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I. Inledning 

När Stella Kleves debutroman Berta Funcke utkom 1885 orsakade den skandal. Kritikerkåren 

förfasades över verkets osedlighet, även om de inte riktigt kunde sätta fingret på vari denna 

bestod, och till råga på allt var det en kvinna som skrivit boken.
1
 Bakom pseudonymen Stella 

Kleve dolde sig Mathilda Kruse (1864–1942, 1890 gift Malling), och hon kom med sina rom-

aner Berta Funcke och Alice Brandt (1888), samt den inte mindre skandalomsusade novellen 

”Pyrrhussegrar” (1886), att bli en av det svenska 1880-talets mest omtalade författare.  

På Berta Funckes knappt 150 sidor skildras i impressionistiska små scener titelkarak-

tärens liv från barndomen till dess hon vid tjugotvå slutligen gifter sig. Dessförinnan har hon 

mål- och håglöst strövat genom livet och förstrött sig genom diverse små ”flirtations” (detta 

var också titeln på den novell Kleve skrev 1884 och som låg till grund för romanen), som 

samtliga utmynnar i ingenting. I den sjukdom som drabbar Berta, i romanen kallad bleksot, 

anas den kritik av samhälleliga köns- och sexualnormer som Kleve skulle utveckla i ”Pyrr-

hussegrar”, där huvudkaraktären Märta Ulfklo uttryckligen går under och dör på grund av den 

sjukdom hennes undertryckta sexualitet förorsakar.  

Detta ansågs alltså ytterst kontroversiellt år 1885. Ändå var Stella Kleve fram till åtmin-

stone 1990-talet ett i stort sett bortglömt eller förbisett namn inom den litteraturvetenskapliga 

forskningen, och de texter och verk som ägnats henne är ännu lätträknade. Av vad som skriv-

its har det mesta helt naturligt fokuserat på kvinnoframställningen samt romanens roll i dåtid-

ens samhälle, även om också mer genre- och epokbetecknande studier förekommit och då 

placerat verket i sekelskiftets dekadenslitteratur och gryende modernism.
2
 Bland annat har 

Kleve omnämnts som Sveriges första såväl som enda kvinnliga dekadensförfattare.
3
  

Denna forskning har dock förbisett, ignorerat eller endast ytligt behandlat männen i 

verken. För att kunna skildra en kvinna på detta moderna vis krävdes också en ny eller 

åtminstone annorlunda syn på män och maskulinitet. Detta är vad denna uppsats skall 

undersöka. Jag skall vända på perspektivet och se till hur Berta Funcke, en roman som 

utforskar och kanske också söker utveckla kvinnans roll i samhället, framställer eller rättare 

sagt skapar kvinnans och det kvinnligas nödvändiga motsats, nämligen mannen och det 

manliga.  

                                                 
1
 Birgitta Ney, Bortom berättelserna. Stella Kleve – Mathilda Malling, Uppsala 1993, s. 40f, 77.  

2
 Åsa Arping, ”Stella Kleve – Mathilda Malling”, i Litteraturens historia i Sverige. Femte upplagan, Norstedts 

2009, s. 270. Här talas om Kleves ”dekadenta sennaturalism”, och hon sammanförs med bl.a. Ola Hansson.  
3
 Claes Ahlund, Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa, Uppsala 1994, ”Kapitel 1. ’En 

civilisationens abnormitet’: Stella Kleves Berta Funcke”, s. 25-42; Tobias Dahlkvist, ”Berta Funcke och ’den 

moderna pessimismen’”, i Lychnos 2007, s. 63.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka maskulinitetskonstruktioner i Stella Kleves Berta 

Funcke och studera hur dessa konstitueras genom de manliga karaktärernas agens 

(performativitet). Detta innebär att samtliga karaktärer som i verket tillskrivs manligt kön 

inkluderas i undersökningen. De frågeställningar undersökningen utgår från är: 

 

 Vilka maskulinitetskonstruktioner förekommer i verket och hur differentierar de sig 

från varandra? 

 Hur konstitueras dessa maskuliniteter performativt? 

 

Teori och metod 

Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning är Judith Butlers performativitetsteori 

sådan den presenteras i hennes inflytelserika Gender Trouble (1990). Butler menar att kön, 

genus och begär konstrueras och begripliggörs genom vad hon kallar en heterosexuell matris,  

 

som utgår från att kroppars koherens och begriplighet med nödvändighet förutsätter ett 

stabilt kön som uttrycks genom ett stabilt genus (med maskulinitet som uttryck för man 

och feminitet som uttryck för kvinna) som definieras oppositionellt och hierarkiskt genom 

heterosexualitetens tvingande praxis.
4
 

  

Butler anser således att vare sig kön, genus eller begär är att betrakta som ett metafysiskt talat 

självidentisk vara, ett fördiskursivt, substansmetafysiskt vara (i synnerhet kritiserar hon upp-

fattningen av kön som stabil och determinerande kategori), utan snarare bör ses som en per-

formativ konstruktion.
5
 Detta innebär att genus ”konstituera[r] den identitet som det påstås 

vara”: ”[p]å så sätt är genus alltid en handling, men inte genom ett subjekt som skulle kunna 

sägas existera före handlingen”.
6
 Med andra ord existerar ingen ”genusidentitet bakom ut-

trycken för genus; denna identitet är performativt skapad genom just de ’uttryck’ som sägs 

vara dess effekter”.
7
 Detta implicerar att maskulinitet endast är ett attribut som tenderar att 

tillskrivas eller associeras med personer som redan tillskrivits manligt kön, men inte är något 

essentiellt för dessa. I min undersökning skall begreppet maskulinitet därför förstås som vad 

                                                 
4
 Judith Butler, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion, Daidalos 2011, kapitlet ”I. 

Kön/genus/begär och subjektet”, not 6, s. 235f. 
5
 Ibid., s. 67-78.  

6
 Ibid., s. 77.  

7
 Ibid., s. 78.  
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som i fiktionens inre logik refererar till manligt konnoterade egenskaper, vilket alltså medför 

att kvinnor kan uppvisa maskulina attribut, och vice versa. Denna teori om kön/genus-

kategoriernas potentiella instabilitet är utgångspunkten för min undersökning. 

Bärande för teorin är själva performativitetsbegreppet. Med performativitet avser Butler 

handlingar, gester och begär som sker på kroppens yta men ger intryck av att representera en 

kärna eller substans, men sådana ”utföranden är performativa i den bemärkelsen att den kärna 

eller identitet som de gör anspråk på att uttrycka är fabricerad och upprätthålls med kropps-

liga tecken och andra diskursiva medel”. Dessa genuskonstituerande praktiker skapar därigen-

om ”illusionen att det finns en inre organiserande genuskärna, och denna illusion vidmakthålls 

diskursivt för att reglera sexualiteten inom den reproduktiva tvingande heterosexualitetens 

ramar”.
8
 Performativitet avser således en i regel vardaglig och omedveten agens genom vilken 

vi begripliggör oss själva i termer av kön, genus och begär. Genus är därför ingen stabil ident-

itet utan något bräckligt, en social iscensättning, som ständigt upprätthålls och reproduceras 

genom en stiliserad upprepning av handlingar.
9
 Undersökningens rent praktiska metod består 

således i ett operationaliserande av denna teori och dess begrepp utifrån min närläsning av 

undersökningsmaterialet.  

Ett i min undersökning återkommande analytisk begrepp som förtjänar en introduktion 

är dekadensbegreppet. Inom litteraturvetenskapen avser dekadens eller dekadenslitteratur i 

regel den litterära strömning omkring sekelskiftet 1900 som uppehåller sig vid det moderna 

samhällets illusionslöshet, trötthet och bokstavliga degeneration – i såväl moralisk, biologisk 

som demografisk bemärkelse.
10

 Mer specifikt lutar jag mig i denna studie mot Tobias 

Dahlkvists användande av begreppet: 

 

Dekadenslitteraturen hör till de genrer vars konventioner och topologi är allra tydligast 

kodifierade. Detta innebär att det är relativt oproblematiskt att förutsätta att författaren till 

en dekadensroman avsåg att skriva just en dekadensroman och var medveten om vad 

konventionerna föreskrev och hur topologin såg ut. Med utgångspunkt i en 

sennaturalistisk estetik skildrar dekadenslitteraturen typiskt sett samhällets eller ett folks 

fysiologiska förfall (degeneration) genom en huvudperson hos vilken detta förfall gått 

särskilt långt. Detta innebär i sin tur att huvudpersonen ofta uppvisar vad som med 

samtida måttstockar ansågs vara ett abnormt känslo- och driftliv. Tonvikten ligger i långt 

                                                 
8
 Ibid., s. 214.  

9
 Ibid., s. 218ff.  

10
 Så identifierar exempelvis Litteraturens historia i Sverige dekadensen med en ”illusionslöst genomskådande 

intellektualism”, ”natur och själsliv”, ”sensuella och erotiska sensationer för sin samtids trötta nervliv i en 

dekadent och perverterad revolt mot det kristna oskariska samhällets dubbelmoral” (s. 264).  
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högre grad vid beskrivningar av sinnestillstånd och av föremål än vid en yttre handling; 

och författarna vinnlägger sig i regel om en utstuderad, förment elegant stil. Det finns 

vidare en rad motiv som är typiska för dekadenslitteraturen. Roger Bauer […] visar hur 

kejsar Nero, Salomes dans, men också växthus och träskmarker kunde infogas i en rad 

dekadensromaner genom de associationer till undergång, artificialitet och sexualitet som 

de bar på. […] Till dessa menar jag alltså att anspelningar på den pessimistiska filosofin 

bör läggas.
11

 

 

Berta Funcke uppvisar nästan samtliga av dessa markörer eller topoi. 

Jag kommer i undersökningen även att använda mig av begreppet hegemonisk mask-

ulinitet för att beskriva den samhälleligt sanktionerade och dominerande maskulinitet vars 

maskulinitetsideal också präglar andra än dem som uppbär det. Begreppet är främst popu-

lariserat av R. W. Connell i Masculinities (1995), där Connell menar på förekomsten av hier-

arkiskt ordnade maskuliniteter i plural, med den hegemoniska maskuliniteten som den struk-

turellt överordnade.
12

 Den hegemoniska maskuliniteten är dock förhandlingsbar och förän-

derlig över tid, och behöver inte nödvändigtvis förkroppsligas av enskilda män.
13

 Samtliga 

män inom det patriarkala samhället gynnas av den hegemoniska maskuliniteten, antingen 

genom att utöva eller försöka uppnå den, eller genom att som delaktiga i systemet helt enkelt 

legitimeras i sin maktposition via den.
14

 Jag avser inte fördjupa mig i diskussionen kring detta 

inte alltid lätthanterliga begrepp (bland annat har begreppet kritiserats för att endast otill-

räckligt ta hänsyn till intersektionalitetsperspektivet). Ej heller avser jag förankra undersök-

ningen på ett teoretiskt djupare plan i Connell. Jag avser endast att med hegemonisk mask-

ulinitet designera ett socialt förhärskande maskulinitetsideal.  

Enligt George L. Mosses inflytelserika The Image of Man (1996) var detta ideal under 

det sena 1800-talet mer eller mindre synonymt med det borgerliga maskulinitetsidealets pris-

ande av förment manliga dygder såsom viljestyrka, mod och ära, i regel kopplade till uppfatt-

ningar om moral och nationalism.
15

 Mosses behandling av begreppet maskulinitet är inte 

oproblematisk då han förutsätter en enda stabil maskulinitet som mer eller mindre oför-

änderlig förhärskar från 1700-talets andra hälft fram till idag och som under det sena 1800-

talet och framåt utmanas av diverse motmaskuliniteter (till dessa hör dekadenterna eller 

                                                 
11

 Dahlkvist, not 4.  
12

 R.W. Connell, Maskuliniteter, Daidalos 1999, s. 100ff.  
13

 Ibid., s. 101. 
14

 Ibid., s. 103f.   
15

 George L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity, Oxford 1996, s. 4.  
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dekadentesteterna).
16

 Utan att fördjupa mig i kritiken av denna syn på genuskonstruktioner 

och normer kan konstateras att då jag främst fokuserar på verkets inre logik fungerar Mosse 

endast som en historiskt-kontextuell referensram, inte minst för läsaren. Undersökningen 

intresserar sig således inte för idéhistoriska kontexter utan uppehåller sig uteslutande vid 

romanen ifråga.  

 

Tidigare forskning 

Det mest omfattande verket inom Kleve-forskningen är Birgitta Neys tongivande avhandling 

Bortom berättelserna (1993). Ney ägnar sig dels åt att skapa en grundläggande litteratur-

historisk förståelse för Kleve och hennes författarskap i dess historiska kontext, men också 

och kanske främst åt att studera kvinnoporträtten i verken. Den senare forskningen har i hög 

grad utgått från Ney och antingen polemiserat mot eller utvecklat slutsatserna i avhandlingen. 

Ney ägnar givetvis Berta Funcke en hel del uppmärksamhet, men berör endast flyktigt de 

manliga karaktärerna i verket – och då utifrån deras inverkan på Berta Funcke som karaktär. 

Jag ansluter mig överlag till Neys slutsatser, som alltså primärt berör titelkaraktären.   

Stella Kleve – eller mer precist Mathilda Malling – utgör även en av de tre författare 

som studeras i Maria Anderssons avhandling Att bli kvinna (2010). Också här står kvinnor, 

kvinnlighet och kvinnors levnadsvillkor i centrum. Mest intressant för min undersökning är 

dock att Andersson använder sig av Butler i sin analys. Detta visserligen helt flyktigt, men 

Andersson menar ändå att ”[v]arken manligheten eller kvinnligheten framställs i romanen 

som en reflektion av naturgivna egenskaper utan könet är något som kontinuerligt görs”.
17

 Att 

tolka Berta Funcke renodlat queerteoretiskt på detta sätt anser jag vara vanskligt, och för att 

kön i verket betraktas som något konstruerat finns över huvud taget inga belägg.
18

 Bättre un-

derbyggt framstår då Anderssons problematiserande av borgerlighetens könsdiskurs, där hon 

påvisar hur bland annat ett barndomsbeteende hos Berta – hon leker främst med pojkar och 

”slogs, brottades, och ansträngde sig till det yttersta för att icke synas ’våpig’ eller ’flick-

aktig’” (s. 6f) – i tidigare forskning övertolkats som manligt konnoterat.
19

 Detta exempels 

giltighet oaktat anser jag det således vara en övertolkning av Andersson då hon menar att 

könskategorierna i Berta Funcke är destabilisera(n)de. Dekadenslitteraturen intresserade sig 

                                                 
16

 Ibid., s. 77ff.  
17

 Maria Andersson, Att bli kvinna. Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda 

Mallings författarskap 1880–1910, Stockholm 2010, s. 144.  
18

 Se t.ex. Stella Kleve, Berta Funcke. Berättelse, Stockholm 1885, s. 94, där Berta själv ställer sig frågan om 

hennes olycka kommer sig av ”att männen icke äro nog män eller qvinnorna icke nog qvinnor?”. Hädanefter 

anges referenser till Berta Funcke löpande i texten med sidhänvisning inom parentes. 
19

 Andersson, s. 165f. 
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förvisso för könens ”urartning”,
20

 men att betrakta Berta Funcke som ett medvetet ställnings-

tagande för könskonstruktivism är en grov övertolkning. Min undersökning intresserar sig för 

verkets interna logik och hur det – visserligen avsiktligt, men inte i subversiv bemärkelse eller 

för att illustrera hur kön blir till – konstruerar maskulinitet(er).  

Claes Ahlund viger ett kapitel av Medusas huvud (1994) åt Berta Funcke. Utan att gå in 

på Ahlunds problematiserande diskussion av dekadensbegreppet och dess tillämpbarhet i den 

svenska litteraturen kan fastslås att han räknar Berta Funcke till dekadenslitteraturen på grund 

av ”den subtila psykologiska skildringen av huvudpersonens reaktioner på könskrisen i 1800-

talets borgerlighet och den intensiva framställningen av en distanserad iscensatt dekadens i 

Bertas egen och ännu tydligare i ’den danske diktaren’ Nils Max’ gestalt”.
21

 Ahlund är särskilt 

viktig för min tolkning av just Nils Max, men är också användbar för att förankra Berta 

Funcke i tiden och ”den livligt omdiskuterade frågan om könsrollernas och t.o.m. könens upp-

lösning och urartning”.
22

 Ahlund har också den meriten att vara ensam inom den tidigare fors-

kningen med att åtminstone beröra maskulinitetskonstruktionerna i Berta Funcke, men som 

jag skall visa endast flyktigt.  

Tobias Dahlkvist fokuserar i sin artikel ”Berta Funcke och ’den moderna pessimismen’” 

på att etablera verket inom dekadenslitteraturen och hur Bertas pessimism gör henne till en 

typiskt dekadent protagonist. Mest intressant för denna studie är hur Dahlkvist visar på hur 

Berta ”tycker om att tala om ett ämne [pessimistisk filosofi] som har en starkt sexuell ladd-

ning med unga ogifta män”, vilket får givna konsekvenser för hur de manliga karaktärernas 

agerande skall tolkas och var en bidragande orsak till den skandal boken väckte.
23

 

Ebba Witt-Brattström nämner i sin Dekadensens kön (2007) vid upprepade tillfällen 

Stella Kleve, men då främst i samband med hur Ola Hansson (1860–1925) nidporträtterade 

henne i sina alster, framförallt i novellen ”Gallblomma”.
24

 Mer intressant är för denna studies 

vidkommande Witt-Brattströms definition av den nye, dekadente mannen som genom vad 

Witt-Brattström kallar ”könsparasitism” (att appropriera särskilda feminint konnoterade egen-

skaper) skapar ett nytt, intellektuellt elitgenus, sensibelt och estetiskt, i opposition mot det 

borgerliga maskulinitetsidealet.
25

 Witt-Brattström menar att Berta Funcke tillsammans med 

romanens andre dekadenta karaktär, Nils Max, uppvisar en ”estetiserad femininitet”,
26

 men 

                                                 
20

 Ahlund, s. 33.  
21

 Ibid., s. 25.  
22

 Ibid., s. 33.  
23

 Dahlkvist, s. 76.  
24

 Ebba Witt-Brattström, Dekadensens kön, Stockholm 2009, s. 123, 142.  
25

 Ibid., kapitlet ”Dekadensens könsparasitism”, s. 150-164.  
26

 Ibid., s. 155. 
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konstaterar också att ”[d]essa i andra avseenden så olydiga patriarkatets söner tjänade mer än 

gärna kvinnoförtrycket”.
27

 Witt-Brattström nämner även queerteori i relation till ovannämnda 

elitgenus: ”Tekniken att via estetisken (eller teorin, filosofin) konstruera ett performativt elit-

genus som har förnekandet av kvinnans kroppsliga vara som förutsättning är dekadensens 

testamente till vår tid.”
28

 Väl att märka uppehåller sig dock Witt-Brattström snarast vid Ola 

Hanssons och andras författargärning, och berör i mindre utsträckning verkens inre logik (och 

inte heller Berta Funcke). Det faktum att performativa genuskonstruktioner tidigare nämnts i 

samband med svensk dekadenslitteratur bör dock givetvis nämnas.  

 

Disposition 

Undersökningen inleds med en genomgång av de kategorier av maskulinitetskonstruktioner 

jag identifierat i verket. Därefter följer separata rubriker för var och en av dessa kategorier 

under vilka avhandlas hur de manliga karaktärerna i dessa kategorier konstituerar sin maskuli-

nitet performativt. Avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion.   

 

II. Undersökning 

Maskulinitetskonstruktioner 

Tidigare forskning har som nämnts knappt berört Berta Funckes manliga karaktärer. Närmast 

kommer Ahlund, som ägnar viss uppmärksamhet åt mansporträtten i verket, med fokus på 

Nils Max, som enligt Ahlund ”representerar […] en ännu mer uttalad ’dekadens’ än Berta 

Funckes”. Därefter nämner Ahlund ytterligare två manliga karaktärer, Åke Kalm, som ”är 

mannen som kön” och läkaren Leif Thordsen, ”en mycket representativ företrädare för de nya 

utilitaristiska och rationalistiska idealens genomslag i genombrottslitteraturens persongalleri”. 

Ahlund avslutar: ”Ännu en variant av Mannen möter vi i romanens Sten G. Stjernfalk, den lite 

äldre man som Berta Funcke till sist väljer att gifta sig med.”
29

 Versaliseringen av ”Mannen” 

är signifikativt, och jag delar Ahlunds uppfattning om de manliga karaktärernas funktion som 

olika inkarnationer av just ”Mannen”, även om jag vidareutvecklar denna tanke.  

Andersson skriver:  

 

                                                 
27

 Ibid., s. 159.  
28

 Ibid., s. 160.  
29

 Ahlund, s. 27.  
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I Berta Funcke skapas könet och sexualiteten i ett växelspel mellan karaktärerna. Makten 

att definiera könet i romanen ligger inte hos enstaka personer och är inte exklusivt knuten 

till specifika samhälleliga positioner, utan den utövas av alla och på alla. Det innebär inte 

att alla människor och samhällsinstitutioner är fria att konstruera könen som de vill eller 

att de har lika stor makt, utan att makten utgår från många olika punkter och att ingen står 

utanför den.
30

  

  

Som tidigare nämnts anser jag Anderssons tolkning vara överdriven och anakronistisk. Om att 

karaktärerna är övertygade om sina respektive kön och dessas (önskade) stabilitet råder inget 

tvivel, och att förväxla performativitet (hos karaktärerna), en oundviklighet och en omedveten 

förutsättning för all agens, med subversivitet (hos författaren) medför naturligtvis en hel del 

problem. Det är således korrekt att mena att kön och sexualitet skapas ”i ett växelspel”, men 

detta gäller då i alla givna sammanhang och är ett nutida sätt att förstå och tolka Berta 

Funcke; i romanen som sådan finns inget som indikerar instabilitet eller osäkerhet vad gäller 

makten att definiera könet. Genussystemet är intakt, om än utmanat genom framförallt Bertas 

provokativa beteende.  

Makten att definiera könet framställs tvärtom som en utpräglat manlig syssla: faderns 

strikta uppdelande i positiva, manliga attribut och ”våpiga”, kvinnliga dito (s. 6f, 10) och den 

manlige läkarens kontroll över Bertas kropp talar sitt tydliga språk, inte minst den ordination 

han för sig själv ger Berta: ”Giftas bort skulle hon, stackare.” (s. 110) Kvinnoproblem är 

uttalade kvinnoproblem, män är män och kvinnor kvinnor – eller borde åtminstone vara det, 

en åsikt Berta själv ventilerar (s. 94). I min mening underskattar därför Andersson makt-

assymmetrin och dennas rigiditet i verket, även om hon hävdar att makten ”att definiera 

könet” inte är jämnt fördelad. Jag vill mena att ”definiera könet” är en icke-fråga i romanen; 

det är snarast kön/genuskategoriernas potentiella förskjutning som i Berta Funcke framställs 

som ett av de stora problemen för karaktärerna, inte minst för protagonisten.  

Jag avser inte här fördjupa mig i författarintention och vad som i den tidigare forskning-

en, inte minst av Ney, beskrivits som Kleves avsikt att kritisera rådande könsnormer, utan 

nöjer mig med att fastslå att verkets inre logik uppvisar ett stabilt genussystem med en hege-

monisk maskulinitet närstående – eller kanske rentav identisk med – vad Mosse påvisat vara 

det dominerande borgerliga maskulinitsidealet under sent 1800-tal. Detta innebär alltså att 

verket, med dess föregivna realism, skildrar ett existerande samhälle och dess könsnormer, 

men även om Kleve (genom Berta) kan anses utmana dessa normer och rådande bild av såväl 

                                                 
30

 Andersson, s. 150.  
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män som kvinnor inskärper jag alltså att detta inte är detsamma som att kön är i fiktionen 

relativt.  

Det är istället genom att stringent applicera performativitetsteori på fiktionen och de i 

denna uppträdande agenterna som förståelse för hur kön, genus och sexualitet konstitueras 

kan uppnås. Jag skall nedan visa på hur en hegemonisk maskulinitet existerar tillsammans 

med andra maskulinitetskonstruktioner, legitimerar dem och i viss mån även demonteras (så 

nära subversivitet verket kommer) av Bertas förhållande till män – som hon, nota bene, alltid 

och endast uppfattar som män, utan att besitta någon ”makt” att definiera – samt hur alla dessa 

maskuliniteter görs. 

Butlers definition av performativitet som en social iscensättning av genus genom 

handlingar vilka i sig skapar det genus de utger sig för att uttrycka innebär för Berta Funckes 

vidkommande att manligt konnoterade praktiker skapar maskulinitet, vilket i sin tur av karak-

tärerna förväntas föregås av manligt kön. Det är således inte okomplicerat att göra en dist-

inktion mellan den teoretiska förståelsen för kön/genus/begär som diskursiva konstruktioner 

utan substansmetafysisk ”grund” eller essens, och den självevidenta könsdikotomi som exist-

erar i verkets inre logik. Skillnaden kan en aning förenklat beskrivas som att Berta i romanen 

är kvinna, men i min studie ”är” ”kvinna”, eller rättare sagt gör sig till ”kvinna”. Performativa 

är heller inte endast de handlingar vilka reproducerar en hegemonisk maskulinitet (eller 

önskvärd ”kvinnlighet”), utan samtliga praktiker vilka begripliggör genus, emedan också en 

alternativ maskulinitet såsom den dekadenta kan vara begriplig. Som synes föreligger dock en 

hierarkisk värderingsskala utifrån vilken den i övrigt normbrytande Berta värderar män och 

deras maskulinitet, med Sten G. Stjernfalks hegemoniska maskulinitet som den kanske inte 

högst uppskattade men definitivt mest respekterade. Jag kommer därför i det följande att 

bruka det analytiska begreppet maskulinitet för att beteckna den performativa agens som – i 

regel implicit – ”gör män till män”, medan ordet ”manlighet”, inom citationstecken för att 

markera min teoretiska utgångspunkt om kön som i sig diskursivt betingat, helt enkelt avser 

vad karaktärerna menar bör utgöra en person som tillskrivits manligt kön. Som det skall visa 

sig befinner sig denna interna och solida definition tämligen långt från Anderssons påstående 

om ett i verket som sådant pågående subversivt ”växelspel”. 

Jag har i materialet identifierat fyra maskulinitetskonstruktioner eller –typer, nämligen 

den hegemoniska maskuliniteten, den ”misslyckade” borgerliga maskuliniteten, den avvik-

ande borgerliga maskuliniteten och den dekadenta maskuliniteten. Dessa definieras utifrån de 

manliga karaktärernas performativa genusagens. I performativiteten har jag vägt in i vilken 

mån karaktärerna uppställer egna eller eftersträvar befintliga maskulinitetsideal, samt i vilken 
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mån de är framgångsrika i sina genuskonstituerande praktiker. Med ”framgångsrik” avses här 

ett lyckat eller korrekt begripliggörande av maskulint genus utifrån de normer karaktären 

ifråga agerar. Kategorierna är mina egna analytiska begrepp, men för vilka det finns goda 

belägg i materialet.  

De manliga karaktärer av betydelse som förekommer i Berta Funcke är, i kronologisk 

ordning: fadern (namnlös), kusinen Erik, läraren Boyesen, löjtnant Lejonhjerta, författaren 

Nils Max, baron Åke Kalm, läkaren Leif Thordsen, den unge officeren Sergej Octroysky och 

slutligen adelsmannen Sten G. Stjernfalk. Den ende att finnas med från början till slut är 

fadern, medan de övriga i varierande utsträckning utgör Bertas ”flirtations”. 

Den hegemoniska maskuliniteten är enligt vad som förklarats ovan den samhälleligt för-

härskande och för den patriarkala ordningen legitimerande maskulinitetskonstruktionen, med 

fokus på stereotypiskt ”manliga” drag såsom styrka, ära, mod och självdisciplin. Begreppet är 

i detta sammanhang – såväl det sena 1800-talets föreställningsvärld som Berta Funckes 

interna logik – i stora drag synonymt med det borgerliga maskulinitetsidealet, vilket tillför 

maskulinitetskonstruktionen en klassaspekt. Denna maskulinitetskonstruktion är framförallt 

en svåruppnåelig idealbild, varför endast Sten G. Stjernfalk fullt ut kan räknas som en repres-

entation av den hegemoniska maskuliniteten. 

Den ”misslyckade” borgerliga maskuliniteten är den mest frekvent återkommande i 

verket. De manliga karaktärer som utgör denna kategori tillhör samtliga borgarklassen och gör 

anspråk på att leva upp till dess maskulinitetsideal genom sina performativa handlingar, men 

lyckas inte fullt ut efterleva dess hårda krav. Gemensamt för dessa karaktärer är utöver 

klasstillhörigheten en uppenbarligen oönskad vekhet och uppvisande av karaktärsdrag såsom 

bristande självkontroll eller liknande. I denna bemärkelse är de således ”misslyckade”, om än 

det främst är romanens extraordinära förutsättningar som får dem att misslyckas med sina 

genuskonstituerande praktiker.
31

 Till dessa ”misslyckade” män ur borgerligheten räknar jag 

löjtnant Lejonhjerta, Åke Kalm, Leif Thordsen och Sergej Octroysky. 

Den avvikande borgerliga maskuliniteten skiljer sig från ovanstående kategori i det att 

de manliga karaktärerna inom denna kategori visserligen också de ansluter sig till det borger-

liga maskulinitetsidealet, men utan att framgångsrikt utöva detta heller inte ”misslyckas” med 

att performativt reproducera detta. Till denna kategori hör de mer perifera manliga karak-

                                                 
31

 Som många andra påpekat är Berta Funcke en för tiden tämligen extrem karaktär, i synnerhet för att vara 

kvinna, och mycket av romanen kretsar kring hennes ömsom masochistiska, ömsom sadomasochistiska 

förhållande till män. Det är dessa tämligen normativa mäns oförmåga att hantera en ”’modern’ och ’excentrisk’” 

(Kleve, s. 141) kvinna som förorsakar deras oförmåga att följa det borgerliga maskulinitetsidealets snäva 

direktiv. Se vidare Ney, ”Kapitel 3. Den galna kvinnan i salongen”.  
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tärerna, vilket också torde förklara mycket av deras avvikande status; på de få rader de före-

kommer hinner de visserligen agera på ett för en borgerlig ”idealman” opassande sätt, men 

hinner heller inte verkligen ”misslyckas” i sin strävan att reproducera detta ideal. Avgörande 

är dessa mäns förhållandevis annorlunda relation till protagonisten – alla andra manliga 

karaktärer kan räknas som Bertas ”flirtations” – då två av dem är familjemedlemmar och den 

tredje skollärare åt en ännu tonårig Berta. Till denna kategori hör fadern, kusinen Erik och 

läraren Boyesen.  

Det bör påpekas att männen i de två senare kategorierna på inget vis är att betrakta som 

socialt dysfunktionella; att hamna utanför ramarna på det stränga, borgerliga maskulin-

itetsideal som målas upp i boken (och reproduceras av en så avvikande karaktär som Berta 

själv) torde vara regel snarare än undantag. De är därför – med möjligt undantag för Åke 

Kalm – inga särlingar och gynnas i och behåller sin samhälleliga ställning helt enkelt genom 

sin anknytning till den hegemoniska maskuliniteten.  

Den fjärde och sista kategorin är den dekadenta maskuliniteten, som innebär ett avsikt-

ligt strävande efter att skapa en motmaskulinitet i opposition mot det borgerliga maskulin-

itetsidealet. Denna motmaskulinitet konstitueras i princip exakt såsom Ahlund, Dahlkvist och 

Witt-Brattström enligt ovan skildrat dekadenslitteraturens protagonister, ideal och teman. 

Fokus ligger således på en markerad och ständigt demonstrerad livströtthet, vämjelse inför 

sexuella relationer, förfinad estetik, sensibilitet och ett exaltationssökande beteende. Allt detta 

sker, som Witt-Brattström formulerat saken, via ett approprierande av förment feminina kvali-

téer. Den dekadenta maskuliniteten representeras i verket av Nils Max.  

 

Den hegemoniska maskuliniteten 

Enligt ovan avser jag med hegemonisk maskulinitet den samhälleligt förhärskande och socio-

kulturellt sanktionerade dominerande maskulinitet, vars inflytande omfattar alla – såväl män 

som kvinnor. Jag utgår i grund och botten från Connells definition av hegemonisk maskulin-

itet som ”den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret 

på frågan om patriarkatets legitimitet”.
32

 Begreppet har visserligen kritiserats, ifrågasatts och 

problematiserats, men som jag tidigare konstaterat och för att undvika alltför invecklade sido-

spår baseras användandet i denna undersökning på denna enkla men analytiskt funktionella 

definition.
33

 Frågan om huruvida förekomsten av en hegemonisk maskulinitet kan sägas vara 

                                                 
32

 Connell, s. 101.  
33

 En vidareutveckling av begreppet framför Connell själv, tillsammans med James W. Messerschmidt, i 

”Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept”, Gender & Society, Vol. 19 No. 6 december 2005. 
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en korrekt beskrivning av verkligheten löses i detta fall enkelt då det är romanens inre, interna 

logik jag undersöker, och ehuru det är möjligt att det ”verkliga” 1880-talet uppvisade en större 

komplexitet än den realitet som skildras i Berta Funcke gör jag bedömningen att Sten G. 

Stjernfalk, den äldre man med vilken Berta till slut gifter sig, med sitt såväl sociala som eko-

nomiska kapital – för att inte tala om latenta våldskapital – kan sägas symbolisera eller rentav 

inkarnera den hegemoniska maskulinitet som är förhärskande i verket. 

Sten introduceras och förekommer endast i romanens sista kapitel, men är en av få kar-

aktärer att (någotsånär) åldersbestämmas, då han är ”ett godt stycke öfver de fyrti” (s. 139), 

medan Berta vid förlovningen är tjugotvå. Vidare är han ”rik, af gammal adel, hade beklädt 

flera diplomatiska poster vid främmande hof, och var nu utnämd [sic] till svensk-norsk 

envoyé i Bruxelles” och en ”förnäm man, så fulländadt nobel” (ibid.). De egenskaper Berta 

uppskattar hos honom förtjänar att radas upp: han är ”ståtlig, kraftfull, ännu vacker – en ädel, 

manlig skönhet”, ”förnäm” (s. 140), ”hade takt i högsta grad – teg hellre än han sade en 

banalitet”, ”bildad, men icke snillrik” och ” framför allt – han var gammal” (s. 141). För egen 

del resonerar han, ”en man på femti år med sundt förstånd”, att han uppskattar Berta därför att 

hon är ”elegant, mondaine, spirituelle, men alltid och framför allt – en dam” (ibid.). Att hon är 

”modern” känner han till, men då han själv är såpass gammalmodig tänker han inte vidare på 

saken och ”kunde heller aldrig ha gjort det”; huvudsaken är hursomhelst att han ”ville ha en 

ung hustru, men icke ett barn, som skulle uppfostras – Berta motsvarade de fordringarne” 

(ibid.). Det fastslås att han älskar henne (s. 142). För att förstå den hegemoniska maskulin-

iteten sådan den konstitueras i Berta Funcke är Sten avgörande genom sin samhälleligt domi-

nanta position och de lovord Berta överöser honom med. Han befinner sig i toppen på den 

socioekonomiska hierarkin och är etablerad borgarklass – att han därtill är adelsman adderar 

synbarligen enbart nobless, och till skillnad från Nils Max är han inte av en ”för gammal” (s. 

44) släkt.  

Men det är genom sina handlingar han performativt skapar sig sin roll som den domin-

erande, patriarkale mannen. Han figurerar aldrig direkt i texten utan endast indirekt via åter-

blickar och genom tredjepersonsnarratörens återgivande av hans resonemang kring förlov-

ningen (s. 141f), men lyckas ändå genom två handlingar konstituera sin maskulinitet på ett 

inom det patriarkala systemet ytterst effektivt eller framgångsrikt vis. 

Den första handlingen är själva frieriet. Som Berta skriver till vännen Nils Max: ”Han är 

den förste, som har friat till mig – rigtigt friat – och jag är så ytterligt led vid det lif jag nu för, 

att jag måste pröfva ett annat.” (s. 140) Sten klarar alltså av vad ingen annan av romanens 

män klarat av, nämligen att helt enkelt fria till Berta. Där de övriga blivit osäkra av hennes 
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bemötande har han övervunnit sin osäkerhet – om han över huvud taget upplevt någon. Med 

självklar självsäkerhet har han således vunnit sin ”dam” (s. 141). Det antyds visserligen att 

Berta i någon mån behåller kontrollen över sin blivande make, för hon gifter sig inte av kärlek 

(s. 140), medan han ”hvarenda gång han såg henne, längtade han att få kalla henne sin” (s. 

142), vilket dock enbart ger uttryck för ett maskulint ägandebegär, men framförallt tjänar till 

att förstärka Bertas dekadenta karaktär (att Sten alls lyckats ”erövra” en så ”modern” kvinna 

snarast förstärker hans dominant maskulina egenskaper).  

Den andra handlingen beskrivs som den direkta orsaken till att Berta säger ja: 

 

Så såg hon honom en gång – på en ridtur de gjorde tillsammans på Djurgården – tygla en 

rasande häst. Hästen kastade sig tillbaka och stegrade sig gång på gång. Hon såg ryttaren 

böja sig fram i sadeln – läpparne hårdt sammantryckta, ådrorna på pannan svälde. – Med 

jernhand stramade han tyglarne, så att djurets hufvud böjdes hårdt mot bringan, och från 

den lyftade handen hven ridspöet ned. – – 

Då hästen ändtligen gick spak och stilla, var Berta Funcke blek som döden. 

Löjtnanten, som red bredvid henne, trodde att det var af rädsla. – 

Två dagar derefter friade excellensen och fick ja. (s. 142) 

 

En scen involverande en häst och kraftfullt agerande i enlighet med den normativa maskulin-

iteten är ett återkommande motiv i verket, som får till följd att Berta ”faller” för den invol-

verade man som uppvisat sin ”manliga” styrka och (handlings)kraft.
34

 Detta, att män uppför 

sig som män förväntas uppföra sig, imponerar på Berta och blir därigenom lika konstituerande 

för önskvärd maskulin agens som för Sten som person. Om Nils Max – väl att märka också 

han adelsman – uppvisar sin andliga överlägsenhet genom att handgripligen tillrättavisa en 

man ur de lägre samhällsklasserna, är Stens tämjande av den rasande hästen närmare för-

knippat med ett maskulint betvingande av djuriska såväl som naturens krafter. Performativt 

talat är händelsen för Stens vidkommande en total framgång, och med ridspöet i ”jernhand” 

etablerar han sig härigenom som den hegemoniska maskulinitetens enda fulländade repres-

entant – eller rentav inkarnation – i verket. Här anas också det latenta våldskapital och den 

fysiska styrka Sten besitter, och som skall visas angående Åke Kalm är detta något åtrå- och 

eftersträvansvärt i Berta Funcke. Som Connell skriver är det ”det framgångsrika hävdandet av 

auktoritet snarare än direkt våld som är hegemonins kännetecken”.
35

 

                                                 
34

 Scenen kan jämföras med Nils Max’ agerande då han förhindrar en berusad kusk att piska en utmattad häst 

(Kleve, s. 68). Se nedan om den dekadenta maskuliniteten.  
35

 Connell, s. 101.  
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Utöver dessa två handlingar beskrivs i förbigående hur Sten i det offentliga är ”mer än 

artig” (s. 140) och att han enligt Berta ”hade takt i högsta grad – teg hellre än han sade en ban-

alitet. Sådant hade ju alltid Berta satt värde på, och det var också det, som först dragit henne 

till honom.” (s. 141) Så konstitueras alltså en hegemonisk maskulinitet, och så ageras den 

performativt: genom ett artigt och måttfullt uppträdande i det offentliga rummet, och genom 

vågade, djärva och framförallt fysiska handlingar då det krävs – detta givetvis kombinerat 

med nobel börd, framgångsrik karriär, rikedom och medelålder. Att denna maskulinitet med 

rätta kan sägas vara hegemonisk bevisas av hur den i bokstavlig bemärkelse är tyglande – av 

såväl hästar som kvinnor.  

 

Den ”misslyckade” borgerliga maskuliniteten 

Den ovan skildrade hegemoniska maskuliniteten, den återhållsamme men beslutsamme borg-

armannen med såväl ekonomiskt som socialt och fysiskt kapital, är alltså vad männen i verket 

har att förhålla sig till. Dessa ideal, den borgerligt normativa maskuliniteten, präglar också 

mycket riktigt de manliga karaktärerna i denna kategoris strävanden och agerande, men som 

det skall visa sig är de inte lika framgångsrika som Sten G. Stjernfalk då det kommer till att 

uppträda ”manligt”. Alla har de sin samhällsklass – i flera fall också yrke – gemensamt, men 

klasstillhörighet är som synes ingen garant för att helt agera i enlighet med denna klass’ köns-

kodade normer. Inte sällan är det Bertas bemötande av de känslor de hyser för henne som 

underminerar deras tillkämpade maskulinitetskonstruktion och får den att rämna. Deras 

”misslyckande” består därför kanske främst i konstruktionens orimlighet och rigiditet, illa 

anpassad som den är för att bemöta ”moderna kvinnor” eller männens egna känslor.  

När Berta efter att ha introducerats i sällskapslivets offentlighet träffar den unge 

löjtnanten Lejonhjerta inleds hennes första verkliga ”flirtation”.  Redan i karaktärsintro-

duktionen beskrivs Lejonhjerta som ”en lång, ståtlig karl” (s. 33), och militäryrket adderar en 

extra dimension av urtypisk maskulinitet. Han dyker upp i romanen mitt under pågående 

skridskoåkning, där han är Bertas kavaljer, och hans första akt i berättelsen är att med ett kort 

”nej” avböja Bertas förslag att de skall ansluta sig till de andra. Självsäkert småleende 

förklarar han att han hellre har Berta för sig själv (ibid.). De slår sig ned på en bänk, och löjt-

nanten sätter sig nära framåtlutad intill Berta och ”[d]er låg i hans blick något som ett ’fresta 

mig icke’” (s. 34), och Berta ”fann ett besynnerligt äggande [sic] nöje i att veta sig vara så 

nära denne store, kraftfulle karl, som kunde göra med henne hvad han ville, och som icke 

vågade.” (s. 35) Hon drabbas av en impuls att vidröra ett litet ärr löjtnanten har vid munnen 
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och under förevändning att pilla bort något han fått vid mungipan driver hon in nageln i ärret, 

varpå Lejonhjerta ”ryckte till och drog sig instinktmessigt tillbaka” (ibid.). Här hamnar han 

alltså på sätt och vis i fysiskt underläge.  

Senare uppsöker Lejonhjerta Berta i hennes hem då båda hennes föräldrar är ute eller 

upptagna. Hon stiger inte upp från skrivbordet under förevändning att hennes fot är skadad: 

”Löjtnanten bugade sig, stammade en ursägt, och hade den takten att låta dörren till matsalen 

stå öppen.” (s. 38) Med sänkt huvud förklarar han att han reser utomlands för att ”studera mitt 

vapen” och eventuellt även gå in i Främlingslegionen. Hans handlingar beskrivs som nervösa 

(ibid.). Vidare förklarar han att han reser därför att han älskar Berta, men funnit sin kärlek ob-

esvarad. Under bekännelsen ser han henne i ögonen, men i takt med att han far ut i anklag-

elser över att Berta förlett honom sjunker rösten till ”en hviskning, en dof, förtviflad hvisk-

ning, der förebråelsen gled öfver i klagan” (s. 39). Han griper hennes händer och frågar med 

”skälfvande lidelse” om hon aldrig älskat honom. Hon svarar nekande. Han bugar sig och 

”med ögonen brännande fästa på henne” lämnar han henne och försvinner ur romanen (s. 40).  

Lejonhjerta är således militär, ståtlig – vacker, rentav (s. 38) – och uppträder korrekt, 

som det att han lämnar dörren öppen indikerar. Ytligt sett – och performativiteten äger som 

bekant rum på ytan – är han alltså sådan en man förväntas vara, men Bertas beteende bryter 

ned honom, och hans maskulina fasad rämnar. Mot slutet antyds av hur ”doft, tillkämpadt” (s. 

40) han talar att han är nära gråten. I och med detta uppstår därför sprickor i ytan, och 

löjtnantens belägenhet påvisar det komplexa för att inte säga näranog ouppnåeliga i den 

hegemoniska eller normativa borgerliga maskuliniteten sådan den konstrueras i verket. Här 

kommer dekadenstematiken i verket till uttryck, för Lejonhjertas brist är densamma som Åke 

Kalms nedan, nämligen att han inte förmår vara ”nog man”, för att parafrasera Berta själv. 

Han varnar med blicken Berta för att fresta honom, men det är i slutändan han som förhåller 

sig maktlös inför henne. 

Här åskådliggörs således könens ”urartning”; antingen är Lejonhjerta helt enkelt för vek 

och ”omanlig” för att kunna hantera ett avslag, eller så är den borgerliga maskulinitetskon-

struktionen inte anpassad och kapabel att hantera en modern kvinna som Berta.
36

 Oavsett 

vilket är Lejonhjerta performativt talat inledningsvis ”lyckad”, i bemärkelsen att han efter-

strävar det borgerliga maskulinitetsidealet och i hög grad lever upp till det, men misslyckad i 

bemärkelsen att hans blottade svaghet inför Berta placerar honom tämligen långt ifrån den 

hegemoniska maskulinitetens soliditet och stabila fasad.  

                                                 
36

 Jfr. Ahlund, s. 33.  
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När Berta efter en sejour i utlandet återvänder till Stockholm möter hon mycket snart 

den unge baronen Åke Kalm. Men innan dess har Berta synbarligen hunnit umgås med andra 

män, för då män inte sägs uppskatta ”qvinnor, som ’de kunna utantill’”, ”roade [det] henne att 

göra eröfringar, hon älskade att se en mans blick brinna af ömhet, att höra hans röst darra” (s. 

81). Åke Kalm introduceras först genom Bertas artonåriga kusin Ester som talar om honom 

med Berta (s. 85ff), synbarligen förälskad, något som blir inledningen till ett triangeldrama. 

Berta ”testamenterar bort honom” till Ester (s. 88).  

När Berta och Åke på allvar möts i texten sker det på en bal där han presenterar sig för 

henne, men ”gick litet flat efter att ha fått löfte om en fransäs” (ibid.). Hon betraktar honom 

medan han sitter mittemot henne och leker med hennes solfjäder, och hon finner honom väl-

klädd, ”smidig och mjuk – nästan väl spenslig” (s. 89), samtidigt som han har ett stolt och 

”smäktande” sätt att höja på huvudet, och ett leende som är ”nästan ömt” (s. 90). De samtalar 

skämtande; när han säger sig sitta och tänka menar Berta ironiskt att ”det är oförlåtligt – det 

har en herre icke lof till på baler”, varpå Åke replikerar: ”Förlåter ni mig, om jag tänkte på 

er?” Under dansen pikar hon honom för att alltid och enbart tänka på sig själv, men de skiljs 

åt i dansen innan han hinner svara ordentligt (s. 90).  När hon efteråt förklarar sig med att hon 

”gifvit akt på, att mycket vackra män i allmänhet icke ha någon tanke för andra” (s. 90f) ler 

han och biter sig i läppen.  

 

”Skall det vara en komplimang? – – ” 

”Från mig är det – jag sätter skönhet mycket högt.” 

Han såg upp på henne – hennes blick var kall. Han kände sig med ens så ytterst 

osäker. Så sade han med en vårdslöshet, som lät allför [sic] affekterad: 

”Åh, men i det hela taget, betyder ju det yttre så litet – [sic] 

Hon såg på honom – samma ögon som i koncertsalen. 

”Såå – för er kanske – – ” 

Senare på qvällen dansade de en extravals tillsammans. (s. 91) 

 

De möts senare igen på kusinen Esters familjehem Ljungby. Berta sitter ensam i lilla salongen 

och läser Zolas Contes à Ninon då ”Åke Kalm trädde in – stilla, ljudlöst, som han brukade” (s. 

92). Då Berta rycker till i överraskning ber han om ursäkt, men hon hävdar att han inte stör 

och de börjar diskutera litteratur. Åke menar sig känna till verket, men Berta menar att han 
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inte kan förstå det och när han småleende frågar varför läser hon honom ett stycke (s. 93).
37

 

När Åke med en ”vague gest” antyder att han inte förstår säger Berta: ”Åh nej – naturligtvis 

icke – ni är ju karl.” Hennes tal om hur alla kvinnor ”lefva i hoppet om en kärlek, som skall 

döda henne, en kyss som skall förbränna henne” gör honom orolig. Här blir texten oklar 

angående vem det är som talar, men med tanke på den inledande retoriska frågan och Bertas 

därefter plötsligt nervösa beteende, gör jag den bedömningen att det är Berta som fortsätter 

sin lilla monolog och frågar: ”Och kan ni säga mig hvarför? – Är det derför att männen icke 

äro nog män eller qvinnorna icke nog qvinnor?” (s. 94)
38

 Åke förblir tyst, vilket antyder att 

ämnet besvärar honom. 

Under en senare promenad varnar Berta ytterst diffust kusinen för ”sådana herrar” (s. 

96) utan att förklara sig vidare. När hon börjar undvika honom noterar Åke, ”en öfvad 

salongskarl”, detta. Så småningom blir han retad, ”[h]an ville se, ’hur i all verlden det hängde 

ihop med hennes kapriser’” (s. 99). Med tiden blir han alltmer intresserad och uppsöker henne 

ofta, ”han, om hvilken man sagt, att han blott lefde för att exponera sin egen skönhet i de mest 

fördelaktiga dagrar, han, som blott hade kall spiritualitet och raffinerad njutningslystnad i 

stället för hufvud och hjerta – denne man kunde icke förstå Berta Funcke” (s. 100). Ett mer 

allmänt ”man” får alltså illustrera Åkes omvittnade – kanske beryktade – fåfänga.
39

 När han 

under ett privat, enskilt samtal anförtror Berta att han inte förstår henne och hon hävdar att 

den ende som någonsin förstått henne är Nils Max, ser han blygt ned och när han frågar ut 

Berta om deras förhållandes natur avbryter hon honom med att han blir för närgången (s. 

101f). ”Ni har – utom er skönhet – något, som jag sätter mycket högt, rent fysisk styrka. Men 

å andra sidan. – – Nej, ni är ändå för mycket af ’Adonis.’” (s. 102), säger hon honom, men 

han hävdar fortsatt, ”litet stolt” (s. 103) att han inte förstår henne.
40

 

De glider ifrån varandra, samtidigt som triangeldramat eskalerar och får sin kulmen 

under en kväll i salongen där Åke, som sitter eller halvligger i en avskild vrå med Berta, 

                                                 
37

 Stycket, sådant det återfinns i Berta Funcke, s. 93: ”Fleur des Eaux n’ignorait pas qu’elle devait mourir 

d’amour; elle se plaisait dans cette pensée et vivait en espérant la mort. Souriante elle attendait le bien-aimé.” 
38

 Ahlund (s. 33) gör samma bedömning och hänför det hela till dåtidens diskussion ”om könsrollernas och t.o.m. 

könens upplösning och urartning”.  
39

 Jfr. Ahlund, s. 27: ”Åke Kalm är mannen som kön”. 
40

 Berta anför på sidan 102 en antik myt för att förklara sig själv: ”’Mins ni’, sade hon mildt – mycket lågt – 

’mins ni myten om Zeus och Semele? Hon visste, att om hon finge se honom som gud, så skulle hon dö – och 

likväl ville hon se honom.’” Detta kan kopplas till vad hon tänker på sidan 141: ”’En ung man, sådan som jag 

ville ha honom, skulle en vacker dag döda mig,’ hade hon en gång sagt till sig sjelf.” Framförallt Andersson och 

Ney har intresserat sig för detta masochistiska drag hos Berta, likväl som för hennes sadomasochistiska drag. 

Dessa båda indikerar paradoxalt nog en (för Berta) önskvärd man som dels är direkt farlig – sannolikt inte enbart 

i bemärkelsen att hans kärlek är ”förbrännande” – och dels en man hon kan plåga och leka med. Då jag här 

fokuserar på männens performativitet faller detta dessvärre utanför undersökningens ramar, men utgör grund för 

vidare uppslag till studier av maskulinitetskonstruktionerna i Stella Kleves författarskap.  
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kysser henne. Ester ser detta och är nära att svimma, vilket avbryter händelseförloppet (s. 

107). Åke försvinner därefter helt ur handlingen och Berta skickas på kur med hänvisning till 

hennes tilltagande bleksot. Hans reaktion får vi aldrig veta något om, men det är med denna 

vågade handling och verkets första kyss av totalt två (enligt ovan har det poängterats hur 

många, även i narrativet onämnda män, drivits nästan till tårar av Berta) han lämnar berätt-

elsen. Att han inte vinner Berta står dock klart, liksom att hon inte älskar honom (s. 108).  

Verket igenom står Åkes fåfänga i fokus, och hans ”ömma leende” sägs endast betyda 

”Se, hvad jag är vacker” (s. 104). Denna månhet om ytan renderar synbarligen Åke somliga 

förment ”omanliga” attribut och gör honom till något av en dandy.
41

 Utan att det ordagrant 

sägs i texten framgår med all tydlighet att han är en ”kvinnokarl”, och att Berta endast utgör 

en kuriositet för honom. Hans misslyckande att till slut erövra denna kuriositet samt sagda 

fåfänga innebär dock att hans handlingar – liksom läraren Boyesens nedan – utgår från en 

accepterad ”manlig” sexualdrift, men utan den maskulina karaktärsfasthet som bör ackomp-

anjera den. Således placerar han sig utanför den hegemoniska maskulinitetens svåruppnåeliga 

sfär, och att det talas allmänt om hans fåfänga – ”man” säger det ena och det andra – antyder 

att detta inte är helt socialt accepterat för en man. Performativt talat är Åke för mycket yta för 

att kunna ”godkännas” fullt ut av det patriarkala systemet – och av Berta.  

Butler menar att kroppen, eller snarare de kroppar som ”bildar de genuspräglade sub-

jektens område”, inte kan ”sägas ha någon beteckningsbar existens innan de markeras med 

genus; därför inställer sig frågan i vilken mån kroppen blir till i och med genusmarker-

ingen”.
42

 Traditionellt – och i Berta Funcke – innebär detta att en markerking av maskulint 

genus förväntas hänga samman med eller rentav härröra ur en manlig kropp (medan Butler 

snarast vill hävda motsatsen). För Åkes vidkommande innebär detta att hans ”nästan väl 

spenslig[a]” figur (s. 89) i kombination med hans fåfänga – och eventuellt även bristande 

självkontroll enär han tycks vara lika ”flirtig” som Berta – blir inseparabla. Ett ”omanligt” 

eller direkt feminint beteende betingar kroppen och gör den i sin tur mer feminin, kanske 

rentav kvinnlig; kroppen eller det biologiska könet präglas (skapas) således av framställt 

genus. I detta sammanhang kan inte hans kroppsliga styrka rädda honom, han är för mycket 

av en Adonis. 

                                                 
41

 ”Dandyn och estetflanören frånkopplar det feminina från kvinnans kroppsliga vara – och tillägnar sig 

feminiteten i bemärkelsen artificiell simulering och illusion.” (Witt-Brattström, s. 159) Citatet avser dock främst 

utpräglat dekadenta karaktärer, till vilka jag inte anser att Åke Kalm kan räknas. Därtill kan invändningar anföras 

mot Witt-Brattströms alltför snabba avfärdande av manliga litterära karaktärer som ”okroppsliga”. Även om 

detta säkerligen var en ambition i verken (jfr. Dahlkvist) vore vidare studier i hur dekadenslitteraturens esteter 

trots alla sina försök besitter ett ofrånkomligt kroppsligt vara  mycket givande.  
42

 Butler, s. 58.  
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Nästa ”flirtation” – och triangeldrama – utspelar sig nere på kontinenten mellan Berta, 

den norske läkaren Leif Thordsen, ”en stor, muskulös karl” (s. 111), och den ryske officeren 

Sergej Octroysky, ”mycket, mycket ung. Spänstig och mjuk i kroppen som en gosse – icke ett 

skäggstrå på den fina läppen” (s. 120). Leif intresserar sig inledningsvis främst för Berta ur 

medicinsk ståndpunkt, som ett fascinerande exempel på en ”qvinna, som har nått det yttersta 

af sin tids onaturliga kultur – en drifhusväxt – en civilisationens abnormitet” (s. 115), och 

uttalar sig generellt dömande och kliniskt och hennes tillstånd, men blir med tiden alltmer 

intresserad av och till slut förälskad i henne.
43

 Han utgör ”en mycket representativ företrädare 

för de nya utilitaristiska och rationalistiska idealens genomslag i genombrottslitteraturens per-

songalleri”.
44

 Men trots att han är ”en hvad man kallar ’modernt’ utvecklad ande – materialist, 

skeptiker och ateist – dyrkade naturvetenskaperna och erkände ingen annan auktoritet än sitt 

eget förnuft”, ”fruktade [han] henne” (s. 115). Han försöker dock visa sig hård och kall gente-

mot Berta, och det sägs rätt ut att han utnyttjar sin läkarställning: ”[H]an – djerft begagnande 

sig af en läkares företrädesrättigheter – slungade ut mot henne sina hårda, skarpa föreställ-

ningar och hänsynslösa omdömen.” (s. 116) Ibland går han enligt Berta för långt, varpå hon 

nonchalerar honom (s. 118).  

Vidare är den modernt sinnade Leif en anhängare av ”qvinnoemancipationen” (Berta är 

skeptisk) och han anklagar i en oavslutad mening, antydningsvis avbruten på grund av blygsel 

eller upprördhet, Berta för att aldrig ha älskat (s. 121). Han brusar upp när hon inte ger något 

rakt svar, anklagar henne för att hon ”går till det yttersta för att få behålla er magt – att fängsla 

– tjusa – förderfva” (s. 122). När Berta skrattande frågar om han är svartsjuk förnekar han 

detta (s. 123), men konfronterar henne därefter ”hänsynslöst som vanligt” med hennes um-

gänge med Sergej (s. 127). Ett senare samtal på en bal där de dansat avslöjar att han är 

irriterad över att hon inte talar tillräckligt ofta med honom, och konstaterar torrt att ”[f]ör er 

har jag då väl i alla fall icke någon annan egenskap [än läkare]”. Hon pikar honom, han lyfter 

undan sin arm: ”’Akta er’, sade han hest, ’fresta mig icke. Jag är då icke mera än menniska, 

jag heller.’” (s. 131) Detta är andra gången i romanen exakt samma formulering (jfr. s. 34) 

förekommer, men för Leif liksom för Lejonhjerta nivelleras denna varning eller detta latenta 

hot genom en senare oförmåga att realisera innehållet i vad som kommuniceras till kvinnor, 

eller rättare sagt Berta. Om än det patriarkala systemet enligt Connell upprätthålls genom den 

                                                 
43

 Ahlund, s. 33, gör samma bedömning; likaså Witt-Brattström, s. 154.  
44

 Ahlund, s. 27; Witt-Brattström skriver på s. 154 att Leif Thordsen är en av de två karaktärstyper Ola Hansson 

mer eller mindre rakt av lånade av Stella Kleve, och menar att den moderne vetenskapsmannen och filosofen 

tillsammans med dekadensesteten utgjorde de nya maskulinitetstyper – ”elitgenus” – som stod i opposition till 

den vulgära kvinnan (s. 157).  
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hegemoniska maskulinitetens hävdande av auktoritet snarare än genom direkt genomdrivning 

av de hot eller löften om våld systemet vilar på, måste likafullt ett såpass tomt hot anses 

utgöra ett nederlag för Leifs genuskonstituerande praktik. Genom att låta antyda sin egen 

farlighet tillskriver han sig själv kapacitet till en fysisk (våldsam) praktik han inte kan leva 

upp till – kanske heller aldrig avsåg leva upp till – men genom vilken han ändå söker behärska 

sin omgivning och därigenom etablera sig själv som maktinstitution, det vill säga som ”man”.  

Till slut, då Sergej lämnat orten, gör Leif ”våld på sin ’stolthet’” och frågar på sitt ”halft 

tvära, halft befallande sätt” om hur saken mellan den unge officeren och Berta hängde ihop, 

varpå hon svarar att ”[svartsjuka] kan jag nu icke lida” (s. 133). Än en gång anklagar han 

Berta för att känna för lite (för att kunna bli svartsjuk), men hon avfärdar honom med att han 

inte kan förstå henne (s. 134). Oaktat detta är han fortsatt instrumentell i behandlingen av 

Bertas sjukdom och samtalar om henne med fadern (s. 134f) medan han uppmanar Berta att 

”beherska” sig (s. 135). När Berta till slut lämnar hotellet mumlar han ”sväfvande” hennes 

namn under hennes långa förklaring om att hon håller av men inte älskar honom (s. 136). Ett 

lågt ”Men hvarför?” förblir obesvarat och Berta – som ogillar scener (s. 144) – ber honom 

enträget vara tyst, vilket antyder att han förmodligen kämpar med orden – och mot gråten (s. 

137). Samtalet avbryts av att översten dyker upp för att föra sin dotter ombord på tåget, ett par 

ytliga trevligheter växlas mellan männen, och Leif, ensam kvar på perrongen, viskar ett sakta 

”Farväl!” (s. 139). Här befinner han sig tämligen långt ifrån den position han eftersträvat att 

etablera, och hans performativa ansatser har resulterat i ingenting.  

Leif har således i sin slutscen gått samma öde till mötes som löjtnant Lejonhjerta, utan 

att för den skull ha mycket annat gemensamt med denne. Uppenbarligen mindre benägen att 

uppvakta och vara kavaljer än Lejonhjerta (och Octroysky) övergår hans fascination för Berta 

i en – på grund av Bertas förmaningar – aldrig direkt uttalad kärlek, som alltså till slut lämnar 

honom ensam och nedbruten, så ”litande blott på sig sjelf och sin egen styrka” (s. 115) han är. 

Just hans fysiska styrka i kombination med läkaryrket och det maskulint konnoterade 

förnufts- eller rationalitetsideal han förespråkar konstituerar honom inledningsvis som en 

ytterst robust och dominant man, ett i performativt avseende framgångsrikt utövat ”manligt” 

genus parat med en kraftig kropp i enlighet med som i verkets inre logik är att förvänta sig av 

en ”man”. Genom sitt vaga hot – ”fresta mig icke” (s. 131) – utövar han dessutom det latenta 

våldskapital genom vilket den patriarkala ordningen upprätthålls. Men också denna 

konstruktion, detta uppträde som modern man, visar sig alltså i slutändan för bräcklig, och 

liksom sin rival kommer han farligt nära gråten. Än en gång spricker således den maskulina 

fasaden, varför inte heller Leif kan sägas göra sitt genus på ett fullständigt framgångsrikt vis. 
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Han strävar efter att vara hård, såväl fysisk som psykiskt, men misslyckas i åtminstone det 

senare avseendet.  

Den tredje i dramat på hotellet, den sjuttonårige Sergej Octroysky, delar Leifs svart-

sjuka, men umgås mer flitigt med Berta, redo att ständigt följa henne när hon ber (s. 123). 

Överlag skildras deras förhållande närmast pedofilt, och just därför blir chocken större för 

Berta när han under en gemensam båtfärd på tu man hand ”var den ende, som vågat taga 

henne i sina armar – han, denne gosse!” (s. 126) och sedan kysser henne (s. 127). Dagen efter 

uppträder han ”käckt […] som om ingenting passerat”, men Berta ”började behandla 

Octroysky som ett barn – vänligt, beskyddande, litet vårdslöst. Han var också så ung – bara 

sjutton år.” Han finns hursomhelst alltid vid hennes sida därefter (ibid.). Stundtals umgås de 

även ensamma, tillbakadragna till en berså där han högläser för henne: 

 

Han satt bredvid och läste högt. Hon älskade hans mjuka, slaviska röst, som gaf de 

franska orden en sådan mild, smekande klang. Men oftast sjönk boken ur hans hand och 

hufvudet gled sakta ned mot hennes skuldra. Och han såg på henne med sina egendomligt 

milda, fuktiga ögon – – – – 

Så naiv han var! – – Hon strök smekande öfver det mjuka håret – – – Ett rigtigt 

barn! (s. 129) 

 

Men när han under tidigare nämnda bal, ”röd i ansigtet” efter att ha ”druckit för mycket” (s. 

131), efter att ha blivit nekad en dans häftigt undrar vad Berta och ”den der norrmannen” nyss 

talade om svarar hon högdraget att han är svartsjuk, varpå han ”blef alldeles ursinnig och grep 

henne i armen”. Han brusar upp, men ångrar sig genast, sjunker halvt ned på knä och bön-

faller om förlåtelse: ”Åh-nej – gå icke – – Ni vet ju, att jag älskar er – så mycket.” (s. 132) 

Berta avfärdar honom föraktfullt och därmed är hans del i romanen över. Han lämnar henne 

och hotellet för att ”spela litet vildt der nere i Saxon” (s. 133).  

Om än texten starkt präglas av Bertas fokalisering och hennes uppfattning av Sergej 

som barnslig är det sådan han framstår också för läsaren. Hans handlande framställs som im-

pulsivt och emotionellt, fjärran från den självbehärskning en i enlighet med normen utövad 

maskulinitet förutsätts uppvisa. I Bertas ögon är svartsjukan hans mest oförlåtande karaktärs-

drag, och detta hänger samman med den mjukhet – eller om en så vill ytlighet – som distans-

erar honom från det borgerliga maskulinitetsidealet. Hans ytlighet är en känslornas ytlighet 

där dessa inte kontrolleras utan omedelbart levs ut, uppenbarligen på ett sätt som i nästa ögon-

blick kan få honom att ångra sig. Till skillnad från Leif Thordsen eftersträvar Sergej möjligen 



22 

 

inte någon överdriven hårdhet (hans ungdom torde vara det främsta skälet därtill; militäryrket 

skänker annars maskulina associationer), men oaktat ambitioner är hans försök att vinna Berta 

i slutändan lika misslyckat som hans försök att vara ”manlig”.   

 

Den avvikande borgerliga maskuliniteten 

Till skillnad från ovan nämnda män, samtliga Bertas ”flirtations”, uppträder de manliga kar-

aktärerna tillhörande denna kategori mer ”korrekt” i förhållande till det borgerliga maskulin-

itetsideal de eftersträvar att uppnå, men avviker ändå – ofrivilligt eller medvetet – från detta i 

någon mån. Den huvudsakliga distinktionen mellan kategorierna består i det för de i detta av-

snitt avhandlade männen uteblivna nederlaget. De rör sig således inom borgerligheten, och 

inte minst fadern är som skall visas på många sätt en typiskt ”manlig” man, men deras agens 

får dem ändå att avvika från den hegemoniska maskuliniteten. Deras maskulinitetskons-

truktion framstår till skillnad från de ”misslyckade” männens ovan som betydligt mindre 

olycklig men desto mer slumpartad i de att de beter sig något avigt eller opassande, men allt-

jämt passerar inom den borgerliga sfären. Det blotta faktum att de kan sägas vara något avvik-

ande från det ideal de lever efter eller åtminstone präglas av – att det borgerliga maskulin-

itetsidealet är internaliserat i samtliga karaktärer i verket är inget vågat påstående – belyser 

dock än en gång detta ideals oförenlighet med den (visserligen fiktiva) verklighet karaktärerna 

konfronteras med.   

Ingen närmare beskrivning ges av Bertas far, men i romanens början sägs att han är 

officer, varifrån han snart avancerar till major, och senare även blir överste. Han förblir rom-

anen igenom namnlös och refereras endast till genom sin titel. Fadern avviker också från de 

övriga karaktärerna genom sitt rättframma, jovialiska sätt – bland annat tycker han att något är 

”förbannadt roligt” (s. 63) och han anser att ”Åh, för fan, ni måste komma [på besök]” när han 

och Berta skall skiljas från Leif Thordsen (s. 137). Tidigare forskning har i synnerhet upp-

märksammat hans propagerande för fri uppfostran och hans återkommande fras ”Man skall 

aldrig tvinga barn”. Detta kombineras, som det skall visa sig tämligen paradoxalt, med en i 

övrigt traditionellt patriarkal roll som (godhjärtad) familjefar. Bland annat tar han Bertas parti 

mot hustrun/modern (s. 4), gläds över att Berta ”lekte nu alltid helst med pojkarne, sprang i 

kapp med dem, slogs, brottades, och ansträngde sig till det yttersta för att icke synas ’våpig’ 

eller ’flickaktig’” (s. 6f) och säger skrattande till sin fru: ”Du kan väl se, kära Emmy, att Berta 

har smak nog att föredraga karlsällskap.” (s. 10). Här låter han förvisso sin dotter göra som 
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hon vill och framstår som allt annat än sträng, men reproducerar underligt nog typiskt mask-

ulina drag och premierar ”manlighet” hos sin dotter.  

Hans roll som familjens överhuvud framträder tydligast inför giftermålet när han med 

en öm blick på sin dotter föreslår de nyförlovades skål, med övertygelse om att Berta ”skulle 

bli en utmärkt maka för den man, hon af kärlek valt”, varpå Berta ”kände som en isande tyngd 

öfver sig – den börda faderns kärleksfulla förtroende lade öfver hennes själ.” (s. 143) Kärleks-

full eller inte är hans förtroende en börda och inget att ta lätt på. Här är hans inflytande 

markant, och även om han betonar att dottern valt sin make av kärlek framstår hans lyck-

önskning snarast som ett ok än något annat. I detta avseende uppvisar fadern lägst latent 

våldskapital av samtliga män i verket och framstår genomgående som sympatisk om än för 

Berta betungande. Denna något motsägelsefulla relation kan förklaras dels genom Bertas 

position i verket som fokalisator, och att hon har en god relation till fadern framgår tydligt, 

dels genom det i verket intakta patriarkala genussystemet, där en aldrig så mild och vänligt 

sinnad fader förblir en auktoritet att akta – även för Berta.  

Vad som i slutändan ändå placerar fadern utanför den hegemoniska maskulinitetens 

svåruppnåeliga ideal är dels att hans handlingar kan beskrivas som nervösa (s. 47), dels just 

den frihetliga barnuppfostran han så ivrigt förespråkar, som på inget vis är för patriarkatet 

legitimerande utan tvärtom bidrar till förekomsten av just sådana avvikande och utmanande 

kvinnor som Berta. Förvisso propagerar han för ”manligt” konnoterade egenskaper som något 

positivt även hos flickor och blir därigenom tillsynes omedvetet en av verkets mest subversiva 

karaktärer, men resultatet av detta framhävande av maskulinitet får alltså oväntade resultat – 

resultat som knappast tjänar det patriarkala system fadern själv gynnas av. I detta avseende är 

hans fru – en betydligt mer anonym karaktär i verket trots att hon till skillnad från översten 

ges ett namn – en betydligt bättre värdereproducent och bevarare av genussystemets normer 

och hierarkier. Detta innebär att översten är en tämligen intressant hybridkaraktär som på en 

gång förmår utöva en ”korrekt” borgerlig maskulinitet performativt, och samtidigt inom ram-

en för denna typiska ”manlighet” – förmodligen omedvetet – underminerar densamma. För-

hållandet visar på det komplexa och inte sällan motsägelsefulla i maskulinitetskonstrukt-

ionerna i verket, som på detta vis internt och på sikt upplöser sig själva.
45

 

Kusinen Erik, tre år äldre än Berta, är den första manliga karaktär att ha något som kan 

liknas vid ett erotiskt förhållande till Berta, åtminstone insinueras att det är så den tioåriga 
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 Jfr. Connell, s. 101: ”När villkoren för patriarkatets försvar förändras så undergrävs basen för att en viss typ av 

maskulinitet ska kunna hävda sin dominans. Nya grupper kan utmana gamla lösningar och konstruera en ny 

hegemoni. Vilken som helst av dessa grupper av män kan utmanas av kvinnor. Hegemoni är därför en historiskt 

föränderlig relation.” 
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Berta uppfattar situationen. Tidigare forskning har i hög grad uppehållit sig vid den scen där 

Berta på ett mycket – i vid bemärkelse – sensuellt vis leker med Eriks kadettmössa, som 

”kändes fuktig och luktade starkt af hår” (s. 12), varpå Erik med sina ”stora röda händer” 

(ibid.) håller fast henne, kräver att hon skall lyda honom, jagar efter och slutligen nyper henne 

hårt i örat. Samma kväll ser Berta det röda nypmärket i spegeln och ”[h]on rodnade ända upp 

till hårfästet – hon blygdes, hon visste egentligen icke hvarför” (s. 14).  

För min studies vidkommande är det mest intressanta Eriks dominanta drag och hur han 

på alla sätt beskrivs som fysiskt överlägsen Berta. Att det antyds att Berta uppskattar ”leken” 

överensstämmer väl med hur hon långt senare efter att ha förlovat sig med den betydligt äldre 

Sten G. Stjernfalk ådrar sig: ”’En ung man, sådan som jag ville ha honom, skulle en vacker 

dag döda mig,’ hade hon en gång sagt till sig sjelf.” (s. 141) Detta masochistiska drag är här 

framförallt intressant för hur det genom Bertas fokalisering blir ett medkonstituerande drag 

hos den önskvärda, maskulina agensen.
46

 Kusinen Erik är visserligen släkt med Berta och 

endast tretton år gammal då denna scen utspelar sig (varefter han försvinner ur romanen), 

varför han aldrig riktigt kan tillskrivas en performativt konstituerad ”manlighet” i enlighet 

med den hegemoniska maskulinitetens föreskrifter och ideal, men heller inte kan ses som ett 

misslyckat försök att reproducera denna maskulinitetskonstruktion. På grund av sin ålder och 

sitt ringa utrymme i berättelsen är Erik således den egentligen svåraste manliga karaktären att 

placera i verket, men jag bedömer ändå att han i slutändan hör hemma bland de avvikande 

borgerliga män, eller rättare sagt pojkar, vilka inte fullt ut lyckas leva upp till maskulin-

itetsidealet, då hans överdrivna aggressivitet utan hans egen förskyllan förpassar honom till ett 

opassande okontrollerat beteende som – av förklarliga skäl – är barnets och inte mannens. 

Han misslyckas därför inte nödvändigtvis, men har helt enkelt ”inte tid” (i termer av 

levnadslängd såväl som i narrativt utrymme) att framgångsrikt framställa sig själv som man.   

Ytterligare en något avvikande man är doktor Boyesen, som undervisar Berta i mate-

matik då hon är omkring femton år gammal. Doktorn visar Berta en ”litet påfallande upp-

märksamhet” som hon dunkelt begriper är ”taktlös och malplacerad” (s. 21). Boyesen är 

mycket ung och skrattar ofta (s. 22). Han tvingar Berta att komma fram till tavlan och bevisa 

ett svar hon mumlat fram men som han accepterat, och betraktar henne noggrant – texten 

redogör här inte för om det är en förment objektiv beskrivning av Bertas kropp och kläder vi 

ges, eller om det är genom Boyesens objektifierande blick vi ser henne, även om det sist-

nämnda förefaller troligast – medan hon sträcker sig för att skriva. När hon är färdig ställer 
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han sig bredvid henne, ”temligen nära”, tar kritan ifrån henne och förbättrar hennes figurer 

under uppmaningar åt henne att fortsättningsvis rita bättre (s. 24). Detta är den enda scen i 

vilken Boyesen figurerar, men han hinner ändå på sina få sidor uppträda opassande. Detta är, 

som synes av Bertas internaliserade uppfattning om sociala normer, ett icke önskvärt be-

teende, och även om Boyesens maktposition som lärare och sexuellt laddade betraktande kan 

tillskrivas ett typiskt ”manligt” beteende – män förväntas av såväl Berta som romanen i stort 

vara de sexuellt pådrivande – är det tydligt att Boyesens agerande här faller utanför mask-

ulinitetsnormen, varför han sin bildning och tillhörighet till borgarklassen till trots inte förmår 

leva upp till dess normer, i synnerhet vad gäller sedlighet. Boyesens försök att genom sitt het-

erosexuella begär (efter en alltför ung elev) göra sin maskulinitet blir därför missriktat och tas 

heller inte väl emot. Begärsreproduktionen är således korrekt riktad enligt den heterosexuella 

matrisen, men inte korrekt utövad.  

 

Den dekadenta maskuliniteten 

Medan både de ”misslyckade” och de avvikande borgerliga männen eftersträvar samma mask-

ulinitetsideal eller åtminstone lever i skuggan av dess legitimerande praktiker, är den deka-

denta maskuliniteten ett medvetet uppror – eller snarare en avsiktligt slapp protest, för få 

saker tycks i Berta Funcke vara så ”omanliga” och dekadenta som mjukhet och handlings-

förlamning eller -ovilja – och ett ”aktivt” avståndstagande från detta maskulinitetsideal. Detta 

innebär också att den dekadenta maskulinitetskonstruktionen är mer medveten än de övriga, 

då den hegemoniska är ett tillsynes självförklarande upprepande av förment ”manliga” attribut 

och de övriga bleka eller misslyckade kopior av detta ideal. Som Witt-Brattström nämnt är 

den dekadenta maskuliniteten i ovanligt hög grad en konstruktion, och en betydligt mer 

(själv)medveten sådan än den normativa maskulinitet den utmanar. Behovet av att uppträda 

kommer sig av behovet att på ett iögonenfallande vis manifestera sitt avståndstagande. En på 

detta vis medveten maskulinitetskonstruktion medför också större risk att misslyckas enär 

linjerna för det önskvärda beteendet, definierade som de är av de män som själva utövar det, 

är extremt tydliga och ständigt och aktivt återskapade i den kroppsliga praktiken. Agensen 

sker därför här av nödvändighet i extremt hög grad på ytan. 

Den dekadenta maskuliniteten representeras i Berta Funcke av författaren Nils Max. 

Nils Max är av ”förnäm, mycket gammal familj”, men redan beskrivningen av släkten som 

”för gammal” (s. 44) etablerar honom som en representant för dekadenstematiken i verket. 

Hans melankoli är bottenlös (s. 56) och hans ”djupt sentimentala och raffineradt sensuella 
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natur” (s. 57) trivs i Palmehuset i botaniska trädgården i Köpenhamn. Där, i värmen och med 

”det dofva bullret från den stora staden, – dämpadt, monotont” (s. 60), skriver han på sin nya 

roman och hemsöks av hallucinationer (s. 59, 61). Vidare beskrivs Nils som ytterst själv-

upptagen, ”han ville göra reklam med sitt utseende” och kallades under studietiden för 

”Narkissos” av kamraterna (s. 43). Som visats ovan angående Åke Kalm är fåfänga hos en 

man ett närmast skandalöst karaktärsdrag.  

Då han första gången skiljs från Berta konstateras att ”Han kände ingenting – var bara 

trött” (s. 58). När han summeras i en samling adjektiv är dessa ”aristokratisk och melankolisk, 

sentimental och excentrisk” (s. 73). Framställningen av Nils Max, enligt Ahlund med all säk-

erhet modellerad på författaren Herman Bang (som också skrev förordet till Berta Funcke och 

lät översätta och utgiva föregångaren ”Flirtations”),
47

 är således närmast övertydlig i sitt upp-

radande av dekadenstopoi. Mycket riktigt placerar också Ahlund Nils Max med hans ”aristo-

kratiska esteticism” bland dekadenterna.
48

 Även Witt-Brattström definierar Nils Max som 

”den melankoliska dekadensesteten”.
49

 

Detta alltså endast i beskrivningen av Nils, men också genom sin agens uppvisar han i 

princip alla dekadentens typiska drag. Redan de ”dårskaper och extravaganser” (s. 45) han 

anges ha ägnat sig åt under studieåren antyder en antingen bristande förmåga till självkontroll 

(det vill säga något ”omanligt”) eller – mer sannolikt – medvetet provokativa utsvävningar i 

jakt på sensationer. Kort efter det att Berta under en Europaresa sammanstött med Nils Max 

besöker de tillsammans med Bertas far Kölnerdomen, där Berta iakttar hur Nils sjunker ihop 

liksom i bön, men på frågan om han är katolik svarar han nekande, men tillfogar att han 

uppskattar ”detta mummel och hviskande af böner” och fortsätter viskande, med halvslutna 

ögon att det när han hör detta känns ”som om man strök öfver hela min kropp med en våt, 

mjuk borste” (s. 49). På samma vis indikerar hans något barnsliga, manierade sätt att äta (s. 

48) såväl avvikelse från sociala normer som eventuell bristande självbehärskning. I dessa 

introducerande scener demonstreras således Nils Max’ avvikelse; han gör sig helt enkelt 

obekväm – antingen det nu sker av oförmåga eller ovilja att uppföra sig som det förväntas.  

I performativa termer är dock Nils’ tidsmässigt långtgående förhållande till Berta mer 

intressant att betrakta. När de första gången skiljs och han ”kände ingenting – var bara trött”, 

vill Berta ”draga honom intill sig, lägga sin mjuka kind mot hans och kalla honom broder” (s. 

58). Också senare förblir deras relation högst asexuell, och det framkommer att de behåller 
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det formella tilltalet också då de träffas ensamma hemma hos Berta (s. 69). När de för andra 

gången skall skiljas funderar Berta ”icke på, om den [känslan inför Nils] kunde kallas vänskap 

eller kärlek”, och äktenskap anser hon vara uteslutet (s. 74). Ändå framhålls hur Nils under 

långa, privata samtal närmast docerar för en passivt lyssnande Berta och behärskar henne helt 

(s. 72). Han njuter av det hängivna men återhållsamma i förbindelsen, som alltså inte måste 

förstöras av erotik, något som skulle komma honom att ”vämjas vid njutningen” (ibid.). 

Under dessa samtal är hans röst ofta affekterad och kraftlös, men ändå intagande (s. 70), och 

han talar exalterat, främst om sig själv (s. 71). Berta lyssnar och lär (s. 73), och när de alltså 

skiljs konstateras att vad Nils alltid älskat hos Berta ”var hans eget verk i henne, hans eget 

naturel hos en ung, begåfvad qvinna” (s. 78). Istället för ännu ett blaserat avsked veknar han 

dock nu inför Bertas sårbarhet: ”I detta ögonblick älskade han henne som en man älskar.” 

(ibid.) ”I detta sista ögonblick” övermannas således den annars så resignerade Nils av kärlek – 

som på ett självklart vis framställs som heterosexuell sådan. Denna kärlek förblir dock, i 

enlighet med romanens huvudtema, icke utlevd. Detta trots att regelrätt äckel sägs vara hans 

vanliga reaktion på erotik eller nära förbindelser.  

Här spelar alltså Nils plötsligt helt i enlighet med de förväntade reglerna för relationer 

mellan könen, trots att han tillsynes aktivt ansträngt sig för att på olika sätt uppsätta sig mot 

och avvika från den normativa maskuliniteten; han beter sig helt enkelt ”omanligt” fram till 

denna scen, men gör – helt i linje med såväl romanen överlag som sin karaktär – inget av sin 

heterosexuella kärlek. Genom att skapa en motmaskulinitet gör han sig effektivt till just den 

feminiserade dekadentestet han söker vara, men är inte sen att uttala sig kategoriskt och 

nedlåtande om ”alla qvinnor” (s. 55).
50

 Väl att märka sker också hans agens, i enlighet med 

vad Butler säger om performativiteten, primärt på kroppens yta, trots att Nils i så hög mån 

söker vara en hjärn- eller själsvarelse. Hans avvikande beteende demonstreras genom närmast 

övertydliga gester, såsom skrivandet i Palmehuset (s. 59ff), och hans alternativa maskulinitet 

konstitueras på exakt samma praktiska – men inte maktmässiga – villkor som den normativt 

borgerliga motsvarigheten.  

Det är vidare intressant att notera med vilken självklarhet Nils’ sexualitet eller begär 

förväntas emanera ur hans könstillhörighet (en man förväntas förälska sig i kvinnor) enligt 

den heterosexuella matrisens tvingande reproduktion av begär som en produkt av genus, 

samtidigt som det, vilket Ahlund påvisat, finns en tydlig anspelning på att Nils skulle vara 

                                                 
50

 Jfr. Witt-Brattström, s. 159. 



28 

 

homosexuell då Berta liknar honom vid ”en ung Antinous” (s. 55).
51

 Av denna anspelning 

görs inget ytterligare, och som visats förhindrar det alltså inte Nils från att älska såsom en 

”man” förväntas älska en kvinna. Genussystemet med den normativa heterosexualiteten för-

blir intakt och därigenom begripligt, men det är anmärkningsvärt att notera att just Nils, som i 

lägst utsträckning – faktiskt bara i den ovan citerade meningen – är kär i och alls intresserar 

sig för Berta, också blir hennes mest långvariga vän, åtminstone brevledes (s. 101, 140) och i 

någon mån agerar ”andlig” eller snarare estetisk rådgivare åt henne. 

Avslutningsvis två scener som komplicerar Nils som karaktär och också för honom när-

mare den borgerliga maskulinitetskonstruktionen. När Nils och Berta efter det första avskedet 

träffas igen är Nils, som magrat, inledningsvis frånvarande och oroad över att Berta känner till 

så mycket om honom och hans inre (s. 63), för ”en qvinna kan lättare och mera helt sätta sig i 

ett främmande själslif, än en man förmår” (s. 64). Uttalandet görs av verkets berättarröst och 

motsäger således Anderssons påstående. När de ändå börjar umgås oftare hör Berta under en 

social tillställning Nils och en annan man, ”ordföranden i ett aktiebolag”, samtala i ett annat 

rum om hur mannen ifråga vill ha Nils till redaktör för en nygrundad tidning (s. 65). I detta 

homosociala sammanhang (männen befinner sig i rökrummet) yttrar sig Nils ytterst resolut, 

och för att tacka ja kräver han ”Ledningen af bladet – nej, icke ledningen, men magten, 

oinskränkt magt, annars kan jag ingenting göra. Och så förändradt politiskt program: bestämd 

vensterpolitik, men ingen radikalism.” Här talar han med ”fast, kall klang” (s. 66). Genast 

förstår Berta ”huru fruktansvärdt ärelysten den mannen var” (ibid.). Samtalet fortgår och 

ordföranden, som till en början framstått som den mer dominante av de båda – han sitter 

gränsle över en stol medan Nils ”slingrande” går av och an över golvet (s. 65) – och helt klart 

representerar såväl kapitalet som borgerligheten, får ”fruktan” i blicken när han inser vilka 

stora, ekonomiska risker Nils är beredd att ta. Här uppträder Nils plötsligt handlingskraftigt 

och riskbenäget på ett mer ”manligt” eller normativt maskulint vis. Genom att visa sig oför-

färad etablerar sig Nils som den dominante i sammanhanget, vilket bör ses som ett led i hans 

performativa uppror mot den normativa maskuliniteten (eller kanske samhället överlag). I 

detta sammanhang approprierar han – eller snarare återvänder till – manligt konnoterade 

attribut för att utmana den andre. Hans ambition är därtill tämligen typiskt maskulin, både i 

sig själv och genom sitt mål.  
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Scenen får Berta att minnas ”en annan scen, der också Nils Max varit hjelten” (s. 67f). 

Nils hade några dagar tidigare vridit piskan ur handen på en berusad kusk som piskade sin 

utmattade häst:  

 

Hon såg den smala, väl behandskade handen vrida piskan ur kuskens grofva, röda, och 

hans stora, klumpiga gestalt ett ögonblick liksom sjunka ihop inför den förnäma 

öfverlägsenheten i detta energiska, bleka ansigte, som böjde sig ned öfver honom. 

– – – Och från denna afton beherskade Max Berta. (s. 68) 

 

Här kombineras Nils’ mer feminina drag, associerade med sensibilitet och vad som måste 

vara en andlig överlägsenhet, med manligt konnoterad handlingskraft, uttryckt genom det 

handgripliga förfarandet. Dessa två scener tycks svårförenliga med Nils Max’ karaktär i 

övrigt. Jag gör den bedömningen att performativitet är en situationell akt, där de föreliggande 

omständigheterna dikterar hur karaktärerna skapar sitt genus. Nils vinlägger sig i regel om att 

upprätthålla vad som kanske närmast är att betrakta som en utstuderad fasad, i synnerhet vid 

umgänget med Berta, men kan – i de få fall då hans känslor verkligen berörs – agera annor-

lunda, och då som en man i fiktionen förväntas göra. Han är således mer än de andra männen i 

verket en aktiv medskapare av sin genusidentitet, men ”återfaller” så att säga i en mer typisk 

maskulinitet vid stark affekt (då han ser hästen respektive Berta plågas eller då han ser en 

chans att vinna inflytande). Detta innebär att också Nils – kanske inte förvånande – är starkt 

präglad av och i viss mån försöker leva upp till den borgerliga maskulinitetsnormen. I de 

scenarier där han däremot helt behärskar situationen – och som synes också gärna andra 

karaktärer – gör han sig medvetet till en dekadent och uppträder mer än någon annan i verket. 

 

III. Sammanfattning och diskussion 

Stella Kleves roman Berta Funcke kan ovedersägligen betraktas som en del av den svenska 

dekadenslitteraturen, inte minst på grund av hur den behandlar det för genren återkommande 

temat om könens ”urartning”. Verket är i princip en tablå över hur en ”’modern’ och ’excent-

risk’” kvinna kolliderar med en rigid och nästan alltid omöjlig maskulinitetsnorm. Tidigare 

forskning har uppmärksammat romanens banbrytande kvinnoporträtt, men titelkaraktärens in-

verkan på de manliga karaktärerna har hittills underskattats eller helt förbisetts. 

Jag har i undersökningen av romanen identifierat fyra maskulinitetskonstruktioner – den 

hegemoniska, den ”misslyckade” borgerliga, den avvikande borgerliga och den dekadenta 
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maskuliniteten – vilka alla figurerar och opererar inom samma system av legitimerande och 

begripliggörande genuspraktiker, om än på olika vis. I toppen på makthierarkin står föga 

förvånande den hegemoniska maskulinitetens närmast ouppnåeliga idealbild av en solid, stabil 

man ur borgerligheten förevisande typiskt ”manliga” drag såsom styrka, mod och själv-

kontroll. Denna maskulinitetskonstruktions krav på att i alla situationer visa sig ”manlig” 

medför dock att endast en karaktär i Berta Funcke verkligen kan sägas utgöra en fulländad 

representation av denna i verkets inre logik önskvärda maskulinitet. De övriga männen förblir 

dock starkt präglade av den hegemoniska maskuliniteten och försöker i regel anpassa sig till 

och efterleva dess direktiv för ”manligt” beteende, men misslyckas – primärt på grund av 

Berta – och försvinner förnedrade och förkrossade ur romanen. Andra beter sig bara avvik-

ande, utan att de facto misslyckas i sitt utövande av genus, men också utan att fullt ut repro-

ducera den dominerande, borgerliga maskulinitetskonstruktionen. Det enda alternativ som 

presenteras till den hegemoniska maskuliniteten är den dekadenta, där genus istället begrip-

liggörs genom ett aktivt avståndstagande från den normativa maskuliniteten. Istället skapas 

här, genom approprierandet av förment feminina kvalitéer, en motmaskulinitet där finkänslig-

het, estetik och blaserad livsleda är de framträdande och premierade dragen. Som visats är 

dock inte heller detta avsiktligt slappa uppror helt opåverkat av den socialt förhärskande och 

för den patriarkala ordningen legitimerande hegemoniska maskuliniteten, då synbarligen även 

en dekadent man då det gynnar honom eller då hans fasad rämnar kan tillägna sig stereo-

typiskt ”manliga” egenskaper. 

Överlag är fasader som rämnar ett återkommande tema i Berta Funcke. Männen an-

stränger sig för att göra sitt genus på ett framgångsrikt sätt, men misslyckas nästan alltid, vare 

sig de är borgare med aspirationer på att vara ”riktiga män” eller dekadenter med motsatta 

ambitioner. Ingen av romanens karaktärer är endimensionell, med möjligt undantag för den 

hegemoniska maskulinitetens företrädare Sten G. Stjernfalk. Liksom de flesta av de män som 

söker vinna Berta lider nederlag och inte sällan är nära gråten, så visar sig verkets dekadent, 

Nils Max, ofrivilligt ”manligare” än vad hans livströtta yta söker ge sken av. Genus är i verket 

i allra högsta grad en iscensättning, mer eller mindre medveten från karaktärernas sida, men 

innebär nästan alltid en ofrivillig avvikelse från de regler och normer männen själva uppställer 

och eftersträvar. 

De performativa akter genom vilka karaktärerna söker skapa sin maskulinitet (och däri-

genom underförstått även sitt kön och sin heterosexualitet) – allt från korrekt artighet till 

tämjandet av hästar – belyser därigenom genussystemets potentiella instabilitet, vilket leder 

till (identitets)problem för dem. Även den i övrigt så normbrytande Berta frågar sig vad 
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hennes olycka kommer sig av: ”Är det derför att männen icke äro nog män eller qvinnorna 

icke nog qvinnor?” Alla handlingar och alla uttalanden – inte minst de som är menade att 

förföra – sker på kroppens yta och avser ge sken av männens inherenta maskulinitet, men når 

så gott som aldrig hela vägen fram och blottlägger snarast en inre brist. Den heterosexuella 

matrisen gäller visserligen i verket, trots anspelningar på Nils Max’ eventuella homosexuali-

tet, men den begripliggörande performativiteten räcker synbarligen inte till. Männen som män 

är endast fullt ut begripliga utifrån deras misslyckade eller missriktade försök att bete sig 

”manligt”, och således är maskulinitet i Berta Funcke något av en paradox. Att vara maskulin, 

oavsett på vilket sätt detta görs, är näranog omöjligt, och en uppgivenhet inför den pågående 

degenerationen framträder i romanen. Som performationer betraktade är därför maskulinitets-

konstruktionerna i verket ständiga misslyckanden att reproducera bokstavligen föråldrade 

förväntningar och regler för förment ”manligt” beteende. På detta vis blir maskulinitet i Berta 

Funcke alltid en oavsiktlig parodi på vad den försöker vara. 

Om än det inte varit mitt fokus föreligger gott om uppslag för vidare forskning kring 

maskulinitetskonstruktioner i Berta Funcke, bland annat hur Bertas sexuellt laddade sätt att 

betrakta och bedöma män som objekt blir en medkonstituerande faktor i deras maskulinitet 

och av de maskulinitetskonstruktioner verket uppvisar. Också den anmärkningsvärt frånvaran-

de homosocialiteten i verket förtjänar uppmärksamhet. Därtill vore det givande att se till hur 

Bertas uppvisande av förment ”manliga” drag (hennes objektifierande blick, hennes förkärlek 

för manligt konnoterade samtalsämnen, hennes ”pojkaktiga” drag som liten) för henne 

närmare dekadensens mer androgyna idealgestalter. Det är överdrivet att kalla Berta Funcke 

för en subversiv roman, men i detta avseende närmar sig verket den genusöverskrivande 

performativitet Butler talar om, det vill säga rent genustrubbel.  
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