåt i vetenskapens 
och idéernas tjänst, medan kvinnan i sin roll som amma och uppfost-
rarinna otvivelaktigt sackar efter. Michelet förknippade manlighet med 
modernitet, rörlighet och framsteg men ur ett mer negativt perspektiv 
också med splittring, sekularisering och ytlighet. Ett allt för ensidigt 
fokus på den bullrande och ombytliga omvärlden kunde få en man att 
ryckas med i den ”hvirfvel, som utgör lifvet i vår tidsålder, af dess fruk-
tansvärda rörlighet, som sliter med sig individen, förvandlar honom till 
ett grand, med hvilket det leker, och hvilket det kastar för vinden.”2

Problemet för kvinnan var av helt motsatt karaktär. Hon riskerade 
inte som mannen att splittras av den nya tidens ytliga rörlighet och 
materialism utan tvärtom att oupplyst bli kvar i en sluten värld av tra-
dition, religion och enhet. Män och kvinnor liknade enligt Michelet 
två resenärer som lämnat samma station, ”den ena med full ångkraft, 
den andra med half hastighet, men på olika vägspår”. Medan kvinnan 
tenderade att bli kvar ”i spåren af ett förflutet” befann sig mannen på 
”idéernas, uppfinningarnas och upptäckternas bana, der han ilar framåt 
med sådan hastighet att gnistor spraka kring de brännande skenorna”.3 
För Michelet fungerade dessa beskrivningar som en kritik av en väx-
ande kulturell klyfta mellan moderna män och kvinnor. De utgjorde 
som han såg det snart inte bara ”tvenne kön, utan tvenne olika folk”.4





Även på helt andra nivåer formulerades vid mitten och senare delen 
av -talet en bild av att män och kvinnor levde skilda från varandra i 
en oönskat hög utsträckning. Enligt den befolkningsstatistik som pro-
ducerades skulle antalet ogifta män och kvinnor ha ökat markant under 
- och -talen. Tydligast var detta i städerna, i synnerhet i Stock-
holm där den överväldigande majoriteten av alla män och kvinnor 
påstods vara ogifta vid seklets mitt.5 Den ämbetsberättelse som inleder 
 års redogörelse för Sveriges officiella statistik vittnar om vilka 
upprörda känslor en vikande äktenskapsfrekvens kunde väcka. En 
företrädare för Tabellkommissionen beskrev ”[h]ushålls- eller familje-
gruppens djupa betydelse såsom grundvalen för samhället” och poäng-
terade att det bland de ensamstående var möjligt att iaktta ”ett stegrat 
begär efter sjelfständighet” som kunde urarta i ”rå sjelfiskhet”.6

Det var dock inte bara de framväxande städerna som upplevdes som 
särskilt drabbade av ensamlevnad och egoism. Ett tillika framväxande 
socialt mellanskikt med bildade men inte alltför välbärgade män och 
kvinnor beskrevs som mer utsatta än andra: ”Alltså, studeradt folk 
måste i vårt land af ekonomiska och sociala skäl uppskjuta sitt äkten-
skap  à  år, sedan de blifvit giftasvuxna. Detta är obestridligen ett 
missförhållande, ja ett stort socialt ondt.”7 Så skildrade läkaren Erik 
Wilhelm Wretlind situationen för medelklassens män.

I tidigare historisk forskning har de uppskjutna och uteblivna äkten-
skapen under -talet framför allt uppmärksammats som ett indirekt 
ekonomiskt problem för kvinnor. Medelklassens ensamstående män 
fick till följd att ett stort antal kvinnor inom denna klass fick gå utan 
den försörjning ett äktenskap skulle ha medfört. Historikern Gunnar 
Qvist har beskrivit kopplingarna mellan de många ogifta medelklass-
kvinnornas svårigheter att försörja sig och de reformer som vid mitten 
av seklet genomfördes i fråga om kvinnors näringsfrihet och rättsliga 
ställning.8

De ogifta männen utgjorde ett problem som i vissa fall väckte krav 
på statliga åtgärder och på -talet motionerades det i riksdagen 
om införandet av en särskild ungkarlsskatt. Det var riksdagsmannen 
Nils Persson som utgick från att familjefädernas utgifter var större än 
de ogifta männens och att detta borde kompenseras med en dubbel 
beskattning av de ensamstående. Persson föreslog en särskild beskatt-
ning av de män som vid  års ålder ännu inte var gifta eller hade barn 
i ett tidigare äktenskap.9 Förslaget om ungkarlsskatt blev aldrig verklig-





het men antyder att de ogifta männen mot seklets slut definitivt hade 
blivit en i samhällsdebatten tydligt urskiljbar, omdiskuterad och många 
gånger problematisk grupp.

De bilder av ogifta män som framträder i -talets medicinska 
texter och rådgivningsböcker om familj, äktenskap, uppfostran, livsstil, 
hälsa och sexualitet antyder dock att intresset för denna grupp inte bara 
handlade om ett försummat försörjaransvar eller om ojämnt fördelade 
resurser. Ensamstående män framställdes under större delen av århund-
radet som en grupp nyckfulla individualister med en stark dragning 
till det moderna livets baksidor. Alkoholism, destruktiv sexualitet, sjuk-
dom och bristande moral förknippades med denna grupp som även 
beskrevs i kontrast till gifta familjefäder på ett sätt som kan väcka en 
nutida läsares förundran: ”Med hvilken välgrundad moralisk öfverläg-
senhet betraktar icke den lycklige fadern den barn- och glädjelöse ung-
karlen, den utlefvade, sjuklige vällustingen!”10 Så utbrast en tysk läkare 
vid mitten av seklet. Hans populära medicinska rådgivningsbok över-
sattes  efter :e tyska upplagan till svenska och vittnar om en i 
denna genre återkommande bild av ogifta män som lastbara, sjuka och 
odisciplinerade.

I det följande diskuteras vad detta skarpa avståndstagande från 
ensamstående män handlade om. Vad symboliserade de män som 
befann sig utanför familjens hägn? Vilka kopplingar gjordes mellan 
självtillräckliga män och en politiskt instabil samhällsordning? Vad 
hade kvinnan, hemmet och familjen för betydelse i detta samman-
hang? Vad innebar den manliga ensamheten för karaktären, sexualite-
ten, hälsan och intellektet? Vilka motsvarande bilder fanns av ogifta 
kvinnor?

Syftet är inte att komma -talets ogifta män inpå livet eller att 
kartlägga orsakerna till och konsekvenserna av deras eventuella ensam-
het. Rådgivningslitteraturen är visserligen full av uppgifter om denna 
grupp, deras livsstil, hälsa, moral, sexualitet, karaktärsdrag och intres-
sen men i stället för att ta skribenterna på orden och låta dessa rön 
teckna konturerna av -talets ungkarlar i en essentiell mening ligger 
intresset, liksom i tidigare kapitel, på beskrivningarna i sig. De ogifta 
männen analyseras som betydelsebärare i ett kulturellt och symboliskt 
avseende och jag vill se vilken roll definitionerna av denna grupp spe-
lade i upprättandet av gränser mellan olika slags manliga identiteter; i 
första hand mellan gifta och ogifta män, men även i termer av klass, 





ålder och grad av civilisering. En övergripande poäng med att studera 
den diskussion om ogifta män som fördes i rådgivningslitteratur från i 
huvudsak -talets mitt och andra hälft är att den avslöjar en mängd 
föreställningar och teorier om manlighet och individualitet. En analys 
av dessa kan i bästa fall bidra till bilden av hur den moderna manliga 
individen har formats och ifrågasatts.

Följande diskussion om ogifta män ska också ses i relation till den 
analys av förhållandet mellan kön och individualitet som vi hittills har 
följt. Begrepp som autonomi, förändringskraft och jagstyrka skrevs in 
i den manliga biologin under -talets första hälft och mitt men ten-
derade även att häfta vid fenomen långt utanför kroppens sfär. Inte 
minst i debatten om den moderna tidens rörlighet, frihet och framsteg 
alternativt sekularisering, splittring och ytlighet ingick föreställningar 
om en förmodat utbredande manlig individualitet. Kritiken mot mäns 
strävan efter könlös jagutveckling berördes redan i del II och studeras i 
det följande mer ingående.

Familjens integrerande kraft

Associationer mellan manlighet och fri rörelse var vanliga i -talets 
föreställningsvärld och i synnerhet unga och ogifta män förväntades 
ofta bära på en längtan efter resor, äventyr och omväxling. Fransman-
nen Paul Janet uttryckte i boken Familjen, översatt till svenska , en 
bejakande syn på den unge mannens strävan efter rörlighet och obero-
ende:

Om hon [naturen] hos den unge mannen nedlagt detta okufliga begär efter 
oberoende, detta behof af rörelse, denna kärlek till det nya, denna passion 
att lefva, är det ögonskenligen icke derföre, att en obeveklig disciplin skall 
klippa hans vingar och martera hans böjelser.11

Men unga mäns rastlösa längtan efter frihet kritiserades samtidigt från 
andra håll. Israel Hwasser hävdade på -talet att män som saknar 
tydliga band till familjen sällan tycks älska hemmet och den fasta bosta-
den, utan hellre svävar ut ”kring haf och land och har sin lust i äfventyr 
och omvexlingar”.12 En sådan frihetslängtan kan framstå som oskyldig 
men väckte hos Hwasser upprörda känslor. Att sväva ut helt fritt, utan 
band till hem och familj innebar ett markerat avståndstagande inte bara 





från de närmaste släktingarna, utan även från nationen, Gud, freden 
och från ”det traditionella i lefnadssätt och åsigter”.13 I boken Om vår 
tids ungdom kritiserade han den självhävdelsens ande som antogs svepa 
över människorna och den ”frihetens idé”, som utgjorde ”tidens idol”. 
Individ ställdes mot kollektiv och Hwasser poängterade att den samtida 
tendensen att se livets mål ”blott individuellt” oundvikligen måste leda 
till ”fiendtlighet och förstöringsbegär emot det gemensammas positiva 
begrepp”.14

Medan kvinnan tycktes ha en naturgiven känsla för släktet, familjen 
och nationen betonades att mannen var i behov av en särskild uppfost-
ran för att övervinna sin längtan efter överdrivet oberoende. Genom den 
moderliga omsorgen, den systerliga vänskapen och den kvinnliga kär-
lekens goda inflytande skyddades ynglingen från en ohälsosam ensam-
het.15 I boken Qvinnokönets fysiska och moraliska uppfostran beskrivs 
utförligt vad kvinnans förädlande funktion handlade om:

Detta kön skall nämligen vara menniskoslägtets vagga, dess uppfostrarinna 
och bärerska af den enda sanna religionen, kärleken och trons religion. Det 
qvinliga hjertat står enligt sin natur himlen närmare än det manliga, i hvil-
ket lidelsen och det kalla förståndet äro mera förherrskande. Qvinnokönet 
har blifvit gifvet det manliga könet till föresyn, till ledarinna till himlen. Af 
det qvinliga könet skall det manliga lära att älska. Och när hos ett folk detta 
kön förlorar sin helgd, är det helas affall från det gudomliga säkert.16

Kvinnan stod för moral, känslor, tolerans och omhändertagande och 
i kombination med ett engagerat familjeliv utgjorde hon det främsta 
medlet mot enskilda mäns strävan efter ”falsk” frihet.17

John Tosh har beskrivit hur ett helhjärtat engagemang i hemmet 
och familjen under den viktorianska perioden formade en viktig del i 
medelklassmannens identitet. Livet i familjen hade under -talet att 
göra med en grundläggande tillhörighet, ett sätt att tänka och en viss 
fysisk orientering. Familjen associerades med autenticitet, barndom, 
oskuld och rötter, och hemmet utgjorde en privilegierad plats för sub-
jektivitet och fantasi. Här fanns en kontinuitet, ett skydd och en stabi-
litet som band människor samman på lång sikt. Äktenskaplig harmoni, 
känslor, barn och mänskliga rytmer skulle inte minst kompensera män 
för det offentliga livets strävan efter individuell lönsamhet, kontrakts-
artade relationer och ett avhumaniserande arbete. De tekniska och eko-
nomiska framstegen hade haft ett högt pris och för män kunde hemmet 





utgöra en frizon från gatans, arbetets och stadens många missförhållan-
den. Separationen mellan arbetsplatsen och den växande hemsfären var 
som Tosh beskriver det en -talsföreteelse och en integrerad del av 
moderniteten. Socialt sett var den omöjlig utan en storskalig urbanise-
ring och först och mest intensivt praktiserad av medelklassen blev det 
avskärmade familjelivet en symbol för den borgerliga kulturen. Snart 
utsträcktes dock livet i familjen till att utgöra en allmän föreställning 
om det goda livet utan klassdistinktioner.18

Enligt Tosh var alltså hyllandet av familjen tydligt kopplad till urba-
nitet, modernisering, en framväxande medelklass och en tydlig uppdel-
ning mellan förvärvsarbete och hemliv. I Sverige kan en sådan process 
skönjas ordentligt först efter . I -talets rikhaltiga hälso- och 
rådgivningslitteratur om äktenskap, könsrelationer, uppfostran, sexu-
alitet, moral och livsstil formulerades dock under hela seklet bilder 
av familjen som ett skyddande hölje kring det moderna livets sårbara 
individer. Av del II framgår hur den romantiska medicinen under 
-talets första hälft och mitt hyllade äktenskap, släktliv och en 
kroppslig och andlig förening mellan man och kvinna. Detta i kontrast 
till samtidiga hyllningar av en mer könlös och autonom manlighet.

Men redan under sent -tal formulerades i populära hälsoläror 
och rådgivningsböcker bilder av familjen som nödvändig för indivi-
dens utveckling. En av de tidiga, och därtill tongivande, författarna i 
denna genre var som tidigare nämnts Christoph Wilhelm Hufeland. 
Han var en av Tysklands mest uppburna läkare och har beskrivits som 
en sträng empiriker.19 Kring sekelskiftet  skrev han en rad inflytel-
serika böcker om hälsa och livsstil vars innehåll upprepades om och om 
igen i den rådgivningslitteratur som gavs ut i Sverige under det kom-
mande seklet.

En bästsäljare blev Hufelands Makrobiotik oder die Kunst das men-
schliche Leben zu verlängern från  som året därpå kom i svensk över-
sättning och fick titeln Konsten at lefwa länge.  gavs boken åter ut 
på svenska i en kortare version och Hufelands rön om hur livet skulle 
levas för att bli så långt som möjligt hade ett enormt inflytande på de 
läkare som författade medicinska rådgivningsböcker fortfarande under 
slutet av -talet. I ett band av Nordisk familjebok från  beskrivs 
Konsten att lefwa länge som fortfarande ofta läst och använd.20 I boken 
framhöll Hufeland äktenskapet som grunden för en harmonisk och 
moralisk förädling av individen, hemmet och samhället i dess helhet. 





Genom att två personer i och med äktenskapet sammanfogas i en fast 
och helig förbindelse påstods känslor av egoism kunna övervinnas. 
Hufeland betonade hur familjelivet tenderar att utveckla människors 
humana och empatiska drag. Ljuva känslor av äkta och barnslig ömhet 
ansågs uppstå hos en sann familjefar, värma hjärtat och skydda mot 
den ”dödande kölden” som annars så lätt drabbar en ensamstående 
person.21

”Genom familjen är individen ej längre isolerad eller svag”, som en 
annan skribent uttryckte det. Hemmets heliga murar sågs som en för-
utsättning för att individen skulle ha möjlighet att utveckla ett sant 
oberoende.22 Ett engagerat familjeliv gynnade den enskilda individens 
känsloliv, nit och lycka och ett mer utvecklat ”familjesinne” skulle även 
kunna motverka samhälleliga brister: ”Då skulle en bättre anda komma 
bland människorna, då vore överallt mer välvilja och mer patriotism, 
mera ädelmod och mera allmän-nyttig verksamhet.”23

Ett gott hem- och familjeliv integrerade individen i en vidare gemen-
skap med nationella och religiösa förtecken medan isolering och ensam-
het gjorde honom ytlig, förflackad och till ett lätt byte för andra männi-
skors tillfälliga nycker.24 I en rådgivningsbok för unga män från  
skrev nykterhetsivraren Carl Oskar Berg:

Hem. Något mera ljufligt ord än ordet Hem finnes knappt i vårt språk. Det 
innesluter i sig en hel liten verld af lycka, det är det delvis återstälda para-
diset och förgården till det eviga lifvet der uppe, der alla tårar för evigt äro 
borttorkade och der ingen gråt finnes mer.25

Även de som i vissa sammanhang hyllade bilden av mannen som 
avgränsad, fri, rörlig och autonom ville gärna framhålla familjen som 
en försäkran om att den manliga ”individualismen” inte skulle övergå 
i fullständig egoism.26 Wretlind menade att samtidens ”dåraktiga själ-
viskhet” tenderade att undergräva äktenskapet och därmed även grun-
den för det civiliserade samhället. I sin argumentation för att indivi-
derna måste ingå i familjer hämtade han liknelser från växtriket:

Lika litet som en hög blad och qvistar bildar ett träd, lika litet bildar en hop 
människor ett samhälle. Såsom bladen måste genom qvistarne sammanhål-
las i mindre organiska enheter, af hvilka sedan bildas den organiska enhet, 
som heter en växt, så måste ock individerna i samhället genom familjen 
sammanlänkas till organiska grupper, ifall samhället skall få en fast grund 
att hvila på.27





Organismmetaforer var vanliga i -talets diskussioner om det sociala 
livets utformning. Staten utgjorde enligt en skribent inte bara en till-
fällig sammangyttring av familjer och individer, utan en stor samhälls-
kropp, i vilken ett och samma liv cirkulerar och där en och samma vilja 
bestämmer rörelse och riktning.28 Beskrivningarna av individen, famil-
jen och samhället som sammanlänkade likt en biologisk organism fick 
indirekt andra modeller för det sociala livet att framstå som onaturliga, 
fragmentariska och stympande.

Manlig ensamlevnad 
som ett hot mot samhälle och moral

Livet som gift innebar för -talsmannen enligt etnologen Ella 
Johansson ett ansvar för fru och barn men även större bekvämlighet 
och en mer aktningsvärd position än livet som ogift. Själva giftermålet 
gjorde mannen till karl, i bemärkelsen fullvärdig och autonom sam-
hällsmedlem med ansvar för familj och försörjning.29 ”Manlighet – det 
var att inneha ett yrke, att kunna försörja sin familj och kontrollera 
familjens öden, att kalkylera för familjens framtid.”30 Så skriver Chris-
tina Florin och Ulla Johansson i sin studie om unga män i -talets 
läroverk.

Men med rollen som familjefar antogs inte bara följa ett visst mått av 
manlig auktoritet utan även en politiskt och socialt viktig skötsamhet, 
en förnuftig livsstil och en allmän benägenhet att respektera allmänna 
principer för ordning. Lyckliga äktenskap var som Hufeland såg det den 
bästa grunden för ”Staten, almänna Lugnet och Sällheten”.31 Endast 
en gift man med barn kunde betraktas som en äkta statsmedborgare 
och patriot eftersom han genom sin familj hade givit staten en ”giss-
lan” och förpliktat sig till dess tjänst.32 Den givna motbilden till den väl 
integrerade, disciplinerade och plikttrogna familjefadern var den ogifte 
mannen. Han beskrevs av Hufeland som ett reellt hot mot medmänsk-
lighet, moral och samhällelig ordning:

En Ogift blifwer alltid mer Egoist, independent, ostadig, beherrskad af 
egennyttiga Böjelser och Nycker, mindre sorgfällig för Mänskligheten, för 
Fäderneslandet och Staten, än för sig sjelf; den falska Frihets-känslan är hos 
honom mäst rådande, ty just den afstyrker honom ifrån Ägtenskap, och 
blifwer genom det ogifta Tilståndet alt mera hos honom befästad.33





Kontrasten mellan gifta och ogifta män upprepades med just denna 
politiska innebörd om och om igen i -talets rådgivningstexter. 
Genom barnen integrerades familjefadern i ett större helt och kunde 
på lång sikt ses som delaktig i mänsklighetens intellektuella och mora-
liska angelägenheter. ”En familjefader är den verklige patrioten, ty hans 
patriotism räknar icke år och decennier, utan en hel framtid”.34

Ogifta män riskerade däremot att komma in i en ond cirkel där den 
”falska” frihetskänsla som från början fått dem att undvika äktenskapet 
förstärktes av det fortsatta ensamlivet. Att som man låta bli att gifta sig 
sågs som ett uttryck för egoism och som ett svar på själviska tendenser 
i den egna samtiden:

Det synes i våra dagar blifva en sed, att vara ogift; och just detta är alldeles 
öfverensstämmande med den egoistiska tidsandan. Men säkerligen förfelar 
man sitt mål, liksom den grofva egoismen alltid förfelar det. Ungkarlen 
söker att försätta sig i den belägenhet, att han icke behöfver deltaga i någon 
annan persons lidande, icke genom någon annans oro störas i sitt lugn, icke 
genom någon annans klagan i sin glädje.35

Varningarna för att ogifta män skulle utveckla en ”falsk” frihetslängtan 
kan ses i relation till de krav på individuella fri- och rättigheter som 
brukar förknippas med upplysningstraditionen och den liberala ideo-
login. Idéhistorikern Inga Sanner har skrivit om -talets moraliska 
utopister och deras bejakande av denna frigörelseprocess men samti-
diga oro för vissa aspekter av den. Skarp kritik riktades mot samtidens 
egoism, materialism och tendenser till social upplösning. Utopisterna 
ville med en ny moral stävja den tidsanda som handlade om jakten efter 
materiell vinning och att var och en bara tänkte på sig och sitt. Liksom 
i rådgivningslitteraturens diskussion om ogifta män spelade känslolivet, 
kärleken, den privata sfären och kvinnan en särskild roll i utformandet 
av denna nya moral.36 Den ”sanna” frihetskänslan uppträdde hos socialt 
integrerade personer och många rådgivningsförfattare drömde i likhet 
med de moraliska utopisterna om att alla människor skulle förhålla sig 
till varandra som kärleksfulla familjemedlemmar.

Ogifta män signalerade alltså en ”falsk” form av frihet men stod även 
för ett sorgligt utanförskap och uppfattades i värsta fall som samhälleliga 
hot. Den som medvetet undvek äktenskapet bemöttes med stor miss-
tänksamhet och sågs som egoistisk, oberoende och nyckfull. Egennytta 
och manlig ensamlevnad antogs hota den allmänna disciplinen, det 





religiösa sinnelaget, känslan för fosterlandet och engagemanget i andra 
människor. De ensamstående männen saknade familjefaderns ansvars-
känslor gentemot fru och barn och den medföljande positiva bind-
ningen till arbete, fosterland och gemensamt överenskomna regler. Inte 
sällan fick ungkarlen även symbolisera den sekulariserade individens för-
gänglighet och dess förmodat kortsiktiga njutningar och nöjen. I Phi-
lipp Karl Hartmanns populära Lycksalighetslära för menniskans fysiska 
lif beskrevs den ensamstående mannen som en onaturlig vällusting och 
problemet var den brist på människokärlek han antogs lida av:

Den som aldrig har älskat är nödvändigt en egoist, småagtig i tänkesätt, 
egennyttig, girig, fruktande och illparig, känslolös för alla ädlare nöjen, 
djurisk och ofta en onaturlig vällusting.37

Ensamstående män förknippades med ett ointresse för allmänna ange-
lägenheter och för mänskligheten som helhet. I rådgivningslitteraturen 
varnades de för att absorberas av ett privat sökande efter njutning. Det 
”ogifta ståndet är död och tillintetgörelse”, utbrast fransmannen Aguste 
Debay, författare till en av -talets mest inflytelserika äktenskaps-
handledningar.38 Han hävdade att ensamstående män var överrepresen-
terade i brottmålsstatistiken och bland de sinnessjuka.39 Ogifta män 
antogs även underhålla prostitutionen och locka till äktenskapsbrott. 
”Förförarna” tillhörde enligt Debay i allmänhet gruppen ogifta, ”en 
ofta falsk och alltid farlig klass, en klass, emot hvilken en redlig fru alltid 
måste hysa misstroende”.40 Lömskast var inte de män som ”drifvas af rå, 
frånstötande osedlighet” utan de belevade, insmickrande och förföriska 
ungkarlar som påstods finnas i kvinnornas egen närhet.41 Ogifta män 
kunde beskrivas som egoistiska förförare som bedrog oerfarna oskulder 
och förledde svaga hustrur.42

Hur många människor som var gifta och inte sågs ibland som ett 
mått på ett samhälles moraliska nivå. Wretlind publicerade noggranna 
vetenskapliga redogörelser för det ogifta ståndets betydelse i socialt 
och medicinskt avseende. Med hjälp av statistiska jämförelser drev han 
tesen att ogifta män var mellan tre och fyra gånger mer disponerade att 
bryta mot lag och ordning än gifta. Ensamstående män påstods även stå 
bakom både grova brott och ringare förseelser av typen fridsbrott, miss-
handel, sedlighetsbrott, oljud, förargelse och fylleri. Med sitt lösaktiga 
uteliv, i synnerhet i städerna, gjorde sig denna grupp skyldig till en 
allmän demoralisering. Dåliga vänner, väninnor och älskarinnor under-





minerade liksom spel och nöjen mannens karaktär, försatte honom i 
skulder och ledde i vissa fall till äventyrliga börs- och affärsspekulatio-
ner. Den äldre man som så småningom gifte sig påstods löpa stor risk 
att inte kunna tillfredsställa den inrotade ungkarlsnaturen. Van vid ute-
livets omväxling, bullrande nöjen och skiftande föremål för kärlek var 
det mycket som talade för att han skulle göra äktenskapet olyckligt, 
framkalla äktenskapsbrott och skilsmässor.43

Den skrämmande och destruktiva situation som ogifta män påstods 
befinna sig i kan kanske förstås i ljuset av det sena - och tidiga 
-talets förändrade relationer mellan individ och samhälle. En vanlig 
tanke i samhällsdebatten vid mitten av seklet var att de senaste årtion-
denas revolutioner i Europa visserligen hade ”krossat förtrycket” men 
samtidigt upplöst det äldre samhällets sociala och skyddande funktio-
ner. I denna situation kunde den ensamma människan upplevas som 
ett politiskt hot. Ett samhälle bestående av separata individer riskerade 
som historikern Jerrold Seigel har beskrivit det att bli atomiserat och 
anarkistiskt; fri subjektivitet kunde komma till uttryck i form av ohäm-
mad själviskhet och egoism.44

13. Mitt i den borgerliga idyllen varnade läkare för förekomsten av en spe-
ciell slags manlig sexualitet – den ogifte mannens förmodat förföriska, tillfäl-
liga och egoistiska jakt efter sinnliga njutningar. Uppsala universitetsbiblio-
tek, Kart- och bildavdelningen.





I rådgivningslitteraturen associerades ungkarlsliv uttryckligen med 
en vilja till uppror. Hufeland frågade sig om det finns något som mer 
direkt tenderar att leda till folkliga resningar och revolutioner än ett 
ökande antal ogifta medborgare. Dessa beskrevs inte i könsneutrala 
termer utan det var uppenbarligen män som avsågs.45 ”I sanning, för 
att vara en kraftig oppositionsman, bör man lefva ogift och icke hafva 
några slägtingar alls”, skrev författaren till en bok om familjeliv.46 Otill-
räckligt inlemmad i samhället befarades enligt samma logik ”ynglingen” 
vara benägen att sluta sig samman med massan, den underifrån myll-
rande hop som under -talet framstod som så hotande för samhäl-
lets övre skikt. På väg ut ur familjens sfär sågs den unge mannen som en 
potentiell deltagare i allehanda motstånd och uppror:

En upprorsande gör sig gällande, som leder än till våldsamma anfall mot 
den bestående samfundsordningen, än till våldsam hängifvenhet åt krassa, 
sinliga njutningar. Ofta följas de åt. Det är ur denna ålder, som nihilister 
och socialister vinna sina mest hängifna och pålitliga och handlingskraftiga 
medlemmar.47

Associationerna mellan en politisk och en moralisk upprorsanda var 
återkommande och på viljan att lösgöra sig från etablerade samhällsfor-
mer antogs följa en begivenhet även på sinnliga njutningar. I boken Om 
veneriska smittans utrotande menade författaren att antalet människor 
som smittats med könssjukdomar i Europa skjutit i höjden just under 
revolutionära perioder. Han angav specifikt de politiskt omvälvande 
åren , , ,  och  som drabbade av moralisk upplös-
ning.48

Självövervinnelse, klass och civilstånd

Starka och impulsiva känslor, sexuella och politiska, ansågs drabba män 
utan karaktär och i -talets hälsoböcker varnades det för passioner 
av olika slag.

I en tidig text som Hartmanns Lycksalighetslära för menniskans fysiska 
lif som översattes till svenska första gången  konstateras att pas-
sionerna var viljans starkaste yttringar. De kunde komma till uttryck i 
känslor som kärlek, glädje, hopp, fruktan, vrede, raseri, hat, medömkan 
och tvivel. Rent fysiskt inverkade dessa starka känslor på hjärnan som 





i sin tur påverkade kroppens olika organ. Passionerna utmärkte enligt 
Hartmann ”små själar” och människor som hade svårt att se större sam-
manhang. Fantasi och sinnlighet dominerade hos dessa personer över 
förnuftet.49

Passionernas fysiska verkningar beskrevs även av den svenske läkaren 
Truls Johan Hartelius. I en hälsolära skildrade han hur vredesutbrott 
kunde framkalla allt från slaganfall, lamhet, sinnesrubbingar och kon-
vulsioner till missfall, gulsot och diarré. En ohämmad känslosamhet 
vittnade om bristande moralisk styrka, vilket gjorde det hemskt att se 
en människa i vrede, ”blottad på förnuft, eftertanke och besinning”.50

 Förmågan att hålla starka känslor, kortsiktiga njutningar och sexuella 
begär i schack, upphöjdes av den europeiska medelklassens strävsamma 
män till ett tecken på styrka, manlighet och hög moral. Mannen skulle 
visserligen vara potent men ha viljestyrka nog att kontrollera sina begär. 
Framgång i den yttre världen var endast möjlig för den som först vunnit 
en inre kamp och lyckats besegra det egna jagets känslor, impulser och 
begär.51 Förmågan till självbehärskning ingick i själva definitionen av 
kulturmänniskan. Såväl den vetenskapliga framstegstron som den bor-
gerliga ideologin byggde, som Karin Johannisson har beskrivit det, på 
principen om människans makt att betvinga och kontrollera naturen.52 
Kvinnor påstods löpa större risk än män att drabbas av passioner efter-
som deras själsliv sågs som dominerat av oreflekterade känslor. Egenska-
per som förnuft, kontroll och slutledningsförmåga förbehölls män.53

Den manliga förmågan att behärska känslolivet gick dock inte att ta 
för given utan måste uppövas. För att bli en riktig man krävdes enligt 
folkhögskoleföreståndaren och sedlighetsivraren Teodor Holmberg att 
uppfostran, självtukt och andliga krafter sattes i rörelse. Han poängte-
rade att mandom inte var något som låg i det yttre. Kroppen borde vis-
serligen vara stark, kraftig och snabb men sågs i första hand som själens 
tjänare.54 ”En man är blott den, som är herre öfver sig själf, öfver alla 
sina begär och krafter”, konstaterade dansken Christian Nielsen som på 
-talet föreläste för en grupp studenter under rubriken ”Huru yng-
lingar blifva män”.55 Han poängterade att en yngling som vill bli man 
måste avstå från ”all kvinnlighet, maklighet och veklighet. Han bör med 
ihärdig ansträngd flit styrka sin vilja och bilda sin karaktär.”56 Genom 
att undvika en allt för stor bekvämlighet var mycket vunnet. En riktig 
man använde enligt Nielsen inte rosenvatten eller hårolja. Han låg inte 
och drog sig i den varma sängen, hängde inte kring skafferiet eller 





stekugnen, utan njöt sina måltider med måtta, och träffades resten av 
dagen vid sitt arbete.57

Att utbilda en sann karaktär handlade också om att höja sig över 
all djuriskhet och råhet. Människa blev först den som lyckats införliva 
samhälleligt överenskomna regler i sitt jag och på så sätt bildats och 
civiliserats:

Hos mannen skall det äkta mänskliga framträda, och detta är motsatsen till 
all råhet och djuriskhet, […] här gäller det isynnerhet att bekämpa den inre 
lågheten, hjärtats råhet, som består i kärlek till det låga, sinnliga, djuriska 
och som från hjärtat utbreder sig öfver hela lefnaden, i tankar, ord och gär-
ningar.58

”För att upphöja den moraliska och intellectuela naturen, måste vi ned-
sätta djuret”, enligt författaren till en bok om ”sjelfbildning”.59 Mått-
fullhet och självkontroll uppnåddes som ett resultat av kamp. ”Det civi-
liserade (åtminstone det kristligt civiliserade) samhället kräfver denna 
strid och denna seger”, utbrast Wretlind.60 Det civiliserade beteendet 
var rationellt, kalkylerat och behärskat.61 Det uttryckte en borgerlig 
ordning och stod enligt många skribenter framför allt att finna i sam-
hällets ”bildade” klasser.

I ett omfattande franskt arbete om passionerna beskrev författaren 
Descuret hur vrede uttrycktes i olika samhällsskikt. Den intellektuellt 
orienterade ”verldsmannen” ansågs ha själslig styrka nog att följa kultu-
rellt upprättade seder. Han gav i enlighet med dessa vanligtvis uttryck 
åt sitt missnöje genom ett behärskat ”epigram, förtal eller svek”. Detta 
medan ”mannen ur hopen” endast var förmögen att följa ”naturens 
drift” och yttrade sin ilska med svordomar, spottande, eder, rop, skymf-
ord och slag.62 Känsloyttringarna i ”massan” beskrevs som än mindre 
återhållsamma:

Hos massan af folket äro passionerna ännu mera rasande och förfärliga. Der 
isynnerhet äro de contagiösa och spridas från man till man ända till dem 
som först varit endast åskådare, och förleda äfven dem till handlingar, hvars 
följder de beklaga då de återkomma från sin olyckliga förbindelse.63

Att stora grupper saknade förmåga att lägga band på sina känslor upp-
levdes vid mitten av seklet som ytterst hotfullt och kan ses mot bak-
grund av en social och politisk kontext präglad av revolutioner och 
folkliga resningar.64 Descuret som skrev sin bok på -talet hade 





antagligen inte bara franska revolutionen i färskt minne utan även de 
politiska oroligheter som dominerade Europa under -talets första 
hälft. Hans beskrivningar av passionernas uttryck i olika samhällsskikt 
var dock inga oskyldiga avspeglingar av dels en återhållsam, bildad klass 
och dels en kriminell och revolterande folkmassa. Tvärtom upprättade 
texter som Descurets aktivt skiljelinjer mellan olika sociala grupper. 
Indirekt markerades att människor ur ”massan” saknade egen vilja och 
förmåga till eftertanke. Denna förnuftets ojämlika fördelning var visser-
ligen inte naturgiven eller för evigt fast och bestämd, men utan aktiva 
disciplinerande åtgärder påstods alltid djuret, instinkterna och passio-
nerna kunna träda fram i de stora folkgrupperna. Utan rätt uppfostran, 
”så ska man alltid, i trots af civilisationen, se de instinktartade eller dju-
riska passionerna beherrska massorna, och en egennyttig ärelystnad de 
oroliga sinnen, som åstunda att styra dessa massor”.65

Vare sig stånds- eller penningaristokratin kunde enligt författaren till 
Kyskhetens hygien göra anspråk på att utgöra en moralisk förebild. Han 
refererade till officerskretsarnas sedelösa liv och till uppkomlingarnas 
utsvävningar i städerna och tillskrev samhällets mellanskikt en särskilt 
välutvecklad förmåga till självdisciplin:

Endast folkets kärna och stolthet, det borgerliga ståndet, den med jordens 
håfvor måttligt utrustade mellanklassen, […] i hvars kretsar hemmets och 
familjens renhet ännu aktas högt och heligt, kan bli källan till sedlig pånytt-
födelse.66

Det var enligt Hartmann ”de förfinade menniskoklasserna” som led 
mest av passionernas fysiska konsekvenser. Det är ”sjelfva förfiningen, 
eller det ensidiga utbildandet af sinnligheten och inbillningskraften 
med vårdslösande af förnuftet, och ett genom yppig lefnad försvagadt 
nervsystem, som blottställer för passionernas anfall”.67 Ytterligare en 
skribent skildrade de riktigt förmögna och de riktigt fattiga som sinnligt 
orienterade och utan förmåga till återhållsamhet:

Bland de förmögna klasserna, hvilken ofantlig massa af intellectuelt lif 
dränkes icke i frosseri och andra excesser! Det är en stor olycka för rike-
domen, att den begagnas för att tillfredsställa sinnena; och ehuru bland de 
fattigaste klasserna lyxen saknas, händer likväl ofta att magen öfverlastas, 
hvaraf själskrafterna qväfvas. Det är en bedröflig syn, då man genomvand-
rar våra gator, att se huru många ansigten bära märke af en drönighet och 
en brutal råhet, som härröra från brist på återhållsamhet.68





Måttfullhet var förbehållet medelklassen medan både överklassen och 
de allra fattigaste hänvisades till samma sinnliga och utsvävande kate-
gori. Den tyske gynekologiprofessorn Alfred Hegar var en av dem som 
betonade arbetarklassens sexuella natur. Han framhöll fabriksarbetare 
som särskilt liderliga och ”starkt disponerade för könsnjutning”. Även 
”negern” och ”orientaliska folk” antogs uppvisa en specifik benägenhet 
för ”kopulation”.69 Johannisson har diskuterat hur det genom att defi-
niera driftskontroll som ett uttryck för högre moral var möjligt för 
medelklassen att profilera sig mot såväl en depraverad överklass som 
mot ett driftsutlevande proletariat.70

Även historikern David Tjeder, som har studerat -talets rådgiv-
ningslitteratur för unga män, har beskrivit hur tonvikten på självkon-
troll innebar att borgarklassen kunde skilja sig från de folkliga lagren, de 
mindre behärskade. Manlighet bland soldater och hantverkare kopp-
lades ihop med våld och alkohol. Genom självkontrollsidealet kunde 
medelklassen distansera sig från dessa förmodat mer råa och djuriska 
skikt. Tjeder konstaterar att borgarens manlighet ofta framställdes som 
mer civiliserad, stabil och högtstående än andra gruppers. Drinkaren, 
förföraren, onanisten och lättingen var inte bara män som givit efter för 
sina djuriska lidelser. De var också män som var oförmögna att arbeta, 
att behålla sin maktposition i samhället och i familjen.71

Men beskrivningarna av olika gruppers förmåga att övervinna drif-
ter och starka känslor upprättade inte bara skillnader mellan olika klas-
ser och kön. Även gifta personer kom i dessa att särskiljas från ogifta. 
En period i livet under vilken den manliga förmågan till självövervin-
nelse särskilt sattes på prov var åren före äktenskapet. Dessa kunde som 
sagt bli många, i synnerhet för medelklassens män. Prostitutionen, de 
många oäkta barnen och de grasserande könssjukdomarna ansågs vittna 
om att -talets ogifta män inte var någon sexuellt avhållsam grupp.72 
Tvärtom associerades de, som vi har sett, mer än andra med karaktärs-
löshet och sinnliga njutningar. I del II konstaterades att de sexuella 
relationerna mellan män och kvinnor kunde ses som samhällets första 
ursprung och som en källa till solidaritet och social stabilitet, men även 
till oordning, kaos och anarki. Den sexuella driften uppfattades som 
positiv förutsatt att den reglerades inom en äktenskaplig ram.

Konfirmerad inom äktenskapet förfinades driften till kärlek. Det 
innebar, som Hufeland uttryckte det, att ”könsdriften” fick möjlighet 
att utvecklas från en djurisk instinkt till den ädlaste känsla. Även ”häf-





tiga Böjelser, elaka Nycker, onda Wanor” ansågs försvinna hos gifta 
personer.73 Familjefadern beskrevs genom sina omsorgsplikter som van 
att ”följa Ordning, Arbetsamhet och et förnuftigt Lefnads-sätt”.74 Han 
hade vant sig vid en disciplinerad livsföring och det var som om äkten-
skapet i sig främjade en mans förmåga att övervinna kroppsliga behov 
och starka känslouttryck. Även i andra rådgivningsböcker betonades 
äktenskapets kraft att bevara och förädla könsdriftens nyttiga kvalitéer 
och skydda den från dess destruktiva potential. ”Familjeandan” tycktes 
avlägsna den unge mannen från skamliga lidelser och dämpa de häfti-
gaste passioner ”ty i hemmets frid renas inbillningen och lugna sig de 
utsväfvande känslorna af sig sjelfva”.75

Förmågan att övervinna drifter och starka känslor främjades av ett 
harmoniskt familjeliv, vilket skilde familjefäder från utsvävande och 
karaktärslösa ungkarlar. Denna gräns blev i viss mån mindre skarp mot 
slutet av seklet då kritik började riktas inte bara mot de ogifta utan även 

14. Det var inte bara de folkliga lagren som antogs ha svårt att uppvisa 
måttfullhet i fråga om sinnliga njutningar och utlevelser. Även överklassen och 
städernas många ogifta män förknippades ofta med en osund form av drif ts-
utlevelse. Ur Hugo Toll, Den personliga hälsovårdens principer (1919).





mot människor som var gifta av ”fel” anledning. I -talets sedlig-
hetsdebatt som på olika sätt engagerade skönlitterära författare, läkare, 
kvinnosakskämpar och politiska radikaler, framhölls det konventionella 
och kärlekslösa äktenskapets ”osedliga” karaktär. Sedlig blev en relation 
mellan man och kvinna inte för att den var lagvigd utan för att den 
byggde på kärlek och andlig gemenskap. I en stormig debatt efterlystes 
från radikalt håll ökade möjligheter att upplösa olyckliga äktenskap 
liksom en större tolerans gentemot utomäktenskapliga relationer. Pre-
ventivmedel presenterades som ett sätt att stävja befolkningsökningen 
och det argumenterades för att de sexuella drifterna måste ges ett friare 
utlopp.76

Den osunda bristen på intimitet

Ungkarlslivet associerades sexuellt sett antingen till en ohälsosam avhåll-
samhet eller till ett lika osunt utsvävande och ombytligt liv med många 
olika relationer. Ur hälsosynpunkt förknippades inte minst könssjuk-
domar och onani, utelivets respektive ensamlivets faror, med denna 
grupp. Syfilis och dröppel (gonorré) antogs drabba stadens utsvävande 
ungkarlar medan de som befann sig ”i den stängda kammaren”, där de i 
ensamhet försökte skydda sig mot det ogifta ståndets frestelser och faror 
i stället riskerade att möta ”självbefläckelsens demon”.77

Onanins skadlighet handlade framför allt om ett osunt förslösande 
av kroppens ädlaste vätskor men sågs även som en belastning av nerver 
och fantasi.78 I brist på en annan människas närvaro påpekades ofta att 
onanisten var tvungen att på onaturlig väg reta sig själv genom fram-
konstruerade fantasibilder: ”I stället för att gå utom mig själf går jag in 
i mig själf på ett alldeles särskilt sätt. Jag söker att i min egen ensamma 
person finna så att säga två individer för att motivera en akt, som är 
afsedd för två, icke för en.”79 En sådan onaturligt framkallad tvåsamhet 
kunde resultera i en både överdriven och fysiskt skadlig ansträngning av 
nervsystemet.

Redan på -talet hade den schweiziske läkaren Simon André 
Tissot pekat ut ensamerotiken som den mest genomgripande av män-
niskans alla fysiska upplevelser. Michel Foucault och Richard Sennett 
har beskrivit hur Tissot definierade gränserna för ”ett skräckinjagande, 
slutet, inre erotiskt liv, mer passionerat, mer betydelsefullt och farligare 





än varje annan form av erotisk erfarenhet”.80 Människan måste enligt 
Tissot skyddas från denna avskildhet och under -talet utsträcktes 
föreställningen till att även omfatta den sexuella fantasin. Det sexuella 
begäret påstods hos isolerade personer kunna bli vilt och galet.81 I 
boken Ungkarls-läkaren, översatt till svenska , beskrevs inlevelse-
fullt den isolerade fantasins följder. Under ensamhetens skydd menade 
författaren att fantasin fick full frihet att ”rätt lifligt utmåla de vällustiga 
tankar som föresväfva själen, och gifva dem en retelse, som kan stegra 
begäret ända till raseri”.82 Fantasins erotik saknade verklighetens grän-
ser och hinder, den hade en skrämmande potential att utvecklas vilt och 
okontrollerat.

Många -talsläkare beskrev även onanin som en moralisk sjuk-
dom och som ett hot mot den mänskliga solidaritetens natur. Vid 
seklets mitt skildrades i en rad läkarböcker hur onanisten ärmades från 
andra människor och efterhand blev folkskygg, girig, lastbar och för-
ryckt.83 Ett förakt för Gud, naturen och mänskligheten kunde utvecklas 

15. Onani beskrevs i vetenskapliga termer som en sjukdom men tycks i 
första hand ha utgjort ett socialt problem. I skildringar av ensamerotikern kri-
tiserade läkare den moderna människans förmodat tilltagande isolering och 
självtillräcklighet. Här illustreras corona Veneris, en hudsjukdom som påstods 
framträda av stark onani. Ur O. Retau, Sjelfbevarelsen (1869).





16. Män som levde i sexuell avhållsamhet, distanserade från kvinnor och 
familjeliv, kritiserades i medicinska texter. De förknippades med en fysiskt och 
psykiskt osund isolering och representerades ofta av munkar och gamla ung-
karlar. ”Frestelse”. Efter tavla av Ed. Grützner. Ur O. H. Dumrath, Människan: 
Mannen och kvinnan (1914).





i denna isolerade situation. Indragen i sig själv och sina privata fanta-
sier påstods ensamerotikern uppvisa en fullkomlig likgiltighet inför det 
andra könet och den verkliga världen:

Den solitära vällustingen utmärker sig derigenom, att hans könsegoism 
medför en allmän egoism, att omedelbart eller medelbart hans maximer 
och bevekelsegrunderna för hans handlingar öfverensstämma med hans 
könsegoism.84

En annan skribent menade att det täta utövandet av självbefläckelse 
kunde resultera i ett allmänt förakt för människor och religion. Ona-
nisten påstods ha en tendens att undvika det motsatta könet och leva 
helt för sig själv.85 Detta var på många sätt allvarligt då den man som 
var sig själv nog i fråga om sexuell tillfredsställelse signalerade ett bris-
tande ansvar för helheten och för människosläktets fortsatta existens. 
Han uppfattades som en självupptagen, besatt och egoistisk person som 
vare sig behövde eller brydde sig om andra människor.86 Wretlind ordi-
nerade förlovning som ett medel mot ensamhetens ohälsa. Han menade 
att äktenskapet hade en förmåga att ”lugna lidelserna, väcka andra och 
nya intressen samt sammanknyta de individuela intressena med sam-
hällets.”87

I kontrast till den asociala onanin framstod samlaget som allmänt 
välgörande, just genom att det förde människor samman. Läkare påpe-
kade att den sinnliga kärleken åstadkom en intimitet som ledde till 
människosläktets fortplantning och mänsklighetens väl. Den fysiska 
åtrån mellan män och kvinnor borgade för mänsklig solidaritet och 
utan denna ”mest glädjande och angenäma känsla” skulle människor, 
enligt en skribent, gå helt kallt förbi varandra.88 Medan onanin beskrevs 
som höjden av självcentrerat och egoistiskt handlande sågs det frukt-
samma samlaget tvärtom som självuppoffrande. I en under -talet 
väl spridd rådgivningsbok poängterades att två människor vid samlaget 
måste offra sina ädlaste och bästa beståndsdelar. ”Parningen är således 
en akt af sjelfuppoffring.”89 Samlaget ansågs leda till ”hjertats förädling, 
till moralisk förbättring och till mera deltagande för medmänniskors 
öde”.90

Rent fysiskt förklarades onani vara farligare än samlag eftersom ona-
nisten måste reta sig själv genom ”onaturligt” framtvingade fantasibil-
der:





Vid masturbationen är allt onaturligt; här finnes icke något af naturen 
väckt behof, som på fysiologiskt sätt tillfredsställes; efter actens expansion, 
som följer på samlaget, ej denna inre tillfredsställelse; utan onanisten är 
nödgad att anstränga sin fantasi för att förskaffa sig en vällustig bild, och 
måste sålunda göra en större nervansträngning, hvarpå följer fullkomlig 
svaghet.91

Enligt Alfred Hilarion Wistrands anonymt utgivna rådgivningsbok spe-
ciellt riktad till ungkarlar bestod problemet med onanin i bristen på 
en annan människas konkreta närvaro. Hos onanisten framkallades ret-
ningen endast av ”en af inbillningskraften alstrad återblick på det för-
flutna”, och inte av en annan människas faktiska närvaro. En ond cirkel 
riskerade att ta sin början där självbefläckelsen så småningom gjorde 
sitt offer ”skygg för sällskapslifvet och deremot benägen för ensligheten, 
hvilken han tvertom borde undfly, emedan den endast gifver ny näring 
åt hans last”.92

Vid utomäktenskapliga samlag fanns visserligen ingen brist på kon-
kretion eller en annan människas närvaro. Ändå betonades hur den 
fysiskt utmattande fantasin stimulerades även i samband med dessa:

Vid en sådan olovlig könsbeblandelse sysselsätta sig vanligen tankarne hos 
unga personer långt förut med sjelfva denna akt, hvarvid deras inbillning i 
hög grad eldas och för själens inre öga oaflåtligen framställer orena bilder 
och taflor, som hålla könsdelarne i nästan beständigt retningstillstånd, till 
största skada för hela organismen, särdeles för hjernan och dess verksamhet 
samt för det andliga, moraliska lifvet.93

Följden av de sexuella fantasier som förknippades med utomäktenskap-
liga relationer blev ”oordning och obestånd i alla kroppens funktioner 
samt försvagande af alla dess väfnader”.94 Denna form av ohälsa fram-
trädde däremot sällan hos äkta makar. Deras kroppar påstods med avse-
ende på sinnlig beröring var vana vid varandra. Vällustiga bilder och 
fantasier tenderade att försvinna hos dem eftersom det äktenskapliga 
samlaget endast följde av en ”naturlig och instinktiv eggelse hos sjelfva 
könsorganerna”.95

Onanistens och den alltför promiskuöses sexuella beteende diskute-
rades i vetenskapliga termer liksom det heterosexuella, monogama och 
socialt konstruktiva samlaget. Nervretningar, svaghet, raseri, sjukdomar 
och utmattningstillstånd antogs följa på onani och utomäktenskapliga 
samlag. Tydligt är dock hur de medicinska beskrivningarna samtidigt 





innehöll ett moraliskt och politiskt budskap som handlade om en bety-
delsefull spänning mellan ensamhet och gemenskap, egoism och altru-
ism. omas Laqueur har jämfört synen på onani med medicinska 
tolkningar av det sena -talets prostitution, vilken ofta sågs som en 
patologi med rötter i det urbana samhället. Den prostituerade kvin-
nans förmodade ofruktsamhet förklarades i fysiologiska termer men 
förknippades även med den kommersiella stadskulturen. Den sågs som 
ett bevis på ett motsatsförhållande mellan ”det kommersiella utbytets 
farliga, asociala värld och den gifta lyckans sunda, sociala värld”.96

Laqueur menar att problemet med både onani och prostitution hade 
med antalet inblandade personer att göra. Erotik hörde hemma i sta-
bila parförhållanden och var inte godtagbart vare sig i ensamhet eller 
med mängder av människor. Även mina källor vittnar om att precis 
samma sexuella övningar och utsöndringar som verkade välgörande i 
intima äktenskapliga relationer ansågs ha en fysiskt fördärvlig verkan 
såväl utanför äktenskapet som i ensamhet. Det var det sociala samman-
hanget som avgjorde huruvida handlingen var godtagbar eller ej, inte 
handlingen i sig.

En förkroppsligad moralisk avvikelse

Den antingen isolerade eller alltför utåtriktade sexualiteten var bara 
en aspekt av den ogifte mannens fysiska livssituation. Förutom köns-
sjukdomar, belastade nerver och utmattningstillstånd påstods han vara 
hotad av för tidigt åldrande, alkoholism och sinande livskrafter.

Allehanda sjukdomar, olyckor och sanitära missförhållanden antogs 
leda till höga dödstal bland ensamma män. Redan i Hufelands Konsten 
att lefwa länge behandlades livslängden bland gifta och ogifta och för-
fattaren konstaterade att alla mycket gamla personer varit gifta.97 Även 
i Doktor Grahams Helso-lära beskrevs hur gifta personer tenderade att 
leva längre än ogifta. Den äktenskapliga sammanlevnaden hade positiva 
konsekvenser för den enskildes hälsa då en gift person antogs ha mer 
regelbundna vanor än en ogift.98 Den svenska läkaren och ”sundhets-
inspektören” Richard Wawrinsky skrev  en medicinsk rådgivnings-
bok med samma titel som Hufelands vid denna tid fortfarande popu-
lära verk och även Wawrinsky betonade hälsoskillnaderna mellan gifta 
och ogifta som ett resultat av deras olikartade livsföring:





I det regelbundna och ordentliga lif, som i allmänhet medföljer äkten-
skapet, i umgänget med gifta vänner, i den lugna sammanvaron med en 
likställd maka och i den goda omvårdnad, som i äktenskapet ömsesidigt 
kommer en till del, ligger tvifvelsutan grunden till, att dödligheten bland 
gifta alltid är lägre än bland ogifta.99

Wawrinsky betonade äktenskapets rent hygieniska betydelse och 
menade att staten borde underlätta ingående av äktenskap ekonomiskt 
genom sänkta skatter, billigare livsmedel och genom information till 
alla lager av befolkningen. Föreningar för främjandet av giftermål borde 
enligt Wretlind startas bland rikets ”fattige, men idoge, arbetsamme 
och sedligt väl danade personer”.100

Wretlind gav  ut en skrift om de ogiftas betydelse för samhällets 
”sanitära” och ”moraliska” nivå. Diverse frestelser, faror och laster 
påstods i denna hota de ensamstående männen. Livslängden poängte-
rades vara markant kortare än för gifta och Wretlind argumenterade 
för ett noggrannt vetenskapligt utredande av omständigheterna kring 
detta: ”Det är icke nog med att jaga efter smittor, bakterier och baciller 
på gator och gårdar, i latriner och sjukrum, för att skaffa människorna 
ett långt och kraftigt och lyckligt lif. Det behöfves att tränga djupare in 
i frågan om villkoren för ett sundt lif.”101

Ett sätt på vilket Wretlind och andra läkare vid denna tid trängde 
”djupare in i frågan” om de ensamma männens hälsa var att upprätta 
statistik över befolkningens fysiska tillstånd. För -talet presenterade 
Wretlind siffror enligt vilka huvudstadens ogifta män uppvisade en 
”abnormt” hög dödlighet. Särskilt riskabelt var det att leva ogift över 
 års ålder och Wretlind förknippade liksom Wawrinsky hälsoriskerna 
med de ensamstående männens livsstil. Lunginflammation, tuberkulos, 
syfilis, alkoholism, olyckor och självmord sågs som resultat av ungkarls-
livets långtgående utsvävningar. ”Tidiga giftermål skulle därför otvifvel-
aktigt vara ett mycket verksamt medel att i våra städer, speciellt hufvud-
staden, minska dödligheten bland medelålders män.”102

I en socialmedicinsk studie från  försökte Alfred Hegar avgöra 
huruvida civilståndet inverkade på hälsan och det allmänna välbefin-
nandet. Han poängterade att kategorin ogifta rymde en rad människor 
som utrangerats vid äktenskapsval. Svaga, sjukliga, dövstumma, blinda 
och ofärdiga människor, samt krymplingar, idioter, förbrytare och van-
sinniga påstods nästan alltid höra till det ogifta ståndet. Hegar kunde 
dock inte iaktta någon högre dödlighet för ogifta än för gifta män och 





gällande hälsan ansågs det vara svårt att avgöra om den dåliga ”kvalitén” 
på de ogifta var en orsak till eller en konsekvens av ensamlevnaden.103 
Även Debay rapporterade om psykiska och fysiska åkommor som i syn-
nerhet uppträdde bland ensamstående:

Omsorgsfulla statistiska undersökningar, som företagits af män, hvilka med 
rätta erhållit ett i vetenskapen ryktbart namn, […] ha lämnat de materiella 
bevisen på, att vansinne, kramp, svårmod, mani, hysteri, erotomani, lifs-
leda, som ledt till själfmord, och en mängd sorgliga sjukdomar, brister och 
laster i synnerhet härja inom de ogiftas klass.104

I den medicinska litteraturen framställdes ibland även könssjukdomar, 
alkoholism, onani, ”pollutioner”, omåttlig njutningslystnad och livs-
leda som specifika ungkarlssjukdomar.105 En allmän ohälsa, svaghet och 
social misär ingick i bilden av ogifta män och oavsett om deras fysiska 
kondition uppfattades som ett resultat av, eller en förklaring till utebli-
vet äktenskap bestod kopplingarna mellan det ogifta ståndet och ett 
kroppsligt förfall.

17. Fysisk styrka, hälsa och livskraft förknippades i synnerhet med gifta, 
måttfulla och socialt integrerade män. Ur O. H. Dumrath, Människan: Mannen 
och kvinnan (1914).





Beskrivningar av ensamstående män som kortlivade, sjuka och sexu-
ellt utsvävande kan visserligen tolkas på olika sätt. Ur en aspekt är det 
mycket möjligt att -talets ensamstående män faktiskt var mycket 
sjukare, levde betydligt kortare liv och var mer självmordsbenägna än 
andra grupper. Den medicinska statistiken och rapporteringen kring 
detta var i så fall en neutral och i sig ganska ointressant spegling av 
en faktisk situation.106 Men mot bakgrund av läkares i övrigt klart 
uppskruvade tonläge i beskrivningarna av denna grupp kan det finnas 
anledning att föra analysen ett steg längre.

En viktig tanke i -talets medicinska och vetenskapliga studier 
var att en människas karaktär och moraliska hållning är fundamentalt 
knuten till hennes biologi. I en vetenskaplig tradition med rötter i aris-
toteliska, komparativa studier beskrevs socialt avvikande individer ofta 
som att de även kroppsligen skilde sig från normala människor. I boken 
Deviant bodies har Jennifer Terry och Jacqueline Urla beskrivit hur en 
modernistisk strävan efter rationalitet, hygien och byråkratisk ordning 
under -talet gjorde sorterandet av människor till ett imperativ i 
vetenskaperna om människan.107 Tendensen att klassificera, sjukdoms-
förklara och särskilja norm från avvikelse ingick i medicinska skildringar 
av en rad grupper som ansågs uppträda socialt upplösande. Genom att 
införliva det onormala beteendet i kroppen blev det eventuellt lättare att 
även hålla ordning på de sociala dimensionerna av avvikelsen, på ensam-
heten och den manligt kodade självtillräckligheten.

Den iver som i medicinska texter kan iakttas att klassificera de ogifta 
männens avvikande livsstil och lokalisera den i biologi och hälsa kan 
alltså tolkas som ett försök att inordna de ensamstående i den större 
samhällskroppen. Ett sådant ordnande kan enligt Terry och Urla ses som 
en del av människovetenskapernas vidare projekt att organisera sociala 
relationer med hjälp av beteckningar som normalitet kontra avvikelse, 
hälsa kontra sjukdom, nationell säkerhet kontra social fara.108

Under -talet fungerade även många andra marginaliserade grup-
per som symboler för ett slags fysisk och moralisk oordning.109 Idéhis-
torikern Anders Ekström har analyserat tolkningar av självmord under 
seklets senare del och ser i dessa en tydlig kulturkritik där den avvi-
kande döden ofta sammanfördes med andra avvikelser från ”normen”. 
Även alkoholism, sexuella perversioner, brott, sinnessjukdom, sjunkande 
födelsetal, syfilis och prostitution, anarki och självmordstal tycktes under 
seklets senare del vittna om en kultur i kris.110





Det konkreta budskap som kan utläsas ur medicinens sjukdomsför-
klaringar av just ogifta män handlar eventuellt om att de symboliserade 
ett liv i periferin av ett samhälle vars centrum var familjen. Den ideale 
mannen skulle inte vara alltför beroende av sin omgivning och inte 
heller alltför självtillräcklig. I en isolerad ensamhet eller i det offentliga 
livets anonyma möten utvecklades den ogifte mannens sjukliga laster 
och brister medan äktenskapet erbjöd en hälsobringande och ordnad 
form av social integrering. Livet i familjen utgjorde en fysiskt och psy-
kiskt välgörande frizon mellan individen och samhället.

Den ensamme vetenskapsmannen

Bland ogifta män ur samhällets bildade och socialt välbärgade skikt 
utgjorde i vissa fall det ensamma livet en central och omhuldad del av 
identiteten. Professorer och hårt arbetande vetenskapsmän var en grupp 
som under -talet förknippades med en utpräglad okroppslighet. 
Bortsett från sjuka och ärftligt belastade personer var dessa tankens män 
i princip den enda kategori som i rådgivningslitteraturen uttryckligen 
uppmanades att förbli ensamstående. Idéhistoriker har tidigare berört 
föreställningar om den ogifte och okroppslige akademikern – ett tema 
som återfinns redan i - och -talens idévärld. Gunnar Broberg 
och Ronny Ambjörnsson har båda skrivit om anekdoterna kring de 
tankspridda och ogifta professorer som avskärmade från den materiella 
verkligheten, ofta med en komisk knorr, misslyckades i sina relationer 
till kvinnor, barn, djur och världsliga ting. Ofta framställdes vetenska-
pen som ett äktenskap, där akademikern skulle leva i ett borgerligt celi-
bat, och fullständigt fokusera på sitt andliga värv.111

Ambjörnsson har skildrat denna tematik med utgångspunkt i 
”Gubben Sved”, närmare bestämt Wilhelm Erik Svedelius, skytteansk 
professor i Uppsala på - och -talen och föremål för en rad anek-
doter. Den tankspridde och okroppslige professorn var en udda gestalt 
och det var just bristen på normalitet som utgjorde kärnan i alla god-
modiga historier om hans person. Begreppen ”avvikande” och ”onor-
mal” bar i detta fall inte som i diskussionen om den utsvävande, sjuke 
och kortlivade ungkarlen i första hand på något negativt utanförskap 
utan traderades inom universitetet, av yngre akademiker. Avvikelsen 
skildrades med ett stänk av beundran och innehöll de under romanti-





ken etablerade dragen av originalitet och, för en professor, även snil-
lestatus.112 Svedelius själv framhöll gärna sitt djupa ointresse för kvin-
nor och sitt orubbliga val att förbli ogift:

Unga fruntimmer hafva aldrig fått riktig bugt på mig. Jag har varit, om jag 
så får säga, en oerotisk person. Och härtill kom mitt begär att alltid följa 
ett planmessigt handlingssätt, så ock begäret efter sjelfständighet. Så dum 
kunde jag icke varit, att jag ej skulle begripit, huru ett tidigt kärleksför-
hållande kunde göra mig osjelfständig och motverka min framgång i verl-
den genom att draga mig bort från min rätta bestämmelse, hvilken jag 
ansåg vara mig af naturen anvisad i de vetenskapliga studierna. Jag fruk-
tade att genom familjeförhållanden och dermed följande ekonomiska behof 
komma att ligga menniskor till last. En oberoende, välbergad lefnadsställ-
ning hägrade för min blick mot framtiden. […] Hellre skulle jag velat vatt-
lägga alla vackra flickor på sjöbotten, än att något flickekräk skulle med sina 
behagligheter ställa sig i vägen för mina planer.113

Svedelius förblev ungkarl livet igenom och han mindes vid slutet av 
seklet sitt ungdomsjag som naturligt aktivt, dynamiskt och fokuserat på 
yrkesliv och på jagets avancemang. För att förverkliga sina planer på en 
akademisk karriär såg han sig tvungen att undvika kvinnor och familje-
liv, och han hade inget hopp om att kunna lita till någon annan än sig 
själv. ”Inskränk dina förbindelser med verlden” var den levnadsregel Sve-
delius ville framhålla. I skildringen av sin ungdom i Uppsala på -talet 
diskuterade han hur olika ideal under ungdomsåren kommit att påverka 
honom livet ut. Förmågan till självständighet kopplades ihop med frågor 
om hälsa och fysiskt välmående och Svedelius förfasade sig över den 
kärlek som riskerade att urarta i sinnliga passioner.114

För Svedelius hade utanförskapet som ogift en identitetsskapande 
funktion i positiv mening och här återkommer det könlösa och auto-
noma mansideal som beskrevs i del I. Ensamlevnaden och den upp-
rättade distansen till kvinnor förstärkte bilden av Svedelius som veten-
skapsutövare. Planerad, konsekvent och logisk ville han leva ett liv 
utan plötsliga avbrott eller andra människors krav på uppmärksamhet. 
Familjeliv likställdes med beroende och ett kärleksförhållande ansågs 
kunna innebära rubbade planer och en minskad framgång i ”verlden”.

Vetenskapsmannens fokuserade och intellektuellt orienterade ensam-
liv legitimerades i viss mån av äktenskapslitteraturen. Läkare beskrev 
den lärde mannens fysionomi som skild från andra gruppers och kon-
staterade att hans starka fokusering på intellektuell och andlig verksam-





het helt enkelt förtog det mått av energi som behövdes för ett aktivt 
deltagande i familjens liv. Debay citerade förtjust angående mäns själv-
valda ensamhet en italiensk läkare som menade att om du ”känner 
dig sjuk, älskar att följa din vilja och sätter värde på ditt oberoende, 
om du med hänförelse älskar vetenskapen eller om du älskar ditt lugn, 
dina studier, dig själf mera än en hustru, så afhåll dig från äktenska-
pet”.115 Debay var i andra sammanhang inte sen att uttrycka sin sko-
ningslösa hållning gentemot ogifta män men gjorde alltså undantag för 
sjuklingar, starka egocentriker och hårt studerande män.

I föreställningar om vetenskapsmannen finns historiskt sett ett tyd-
ligt motsatsförhållande mellan kropp och själ. Johannisson har beskri-
vit hur det skarpa intellektet ofta har placerats i en vek, rentav feminin 
kropp, och knutits till myter om enskilda vetenskapsmän, från Newton 
till Darwin. Ett intensivt tänkande har ansetts förbruka energi och 
resultera i en urholkad och försvagad kropp.116

För vetenskapsmannen fanns dock inte bara ett motsatsförhållande 
mellan kropp och själ utan även mellan könslivet och den intellektuella 
kreativiteten.117 Hartmann betonade att ”den lärde” måste slå vakt mot 
en överdriven ”böjelse för könsdriftens tillfredsställande […] om han 
ej vill blifva förstörd af tvenne glupska fiender”.118 Både kärlekens njut-
ning och själsansträngningen hade kraft att ”uttömma nervsystemet i 
sitt innersta, och hastigt måste lifvets källa förtorka, när tvenne starka 
aflopp för den blifva öppnade”. Tänkande och studerande människor 
råddes därför att avhålla sig från kärleksnjutningar och från att skaffa 
barn.119 ”Den som riktar verlden med snille-foster, bör derföre icke vara 
så angelägen om att rikta den med lekamliga”.120

En rad exempel kan ges på det upplevda motsatsförhållande mellan 
könets och intellektets aktiviteter som båda ansågs tömma individen på 
dess begränsade livsenergi. I ett föredrag för unga män varnades särskilt 
de som var ”sysselsatta med själsarbete” för att ägna sig åt allt för tidig 
könsnjutning:

Könsdelar och hjärna stå i visst afseende i en fientlig motsats till hvar-
andra. Båda förbruka i sin verksamhet en oerhörd kvantitet nervkraft. Den, 
som alltså öfverlämnar sig åt könsutsväfningar, undandrager sin hjärna just 
så mycket tanke- och arbetskraft, som han förslösar nervkraft vid driftens 
tillfredsställande. Omvänt måste alltså den som vill vara andligt verksam 
och arbeta ihållande, akta sig för sexuella excesser, ja, fullkomligt afstå från 
könsnjutning öfver hufvud taget så länge själsansträngningen varar.121





18. På ålderns höst avtog de kroppsliga och själsliga krafterna och könsnjut-
ningar kunde, i synnerhet för intellektuellt ansträngda män, försämra situationen 
ytterligare. Enligt denna vykortsillustratör tycks dock det intima umgänget med 
kvinnor ha varit ett sätt att återvinna förlorad livskraft. A. Schram. ”Ny lifs-
dryck”. Uppsala universitetsbibliotek, Kart- och bildavdelningen.





I en hälsolära för äktenskapet beskrevs hur ”vetenskapsmän och skrift-
ställare, som hängifvit sig åt ett öfvermått af själsarbete, drabbas af 
ett plötsligt försvinnande af könskraften”.122 Tankarnas djupa koncen-
tration på en sak gjorde hjärnan till centrum för den vitala verksamhe-
ten och berövade könsorganen deras nödvändiga mått av energi. Med 
utgångspunkt i föreställningen om att själslig överansträngning kunde 
göra könsorganen kraftlösa tycktes det logiskt att ”idioter ega en utom-
ordentlig könskraft”.123

Det mest spektakulära exemplet på idén om ett motsatsförhållande 
mellan könets och intellektets krafter kom kanske till uttryck i de, 
i inledningen beskrivna, experiment som Charles-Édouard Brown-
Séquard utförde . Övertygad om att mäns hälsa, livskraft och intel-
lekt påverkades tydligt av allt för många uttömningar av sädesvätska 
ägnade han sig alltså åt att injicera en motsvarighet till de förlorade väts-
korna i sin egen kropp. Den intellektuella förmågan påstods ha förbätt-
rats påtagligt och forskaren beskrev sin nyvunna förmåga att ägna sig åt 
intensivt forskningsarbete.124

Wretlind kände liksom de flesta av det sena -talets läkare väl 
till Brown-Séquards experiment och även han beskrev mot bakgrund 
av egna erfarenheter hur sparad säd kunde komma nervsystemet till 
godo. Wretlind påstod att den fysiska styrkan och intellektuella krea-
tiviteten hade tilltagit väsentligt när han och hustrun levde i absolut 
sexuell avhållsamhet under nio månader.125

Den totala ”livsenergin” eller ”nervkraften” räckte för vetenskapens 
män uppenbarligen inte både till könets och intellektets ansträng-
ningar. Uppslukad av studier förbrukade den studerande och intellek-
tuellt verksamme mannen hela sin samlade mängd av kraft och energi, 
och han kunde i vissa sammanhang uppmanas att förbli ogift. En för-
utsättning var dock att mannen i fråga var av en ”kysk natur” och just 
Svedelius framhölls av Wretlind som ett exempel på att ett liv i sexuell 
avhållsamhet vare sig var omöjligt eller hälsovådligt.126

Om ogifta kvinnor i en rastlös värld

Detta kapitel har främst handlat om de gränser mellan gifta och 
ogifta män som upprättades i medicin och rådgivningslitteratur under 
-talets mitt och andra hälft. Ensamstående män aktualiserade för 





samtiden viktiga frågor om ansvar, autonomi, frihet, rörlighet och iso-
lering och i konkreta beskrivningar av deras liv och hälsa uppenbarades 
politiska och moraliska hotbilder. Ogifta kvinnor diskuterades paral-
lellt om än inte i samma upprörda tonläge. Mest slående i en jämförelse 
könen emellan är att ogifta män på ett helt annat sätt än ogifta kvinnor 
användes för att kritisera en otillfredsställande samhällsutveckling.

Manligt kodade egenskaper som rationalitet, teknisk och naturveten-
skaplig uppfinningsrikedom, affärssinne och utvecklingsiver associerades 
i skilda sammanhang under seklet med modernitet och en fortlöpande 
civilisering.127 I kritiken av denna utveckling vände många på begrep-
pen och ifrågasatte det kalla förnuftets ensidiga utveckling, den hetsiga 
färden framåt, människors rastlösa och ytliga strävan efter tekniska fram-
steg och materiella värden. I synnerhet ogifta män som saknade kontakt 
med ett välgörande familjeliv uppfattades både som offer och aktörer i 
denna process. De symboliserade en tilltagande självtillräcklighet i den 
moderna tiden, ett ständigt sökande efter tillfälliga njutningar, och riske-
rade mer än andra att utveckla en längtan efter ”falsk” frihet.

En ogift kvinna stod precis som en ogift man utanför den norme-
rande äktenskapliga tvåsamheten. Detta gjorde henne dock inte på 
samma sätt till en självupptagen individualist eller till en fara för sig 
själv och samhället. Ogifta kvinnor kopplades inte ihop med politisk 
radikalism, kriminalitet eller med en utsvävande sexualitet och svik-
tande hälsa. De sågs inte som otillräckligt integrerade i staten, natio-
nen, klassen eller familjen. Naturligtvis går det att hitta exempel på 
skildringar av ensamstående kvinnor som nyckfulla, löjliga eller ona-
turliga.128 En tydlig skillnad könen emellan är dock att den kvinnliga 
ensamlevnaden inte på samma sätt som den manliga tycks ha upplevts 
som något hot.

Ogifta kvinnor skildrades sällan som fristående eller oberoende och 
juridiskt sett var de det inte heller. Både gifta och ogifta kvinnor stod 
under större delen av seklet under manligt förmyndarskap. Det var först 
 som svenska, ogifta kvinnor i fråga om myndighet och ekonomiskt 
självbestämmande likställdes med män även om processen hade påbör-
jats långt tidigare. Eva Helen Ulvros har mot bakgrund av det formella 
regelverket beskrivit hur -talskvinnan i allmänhet uppfattades som 
medlem i ett hushåll med manligt överhuvud.129

I den medicinska litteraturen förknippades som vi tidigare har sett 
kvinnokroppen med ”könslifvet”, ”könssferen”, ”sexual-functionen” och 





med ”slägtets bibehållande” medan mannen fysiskt sett var mer inrik-
tad på det individuella jagets utveckling. Men även i annan litteratur 
associerades kvinnor, åtminstone om de befann sig i samhällets högre 
skikt, tydligt med familj, hemliv och nära relationer. Även de som aldrig 
gifte sig eller blev mödrar antogs besitta en naturgiven förmåga att 
knyta an till andra människor och engagerat delta i deras öden. I boken 
Qvinnofrågan beskrev under pseudonymen Emund Gammal skriftstäl-
laren Eva Fryxell den ogifta kvinnan som självklart integrerad i ett soci-
alt sammanhang:

Af naturen deltagande och öm, eger hon vanligen en anslutningsförmåga, 
ett hängifvenhetsbehof, som räddar henne undan det för alla ädlare käns-
lor så förderfliga isolerings-systemet; det hemlösa, hjertlösa, sjelftillräck-
liga, sjelfförtärande ensamhets-tillståndet, hvilket utgör en bland de farli-
gaste följderna af vår tids utpreglade individualism.130

Välkänd är den utsatta situation som -talets många ogifta medel-
klasskvinnor ofta befann sig i. Många levde i fattigdom på grund av 
de begränsade möjligheterna att försörja sig med lämpligt arbete och 
förmyndarskapet utnyttjades inte sällan på ett egennyttigt sätt som 
gjorde att kvinnans egendom kunde gå förlorad.131 Samtidigt fanns det 
en föreställningsvärld som tillskrev kvinnor en kollektiv och altruistisk 
natur och som legitimerade att den ogifta kvinnan inlemmades i en 
familjeliknande situation genom att leva tillsammans med släktingar 
eller andra kvinnor. Fysiskt och psykiskt integrerad i ett mänskligt sam-
manhang sågs hon inte som lika utelämnad åt en hjärtlös omvärld som 
den ogifte mannen. Hans ensamliv associerades till skillnad från hennes 
med en urban livsstil och genomsyrade allt från hans politiska hållning 
och känsla för fosterlandet till hälsan, sexualiteten och självdisciplinen. 
Wretlind beskrev denna skillnad mellan ogifta män och kvinnor:

Påtagligt är det alltså, att i våra städer i allmänhet samt i hufvudstaden i 
synnerhet ett oproportionerligt stort antal ogifta män och kvinnor finnas. 
För de senares moraliska och hygieniska lif har detta mindre betydelse, 
(ehuru det visserligen icke saknar all betydelse), enär den ogifta kvinnan 
oftast dock söker bereda sig hemlif i familj eller tillsammans med andra 
ogifta kvinnor. Men för männens moraliska och hygieniska lif har det 
utelif, som i regel följer med det ogifta ståndet, den allra största bety-
delse.132





I boken Qvinnokönets fysiska och moraliska uppfostran skildras den själv-
uppoffrande läggning som ansågs känneteckna kvinnor i allmänhet. 
”Hvilken uppoffring erfordrar icke vården af ett sjukt barn, en sjuk 
make, fördragandet af häftighet och nycker, och med hennes bestäm-
melse förbundna tunga bördor!”133 Författarna menade att detta tåla-
mod framför allt kom till uttryck i den gifta kvinnans roll som maka 
och mor men de upprättade ingen definitiv gräns gentemot ogifta kvin-
nor. För dessa kunde ”kärlekens hjeltemod” yttra sig i andra barns upp-
fostran, i vänskapens och välgörenhetens plikter, i ett engagemang i fat-
tiga, olyckliga och övergivna människor samt i ”hjertats fullständiga 
offrande åt himlen och himmelska verk”.134 Associationerna mellan 
kvinnlighet och religiositet, altruism, släkt- och människokärlek var 
tydliga. Kvinnor beskrevs oavsett civilstånd som integrerade i ett socialt 
sammanhang som handlade om att långsiktigt sörja för och engagera 
sig i andra människor.

I rådgivningslitteraturen upprättades alltså inte samma skarpa grän-
ser mellan gifta och ogifta kvinnor som mellan gifta och ogifta män. 
Exempelvis Hwasser menade att den sexuellt avhållsamme och ensam-
stående mannen symboliserade motsatsen till äktenskapet. Den gamle 
ungkarlen beskrevs som fientligt inställd till kärlek och mänsklighet och 
antogs sträva efter att uppnå ett egoistiskt förhållningssätt som inne-
bar ”en fullkomlig emancipation ifrån qvinnans och slägtets magt”.135 
Det ”manliga celibatets princip” påstods enligt Hwasser förhärliga ”det 
individuella” och bidra till att egoistiska tankesätt etablerades. Den 
kvinna som levde i avhållsamhet symboliserade däremot ingen motsats 
till äktenskapet utan befann sig enligt Hwasser på ”det första utveck-
lingsstadiet” av äktenskapets idé.136

Med andra ord tycks alltså den ogifta kvinnan på gott och ont ha 
symboliserat en helt annan livshållning än den ogifte mannen. Hon 
hade ingen självständig identitet utanför familjen utan sågs som en lik-
artad men mindre fullkomlig version av den ideala makan och modern. 
Den ogifta kvinnan var fysiskt, socialt och psykologiskt orienterad åt 
samma håll som den gifta. Hon ansågs kunna leva ut sin altruistiska, 
kärleksfulla och kollektiva kvinnliga ”natur” tillsammans med släk-
tingar, vänner och andra kvinnor. På ett praktiskt plan kunde hon ägna 
sig åt ”släktbevarande” omsorgsuppgifter i form av välgörenhet och 
fyllde många gånger också en viktig funktion inom vård, hushållsarbete 
och undervisning i föräldrars eller syskons hushåll.137 Kvinnors ensam-





levnad utgjorde ur ett ekonomiskt perspektiv ofta ett stort problem 
men de representerade ingen annorlunda, hotfull eller remarkabel avvi-
kelse utan sågs som ett, visserligen avbrutet men ändå, steg på vägen 
mot kvinnlig fulländning.

Under -talets sista årtionden förändrades bilden av kvinnan som 
oberörd av det moderna livets splittrande, isolerande och hjärtlösa ten-
denser. Den aktivitet, rörlighet och tilltagande flyktighet som förknip-
pades med moderniteten och det manligt kodade stadslivet tycktes nu 
även kunna drabba kvinnor, vilket på vissa håll tolkades som ett defini-
tivt tecken på samtidens förfall.138

Paolo Mantegazza, italiensk professor i antropologi, skrev i boken 
Vårt nervösa århundrade om det, enligt honom, olyckliga -talet 
och om den ”nervösa atmosferen” i det moderna samhället. Nostalgiskt 
skildrade han den svunna tid då åtminstone hälften av människosläk-
tet höll sig fri från nervositet, ”den del nämligen som fortplantade och 
närde lifvets frön från den ena generationen till den andra”.139 Männen 
kunde hos dessa kvinnor finna en behaglig tillflykt och vila sina uttröt-
tade nerver. ”Våra kvinnors afhållsamhet och okunnighet voro som en 
frisk damm, der vår nervositet fann bot”, skrev Mantegazza inlevelse-
fullt. Missmodigt reflekterade han så över sitt eget -tal och ”den 
moderna kvinnan” som inte bara studerade utan även rökte och beru-
sade sig med alkohol, kaffe och morfin. ”Hvad som skulle vara men-
niskoslägtets moderlif har blifvit hjerna och nervöst föder det fram i 
oändlighet alt mer nervösa människor.”140

Liksom Mantegazza ställde den tysk-ungerske läkaren Max Nordau i 
boken Konventionella nutidslögner sitt eget sena -tal i kontrast mot 
en äldre, mer önskvärd och förmodat försvinnande period i mänsklig-
hetens historia. Nordau var tydligt inspirerad av Darwin men även av 
äldre biologiska teorier och utgick från att människosläktet dominera-
des av två mäktiga grunddrifter: ”själfuppehållelsedriften” och ”slägt-
uppehållelsedriften”. Den första yttrade sig enligt Nordau som hunger 
och var kopplad till näringens funktioner medan den andra kom till 
uttryck i kärlek och hade med fortplantningen att göra. De båda drif-
terna kännetecknades av egoism respektive altruism, egennytta respek-
tive solidaritet.141 Nordau betonade vikten av en parallell rörelse mellan 
individens och artens livs- och utvecklingslagar men oroade sig för 
att de individuella ansträngningarna i samtiden kommit att få ett all-
deles för stort utrymme. ”Sjelfuppehållelsedriften” hade tillgodosetts 





på bekostnad av artens, släktets och mänsklighetens gemensamma mål 
och lett till ett allmänt fördärv: ”Att egoismen blir förherskande, är ett 
osvikligt tecken till att slägtvitaliteten håller på att taga slut, och indivi-
dens lifskraft ska mycket snart göra den sällskap”.142

Nordau menade att den förlorade känslan för familjen och ”slägt-
vitaliteten” hade drabbat både män och kvinnor. När en ras eller en 
nation hunnit så långt i ”regressen” påstods dess medlemmar ha förlorat 
förmågan att älska sunt och naturligt. Män ville inte längre gifta sig 
och kvinnor tenderade att ”sky moderskapets lidanden och obehag och 
sträfva äfven inom äktenskapet med de osedligaste medel efter barnlös-
het”.143 En sexualitet som inte låg i släktets intresse utan i individens 
riskerade att utvecklas i denna situation:

Fortplantningsinstinkten, som icke längre har fortplantningen till mål, för-
svinner hos somliga och urartar hos andra till de sällsammaste och oförnuf-
tigaste förvillelser. Könsumgänget […] förnedras till en ovärdig njutning 
och företages icke längre i slägtets intresse utan uteslutande från synpunk-
ten af en för samhället gagn- och värdelös individuel förnöjelse.144

Enligt Nordau hade den förhärskande ”egoismen” kommit att påverka 
även gifta män och kvinnor och inte ens inom äktenskapet främjades 
längre släktets intressen. Idéhistorikern Ulla Manns har i relation till 
-talets sedlighetsdebatt beskrivit den ”äktenskapslögn” och de kär-
lekslösa relationer som Nordau bittert kritiserade. Äktenskap påstods 
numer endast ingås av materiella skäl, vilket skapade en människo-
fientlig och osolidarisk individualism.145 Att även de ogifta påverkades 
av samtidens egennyttiga strävanden var givet. För männen utveckla-
des ett sterilt enstöringsliv som ungkarlen påstods kompensera genom 
att springa på kaféer, klubbar och världshus. Män utan ”familjekänsla” 
hade enligt Nordau hundra vägar att glömma tomheten och kylan i en 
boning utan barn och en älskad hustru. För ”den gamla jungfrun” fanns 
inga sådana flyktvägar och Nordau beskrev upprört tomheten i hennes 
liv. Till och med ogifta kvinnor ur ”de bättre klasserna” hotades av fat-
tigdom, olycka och en känsla av att vara helt överflödiga.146

Specifikt för Mantegazza och Nordau var att de inte bara skildrade 
de ogifta männens förfall i en tid av förmodat utbredande ”egoism” och 
”nervositet” utan även hur kvinnorna, äktenskapet, drifterna och fort-
plantningen hade kommit att drabbas. Jules Michelet hade på -talet 
beklagat det växande avståndet mellan de moderna, rörliga och framåt-





blickande männen och de kvinnor som oupplysta tycktes bli kvar i en 
sluten värld av tradition, religion och enhet. Ur Nordaus och Mante-
gazzas -talsperspektiv var detta ingen giltig beskrivning. Kvinnor 
sågs inte längre som ”okunniga” eller naturligt och bekymmerslöst 
inriktade på fortplantning och omsorgsuppgifter. Med en laddad lik-
nelse beskrev Mantegazza hur hon som skulle vara människosläktets 
moderliv hade blivit dess hjärna. Kvinnan hade blivit man och stod 
inte längre oberörd av den rastlösa rörligheten i det moderna livet. Hon 
utgjorde ingen frisk och välgörande motkraft till en enerverande, man-
ligt definierad strävan efter egennytta utan hade själv drabbats av tidens 
förmodade obalans mellan individens och släktets intressen.

Andra män

Att beskrivas som högt individualiserad var för -talsmannen många 
gånger något eftersträvansvärt. Det signalerade originalitet, karaktärs-
fasthet, oberoende och såväl kroppslig som moralisk styrka. En man 
utan bindningar till andra kunde röra sig fritt över sociala, geografiska 
och moraliska gränser och denna frihet sågs i vissa fall som en förut-
sättning för framsteg, produktivitet och intellektuellt nyskapande. Den 
individualiserade mannens motpol var en kvinna, fast förankrad i soci-
ala relationer, traditionella tankemönster, kropp och natur.

Polariseringen mellan manligt och kvinnligt, kultur och natur, 
modernitet och tradition, var dock aldrig definitiv eller fullständigt 
allenarådande. I denna del har jag med fokus på en diskussion om 
ogifta män velat visa hur manligt kodade egenskaper som jagstyrka, 
autonomi och en upprättad distans till könet och släktet också kunde 
drivas för långt och uppfattas som både hotande och beklagliga.

I den populärmedicin och rådgivningslitteratur om hälsa, äktenskap, 
uppfostran och könsrelationer som publicerades i Sverige framför allt 
under -talets mitt och andra hälft framställdes ogifta män som en 
alldeles särskild kategori, i vilken föreställningar om kön, individualitet 
och social ordning förenades. Obotliga ungkarlar ansågs representera 
en långt driven självhävdelse och beskrevs ofta som nyckfulla egocentri-
ker, ständigt på jakt efter tillfälliga och materiella nöjen. Dåligt integre-
rade i det sociala livet kunde de lätt drabbas av en längtan efter ”falsk” 
frihet som resulterade i uppror mot den borgerliga familjemodellen, 





den organiska samhällstanken och en manlig identitet som byggde 
på ett balanserat förhållande mellan släktets och individens intressen. 
Nationen, det samhälleliga lugnet, familjen, människokärleken och 
den känslomässiga disciplinen hotades av de ogifta männens självtill-
räcklighet. Ensamlevnaden ansågs komma till uttryck i enskilda mäns 
fysiska och psykiska hälsa. Sjukdom, olyckor, alkoholism, syfilis, van-
sinne, onani, nervositet och självmord påstods vara vanligt återkom-
mande i synnerhet bland de män som fortfarande levde ogifta efter  
års ålder. Könsdriften kretsade hos dessa enbart kring den enskilda indi-
videns onyttiga förlustelser.

Ständigt exponerad för det offentliga livets avhumaniserande drag 
fick mannen utan familj stora svårigheter att utveckla egenskaper som 
karaktär, självdisciplin och måttfullhet. Ensamheten, oavsett om den 
utspelade sig i den kvava ungkarlslyan eller i det nya stadsrummet, 
satte spår i kropp och själ och antogs leda till sjukdom och för tidig 
död. Diskussionen om -talets ogifta män berörde alla delar av livet. 
Samhället, den sociala stabiliteten och moralen påverkades av den man-
liga ensamlevnaden liksom den enskildes karaktär, hälsa och sexualitet. 
Ogifta män associerades med ett socialt och politiskt hot liksom ett 
kroppsligen fördärvligt tillstånd och gränsen mellan den individuella 
kroppen och den övergripande samhällskroppen överskreds ständigt.

De ogifta männen kontrasterades mot sunda familjefäder som med 
sina band till kvinnor, barn och familj signalerade en solidaritet med 
nationen, Gud och samhällets bestående värden. I bilden av familje-
fadern förenades ideal om långsiktighet, social integrering och ett 
lagom mått av individualitet. Stark, delaktig och ansvarstagande befann 
sig den gifte mannen inom hemmets gränser men kunde även röra 
sig utanför dessa och odla sin personlighet. Familjefaderns religiositet, 
kontinuitet, disciplin, ansvar, moral, patriotism och laglydighet kon-
trasterades mot den ogifte mannens nyckfulla självcentrering och jakt 
efter sinnliga njutningar.

Hur kan rådgivningslitteraturens ibland extrema svartmålning av 
ogifta män förstås? Inledningsvis konstaterades att mäns försörjaransvar 
inom medelklassen var tungt under hela -talet. De oförsörjda kvin-
norna, de uteblivna äktenskapen och de ofödda barnen var ett stort 
samhällsproblem och det fanns all anledning att hylla mäns roll som 
familjeförsörjare. Att det i synnerhet var medelklassens män som tende-
rade att skjuta upp sina äktenskap upplevdes som extra alarmerande då 





under seklet stort hopp om sedlig familjebildning sattes just till sam-
hällets mellanskikt. Uppmärksamheten var, som Michel Foucault skri-
ver, inte riktad mot den framtida arbetaren utan mot ynglingar ur de 
bildade klasserna. Det viktiga var att denna grupp vårdade sin intellek-
tuella kapacitet, utförde sina moraliska plikter och levde upp till skyl-
digheten att förskaffa den egna släkten och klassen en sund avkomma 
inom äktenskapets ram.147 Ansvaret för äktenskapets ingående vilade på 
männen, och till de yngre sattes ett visst hopp om att de en dag skulle 
komma att gifta sig, och därmed ta sig an någon av klassens alla oför-
sörjda kvinnor. Indirekt följde en negativ bild av de män som inte tog 
sitt ekonomiska ansvar och gifte sig så fort de materiella förutsättning-
arna fanns tillhanda.

Men de mörka bilderna av ogifta män handlade även om den själv-
tillräcklige mannens symboliska roll som förmedlare av känslor kring 
en överdriven och hotfull individualisering i det moderna samhället. 
Enstöringens tendens att dra sig undan det sociala sammanhanget hade 
visserligen betraktats med misstänksamhet allt sedan Aristoteles tid, 
men under -talet fick begrepp som autonomi och självcentrering 
nya innebörder. Den ensamme mannens ovilja att inordnas i seklets 
kanske viktigaste gemenskap – familjen – tolkades som ett tecken på en 
allmän ovilja att respektera lag och moral. I en politiskt mycket orolig 
tid, med klassformering och blodiga revolter, kunde all slags uppbrutna 
gemenskaper upplevas som hotande och som tecken på en strävan efter 
”falsk” frihet. Den rätta balansen mellan ensamhet och familjeliv var 
politiskt laddad, vilket gjorde frågan om det avskärmade, manliga jaget 
så brännande.

De obotliga ungkarlarna symboliserade en modern manlighet som 
drivits för långt och i bilderna av denna grupp är det även möjligt 
att utläsa en kritik av den samtida kulturen. I ett -tal som å ena 
sidan präglades av föreställningar om mänskliga och kulturella fram-
steg, och å den andra av alienation, konkurrens och materiella strävan-
den, var frågan om den rätta balansen mellan jagets utveckling och 
en mer stabil, kvinnligt kodad gemenskap central. Rådgivningslittera-
turens diskussion om ogifta män uppmärksammade ett samhälle som 
alltför ensidigt ansågs fokusera på manlig självtillräcklighet, individuell 
frihet, ytliga relationer och materiella framsteg. Mot seklets slut höjdes 
röster för att det moderna samhällets splittrande och hjärtlösa tenden-
ser även kommit att drabba kvinnan, äktenskapet och reproduktionen 





– det släktliv som skulle utgöra en välgörande motkraft till en långt 
driven manlig självupptagenhet.

Svartmålandet, sjukdomsförklarandet och utdefinierandet av ensam-
stående män konstruerade indirekt även en mer önskvärd manlig iden-
titet. Den ideale mannen skulle vara nyskapande men inte omstör-
tande, självständig men inte självtillräcklig, jagstark men inte egoist, 
han skulle leva ett sexuellt liv men inte blanda in vare sig för få eller 
för många människor, han skulle vara rörlig, produktiv och fokuserad 
på jagets utveckling men inte rastlös, materialistisk eller egocentrisk. 
Balansgången torde ha varit svår och kanske handlade rådgivningsför-
fattarnas mörka bilder av ogifta män delvis om gränsdragningar gent-
emot en grupp som på ett obehagligt vis häftade vid dem själva, som 
förtydligade deras egna tveksamma sidor.148 Definitionen av de obotliga 
ungkarlarna som tillhörande en egen tydligt urskiljbar kategori kan ha 
underlättat för den så småningom gifte medelklassmannen att upprätta 
och bibehålla vissa karaktäristiska attribut; individualiteten, rörligheten 
och viljan att göra sig fri från en äldre social ordning. Detta medan 
de ensamma männen fick symbolisera en modern manlighet som hade 
gått för långt. De hade, för att låna Michelets ord, slitits med av den 
”hvirvel, som utgör lifvet i vår tidsålder”, och drabbats av dess fruktans-
värda rörlighet och splittrande tendenser.149 Det var dessa, andra män, 
som var självtillräckliga, nervösa, upproriska och sekulariserade.





AVSLUTNING

Inledningsvis ställdes frågan hur -talets medicinska tolkningar av 
könslivet och det individuella livet grep in i det kulturella menings-
skapandet om kvinnligt och manligt men även i en vidare diskussion 
om samhällets utveckling och organisering. Vilken betydelse hade dessa 
begrepp för formandet av kollektiva identiteter knutna till könet, äkten-
skapet, klassen, nationen och den ”civiliserade” europeiska kulturen?

Via fyra nedslag i en långvarig och heterogen diskussion har jag för-
sökt besvara denna fråga utifrån -talets många medicinska texter 
och rådgivningsböcker om äktenskap, könsförhållanden, hälsa, livsstil 
och kropp. Dessa böcker, småskrifter och artiklar vittnar om en tendens 
i medicinen från och med seklets första årtionden att organisera före-
ställningar om människans könsliv, släktliv eller sexualfunktion i rela-
tion till det individuella jagets strävanden. I mäns och kvinnors kroppar 
tog sig dessa båda principer konkreta uttryck. Tecken på det individu-
ella livets dominans sågs exempelvis i det manliga blodets höga densitet, 
i de inre vävnadernas fasthet och i matsmältningens hastighet. Egenska-
per som jagstyrka, oberoende och slutenhet kom att skrivas in i biologin 
och legitimera mannens anspråk på inflytande och rörlighet. Karaktärs-
fasthet och en förmåga att styra kropp och själ enligt moraliska princi-
per ansågs utmärka de autonoma manliga individer som med framgång 
rörde sig i den moderna tiden, tillskrevs politiska rättigheter och fritt 
kunde pendla mellan hemmet och den yttre världen.

Individens motpol var i första hand en könsvarelse – en kvinna. I 
kvinnokroppens konturer, urinens vattnighet och nervsystemets käns-
lighet sågs förmodade tecken på att kvinnan fortfarande dominerades 
av släktets, artens och naturens krav. Inte minst förmågan till havande-
skap, förlossning och amning indikerade att kvinnor i alla bemärkelser 
genomsyrades av kön och kroppsligen förmedlade idéer om upprepning 





och bevarande. Kvinnans bundenhet till de livsuppehållande plikterna 
skänktes mening genom parallella beskrivningar av mannens påstådda 
frihet gentemot det låga, allmängiltiga och repetitiva ”naturlifvet”. Hon 
ansågs leva ett dubbelliv medan han i högre utsträckning kunde fokusera 
på det egna jagets utveckling. Kvinnligt ställdes mot manligt, natur mot 
kultur, stillastående mot rörelse, jagstyrka mot anpassning.

De medicinska föreställningarna om könslivet och det individuella 
livet formades precis som idéer om kvinnligt och manligt i relation till 
varandra. I början av -talet kom de att forma ett motsatspar där 
det ena begreppet indirekt skapade och begränsade tillgängliga tolk-
ningar, innebörder och definitioner även av det andra. Idéer om kön 
och individualitet kopplades samman med kvinnors och mäns kroppar 
och blev politiskt viktiga. De indikerade med sin naturgivna status en 
social ordning som inte beordrats utifrån, men som varje enskild män-
niska kunde söka bevisen för i den egna biologin, sexualiteten, hälsan 
och reproduktiva rollen. Att tillskrivas individualitet kunde vara oänd-
ligt betydelsefullt i en tid då diskussionens vågor gick höga om vem 
som var berättigad till medborgarskap, högre utbildning, ekonomiskt 
självbestämmande och tillträde till offentligheten i stort. Hur skulle 
makten mellan könen fördelas? Hur skulle livet och arbetet, i och utan-
för hemmet, organiseras? Vilka möjligheter fanns att förskaffa den egna 
klassen och släkten en sund avkomma?

Medicinens tolkningar av kroppen följde dock aldrig några enhetliga 
mönster, syften eller maktanspråk. I den romantiskt inspirerade medicin 
som på - och -talen började få betydelse i Sverige värderades 
begreppen kön och individualitet enligt helt andra principer än de hit-
tills beskrivna. Läkare betonade hur könsutveckling, sexuella drifter, 
reproduktion och kvinnliga värden, snarare än en manligt kodad indi-
vidualitet, möjliggjorde mänsklighetens biologiska och moraliska fram-
åtskridande. Könsmognaden och den heterosexuella driftens uppkomst 
indikerade ett naturligt steg mot mänskligt fullkomnande medan det 
individuella livet förknippades med en primitiv, materiell och vegete-
rande nivå. Ett manligt kodat fokus på det egna jaget kritiserades för ensi-
dighet och fruktlös egoism och ansågs alls inte bidra till mänsklighetens 
andliga och fysiska utveckling. Kroppen utgjorde ett objekt för ständig 
moralisk reglering och modifiering som kunde ta sig vitt skilda uttryck.

En närmare analys av den litteratur om unga kvinnors pubertet och 
hälsa som vid -talets mitt och andra hälft publicerades i stor mängd 





visar än tydligare på de obeständiga och mångskiftande tolkningarna av 
kropp och kön. I -talsmedicinen fanns parallellt med ett sökande 
efter grundläggande skillnader mellan män och kvinnor också en före-
ställning om det fysiska könet som ett påfallande instabilt fenomen. 
Beroende av ålder, hälsa, arbete och grad av livsenergi ansågs män och 
kvinnor tillfälligt avvika från en i grunden gemensam biologisk mall. 
Kroppen sågs som obeständig och formad av klimat, livsstil och miljö. 
Den medicinska bilden av kvinnan som en könsvarelse, djupt försjun-
ken i en repetitiv och tvingande biologi, var lika ifrågasatt som idéerna 
om den oberoende, rörlige och självcentrerade mannen. Egenskaper 
som jagstyrka, autonomi och en upprättad distans till könet och släk-
tet kunde enligt många läkare drivas för långt och slå över i egoism, 
alienation, ytlighet och splittring. Jaget skulle fungera i samhället och 
formas i familjen, vilket tydligt uttrycktes i den engagerade diskussion 
som fördes om -talets många ogifta män.

I vetenskapliga teorier, definitioner och bilder av mäns och kvinnors 
kroppar utforskades under seklet alltså inte bara strikt medicinska spörs-
mål utan i hög grad även olika samhälleliga angelägenheter. Det kunde 
gälla frågor om politisk stabilitet, den civiliserade kulturens brister eller 
människors benägenhet att följa kollektiva normsystem. Idéer om det 
rätta förhållandet mellan individ och samhälle, förståelsen av äktenska-
pets ursprung och arbetets fördelning formulerades i relation till frågor 
om hälsa, fertilitet, kroppsform, ålder, livsenergi, sexuella begär och bio-
logisk utveckling. De medicinska tolkningarna av kroppen var inga pas-
siva avspeglingar av skeenden i helt andra sammanhang utan utgjorde i 
sig en arena för socialt och politiskt viktiga gränsdragningar. De kunde 
tjäna som markörer för kollektiva identiteter men samtidigt undermi-
nera enhetliga föreställningar om kön, klass och etnicitet.

Ett centralt budskap i -talets medicinska rådgivningslitteratur 
kretsade kring individens ansvar att föra en hälsosam och balanserad 
livsstil, att utöva en sund sexualitet och ägna sig åt självförbättring, 
uppfostran och en reglering av beteendet – allt för familjens, klassens, 
nationens och den ”civiliserade” kulturens skull. Det kunde handla om 
kraven på medelklassens män att ägna sig åt socialt konstruktiva äkten-
skapliga samlag i stället för att leva ungkarlsliv. Andra exempel är för-
väntningarna på den borgerliga kvinnan att vårda sin fertila kropp i 
syfte att frambringa en fysiskt kvalitativ befolkning och de många råden 
till ungdomar att inte brådmogna och väcka könsdriften i för unga 





år. Människor kopplades mot bakgrund av dessa regelverk samman 
till kollektiv formade av gemensamma ansvarskänslor för organismens 
hälsa och livskraft. Den centrala uppgiften var att aktivt vårda livets 
kvalité.1

I den medicinska omsorgen om medelklassens män och kvinnor 
upprättades gränser i termer av kön, klass, ålder och civilisationsnivå. 
De upprörda skildringarna av -talets ogifta män särskilde sexuellt 
utsvävande, självtillräckliga och upproriska ungkarlar från monogama, 
socialt integrerade och karaktärsfasta gifta män. Månandet om den 
egna klassens fertila makor och mödrar gjorde borgarkvinnan artskild 
och konstruerade föreställningar om den erotiska och brådmogna syd-
ländskan, den robusta och sunda bondkvinnan och den könlösa flickan 
och gumman. I de råd som riktades till unga människor om att inte 
konsumera importerade lyxvaror, sova i för mjuka sängar eller utsätta 
sig för stadens utbud av retande intryck upprättades gränser mellan ett 
överciviliserat och bortklemat borgerskap och landsbygdens hårt arbe-
tande och sunda ungdom.

Vuxenhet, könsmognad, könsdifferentiering, heterosexuella relatio-
ner och tydligt separerade verksamhetsområden, roller och identiteter 
för män och kvinnor kunde hyllas som tecken på den enskilda männi-
skans, artens och kulturens rörelse mot ett högre tillstånd av fullkomlig-
het. I dessa teorier om en tilltagande social och biologisk könsdifferen-
tiering separerades barn från vuxna, lägre organismer från högre, enkla 
samhällen från funktionellt specialiserade, ociviliserade folk från civi-
liserade och arbetare från högre samhällsklasser. Den medicinska råd-
givningslitteraturen förmedlade kort sagt inte något vetenskapligt upp-
täckande, undertryckande eller feltolkande av olika raser, klasser eller 
kön. Istället spelade dessa texter en aktiv roll i det kulturella konstru-
erandet av utomeuropéers, lappars, ungkarlars, bondkvinnors, antika 
grekers, barns, gamlingars, stadsbors, intellektuellas och arbetares karak-
tärsdrag, kroppar och essenser. 

I tidigare forskning har -talsvetenskapens intensiva sökande efter 
skarpa biologiska skillnader mellan män och kvinnor ofta betonats. 
Med den moderna vetenskapens framväxt ska en föreställning om särart 
och essentiella fysiska skillnader mellan könen ha etablerats. Identiteter, 
egenskaper och förmågor kom tydligare än förr att förankras i kroppen 
och delas upp på män respektive kvinnor. Denna tendens att organisera 
föreställningar om kön i till synes stabila dikotomier och motsatspar 





är uppenbar även i de medicinska texter och rådgivningsböcker som 
under -talet gavs ut i Sverige. Föreställningar om könslivet och det 
individuella livet strukturerade tolkningar av kvinnligt och manligt och 
ett syfte med denna studie har varit att närmare undersöka denna pro-
cess. Genom att parallellt och separat studera medicinska tolkningar av 
mäns och kvinnors kroppar, egenskaper och förmågor har jag bitvis i 
kontrast till tidigare forskning velat uppmärksamma hur föränderligt 
och motsägelsefullt meningsskapandet om kön många gånger var. Bil-
derna av kvinnligt och manligt var  tvetydiga och under ständig debatt 
och utmaning. De präglas vid en närmare analys av ambivalenta, obe-
ständiga och heterogena föreställningar om natur och kultur, tradition 
och förnyelse, kropp och själ. Biologin sågs många gånger som formad 
av den omgivande kulturen, livsmiljön och klimatet, liksom av arbete, 
stadsliv och social isolering. Läkare kunde kritisera förhållanden i den 
egna kulturen och klassen och i nästa mening upphöja densamma till 
den mest gynnsamma för att frambringa en livskraftig befolkning. For-
muleringar om kön gjordes parallellt med föreställningar om klass, 
etnicitet, ålder och civilstånd, vilka ibland underbyggde och förstärkte 
och ibland underminerade varandra.

Ambivalensen i -talets medicinska texter genomsyrar även me-
ningsskapandet kring det kvinnligt kodade könslivet och det manligt 
kodade individuella livet. Själva orden kön och individualitet brukades 
i teorier om människors kroppar, själsliv, intressen och verksamhetsom-
råden och ibland även för att beskriva mer omfattande kulturella ten-
denser. Ofta användes de relationellt, på så vis att det ena ordet skänktes 
innebörd genom en tänkt bild av det andra, som en meningsskapande 
motsats. Andra gånger var bilden mer hierarkisk och implicerade en 
föreställning om en fysisk och kulturell utveckling som rört sig från 
en låg nivå, där könslivet dominerade över det individuella livet, till 
en mer högtstående nivå, där förhållandena var helt motsatta. Utveck-
lingen kunde snårigt nog även beskrivas precis tvärtom, det vill säga, 
rörande sig från en förmodat låg, könlös nivå med fokus på individuell 
växt till en högre, tydligt könsdifferentierad nivå.

Begreppen kön och individualitet har en gemensam medicinsk och 
kulturell historia med rötter i det tidiga -talet. De har under seklet 
formulerats i relation till varandra och på olika sätt skapat och begrän-
sat förståelsen av kvinnors och mäns kroppar, liv och verksamhetssfärer. 
Givetvis finns det en rad andra långvariga och betydelsefulla dikoto-





mier knutna till föreställningar om kvinnligt och manligt. Att avkläda 
sådana motsatspar deras till synes givna och naturliga karaktär uppfat-
tar jag som en angelägen uppgift i historisk forskning om kön, efter-
som de i så hög utsträckning tycks sätta gränser för våra tolkningar av 
omvärlden.
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SUMMARY

e moral body: Interpretations of sex and individuality in nineteenth 
century popular medicine

Introduction At the beginning of the nineteenth century, two presum-
edly fundamental and related principles started to be used in medical 
descriptions of male and female bodies – the individual life and the 
sexual life. Aspirations of the individual life were expressed through 
individual human delimitation of bodily focus on breathing, move-
ment, consumption of food and drink, physical development and fos-
tering one’s own self. Alongside this was an emphasis on the sexual life, 
and the fact that everyone also stands in relation to the human species 
as a whole, to past and future generations, to nature and, sometimes, 
to religiously oriented fellowship. Physically, humans lived a life that 
involved both their own interests and needs as well as the shared aspira-
tions of their family and species.

Early in the century, both of these principles came to be embodied 
in biomedical theories, according to which every person was perceived 
to be the owner of a limited amount of life energy. e energy was 
consumed partly by an individual’s efforts, and partly by the needs of 
one’s sexual life. Medical texts frequently emphasized the importance 
of maintaining a degree of balance between the two. Generally speak-
ing, men were thought to be able to exert more energy on their own 
individual development, while women were to primarily reserve their 
energies for the needs of the sexual life.

e goal of this study is to investigate how presentations of the 
sexual life and the individual life were interwoven into nineteenth cen-
tury medical interpretations of women’s and men’s bodies and lives. 
What significance did these concepts have on the formation of collec-





tive identities tied, above all, to sex, but also to marriage, class, national-
ity and the “civilized” European cultures? What sort of power, norms 
and social interactions were included in this process?

One starting point is that interpretations of sex and individuality in 
nineteenth century medicine were constructed in relationship to each 
other, that they had a decisive significance for parallel definitions of 
women’s and men’s bodies and for the cultural visibility, questioning, 
interpretation and generation of meaning about femininity and mas-
culinity. Focusing on definitions, metaphors and terminology relating 
to sex, does not predicate any static system of fundamental and eter-
nally stable differences between men and women. On the contrary, I 
would like to point out how changing and contradictory organized sys-
tems of this nature are. Instead of treating sex categories as essential 
and unchanging, I’m interested in how they have been constructed and 
utilized in a historic context.

Michel Foucault and the school of cultural history he inspires, 
has given prominence to the cultural realm as a place for competing 
representations, which should not be reduced but somehow related 
to specific interests and social groups. is has contributed to my 
understanding and treatment of the constructive and actively meaning-
constituting character of the medical texts, theories, pictures and per-
ceptions. eories about how normative perceptions of females and 
males have a tendency to be organized into tenacious but unstable 
opposites is taken from Joan Scott and Ludmilla Jordanova.

Source materials consist largely of medical advice literature pertain-
ing to the body, health, marriage, lifestyle and sexual relations. ey 
include both original Swedish texts and books often reworked and 
translated into Swedish from German as well as English, French and 
other European languages. Texts from the medical field are analyzed 
in conjunction with more popular advice books, with focus aimed at 
common terms and metaphors which seem to flow between books 
of differing epistemological levels. Analysis and reference to a large 
number of books is done alongside a closer inspection of a few, espe-
cially relevant works.

e study is divided into four main parts and begins around the year 
, when the dichotomy of sex and individuality first started to be 
used in medical texts, and concluding a century later, around . e 
medical literature that discusses issues related to the body and sexual 





relations then went from being a combined genre, marked by parallel 
scientific and moral arguments, to becoming a modern sexology, with 
strict scientific requirements.

I. Sex and individuality is part begins with a case study regarding 
perceptions of men, sexual life and fertility during the medicinal eight-
eenth century. is retrospective look indicates that prior to the nine-
teenth century, men, more than women, served as the representative 
of the life-giving body. Significant associations between womanliness, 
reproduction and sexuality that would eventually be made were not 
yet in evidence and there was no tendency to present “liberation” from 
sexual life as manly.

During the first half of the nineteenth century, however, the concepts 
of sexual life and individual life started to be utilized in a clearly dif-
ferent manner in medical interpretations of women’s and men’s bodies. 

e image of men being the sex with special responsibility for survival 
of the species was replaced by an emphasis on women being physically 
shaped for motherhood and reproductive tasks. Physicians depicted 
the female body as intimately connected to the sexual life and men as 
the individual life’s self-centered, autonomous, innovative representa-
tive. Reproduction and survival of the family were defined as womanly, 
while the demarcated self ’s physical needs, such as growth, digestion, 
breathing and movement came to be associated to parallel depictions of 
the male body.

e focus of man on his own self was formulated in relation to the 
“double life” led by women. His freedom and independence was given 
meaning through her constraint to children, nursing and the life-nur-
turing duties. Renewal was put into opposition of cyclicalness, motion 
against immobility, originality against the common characteristics of 
the species, the strength of self against adaptation. Femininity and mas-
culinity were construed in relationship to each other and the binary 
oppositions sex and individuality limited, structured and organized 
medical interpretations of women’s and men’s bodies.

A closer reading of the German physician Hermann Klencke’s popu-
lar medical book from  ( e natural life of women) provides a more 
in-depth picture of men as innovative individuals and women as repeti-
tive and protective sexual creatures. eir skeleton, the consistency of 
their inner organs, their rate of digestion, blood density and body con-





tours showed that women were still dominated by nature and sexuality 
and were undifferentiated, while men to a greater extent had succeeded 
in freeing themselves from the species and a restrictive reproductive 
biology and developed their individuality.

e medical distinction between women as a sex and men as indi-
viduals is also discussed in relation to a broader social and cultural con-
text that deals with the emergence of the bourgeoisie and it’s attempts 
at becoming established. Medical interpretations of women as predis-
posed to reproduction, sex life and propagation of the species, can be 
seen as part of the formation of the private bourgeois woman, deter-
mined to lead a passive home life with motherhood as her primary task 
in life. Men were not associated with family, sexual life or reproduc-
tion, but with their efforts in the public realm. ey were described as 
physically adapted for the competition and hard, alienating work which 
typified the emerging capitalistic economy, but also for personal devel-
opment, autonomy and objectivity. Steadfastness, independence and 
determination were perceived as essential characteristics for those who 
would succeed in the public realm, and within bourgeois culture the 
image of men as autonomous individuals was reinforced.

Medical images of men’s and women’s bodies did not merely respond 
to needs, desires and aspirations for power in an already established 
bourgeoisie, but also contributed, through various social delineations, 
to the formation of that group. e process was about cultural con-
structions and the corresponding instability, conflict and ambivalent 
images without any uniform basis. Not even in nineteenth century 
advice literature, which is often described as a remarkably homogenous 
and repetitive genre, was the image completely unambiguous.

II. The physical matrimony In the second section of this book I ana-
lyse some Romantic medical texts, published in the ’s and ’s, as 
well as other popular medical texts from the decades during the mid-
s. Interest is also in this part directed towards interpretations of 
women’s and men’s bodies and towards ideas about sex and individual-
ity. Pehr Gustaf Cederchiöld and Israel Hwasser, two Swedish Roman-
tically inspired physicians, in many ways adopted a complete change 
in the usage and valuation of the terms sex and individuality as they 
have thus far been described. ere is a noticeable conflict between the 
tradition of promoting the male coded individual’s natural status and 





a female coded, sexual romantic position. Rational, independent, com-
petitively focused and male defined individuality was viewed by roman-
tically inspired doctors as a threat to more authentic and stable camara-
derie based on mutual physical attraction, intense desire and a genuine 
and distinct love between a man and a woman. Romantics praised 
sexual complementarity over differences, sex life over individuality, 
companionship over autonomy, sexual feelings and urges over the abil-
ity to control one’s body and desires.

By the middle of the century, scientific notions were established that 
male and female bodies had diverged from their original hermaphro-
ditic state in both embryology and the history of evolution. is devel-
opment was interpreted as demonstrating that single individuals, like 
the human race as a whole, has successively come to demonstrate ever 
clearer sex differences, while simultaneously moving towards constantly 
higher levels of perfection. Sexual life, surging emotions and desires 
were not considered to be basic expressions for an already achieved 
stage of human physical development. On the contrary, the emergence 
of sex bore witness to a shift away from hermaphroditism, asexual 
childhood and primitive, undifferentiated relations.

In the discussion about a movement towards increasingly well 
defined sexual differences, the idea of an even more refined division of 
labor was postulated, both in terms of reproduction and in social life. 
Distinct differences between the sexes indicated a high degree of civili-
zation and bourgeois culture’s characteristic division of labor between 
men and women contrasted against a more ambiguous division of roles 
in other classes. In these discussions, not only were women distin-
guished from men, but also children from adults, hermaphroditic spe-
cies from clearly sex differentiated, workers from higher social classes, 
and “primitive” societies from functionally specialized and complex 
ones.

Finally, the chapter describes how medicine’s tendency to link clear 
sexual differences, strong feelings of love and physical desire not only 
were of importance for the construction of a bodily heterosexual norm, 
but also for a fundamental perception of bourgeois marriage and a 
stable social order. e sexual desires that proceeded from the differen-
tiation of men’s and women’s bodies was a prerequisite for the develop-
ment of a true love between men and women which, under the best cir-
cumstances, brought people together into lasting relationships, resulted 





in children and formed the basis for social belonging. rough the eye 
of medicine society seemed to be created through a natural attraction 
between physically different men and women and the monogamistic 
marriage served as a link between biology and society.

III. Unstable bodies In this and the following part, interpretations of 
sex and individuality are analyzed separately, for the purpose of finding 
distinctions and nuances that would otherwise risk being overlooked. 
First comes an analysis of medicine’s tendency to link women with 
nature and sexual life. e purpose is to question and add nuances to 
the image of women as representative for the species, tied to nature, 
and dominated by biological cycles. Initially, however, medical advice 
regarding puberty that was aimed at both young men and women is 
discussed. In these texts a view of sex development as an unstable and 
easily initiated process becomes apparent. Luxury, comfortable habits 
and the city’s selection of irritating impressions risked stirring up slum-
bering sexual desires and promoting premature puberty, while hard 
work, simple habits and concrete chores had a healthy delaying effect 
on the maturation of the body.

Especially female sexual development was frequently perceived as 
open to external influences. e female body was seen as modifiable, 
changeable and sensitive to surrounding conditions. Phenomenon such 
as climate, lifestyle and occupation were considered to have the power 
to shape the biological sex as did fantasies, diet, reading and urbane 
pleasures. e fertile body required a “surplus” of life energy and 
women who fell short in caring for their reproductive ability and their 
future role as mothers and spouses risked not only their own health 
and future, but also that of their family, class and nation. Based on the 
medical structure that bourgeois women, especially, were expected to 
follow, images of the female body as different, fragile and easily influ-
enced were created. During the years of sexual development, women 
from higher levels of society were considered to be in need of detailed 
advice and careful monitoring against all conceivable influences over 
their easily affected and nervous bodies.

Interpretation of sexual maturity, fertility and health involved making 
distinctions based on age, class and ethnicity. Non-European women 
were perceived, due to the warm climate and the presumed debauched 
lifestyle, to age prematurely. ey consequently comprised a danger-





ous contrast to the bourgeois culture’s fertile wives and mothers. How-
ever, interpretations of the female body as shaped by the surrounding 
environment, legitimized the criticism of undesirable tendencies within 
one’s own culture and social class. Female workers and farmers were 
though to mature late compared with the city’s bourgeois women who, 
with their refined nervous systems, reacted much too easily to the sur-
rounding provocative impressions. Early sex development, heavy men-
struation and difficult deliveries could be seen as a negative effect of 
culture’s increasing influence over present day people. A life marked 
by civilization, cultivation and soulful insight was not necessarily 
better than concrete, down-to-earth conditions, especially not during 
puberty.

Medical comparisons between various female groups reveal an image 
of the female sex as remarkably unstable and negotiable. e same 
female biology that, compared with the male biology, was described as 
undifferentiated, unmoving, dominated by the general laws of nature 
and with little opportunity to rise above the level of nature became, in 
comparisons between women, closely related to concepts such as cul-
ture, change and difference.

IV. The dissipated individual In this final part, the other side of the 
coin is analyzed—associations between maleness and individuality. e 
medical material has been complemented here with other advice lit-
erature about masculinity, upbringing, family life, youth and sexuality. 
Emphasis is placed on a group which, more than others during the 
nineteenth century, was associated with independence, mobility and 
self-centeredness—unmarried bourgeois men. Without any real ties to 
women, children or reproduction or any presumed responsibility for 
the maintenance of humanity or society, these bachelors represented a 
masculine individuality that formed a threat rather than an ideal. Criti-
cism towards a limited and self-sufficient masculinity appears to a cer-
tain extent in part II and in the specific discussion about unmarried 
men this critique is further refined. One purpose of the chapter is to 
highlight the differences that were construed between men, especially 
with reference to class and marital status.

e analysis encompasses not only depictions of the male body but 
also how the manly coded individuality had a tendency to attach to 
phenomenona far beyond the bodily sphere. e dark images con-





tained in advice literature of unmarried men as self-sufficient, outgoing 
and constantly on the hunt for temporary pleasures, can be interpreted 
as symbolizing an exaggerated and threatening mobility, autonomy and 
self-centeredness in modern society. Poorly integrated into social life, 
single men could easily suffer from a “false” quest for freedom that 
resulted in revolt against family, society and common morals. e con-
current and commonplace description of men as powerful, self-empow-
ered, autonomous and distanced from sex life, resulted in a negative 
connotation in this context. Individuality was not a uniformly male 
ideal, but could easily result in excess and be interpreted as a substantial 
threat.

e criticism of the secular, self-involved, materially-oriented indi-
vidual can be traced through medical interpretation of unmarried men’s 
character, sexuality and health. Male isolation and self-centeredness was 
a moral deviation that was dealt with in terms of physical illness. Dis-
ease, accidents, alcoholism, syphilis, insanity, masturbation, nervous-
ness and suicide were claimed to be commonplace, especially among 
those men who were still unmarried after the age of thirty. e sex 
drive of these individuals revolved around their unhealthy amusements 
and self-discipline and will power of this group was described as non-
existent.

Also the identity of married bourgeois men was formulated through 
this process, which involved conveying all of the negative aspects of 
individuality upon the incurable bachelors. Characteristic attributes 
such as immateriality, mobility, the promotion of self and a desire to 
make a break with an older societal structure could, with the distinction 
from unmarried men, be maintained and repackaged in a less threaten-
ing and subversive form.

Conclusion Medical definitions of the sexual life and the individual 
life indicated, with their natural status, a social order that was not 
arranged from without, but rather one which every individual could 
seek proof of in their own biology, sexuality, health and reproductive 
role. It shaped the image of the married bourgeois man who was of 
especially firm character, self sufficient and suited for a life in the 
expanding public arena. It pertained to the expectations of the bour-
geois woman to maintain her fertile body, for the sake of her family, 
class and nation. It could involve a heterosexual norm that was pre-





sumed to have emerged out of the laws of magnetism and the polarity of 
nature. e cultural and social organization between men and women 
was frequently presented as the result of nature, body and biology.

At the same time, there was a great deal of uncertainty and nego-
tiability. e physical body was viewed as clearly shaped by the sur-
rounding culture, environment and climate, as well as work, city life 
and social isolation. eories regarding sharp opposites presumed the 
concept of similarity and one way to understand the distinctions made 
by nineteenth century medicine between the concepts of sex and indi-
viduality is to demonstrate their concurrent complexity and uncer-
tainty.

Health teachings, medical articles and advice literature about mar-
riage, sexual relations and lifestyle during the nineteenth century were 
part of a medically based definition, classification and creation of mean-
ing using gender, class, ethnicity, age, sexuality and marital status, and 
could be interpreted as an illustration of these boundaries as a con-
stantly ongoing process. It was a question of historically specific distinc-
tions and the resulting unstable, conflicting, heterogeneous interpreta-
tions.

In this study, the dichotomy of sex and individuality is not taken 
for granted or treated as something natural, but rather as a construct 
formulated in nineteenth century medical texts and advice literature. 

ere is also a host of other significant, long-term dichotomies tied to 
depictions of male and female and an important task for future research 
will be to unmask the apparently true and natural characteristics of 
such dichotomies.

Translated by Henrik Nordström
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