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Abstract  

Camilla Wallin Bergström:  Otrogen läsning: Debatter om feminina publiker 1808-1815. 

Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-uppsats, höstterminen, 2013. 

 

Gendered reading has a history of intense debate and negotiation. In this essay I will examine 

how feminine and masculine reading was construed in the early 19th century through three 

Swedish texts that all give a didactic, moral and instructive opinion about gendered reading. 

They consist of an advice manual, a collection of letters and a periodical featuring an assortment 

of suitable reading material, all published between the years of 1808-1815 and directed to a 

female audience. As the male sex was generally considered the invisible, desirable norm and the 

female sex tended to be viewed as deviant and problematic, gendered discussions are inclined to 

focus on the latter. I will argue that female reading is largely construed in relation to the 

bourgeois marriage while the male is construed in terms of citizenship. Many of the 

characteristics of reading women are thought to be shared by other reading audiences such as 

children, foreigners and the lower classes, and these feminine and often reprehensible traits 

permeate the ways our society discuss good and bad media publics. On a broader scale I will 

demonstrate how the assumed qualities in the female reader is part of a continuous and 

normative rhetoric concerning feminine media audiences which disqualifies their citizenship and 

excludes them from civil rights and self-governance. I argue that feminine audiences in all media 

debates are understood as physical, sexually promiscuous or violent, thus threatening the 

masculine social order and the bourgeois ideals of rationality, marriage and citizenship. 
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Inledning 

 

Frågor om vilken litteratur som bör läsas, och hur läsandet bör gå till, ingår i en livlig och 

återkommande historisk debatt. Det talas gärna om att vi i dagens samhälle läser för lite eller på 

fel sätt: att läsandet är flyktigt, smaklöst eller oreflekterat.  

Det kan bero på att lästa medier har en stor plats i vår kultur som förmedlare och 

upprätthållare av kunskap, normer och identiteter. De omgärdas av övertygelsen att de kan 

påverka, förbättra eller i vissa fall korrumpera läsaren, ibland på grund av mediets utformning 

och ibland på grund av textens innehåll, och det är därför av stor vikt att läsandet går till på ett 

önskvärt sätt.
1
 Genom bokens historia som massmedium kvarstår föreställningar om god och 

mindre god litteratur, om värdet av fostrande inslag i texter och om ansvaret hos läsaren att 

konsumera medborgerligt nyttiga verk.  

Det går att återfinna liknande teman i diskussioner om andra medier, som film, television, 

serietidningar och internet – men även mer okonventionella kommunikationsförmedlare som 

exempelvis tåg, bussar och cyklar. Invävt i debatterna kring mediers optimala tillämpning finns 

en uppfattning om att de bör regleras och användas med urskiljning, och ofta innebär det också en 

förväntan om att mediet hanteras och konsumeras olika av olika grupper, exempelvis beroende på 

kön, ålder eller klasstillhörighet. Även inom mediet finns det genrer som är kodade efter kön eller 

klass: litteratur riktad till kvinnor handlar gärna om relationer och den privata sfären, medan 

böcker avsedda för män handlar om krig, politik och det offentliga. Genrerna förväntas läsas av 

antingen kvinnliga eller manliga läsare, och på ett antingen feminint eller maskulint sätt.
2
 

I ljuset av detta vill jag undersöka debatten om feminint och maskulint läsande av olika 

tryckta medier under tidigt 1800-tal. När bokmediet började masskonsumeras och spridas till en 

allt större publik var förhandlingarna kring dess funktion i samhället som rörligast. Genom den 

ökade produktionen av böcker under 1700- och 1800-talen blev många sorters texter tillgängliga 

för växande delar av europeiska samhällen, framförallt i borgarklassen, men samtidigt utsattes 

läsningen och ibland mediet själv för skarp sociologisk och medicinsk kritik. Bokkonsumtion 

                                                
1
 Linda Fagerström och Maria Nilsson, Genus, medier och masskultur (Malmö, 2008), s. 27. 

2
 Exempel på hur medier kodas efter kön, ålder, klass och status går det att läsa om bland annat i Fagerström och 

Nilssons Genus, medier och masskultur, s. 40-48, 90-116 och 133-157, och i Kirsten Drotners “Dangerous Media? 

Panic Discourses and Dilemmas of Modernity” i Paedagogica Historica: International Journal of the History of 

Education, 35 (London, 1999).  
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kopplades tidigt till uppfattningen om en medföljande bildning, eller brist därpå, och 

argumentationen knöts till den växande forskningen om medicin, kön och sexualitet.
3
  

Denna debatt tog sig bland annat uttryck genom en ny genre: etikett- och handböcker om 

läsning, som skulle hjälpa 1800-talets borgerlighet att navigera mellan de böcker av förmodat 

tvivelaktig kvalitet som tycktes spridas i okontrollerade mängder.
4
 Många av de råd och 

instruktioner som sådana etikettböcker erbjöd särskilde noggrant mellan de texter som var 

passande för män och de som var passande för kvinnor. Eftersom maskulint läsande inte bara är 

det önskvärda utan den tysta, ovedersägliga normen så uttalar sig dessa handböcker i första hand 

om kvinnors läsning, och framförallt feminin läsning. Mäns maskulina läsning figurerar istället 

som en osynlig, självklar referenspunkt för att exemplifiera det normala, hälsosamma eller 

uppbyggliga.
5
 

Fostrande och moraliserande normer reglerade allt socialt beteende under 1800-talet, inte 

bara när det gällde medier och mediebruk.
6
 Diskussionen om läsande präglades därför redan 

tidigt av försök att uppmuntra till god litteratur och avskräcka från mindre god, där romanen 

ansågs feminint problematisk, medan mer vetenskapliga och filosofiska texter räknades till ett 

gott, samhällsnyttigt, maskulint kanon. I konstruktionen av denna önskvärda och mindre 

önskvärda litteratur finns en dynamik som inte bara säger något om vårt samhälles litterära kultur 

utan all mediekultur som avspeglar liknande värderingar och normer. 

 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur konstruktionen av könsidentiteter relaterar till diskussionen 

om borgerligt läsande under det tidiga 1800-talet. Hur framställs och förhandlas den feminina 

läsningen i relation till den maskulina? Hur relaterar debatten om kön och sexualitet till frågor om 

läsande? Denna debatt kommer att analyseras inom ramen för ett större mediehistoriskt 

sammanhang, där jag vill undersöka vilka personliga och samhälleliga konsekvenser olika typer 

                                                
3
 Erich Schön, “Kvinnors läsning - romanläsare i det sena 1700-talet”, sv. övers. i Böcker och bibliotek – 

Bokhistoriska texter, red. M. Björkman (Lund, 1998), s. 329-330.  

4
 Detta diskuteras bland annat i kapitlet “What should girls and women read?” i Jacqueline Pearsons Women’s 

Reading in Britain 1750-1835: A dangerous recreation (Cambridge, 1999) och i kapitlet “Advice Manuals, 

Informative Works, and Instructional Articles” i Kate Flints The Woman Reader 1837-1914 (New York, 1993). 

Etikettböcker i vidare mediehistorisk bemärkelse diskuteras i Richard Butschs The Citizen Audience, s. 64. 

5
 Fagerström och Nilsson, Genus, medier och masskultur, s. 9. 

6
 Richard Butsch, The Citizen Audience, s. 64. 
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av mediebruk förväntas ha på olika typer av publiker. Jag kommer därför resonera kring var 

gränserna för feminin och maskulin läsning dras, och på vilket sätt läsarens överskridande eller 

trotsande av de gränserna framställs.  

För att besvara mina frågeställningar ska jag läsa etikettböcker om läsning publicerade 

kring 1810. Dessa argumenterar eller ger uttryck för vad som anses vara passande att läsa, och 

förmedlar under vilka omständigheter denna läsning uppmuntras, regleras eller avråds ifrån. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Det framstår naturligt att utföra denna studie med genus som teoretisk utgångspunkt, med fokus 

på de könsbundna ramar som män och kvinnor förväntades läsa och reagera inom. För att kunna 

diskutera vad som kan och vad som bör läsas av kvinnor respektive män krävs det dels en 

förmodan att män och kvinnor läser på åtskilda sätt, och dels en förmodan att denna läsning får 

åtskilda konsekvenser. Olika sätt att läsa (ytligt eller uppslukat, sakligt eller gråtmilt) smälter då 

samman med allmänna könsknutna föreställningar om maskulinitet och femininitet, där det 

manligt kodade ses som intellektuellt och självklart, och det kvinnliga som känslosamt och i 

behov av debatt och regelverk.
7
  

Kvinnor tenderar än idag att betraktas inte bara som ”det andra könet” utan som det enda 

könet, eftersom mannen utgör det generella, neutrala och könslösa.
8 

Diskussionerna om läsning 

handlade därför främst om feminin läsning, alltså läsning förknippad med kvinnligt kodade 

egenskaper och reaktioner, oavsett om det i praktiken var män eller kvinnor som läste på detta 

vis. Etikettböcker riktar sig därför främst till kvinnor och diskuterar feminint läsande, men 

eftersom maskulinitet är ett lika konstruerat begrepp som femininitet inom genusteori och 

begreppen framställs som dikotomier, så definieras de genom att de utgör varandras motsatser. 

Förståelsen av ena begreppet är därför nödvändig för förståelsen av det andra, och när kvinnors 

läsarroller konstrueras säger det automatiskt något om mäns. 

Jag argumenterar för att litteratur riktad till kvinnor inte alltid har konsumerats av kvinnor, 

och inte alltid på ett feminint sätt; och detsamma gäller maskulin läsning. Genom att studera 

dynamiken mellan maskulin och feminin läsning under det tidiga 1800-talet hoppas jag kunna 

                                                
7
 Fagerström och Nilsson, s. 9-12. För fördjupning i genusteorier om feminitet och maskulinitet, se t. ex Thomas 

Laqueur, Om könens uppkomst. Hur kroppen blev kvinnlig och manlig (1990), sv. övers. (Stockholm, 1999). 

8
 Fagerström och Nilsson, Genus, medier och masskultur, s. 9.  
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undersöka de inneboende brister, motsägelser och instabila element som ingår i socialt 

konstruerade könsidentiteter. Jag kommer därför att fokusera mindre på manligt och kvinnligt 

läsande, som hänvisar till läsarens kön, och mer på feminint och maskulint läsande, som handlar 

om sätt att läsa och beskriver vissa förmodade könsrelaterade egenskaper och reaktioner hos 

läsaren. 

Det är irrelevant för min studie hur människor läste (var, när, varför, med vilka reaktioner 

och tolkningar, högt eller tyst, liggande eller sittande, förväntansfullt eller skeptiskt.) Jag uttalar 

mig inte heller om vilka som läste och hur detta skilde sig mellan olika klasser, etniciteter, åldrar 

eller kön. Det jag vill undersöka är hur det talades om denna läsning, hur den konstruerades, och 

de förmodade reaktionerna och konsekvenserna bland olika publiker. 

Jag utgår ifrån att läsarrollerna så som de skildras i debatten är socialt konstruerade. Jag 

förutsätter därmed att dessa roller ständigt omvärderas, utmanas och förhandlas mellan olika 

aktörer i samhället och att de är beroende av läsarnas lydnad för att bestå. Om läsarna ändrar sitt 

läsande (hur de läser, vad de läser, hur de reagerar på läsningen) så förändras också de möjliga 

läsarrollerna och möjligheterna att överskrida eller trotsa utsatta gränser.  

Centrala begrepp i min uppsats, förutom maskulinitet och femininitet, är borgarklass eller 

borgerlighet och underklass eller lägre klasser. Jag använder alla dessa som grovt förenklade, 

analytiska begrepp snarare än historiska, och snarare som upplevelsen av en gemenskap med 

delade identitetsmarkörer och värderingar än reella socioekonomiska klasser.
9
 

 

Material, metod och avgränsningar 

Jag kommer att utgå från tre typer av material som beskriver maskulint och feminint läsande och 

som argumenterar för dess lämplighet. Mina kriterier för urvalet av material är alltså dels att det 

på något sätt ger uttryck för en fostrande, moralisk eller estetisk åsikt som förespråkar eller 

avråder från en viss typ av text, och dels att det explicit eller implicit berör feminint och 

maskulint läsande. 

Mitt material består delvis av en tidskrift, “Läsning för fruntimmer”, som gavs ut 1808-

1810.
10

 De författare som ingår i “Läsning för fruntimmer” har oftast skrivit under pseudonymer, 

                                                
9
 Det går att läsa utförligare analytiska definitioner av begreppen borgarklass och underklass i Butschs The Citizen 

Audience, framförallt s. 4-8. 

10
 “Läsning för fruntimmer”, red. P.A. Granberg (Stockholm, 1808-1010). 
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och bidragen består bland annat av dikter, sedelärande berättelser och musiknoter. Denna tidskrift 

resonerar inte uttalat kring läsning eller läsarroller, men förkroppsligar och förmedlar åsikter om 

lämplighet genom sitt urval av texter. Förutom tidskriften kommer jag även att läsa 

samlingsvolymen Om fruntimmer från 1815, som argumenterar mer öppenhjärtligt om passande 

och opassande läsning. Ur den kommer jag i huvudsak att fokusera på de två mest omfattande 

texterna, “Ideal till en sann och äkta qvinnobildning” skriven av redaktören Bengt Johan 

Törneblad, och brevsamlingen “Bref till fröken von S” av Fredrik Rådberg.
11

  

Etikettböcker som genre populariserades under det sena 1700-talet och början av 1800-

talet, och gav uttryck för normativa och moraliserande uppfattningar om uppförande och 

bildning. De var nästan uteslutande riktade till fruntimmer, vilket på den här tiden betydde 

borgerliga kvinnor.
12

 Det är inte självklart att tidskriften “Läsning för fruntimmer” och Om 

fruntimmer kan räknas till etikettgenren, eftersom de förutom texter om etikett också har inslag 

av poesi och historia. Jag hävdar dock att alla texterna i min undersökning ger en fostrande åsikt 

om lämplighet, ideal och uppförande hos läsande kvinnor, och jag kommer därför att behandla 

dem som etikettexter i uppsatsen. 

Böcker i allmänhet hade en viktig roll som förmedlare av moralbudskap i borgarklassens 

Europa under det tidiga 1800-talet, då etikettböcker blev allt vanligare, och jag har lagt tidsramen 

för undersökningen mellan 1808-1815.
13

 Det är rimligt att anta att diskussionen om läsning 

varierat under perioden, inte bara över tid utan över geografiska avstånd och mellan olika sociala 

grupper. Det är däremot också troligt att alla som skrev dessa texter var medvetna om och förhöll 

sig till vissa transnationellt vedertagna normer om läsande. Det innebär att de svenska kvinnor 

som förväntades läsa etikettböcker också förväntades ha en relation till ett större litterärt kanon, 

oavsett om de deltagit i eller exkluderats från det. Jag kommer därför att försöka placera in 

diskussionen i en vidare europeisk kontext som sträcker sig mellan olika länder som kan 

förutsättas ha haft liknande litterära förhållanden. 

  

                                                
11

 Bengt Johan Törneblad, “Ideal till en sann och äkta qvinnobildning, i contrast med den falska Stockholmska” och 

Adolf Fredrik Rådberg, “Bref till fröken von S eller Läsning för bildade fruntimmer i ästhetiska, religiösa, filosofiska 

och politiska ämnen” i Om fruntimmer (Stockholm, 1815). 

12
 Anna Nordenstam, “Äldre svenska kvinnotidskrifter” från Göteborgs universitets hemsida: 

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kvinnotidskrifter/historik/, inhämtad 22/11-2013. 

13
  Erich Schön, “Kvinnors läsning – romanläsare i det sena 1700-talet”, s. 331 och 342. 
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Tidigare forskning 

Det finns en rik forskning kring historiska uppfattningar om könsspecifik läsning inom 

litteraturvetenskapen, exempelvis Kate Flints The Woman Reader (1993) och Karin Littaus 

Theories of Reading. Books, Bodies, and Bibliomania (2006). Dessa texter har varit till stor hjälp 

i mitt uppsatsarbete med att rama in tidsperioden och dess syn på läsande och kön i en vidare 

bemärkelse och har givit mig redskap för att förstå och tolka mitt källmaterial. Däremot är de 

främst inriktade på litteraturteoretiska ingångsvinklar gällande textkritik eller abstrakt 

läsförståelse. Jag anser att det är mer givande för en idéhistorisk undersökning att istället lyfta 

boken ur sin specifika kontext och placera in den i ett vidare mediehistoriskt sammanhang om 

publiker, medborgarroller och könsidentiteter.  

Det är en av uppsatsens poänger att den diskussion som förs kring läsande publiker i början 

av 1800-talet ingår i en återkommande moraliserande retorik kring mediebruk, och att denna 

sträcker sig över de gränser för läsbara medier som Flint och Littau är verksamma inom. Av den 

anledningen har jag också haft stor nytta av mediehistorisk forskning som behandlar publiker och 

mediedebatter i en vidare bemärkelse, i synnerhet Richard Butschs The Citizen Audience: 

Crowds, Publics and Individuals (2008). 

Den svenska forskningen om etikettböcker under den här tiden är mycket begränsad, och 

den som finns är främst litteraturvetenskaplig.
14

 Av den anledningen berör mycket tidigare 

forskning främst engelska, franska eller tyska förhållanden. Då jag förutsätter ett gemensamt 

litterärt kanon och diffusa gränser mellan idéer och texter i det borgerliga, boklärda Europa under 

den här tiden menar jag att det ändå är möjligt att relatera en sådan forskning till de svenska 

etikettböckerna i min undersökning.  

  

Disposition 

I uppsatsens första avsnitt kommer jag att undersöka hur svenska etikettböcker från 1808-1815 

konstruerar feminint och maskulint läsande genom att argumentera för och måla upp olika sorters 

passande läsning och texter. Till skillnad från mannen, som beskrivs i medborgerliga termer, är 

den kvinnliga läsaren inte i första hand kvinnlig medborgare, utan i första hand hustru. Hennes 

                                                
14

 För en svensk forskning om kvinnotidskrifter och kvinnlig läsning, se bl.a Anna Nordenstams “Äldre svenska 

kvinnotidskrifter”, och Lisbeth Larssons “Min kiära Syster och oförlikneliga Wän! Om 1700-talets svenska press och 

dess fruntimmerstidskrifter”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, red. E.  Møller Jensen (Höganäs, 1993). 
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läsning påverkar därför inte endast henne som individ, utan äktenskapet, familjen och det 

borgerliga samhälle hon representerar. Den feminina läsningen är förknippad med det kroppsliga 

snarare än kognitiva, och framställs ofta med ett moraliserande och sexualiserat språk. Jag 

argumenterar för att den borgerliga hustruns läsning därför på många sätt kan förstås som och 

beskrivs som en otrohet. 

I det andra avsnittet övergår jag till de andra sorters feminina läsare som etikettböckerna 

skildrar – publiker som inte är uteslutande kvinnliga men vars läsande tycks vara feminint, 

kroppsligt och i många fall sexualiserat. Unga män, underklassen och icke-européer hör till 

sådana feminina läsarpubliker, och deras läsarskap framställs som ett överskridande eller ett hot 

mot den sociala borgerliga ordningen på samma sätt som kvinnors. Jag går också igenom 

bokmediets relation till andra medier, och argumenterar för att detta hot som feminin läsning sägs 

utgöra bör förstås i en vidare mediehistorisk kontext, där mediedebatter visar återkommande 

tendenser att feminisera, patologisera och sexualisera mediekonsumtion hos vissa sorters publiker 

i samhället. 

 

 

Kvinnors feminina läsning 

 

Kvinnan som hustru, mannen som medborgare 

Debatten om läsning under 1800-talets färgas av ett vetenskapligt och moraliserande språk, som 

förankras i samtida medicinska rön om felläsningens risker. En grundläggande uppfattning är den 

om sinnets och kroppens intima växelverkan. Det som tänks, läses och upplevs sker därför inte 

nödvändigtvis kognitivt eller rationellt, och det anses vara möjligt att läsa eller reagera på läsning 

på ett känslomässigt eller kroppsligt sätt.
15

  

Litteraturvetaren Karin Littau menar att de symptom på felläsning som diskuteras bland 

annat inkluderar apati, trötthet, förstoppning, epilepsi, feber, hysteri, migrän, obehärskat 

gråtande, blödningar, magproblem, mentalsjukdomar eller nervositet.
16

 Vissa sorters texter anses 

alltså vara både fysiskt och psykiskt skadliga om de läses på fel sätt. I det här avsnittet kommer 

jag att argumentera för att i synnerhet kvinnlig läsning förstås utifrån en kroppslig retorik, och att 

                                                
15

 Kate Flint, The Woman Reader: 1837-1914 (New York, 1993), s. 53-58. 

16
 Karin Littau, Theories of Reading: Books, Bodies, and Bibliomania (Cambridge och Malden, 2006), s. 5 och 38-

39. 
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det hör samman med en särskild kvinnlig könsidentitet som etikettböcker bidrar till att 

konstruera. 

Tidskriften “Läsning för fruntimmer” som gavs ut kring 1810-talet uttalar sig aldrig explicit 

om vad kvinnor bör läsa. Däremot förkroppsligar den genom rubrikens anspråk och sitt urval av 

texter en uppfattning om dels att en borgerlig kvinnas läsning är något avskilt och konkret, som 

skiljer sig från en mans, och dels vad denna läsning bör innefatta. Om fruntimmer från 1815 

resonerar och instruerar sina läsare mer öppenhjärtligt. Redaktören och medförfattaren Bengt 

Johan Törneblad påpekar tidigt att “[d]et är ej nog att man läser, utan frågan är, huru man 

läser”.
17

 Det tycks vara dessa olika sätt att läsa som Törneblad vill reda ut. Detsamma gäller en 

offentliggjord brevsamling som ingår i samlingen, “Bref till fröken von S”, där författaren 

Fredrik Rådberg vänder sig till en specifik kvinnlig mottagare, Carolina von S, med förslag om 

passande bildande litteratur. Han skiljer eftertryckligt på ett skönt och ett sant läsande, vilket jag 

snart återkommer till.
18

 

Något som är gemensamt för alla texterna är att de inte verkar beskriva vilka kvinnor som 

helst, utan gifta kvinnor. I “Läsning för fruntimmer” jämställer redaktören P. A. Granberg sina 

läsare med hustrur redan i inledningen: “Ni äro makar och mödrar, det är genom er som slägterna 

sammabindas och förlyckligas.”
19

 Bengt Johan Törneblad är lika tydlig med denna koppling när 

han kallar sitt eget bidrag i Om fruntimmer för “Ideal till en sann och äkta qvinnobildning [...] 

Julklapp till älskvärda Hustrur och dem som vilja blifva det.”
20

 En sann och äkta kvinna 

framställs som gift kvinna. 

När det gäller “Bref till fröken von S” tituleras den tilltänkta läsaren som ogift. Jag 

argumenterar dock för att Rådberg, precis som Granberg och Törneblad, konstruerar en 

kvinnoidentitet som är synonym med hustruns – en kvinna vars funktion, känsloliv och 

värderingar alla är hårt knutna till äktenskapet. Enligt litteraturvetaren Kate Flint är uppfattningen 

om att äktenskapet skulle vara det centrala i en kvinnas liv dominerande under hela 1800-talet, 

även i fråga om läsning och bildning.
21

 Fröken von S är inte hustru än, men hon kommer att bli 

                                                
17

 Törneblad, “Ideal till qvinnobildning”, s. 31. 

18
 Rådberg, “Bref till von S”,  s. 3. 

19
 Granberg, “Läsning för fruntimmer”, s. 5. 

20
 Törneblad, “Ideal till qvinnobildning”, s. 1. 

21
 Flint, The Woman Reader, s. 118. 
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det – eftersom alla kvinnor hennes levnadstid är, kommer bli eller borde vara en hustru. Det är 

alltså utifrån rollen som hustru som hennes bildning bör äga rum.  

En god bildning gör enligt Törneblad kvinnan till “den visa mannens ögonlust och hjertans 

färgnad, som hon enligt naturen borde vara.”
22

 Läsning, menar han, är därför främst önskvärd när 

den kan göra kvinnor till mer underhållande, tilltalande hustrur och bättre mödrar.
23

 Denna 

uppfattning får medhåll av Fredrik Rådberg som senare i textsamlingen argumenterar för att det 

sköna och vackra i texter bör vara Carolinas studieområde: “all insigt, genom hvilken idén om det 

sköna klarare fattas... är lämplig för qvinnan. [...] Lärd bör hon icke blifva, i den mening detta ord 

innefattar det strängt vettenskapliga.”
24

  

Flint menar att denna särbehandling med att hustrun och hennes offentligt arbetande man 

anses komplettera varandra som representanter för hemmet respektive samhället, och att dessa 

uppgifter förväntas hänga samman med skilda personliga egenskaper.
25

 Denna tudelning bygger 

också på en hierarki i samhället, där mannens uppgift anses vara viktigast och hans egenskaper 

mest önskvärda.
26

 Därför är det den borgerliga kvinnans ansvar att vara den privata sfärens 

stöttepelare – en underhållande hustru till sin förmodat boklärde make, och en klok mor till sina 

söner. Med Törneblads ord innebär det att “qvinnan skapades för mannens skull.”
27

 

Det feminina sinnelag och de egenskaper som beskrivs i etikettböckerna stämmer till stor 

del överens med hennes roll som hustru. “Läsning för fruntimmer” inleds med en dedikation till 

“det vackra könet”, då de “dömer mer efter sina känslor än efter systemer”, och Granberg påstår 

att kvinnor väljer verk som “tala till hjertat likaså mycket som till förståndet.”
28

 I den dikotomi 

mellan känslor-hjärtat och system-förstånd han ställer upp hör det tidigare till kvinnans gebit och 

det senare till mannens. Granberg tror också att tidskriften ska “finna flera läsarinnor än läsare, 

och säkert göra ett starkare intryck på de förra än på de senare.”
29

  

                                                
22

 Törneblad, “Ideal till qvinnobildning”, s. 5. 

23
 Ibid., s. 5. 

24
 Rådberg, “Bref till von S”, s.7. 

25
 Flint, The Woman Reader, s. 128.  

26
 Butsch, The Citizen Audience, s. 7. 

27
 Törneblad, “Ideal till qvinnobildning”, s. 19. 

28
 Granberg, “Läsning för fruntimmer”, s. 3. 

29
 Ibid., s. 3-4. 



13 

 

Det är alltså inte bara rollen av hustru som konstrueras, utan en viss sorts hustru, med vissa 

egenskaper, känslor och beteendemönster. När Granberg hyllar sina kvinnliga läsare lägger han 

fokus på deras yttre egenskaper (“det vackra könet”) och deras känsloliv (“känslor” och “hjertat”) 

snarare än några kognitiva egenskaper som förståelse eller bildning. Att kvinnan läser med hjärtat 

istället för hjärnan och att texten gör intryck på henne snarare än att hon förstår den framställs här 

som något positivt, något som gör henne extra väl lämpad att läsa tidskriften. Men senare i 

samma publikation tycks samma känslighet och känslosamhet innebära risker för opassande 

läsning, vilket jag behandlar mer ingående under nästa rubrik. 

Den mest omfattande texten i “Läsning för fruntimmer” består till största delen av 

nationalvurmande historia och är författad av pseudonymen Thomas. I denna text som hen kallar 

“Fruntimmernas karakter, seder och lynnen under särskilta tidehvarf” lyfter Thomas fram 

exemplariska kvinnor i historien – alla utifrån rollen som äkta hälfter eller, i en del kristna 

martyrers fall, livslånga oskulder. Återkommande adjektiv som “Läsning för fruntimmer” 

använder för att beskriva kvinnors naturliga eller önskvärda beteende är bland annat: milda, 

svaga, känsliga, ömtåliga, ljuva, sköna, vackra, goda, dygdiga, kyska, sedessamma och blyga.
30

 

Dessa kategorier knyts samman med dessa moraliserande historier om kvinnor som agerat på ett 

föredömligt sätt (när de uppvisat dessa egenskaper) och mindre föredömligt sätt (när de saknat 

dem). 

I Rådbergs fall förmanar han inledningsvis Carolina för att hon har bett honom om litterära 

råd. “Det heter ju med rätta om all vettenskaplig kunskap: drick djupt eller smaka ej! och att 

dricka djupt kan ju äfven i denna mening ej anstå ett fruntimmer?”
31

 Snart medger han dock att 

även om djupare vetenskaplig kunskap är opassande, så finns det ett annat sätt att läsa och lära 

som är lämpligare. “Det goda är hvad både qvinnan och mannen i sin yttre verksamhet måste 

eftersträfva; men det är karakteristiskt, att mannen mera tyckes uppfatta detta goda under formen 

av ett sant, qvinnan mera under formen av ett skönt.”
32

 Adjektiv som Rådberg tillägnar kvinnor 

är, förutom sköna: hulda, fulländade, ljuva, vackra och goda.
33

 

                                                
30

 Granberg och Thomas, “Läsning för fruntimmer”, s. 3, 5, 9, 14, 22 och 28. 

31
 Rådberg, “Bref till von S”, s. 5. 

32
 Ibid., s. 6. 

33
 Ibid., s. 6, 17 och 24. 
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Detta visar på samma könsdikotomiska språkbruk som Thomas använder sig av i “Läsning 

för fruntimmer” fem år tidigare. Det innebär att kvinnor bör fokusera på det vackra och behagliga 

i texter snarare än det rationella och sanna, även när de läser samma texter som män: “då det för 

fruntimmer blott kan blifva fråga om Filosofiens mera poetiska sida.”
34

  

Maskulint kodad litteratur, som vetenskap och filosofi, är alltså tillgänglig för kvinnliga 

läsare, men endast om den läses på ett feminint sätt. Därför kan kvinnor utan bekymmer bilda sig 

inom de mer feminina kunskaperna om poesi och konst, och de får även ta del av en viss mängd 

religion, politik och filosofi, så länge det ger dem “en insigt, genom hvilken idén om det sköna 

klarare fattas.”
35

 

I sin text om en äkta kvinnobildning tenderar Törneblad att fokusera mindre på den 

önskvärda kvinnan och hennes önskvärda läsning, och ägnar istället sin omfångsrika 

argumentation åt att tydliggöra vilken sorts kvinna och läsning som bör undvikas. Ett urval av de 

adjektiv han beskriver maskulint läsande kvinnor med är: konstig, galen, dåraktig, vishetsfåfäng, 

högfärdig, falsk, inbillat vis, förvänd, dum, tråkig, löjlig och förkonstlad.
36

  

Törneblad anser därför inte heller att kvinnlig bildning inom manliga områden är tillåten 

ens när den gör henne till en mer underhållande hustru, eftersom alltför stor maskulin kännedom 

gör henne “allt möjeligt gudomligen roligt och förtrollande, utom just en sann och äkta Qvinna, 

för af denna bildning skulle man kunna sluta, att Mannen vore gjord för Qvinnans skull, och icke 

denna för den förres.”
37

 Genom att tillägna sig maskulina kunskaper höjer hon sig till manlig 

signifikans, vilket oundvikligen tycks betyda att mannens ställning sjunker: han blir “gjord för 

Qvinnans skull”. Eftersom det ingår i hustruskapet och därmed kvinnoskapet att vara underkastad 

maken, eller gjord för mannen, innebär detta att den felläsande kvinnan blir mindre kvinna. 

Törneblad understryker denna möjlighet till falskhet när han kallar sin skrift “en sann och äkta 

qvinnobildning”. Maskulin läsning kan alltså förmanliga den kvinnliga läsaren, och göra henne 

till något sämre än en kvinna: en falsk kvinna. 

Det är då själva äktenskapet som står på spel: “ju allmännare bildningen bifvit, ju mera har 

qvinnovärdet fallit; [...] och ju högre hafva i antal stigit disharmoniska, kalla och olyckliga 

                                                
34

 Rådberg, “Bref till von S”, s. 26. 

35
 Ibid., s. 7. 

36
 Törneblad, “Ideal till qvinnobildning”, s. 6, 7, 10 och 19. 

37
 Ibid., s. 19-20. 
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äktenskap.”
38

 Denna “bildningens disharmoni” leder till “den största villervalla”, och “slika 

äktenskap blifva en galenskap inför både Gud och människor.”
39

 Det är inte bara kvinnans 

kvinnlighet som hotas, utan hennes duglighet som hustru och därmed som samhällsmedborgare. 

Eftersom hon utgör den ena halvan av en förmodat kompletterande och harmonisk tvåsamhet 

leder hennes förmanligande och avkvinnligande till en disharmoni i det borgerliga äktenskapet, 

och i förlängningen hela det borgerliga samhället. 

 

Den offentliga kvinnan 

De kvinnor som kritiseras hårdast i etikettböckerna kan delas in i två kategorier: de som är 

politiskt inflytelserika, och de som är sexuellt promiskuösa. Gemensamt för dessa kvinnor är just 

deras belästhet. Den första sortens läsning som Rådberg påstår “ej anstå ett fruntimmer” och 

Törneblad menar är “gyckelverk, inbillad vishet och härmningslusta” diskuteras öppet även i 

Granbergs tidskrift i form av maskulin bildning och politisk aktivism.
40

  

Den sexuella läsarens närvaro är mer förtäckt. Flint hävdar att det alltid var synonymt med 

en varning om sexuellt innehåll eller rädslan för sexualiserad läsning när en manlig kritiker 

kallade läsning “opassande” för kvinnor.
41

 Det skulle innebära att både “Läsning för fruntimmer” 

och Om fruntimmer sexualiserar feminin läsning varje gång de uttalar sig om det opassande. 

Även om detta kan förefalla orimligt menar jag att det finns en spänd, fördold närvaro av outtalad 

sexualitet i författarnas ordval och resonemang som genomsyrar alla texterna.  

När Rådberg exempelvis beskriver den romantiska litteraturen för Carolina, “huru vi under 

lidelsen bära vår egen fiende i skötet”, så krävs det att den kvinnliga läsaren “beherrskar sin lägre 

natur och motarbetar passionens pöbel-välde” för att kunna läsa med kvinnlig dygd och 

värdighet, och inte bli “smittad af våra unga svärmande Poeter.”
42

 Rådberg utgår från ett 

grundtillstånd av okontrollerad sexualitet som måste behärskas och motarbetas, där kvinnans 

passion ligger närmre till hands på grund av hennes känslosamma sinne, och därför måste tyglas 

hårdare. 

                                                
38

 Törneblad, “Ideal till qvinnobildning”., s. 11.   
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40
 Ibid., s. 5. 
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Törneblad talar mer explicit om erotisk läsning, men till skillnad från Rådberg sexualiserar 

han inte kvinnans natur i sig utan lägger skulden hos en särskilt förförisk genre, romanen, vilket 

jag återkommer till i nästa rubrik. Det är istället i Thomas historiska text som sexualiteten får 

störst utrymme. 

Den anonyma författaren ägnar många sidor och stor detaljrikedom åt att beskriva 

“Österländernas” konkubiner och grekiska kurtisaner: “Hela Asien är betäckt af dessa fängelser 

[...] där hopar af samlade qvinnor måste betala sjelfva träldomen med den ömaste kärlek.”
43

 

Dessa konkubiner och kurtisaner, resonerar Thomas, umgås med männen i det offentliga medan 

hustrurna är isolerade i hemmet. Därför lär sig sådana kvinnor allt det männen lär sig: 

“oupphörligen… hörde de talas om filosofi, om politik och om vers”, vilket leder till att 

kurtisanernas förstånd, bildning och diskussionsförmåga överstiger hustrurnas: “Då blefvo deras 

hus ett slags skolor, och man förvärfade hos dem finhet och smak.”
44

 Denna finhet och smak är 

dock inte önskvärd, utan ett tecken på en osmaklig okvinnlighet ”som på en gång vanhedrar både 

sitt och vårt kön.”
45

 

Den andra kvinnotypen som Thomas kritiserar är som sagt politiskt engagerade eller 

betydelsefulla kvinnor, exempelvis hjärtlösa spartanska hustrur som jublar när deras män eller 

söner stupar för fosterlandet eller romerska kejsarinnor.
46

 I ett illustrativt exempel över den 

sistnämnda kategorin berättar Thomas om kejsarinnan Julia: “På thronen älskade hon, eller 

tycktes älska litteraturen.”
47

 Trots en viss skepsis mot huruvida kejsarinnan verkligen älskar 

litteratur beskriver Thomas hennes uppslukande, urskiljningslösa läsning, som leder till att 

hennes make visserligen högaktar henne som en man men inte längre kan älska henne som en 

kvinna. Hon får därför nöja sig med “hoffolk till älskare, Litteratörer till vänner och Filosofer till 

uppvaktare.”
48

 Det tycks anknyta till Rådbergs resonemang när han råder Carolina till det sköna 

snarare än det sanna. Sökandet efter sanning med hjälp av vetenskap och filosofi är maskulint 
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kodat och kan därför förmanliga, men sökandet efter det sköna och känslosamma är feminint och 

uppmuntras.  

Törneblad kritiserar också politisk aktivism. Han beklagar sig över de “fåniga qvinnor som 

förstå allt, blanda sig i allt, och vilja veta allt, det högsta och det minsta, det svåraste och det 

lättaste.”
49

 Istället för att hålla sig till den läsning som passar hennes privata hustruskap så förstås 

kvinnans maskulina kunskapstörst som något maniskt, urskiljningslöst och sjukligt, precis som i 

fallet med kejsarinnan. Dessa kvinnor som börjar genast diskutera politiska frågor som de inte vet 

något om, exempelvis “missväxt och hungersnöd”, och Törneblad tillägger att han “veta för min 

del intet värre än att råka ut för detta slags qvinnor.”
50

  

Belästheten framställs i båda dessa sorters läsare som något motsatt den traditionella, 

borgerliga hustrun. Läsaren är antingen vanhedrad och sexualiserad, som i de ogifta kurtisanernas 

fall, eller förmanligad och oälskbar, som med kejsarinnan.  

Thomas berättelser övergår sedan till romerska hustrur, vars “första egenskap var 

anständigheten.”
51

 Dessa kvinnor var istället “inneslutna i sina hus” där de “lemnade allt åt 

naturen och intet åt hvad man kallar lustbarheter.”
52

 De var kyska, känslofulla och okunniga, och 

“tillbragte sitt lif i tysthet med att uppamma sina barn” som de skulle “fostra för staten.”
53

  

Det framgår snart att detta är Thomas exempel på inspiration och föredömlighet för sina 

läsare: “Under denna epok voro Romerska fruntimren högaktade, likasom de äro i alla land der 

seder finns”, till skillnad från  den belästa, äregiriga kejsarinnan, som “hos efterverlden har 

vunnit mer ryktbarhet än aktning.”
54

 Det är alltså enkelhet och okunskap som kännetecknar de 

hustrur och mödrar som stillsamt får gå till historien med äran i behåll, i motsats till sexuellt eller 

politiskt aktiva kvinnor.  

Orsaken tycks vara att viss sorts maskulin (eller offentlig) läsning jämställs med sexuella 

(eller offentliga) kvinnor, eftersom kvinnor för att kunna bilda sig behöver ta plats i det 

offentliga, och därmed måste korrumperas sexuellt. Det konstruerar med ett feminint ideal av 

avhållsamhet, hembundenhet och passivitet.  
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Den feminina romanen 

Romanen var en av 1800-talets mest kontroversiella genrer.
55

 Trots det uttalar sig ingen i 

“Läsning för fruntimmer” överhuvudtaget om romaner. Rådberg – som resonerar öppet om 

många andra genrers förtjänster och radar upp sina litterära idoler – säger inte heller ett knyst. 

Det innebär troligtvis inte att dessa debattörer saknar åsikter om romaner, eller att de anser 

kvinnor kapabla att använda sitt eget omdöme när det gäller just denna typ av text. I själva verket 

är det talande att romanen till stor del förbigås i tystnad.  

I Granbergs fall har han satt ihop “Läsning för fruntimmer” av en samling texter som alla är 

exempel på vad han anser vara passande läsning. Vi kan därför anta att alla texter som han har 

valt att inkludera är respektabla och oförargliga, och det tycks inte finnas något särskilt stort 

utrymme för honom att inkludera kontroversiellt material. Men varför utelämnar Rådberg 

romanen när han i övrigt ivrar för konst, poesi och det sköna? 

Karin Littau menar att romaner ansågs var ren underhållning under början av 1800-talet, 

något som lästes för njutning och egennytta.
56

 De sorters texter som etikettböckerna 

rekommenderar ska läsas för nytta, självförbättrande och bildning, för att gagna sitt äktenskap 

och sitt samhälle. “Böcker skola förbättra det allmänna lefvernet”, som Törneblad påpekar, inte 

liksom romanen “öfverguldglittra det onda, göra sig litet grinqvick på det godas bekostnad, eller 

sammanslumpa det ena och det andra”.
57

 I synnerhet gäller detta hustrun, som ju ska läsa för att 

bli en bättre hustru, och endast därför – inte för att njuta eller bilda sig för bildningens skull. 

Det ger en förklaring till varför flera av de mer omfattande texterna i etikettböckerna 

utelämnat romanen, men det tycks inte vara hela bilden. Törneblad är den ende författaren som 

uttryckligen och ingående resonerar kring romanen och hans huvudsakliga invändningar är dess 

inneboende korrumperande sexualitet:  “en enda [roman] göra mera ondt, än alla spelhus och 

bordeller tillsammanstagna.”
58

 

Det är enligt Flint en vanlig farhåga under 1800-talet att kvinnor utan möjlighet till kritiskt 

tänkande eller reflektion kommer identifiera sig med centrala karaktärer och handlingen i en 
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roman.
59

 Det är en logisk konsekvens av de specifika feminina egenskaper som ligger i tiden: hon 

känner mer än hon tänker, hon är lättpåverkad och kroppslig. Med Granbergs ord gör texten 

intryck på en feminin läsare. Hon absorberar den passivt, och är därför särskilt utsatt för dess 

inflytande. Med tanke på detta argumenterar jag för att njutningsfylld och känslosam läsning 

beskrivs med ett sexualiserat språk, oavsett om romanen innehåller sexuellt material eller inte.  

Själva läsakten, när den är för nöjes skull, förstås ofta under denna tid i termer av onani 

eller självtillfredsställelse. Den föreställs ske ensam, utanför makens rationella övervakning eller 

inflytande, där läsaren är hjälplöst sårbar inför textens inflytande: ”Reading appears a solitary, 

transgressive, even masturbatory act […]” som Pearson säger.
60

 Den feminina läsningen förstås 

alltså som en slags onani, då den enligt Törneblad ”tänder och hos henne underhåller ett skadligt 

begär.”
61

 Ett sexualiserat material som romanen blir då synonymt med läsaren själv.  

Kanske är det då inte så förvånande att av all läsning som Törneblad kritiserar så är 

romanen den farligaste: “Ifall något funnes, som vore värre än det värsta, så är det 

romanläsningen.”
62

 Ofta skildras kvinnliga romankaraktärer som lättförförda eller sexuellt 

försigkomna, menar han: om de avhåller sig från sexuella snedsteg är det inte tack vare moraliska 

ambitioner utan för att “ett litet buller skrämmer bort dem” eller att vagnen de är på väg att 

förföras i går sönder.
63

  

Sensmoralen blir då att “qvinnodygden beror på SLUMP”, vilket naturligtvis inte sänder ut 

några övertygande avhållsamma budskap till läsaren. På det sättet förlöjligar dessa 

romanförfattare “allt heligt i menskligheten, ty i all denna lättfärdiga förvirring kan man […] lätt 

taga dåren för klok, som odygden för en engel.”
64

 Med andra ord litar Törneblad inte på läsarnas 

förmåga till individuellt, kritiskt tänkande, utan förutsätter lättpåverkad femininitet.  

Detta innebär stor problematik i ett samhälle där sexualitet hos kvinnor signalerar synd, 

bristande moral och ohälsa. Särskilt hos borgarklassen är kyskhet och respektabilitet mycket 
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starka värden under 1800-talet och kvinnor, som anses vara familjens representant i samhället, är 

därför tvungna att vara (eller ge skenet av att vara) respektabla.
65

  

Skillnaden mellan Om fruntimmer och “Läsning för fruntimmer” är att den senare är riktad 

direkt till kvinnor och därmed signalerar ett löfte om sin egen respektabilitet, medan den tidigare 

endast gör anspråk på att diskutera kvinnor. Även om just Törneblads text utger sig för att passa 

som en julklapp åt älskvärda hustrur så har inte samlingen i stort samma krav på finkänslighet. 

Det kan däremot Rådbergs brev tänkas ha eftersom han riktar sig till sin ogifta, kvinnliga 

bekanta. 

Det finns ytterligare en aspekt av den sexuella närvaron och spänningen i etikettböckerna 

som vid första ögonkastet inte är helt uppenbar. Rådberg utelämnar visserligen den 

kontroversiella romanen, men han kritiserar ingående fransk litteratur och bildning: “Fransyska 

bildningen [...] äger intet värde såsom inympad på den Svenska karakteren.”
66

 Fransk litteratur 

ansågs vara särskilt sexuellt laddad, och var ökänd för att innehålla erotiskt eller pornografiskt 

material, något Flint pratar om som “the convention of the French novel as an instant signifyer of 

immorality.”
67

 Nämnandet av franska romaner eller franskhet blev ett finkänsligt och fördolt sätt 

att tala om sexualitet i en text, särskilt när en författare riktade sig till kvinnor.
68

  

När det gäller “Läsning för fruntimmer” är vissa delar översatta från franska, tydligen i 

grovt förkortade och försvenskade versioner, och Granberg förklarar att översättaren “har trodt 

sig böra utelämna det som rör sederna i Frankrike.”
69

 Det kan först tyckas märkligt att dra sådana 

starka skiljelinjer mellan de svenska och de franska sederna, men om det senare signalerar 

sexualitet och bristande moral är det lätt att förstå varför Granberg valt censurera originaltexten. 

Även Törneblad yttrar skarp kritik mot all fransk litteratur, franska författare, det franska 

språket, Frankrike som geografisk plats och så vidare: det är ett “afskyvärdt Babelsnäste”, 

“bankrutt till kropp och själ”.
70

  Han  påstår även att “den svenska mannatroheten är ofantligen 

öfver den fransyska, som vacklar för varje soubrettefigur.”
71

 Den svenska troheten ställs i 
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kontrast mot den frisläppta och okontrollerade franska sexualiteten. Det är också märkvärt att det 

franska och sexuella anknyts till subrettfiguren, som är en kokett, feminin karaktär. Dessutom hör 

hon samman med teater och opera, två andra mycket feminiserade och sexualiserade medier, 

vilket jag återkommer till i uppsatsens sista avsnitt.  

 

Otrogen läsning 

Det har blivit tydligt att den kvinnliga läsarens roll är hustruns roll, och att hon förväntas läsa 

med lättpåverkad känslighet. Etikettböckerna är också tydliga med de förödande konsekvenser 

feminin felläsning kan få. Oavsett om det leder till att kvinnan förmanligas eller sexualiseras så 

urholkar det hennes förmodat naturliga dygder, hennes hustruskap och själva hennes kvinnlighet. 

Jag argumenterar därför för att den feminina läsningen, när den sker på fel sätt eller av fel 

material, inte bara kan förstås som en överträdelse mot etiketten utan mot hela 

äktenskapsinstitutionen. Förutom att vara ideal för individuella medborgare blir äktenskapet även 

en symbol för det borgerliga samhällets organisation i stort.
72

 Den konflikt som driver handlingen 

framåt i romaner tar sig därför gärna gestalten av otrohet (i synnerhet kvinnlig otrohet), 

frammanad av läsande (i synnerhet kvinnligt läsande). I många romaner under 1700- och 1800-

talen är det genom just feminin läsning som förförelseakter möjliggörs.
73

 

Otrohet är en direkt motsats till den kyska, familjeorienterade hustrun, hon vars “första 

egenskap var anständigheten.”
74

 Jag ser trohet som ett centralt begrepp inom det västerländska, 

borgerliga äktenskapet, då det bygger på tanken om uteslutande sexuell tvåsamhet. Konceptuellt 

kräver idén om trohet också idén om otrohet: otrohet är alltså beroende av regler kring trohet för 

att kunna vara överträdande. Eftersom den borgerliga kvinnan förstås som synonym med sitt 

hustruskap och alltid är, borde vara eller kommer att bli gift innebär det att all sexualitet utanför 

äktenskapet blir en explicit eller implicit attack mot det. 

I egenskap av hustru förväntas hon, som vi har sett, vara respektabel, trogen, kysk och 

hemcentrerad. Men otroheten, som äger rum utanför hemmet, gör att samma kvinna som inom 

hemmet uppfattas som en privat och kysk hustru samtidigt blir offentlig och sexualiserad. Dessa 

två roller framställs gärna som dikotomier, som med de konkubiner och kurtisaner som 
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kontraseras mot hemmasittande romerska hustrur i “Läsning för fruntimmer.” Den otrogna 

hustrun deltar alltså i två sociala roller samtidigt som förstås som motsatta, separata och absoluta. 

Hon förkroppsligar därigenom två identiteter som inte kan samexistera men inte heller kan förstås 

utan varandra – troget äktenskaplig och otroget utomäktenskaplig.  

Jag menar alltså att det inte bara är faktiska, otrogna handlingar som hotar och överträder 

den äktenskapliga troheten, utan även feminin felläsning. Detta kan förstås på flera olika nivåer. 

Kvinnans högre grad av mottaglighet för suggestion och empati innebär att en läst otrohet är en 

upplevd otrohet, även om hon inte har lämnat soffan, så erotiska eller romantiska texter utgör den 

första sortens otrogen läsning. Det antas att romaner läses för nyttolöst nöjes skull, vilket tar tid 

och uppmärksamhet från kvinnans uppgifter som hustru och mor i det borgerliga hemmet, och 

kan sägas förföra henne från hennes plikter. Om all feminin nöjesläsning dessutom kan förstås 

som en sexuell upplevelse eller självtillfredsställelse, som jag argumenterar för under den förra 

rubriken, innebär det att passionerade reaktioner också kan sägas vara otroget från rollen som 

hustru eller blivande hustru. 

Den feminina läsningen kan alltså förstås dels som en tidsmässig och rumslig otrohet, dels 

som en sexuell och känslomässig otrohet, och slutligen kan den också förstås som en bokstavlig 

otrohet, eftersom den förväntas ha makten att fresta en feminin läsare att imitera sexuella 

överträdelser i litteraturen. Feminin läsning medför en konstant risk för sexualiserad läsning, som 

innebär eller själv utgör en risk för otrohet. 

Detta skulle förklara varför både Rådberg och författarna i “Läsning för fruntimmer” talar 

med ett sexualiserat språk om feminin läsning utan att alls nämna romaner, och varför Törneblad 

fördömer dem över all annan litteratur. Det förklarar också att feminin felläsning tillskrivs en 

sådan förödande makt att underminera äktenskapet och leda till “disharmoniska, kalla och 

olyckliga äktenskap”.
75

  

Trots att felläsning fördöms så vill jag också hävda att dessa etikettböcker i själva verket 

möjliggör ett feminint, otroget läsande. Genom att ständigt tala om och beskriva överskridandet 

och felläsandet, om än endast för att fördöma det, så skapas ett kulturellt språk för den typ av 

förbjudna känslor och handlingar som skulle kunna vara samhällsomstörtande eller socialt 

upplösande. De legitimeras, inte som önskvärda, men som förekommande, något det går att tänka 

på, känna och agera efter.  
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Även om skribenterna försöker avskräcka sina kvinnliga läsare från sexuella känslor och 

handlingar så kan en feminin läsare rimligtvis identifiera sig med och sympatisera med fel saker i 

en etikettbok likväl som i en roman. Eftersom etikettböckernas kritik av otrogen läsning 

formuleras i just text, ett format som enligt deras egna argument kan läsas passionerat och 

därmed otroget av precis den publik de riktar sig till, blir etikettböckernas avsikter underställda 

den feminina läsarens tolkning. 

 

 

Andra publikers feminina läsande 

 

Borgerliga män 

Hittills har vi i en överväldigande homogen dikotomi sett det feminina läsandet härledas till 

kvinnor och det maskulina till män. Men det förekommer också bristningar i denna till synes 

solida indelning. Törneblad resonerar exempelvis kring unga borgerliga mäns läsande i Ideal till 

en sann och äkta qvinnobildning och varnar särskilt för risken att den unge mannen blir en 

“inbillsk förbistrad narr” ifall han läser på fel sätt, eftersom “ytligheten i lärdom förgalnar”.
76

 Ord 

som inbilskhet, ytlighet och galenskap är återkommande formuleringar hos Törneblad när han 

beskriver den felläsande kvinnan.
77

  

Generellt förstås borgerliga män som de mest rationella läsarna i etikettböckerna. Det är 

därför rimligt att anta att deras läsning framställs som avsevärt mindre problematisk, eftersom 

den förväntas hanteras med rationell, självständig kritik. Men uppenbarligen är det möjligt (i en 

viss kontext eller med ett visst material) för unga män att läsa mer feminint än maskulint, på ett 

sjukligt eller problematiskt sätt. 

Ett annat exempel på en feminin läsning hos borgerliga män är den romantiska 

självmordsvågen som förstods som en följd av att unga män överidentifierade sig med Werther i 

Goethes roman om densamme från 1774.
78

 Littau menar att manliga läsare som grät häftigt eller 

kände starka känslor av medlidande för Werther förstås som feminina och irrationella: “novel 

reading, especially in public, and especially if read with tears in one’s eyes, is manifestly 
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effeminate.”
79

 Utifrån detta argumenterar Littau för att Werthers beundrare, genom att de antas 

läsa och reagera på ett feminint sätt (vanligen genom att gråta) ute i det offentliga rummet, tar 

den femininitet som borde vara privat och hemmabunden och offentliggör den. Detta påstås ha 

mottagits med oro från auktoritärt håll, vilket ledde exempelvis till förbudet att klä sig som 

Werther.
80

 Den feminina reaktionen suddar ut gränserna mellan det feminina och det maskulina, 

det privata och det offentliga, och är således hotfullt mot den sociala ordningen.  

Törneblad argumenterar att passionen och otroheten i Die Leiden des jungen Werthers 

framställs som något tilltalande, som unga manliga läsare riskerar att identifiera sig med: “En öm 

tête à tête när mannen är på embetsrummet, en liten oskyldig billetdoux, en tröstande vän, ett 

hjerta som talar till hjerta, ett Ack vad jag älskar er!”
81

 Dessa förbjudna känslor borde fördömas 

och moralen triumfera, menar Törneblad, men istället uppmuntras vi att sympatisera med 

Werther, och sörja för honom när det slutar i “förtviflan och sjelfmord”.
82

 Det feminina läsandet 

av den feminina romanen kan alltså korrumpera och sexualisera även en manlig läsare. 

Det finns också vissa röster som argumenterar emot den vidspridda uppfattningen att 

känslosamt läsande skulle vara kvinnligt. Författarna Clara Reeve och Mary Wollstonecraft, som 

båda själva skrev etikettböcker om läsning, protesterar under det sena 1700-talet mot att kvinnor 

skulle ha en medfödd känslighet för litterär manipulation.
83

  

Reeve går också till angrepp mot tanken på romanen i sig som något farligt eller 

omoraliskt, och hävdar att även maskulin högstatuslitteratur som historia och klassiska epos kan 

vara ”indecent and unchristian” i mycket högre utsträckning än romaner.
 84

 Trots att texterna är 

maskulint kategoriserade, avsedda för män, och lästa av män så kan de alltså ändå läsas feminint 

och sexualiserat. Själva nöjesläsningen och njutningen av en text kan återigen förstås som en 

slags onani – i synnerhet när det som boken skildrar är sexuellt laddat.  
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Underklassen 

Både Om fruntimmer och “Läsning för fruntimmer” gör anspråk på att diskutera främst borgerligt 

läsande. Ändå är det feminina läsandet de konstruerar långt ifrån begränsat till varken kvinnor 

eller den borgerliga klassen, utan den kroppslighet och låghet som Rådberg, Törneblad och 

pseudonymen Thomas beskriver i feminin läsning associeras genomgående till lägre 

samhällsklasser. Ibland sker detta implicit, genom att ge maskulin läsning en utpräglat borgerlig 

karaktär som innebär att feminin blir det motsatta och underordnade, men ibland finns det en mer 

uttalad relation. 

Törneblad påpekar flera gånger det olämpliga i att den borgerliga hustrun läser romaner om 

fattigdom eller politiska texter. Det går att jämföra med hur han och Thomas avråder från politisk 

aktivism då den förmanligar: det politiska får en utpräglat maskulin karaktär. I det här fallet är det 

dock inte den politiska aktivismen som bryter mot etiketten, utan tvärtom det låga och 

oborgerliga. Törneblad menar att “för oss som - tack vare Himlen - friska och välmående röra oss 

i densamma, bör en bättre och idealverld i böcker målas” än vad som generellt står att finna i 

sådan “fattighuslectur”.
85

Romaner som behandlar social misär eller utsatthet beskrivs alltså som 

förnedrande att läsa, eller med Törneblads egna ord som “grobianiserande”.
86

 Den kvinnliga 

feminina läsaren blir återigen synonym med materialet.  

Om författare vill skildra “Packets hvardagslif, i all dess råa packaktighet” så kan de 

dessutom omöjligen “förbättra, utan om möjligt, förpöbla den olyckliga menniskoklass, som 

kallas Pöbel och Pack.”
87

 Det blir här tydligt dels att Törneblad delar uppfattningen om att 

litteraturen är förpliktigad med en förbättrande och fostrande uppgift, och dels, återigen, att det 

lästa materialet riskerar att bli synonymt med vissa sorters läsare, i det här fallet underklassen. 

Det pöbelaktiga förpöblar – till och med när de lägre klasserna redan anses pöbelaktiga så 

förvärras och förnedras deras situation av “fattighuslectur”.  

Kate Flint föreslår att oviljan mot att högre klasser läser “underklassromaner” beror på oron 

att en sådan läsning riskerar att underminera och upplösa ett kanonsystem kring dessa klassers 

kulturer. Detta kanon bygger på ett särhållande av det höga och det låga, som inte får blandas.
88
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Jag tror inte heller att det är orimligt att anta att den feminina borgerliga läsaren förväntas 

identifiera sig med romankaraktärer som tillhör en annan klass eller sympatisera med skildringar 

av deras misär. Detta skulle inte bara försvaga borgerlighetens kulturella kanon utan även 

försvaga särhållandet av människor med olika klassidentiteter. 

Törneblad liknar uttryckligen hustrun i ett äktenskap med folket i en stat, vilket implicerar 

att maken tillhör de högre skikten i äktenskapets samhälle. Under en patriarkal ledare lyder både 

kvinnor och de lägre klasserna med bävan, men hela tiden “hotar [de] att upprasa till vildhet”.
89

 

Det är samma resonemang som jag argumenterar för ligger bakom den otrogna läsningen. 

Behärskad trohet innebär det konstanta, underliggande hotet om vild otrohet, på samma sätt som 

folkets lydnad innebär det latenta hotet om uppror.  

Även Rådberg fruktar att om läsningens inflytande får “fritt spelrum, utsväfvat utan mått” 

så kan det “upplösa alla samhällsband [...] som det till ett varnande exempel i Frankrike verkligen 

gjorde”.
90

 Denna antydan till franska revolutionens klassmässiga gränsöverträdelser vittnar om 

den vilda, okontrollerade feminitetens upproriska makt. Det fysiska, feminina och låga riskerar, 

när det inte regleras, att göra uppror och därmed underminera det maskulina och höga 

maktmonopolet. 

Men samtidigt är det feminina inte längre bara en egenskap hos den feminina läsaren, utan 

även något inneboende i själva texten. Det tycks, när Törneblad kallar verk som berör fattigdom 

för “fattighuslectur” med förmågan att korrumpera sina läsare, som om det är irrelevant vem som 

har skrivit texten och vem som läser den. Även om en roman eller ett politiskt manifest kan 

tänkas ha författats av en borgerlig man, som rör sig i en isolerad borgerlig krets, så blir en text 

om fattigdom ändå fattighuslektyr. Detta blir tydligare i de fall av texter som är maskulint kodade 

(alltså riktade till en manlig publik) men som ändå antas ha vissa feminina egenskaper. Flint 

menar att “penny fiction”, billiga och korta romaner eller noveller, riktas till unga manliga 

arbetare under 1800-talet.
91

 Det talades då om att våldet i romanerna skulle ge upphov till 

gatubråk och misshandel.
92

 Dessa manliga läsare som läser sin maskulina litteratur förväntas 
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reagera feminint, precis som borgerliga män som gråter över Werther och läser historieböcker för 

självtillfredsställelse.  

Skillnaden mellan män i de borgerliga och de lägre klasserna är den typ av överträdanden 

som den feminina läsningen riskerar att medföra. Det finns fortfarande en märkbar hierarki. De 

borgerliga läsarna förväntas reagera med otrohet när Werther och Lotte erkänner sin förbjudna 

kärlek eller självmord när Werther tar sitt liv. De riktar sin feminina destruktivitet mot sig själva 

eller mot äktenskapsinstitutionen. De manliga arbetarnas våld är istället mer offentligt, oöverlagt 

och impulsivt. De är fortfarande mindre rationella än manliga läsare från borgerligheten. De lägre 

klasserna och kvinnor är alltid något annat, avvikande och problematiskt i relation till den 

borgerliga, maskulina mannen. 

Detta innebär också att kvinnan som tillhör underklassen är en dubbelt feminin läsare, eller 

som Flint säger: “The working-class woman was doubly other, distanced by class as well as by 

sex.”
93

 Törneblad avråder visserligen även borgerliga kvinnor från att läsa romaner som handlar 

om sexualitet eller underklassen, men han förbjuder dem strängt att låta sina tjänsteflickor 

komma i kontakt med romaner överhuvudtaget. Om den arbetande kvinnan läser blir hon 

nämligen självsvåldig och promiskuös, och genast kommer en “beryktad chevalier” försöka 

förföra henne.
94

 Denna dubbla feminitet eller utsatthet hos underklasskvinnan reflekteras också i 

romaner från 1700- och 1800-talen. En mycket vanlig trop är till exempel att tjänsteflickor 

vårdslöst och ödesdigert somnar ifrån brinnande ljus under läsningen av en roman, eller att de på 

grund av sin beundran för romantiska hjältinnor utgör lätta byten för kurtisörer.
95

 I nästan alla fall 

där läsningen förleder den borgerliga kvinnan är den fullkomligt förödande för den arbetande.  

Trots att underklasskvinnan framställs som mer feminin än underklassmannen och den 

borgerliga kvinnan som mer feminin än den borgerliga mannen säger detta något om 

könsidentiteternas konstruktion och bräcklighet. Som jag tog upp i förra avsnittet om kvinnors 

läsning så är den värsta felläsningen den som omöjliggör hennes borgerliga hustruskap genom att 

sexualisera eller förmanliga henne. Kvinnor anses alltså vara kapabla till maskulin läsning av en 

maskulin text. Män. åtminstone unga eller arbetande män, förstås på motsvarande sätt som 

kapabla till feminin läsning av en feminin text. De förmodas precis som kvinnor identifiera sig 
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starkt med romaner, och har förmågan att reagera irrationellt och känslosamt på läsningen genom 

att exempelvis bli våldsamma (i underklassens fall) eller gråta okontrollerat (i borgerlighetens.)  

Utifrån samtidens vetenskapliga uppfattningar om könsdikotomin är det dock inte bara 

hälsovådligt eller opassande att läsa könsöverskridande, utan fysiskt omöjligt, eftersom dessa 

identiteter anses bygga på medfödda, obestridliga egenskaper (eller bristen på egenskaper) som 

känslosamhet och rationalitet.
96

 Att vissa män då beskrivs som kapabla till feminint läsande, och 

att kvinnors felaktiga läsning kan förmanliga dem, tycks därför på egen hand underminera den 

könsdikotomi som bygger på fixa och skilda egenskaper och förmågor. Det uppstår en spricka i 

ett till synes slutet system, där kvinnor kan läsa med en nivå av abstraktion och rationalitet de inte 

sägs vara begåvade med, och män kan uppleva och uppvisa en känslomässig mottaglighet som de 

påstås sakna. 

 

Feminina läsare som mediepubliker 

Jag har nu undersökt hur feminina och maskulina könsidentiteter konstrueras i diskussionen om 

läsande under 1810-talet. Etikettböckerna tar upp konsekvenser av feminin felläsning som bland 

annat inkluderar en otrohet och ett förmanligande hos den borgerliga hustrun, ett förkvinnligande 

hos den borgerliga mannen och hotet om uppror och klassöverträdelser från lägre klasser.  

Jag argumenterar för att detta går att förstå mediehistoriskt, som en återkommande retorisk 

tendens. Debatten om feminina och maskulina mediepubliker är inte unika för tryckta medier, 

vilket mycket forskning på området brukar bortse ifrån. Karin Littau tillskriver exempelvis den 

tryckta boken en mediehistorisk särställning när hon argumenterar för betydelsen av textens 

fysiska form, och hon intar själv ståndpunkten att läsning inte alltid är kognitiv och rationell, med 

den övergripande tesen om “reading as a labour of the body”.
97

 Kate Flint är också 

litteraturvetare och utgår från ett romancentrerat perspektiv, med romanen och den abstrakta 

läsaren och läsförståelsen i fokus, medan Jacqueline Pearson påstår att den läsande kvinnan är 

central för förståelsen av feminina publiker under 1800-talet.
98

 

Jag menar att romanen i allmänhet inte är överträdande i sig, även om den beskrivs så av 

exempelvis Törneblad (“Ifall något funnes, som vore värre än det värsta, så är det 
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romanläsningen.”)
99

 Inte heller är den läsande kvinnan ensam i den feminina publiken, som vi har 

förstått. Jag vill lyfta blicken från både bokmediet och från kvinnan som konsument till de 

övergripande mönster som finns i sättet vi hanterar frågor om femininitet och maskulinitet, som 

genomtränger alla mediers publikdebatter. 

Det är tydligt i Granbergs och Törneblads samlade texter att kvinnliga feminina läsare 

överlag förstås som sämre eller mer problematiska medborgare i sin läsning, eftersom det är där 

debatten förekommer. Men det finns som vi har sett andra grupper av läsare i samhället som 

förstås som feminina, vilket kan bero på att hela idén om publiker och medborgarskap under 

1800-talet är sammanbunden med normer om individualitet, borgerlig maskulinitet och 

rationalitet som de högsta dygderna.
100

 Detta exkluderar per definition alla som anses kollektiva, 

icke-manliga, icke-borgerliga eller irrationella. 

Individualiteten blir därmed central i förståelsen av borgerliga läsare. Generellt förstås 

dåliga eller problematiska publiker som fysiska folksamlingar, sådana som rent kroppsligen delar 

utrymme och deltar i en gemensam aktivitet, exempelvis opera- eller teaterpubliker.
101

 

Folkmassor förutsätts tillhöra lägre samhällsklasser och enligt Butsch fruktar högre klasser att de 

har mycket att vinna på att omkullkasta den rådande ordningen, något som blir tydligt i 

Törneblads allegori om det upproriska folket och Rådbergs referens till franska revolutionen.
102

 

Med den masspsykologi som populariseras under senare hälften av 1800-talet patologiseras oron 

för folksamlingar och deras förmodade närhet till våld med begrepp som masshysteri och 

masspsykos.
103

 Sådana teorier förutsätter att folksamlingar är homogena, irrationella och 

våldsamma, alltså motsatsen till en god, medborgerlig, rationell publik.  

De goda mediepublikerna är tvärtom utspridda, menar Butsch, och förutsätts bestå av 

kritiska individer med förmågan att diskutera sinsemellan och leda diskussioner till politisk 

opinion, snarare än besinningslöst underklassvåld.
104

 De spridda, läsande publikerna är alltså i 

teorin maskulina och goda medborgare. Trots det beskriver etikettböckerna i synnerhet romanen 

som något fysiskt och problematiskt, och feminina läsare som irrationella, våldsamma eller 
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sexuellt promiskuösa. Feminina läsare skildras på så vis som något väldigt avlägset från 

maskulina läsare, och framställs mer som fysiska folksamlingar.  

Busch påstår att teaterpubliker är typexemplet på en okontrollerad folksamling, där 

publiken antas vara utelämnad att överidentifiera sig med det som pågår på scenen. Högre klasser 

avråddes därför från att besöka vissa sektioner av teaterhuset, eller teatern överhuvudtaget.
105

 På 

samma vis avråder etikettböckerna från upprörande sexuella romaner och “fattighuslectur”, eller 

från romaner överhuvudtaget. Teater som medieform förpöblas och feminiseras alltså precis som 

romanen, eftersom de anses vara fysiska och låga. 

Törneblad har också liknande känslor inför teatern som han har inför romanen och avråder i 

synnerhet unga flickor från att besöka den: ”Det unga sinnet blir i dem på en gång förvirradt och 

försmåadt […] Ty allt i dem är smått och snöpligt.”
 106

 Teatern beskrivs också ha en viss 

förledande och otrogen karaktär. Törneblad diskuterar faktumet att många skådespelare gifter sig 

med varandra, men han betvivlar ”att dessa äktenskap äro beslutna i Himmelen”, för även om det 

är lätt ”för den som spelar Älskare, att bli kär i den som spelar Älskarinna” så menar Törneblad 

att dessa skådespelare bara ”i de kära turturdufvornas lågande hjertan tror er finna det, som 

egentligen ligger i de spelandes roller […]”.
107

 Både boken och teatern kan förstås som otrogna 

medier, i ett oäktenskapligt eller feläktenskapligt avseende. Teatern är falsk, och förfalskar de 

som spelar, precis som böcker kan förfalska den hustru som läser fel.  

Detta retorik tar inte heller slut vid århundradets ände. När filmen börjar masskonsumeras i 

början av 1900-talet beskrivs den enligt Butsch mycket likt teaterpubliker, där snabbare intryck 

lämnar ännu mindre tid för kritiskt tänkande och därför gör publiken ännu mer känslig för 

feminina reaktioner, som våld eller sexualitet.
108

 Som vanligt är det kvinnor, ungdomar och 

underklassen som förmodas påverkas mest.
109

 Detsamma känns igen i nyare mediedebatter kring 

reklam, serietidningar eller våldsamma videospel. Vissa publiker anses inte kunna konsumera 

eller använda dessa medier på ett medborgerligt och kritiskt sätt, utan identifierar sig för starkt 

med det som mediet förmedlar och utagerar destruktivt mot samhället genom exempelvis 
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skolskjutningar efter en överkonsumtion av datorspel eller sexualiserat våld inspirerat av 

pornografi. Fortfarande kvarstår samma utsatta publiker och liknande argument om att styra 

åsikter och beteenden hos folkmassorna i nyttiga, önskvärda riktningar.
110

  

Jag menar därför att debatterna om läsning inte kan förstås som en unik mediehistorisk 

företeelse, och de feminina läsarna inte förstås som särskilt hotfulla. Istället hävdar jag att 

debatten om läsning bör förstås som ett uttryck för genomgripande samhälleliga förhandlingar 

och konstruktioner av könsidentiteter, medborgarskap och mediekonsumtion. Nya medier verkar 

uppfattas som mest hotfulla och problematiska när de förenar feminina individer till en feminin 

folkmassa, som plötsligt representerar en politiskt och socialt betydelsefull kraft som behöver 

regleras och kontrolleras. De feminiseras och definieras utifrån sin lydnad eller olydnad till den 

vita, maskulina borgerligheten.  

På ett mycket konkret sätt förstås alltså dessa publiker som andra klassens medborgare, som 

Törneblad sin vana trogen formulerar mer explicit än de övriga författarna: “Qvinnan är icke född 

att herrska, utan att beherrskas. [--]” vilket innebär att “denna stora menskliga konst af andra 

rangen heter Qvinnobildning. - ty Mannabildningen är af första [...]”.
111

 Dessa andra rangens 

människor får inte styra över sina liv eller fatta politiska beslut, eftersom de förmodas sakna de 

egenskaper som möjliggör medborgerlighet. Eftersom den feminina massan är så känslig för 

manipulation kan den inte anförtros exempelvis rösträtt eller politisk makt, utan måste 

“beherrskas”.
112

 Men de feminina publikerna har på grund av sin förmodade irrationalitet inte 

heller tillgång till den maskulina, borgerliga debatt som antas kunna leda till politiskt inflytande. 

Därför är den enda befintliga reaktion som står till buds för kvinnors och underklassen det 

våldsamma, upproriska och sexuellt överskridande, eller med andra ord det otrogna, alltså precis 

det som borgerligheten försöker kuva. 

 

 

Sammanfattning 
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I den här uppsatsen har jag undersökt hur etikettböcker om läsning kring 1810 bidragit till att 

konstruera och förhandla feminina och maskulina könsidentiteter. Genomgående framstår 

feminina läsare som fysiska och irrationella, ibland kyska och ibland sexuella, men alltid 

känslosamma. Maskulina läsare förstås i motsats vara kritiska, individuella och rationella 

medborgare. Den feminina läsaren antas vara kvinnlig, och kvinnor definieras utifrån sin roll som 

hustru. Fel sorts läsning, på ett maskulint sätt eller av maskulin litteratur, riskerar därför att göra 

kvinnan mindre kvinnlig, och därmed mindre av en hustru. På det sättet kan feminin felläsning 

förstås som ett hot mot det borgerliga äktenskapet. 

Förutom att rationellt läsande tycks förmanliga kvinnor, så är också ett för feminint läsande 

sexualiserande och korrumperande. Etikettböckerna kritiserar dessa två sorters felläsningar och 

läsare mest ingående: den läsning som ger maskulin kunskap inom exempelvis filosofi och 

vetenskap, som sedan kan användas på ett medborgerligt, politiskt avgörande sätt ute i det 

offentliga rummet, och den som är sexuellt korrumperande. 

Den sortens text som framställs som mest problematisk i det senare avseendet är romanen, i 

synnerhet den franska romanen, som beskrivs som sexuell till sin natur. En lättpåverkad kvinnlig 

läsare som tar del av en sådan text blir själv sexualiserad vilket innebär en moralisk katastrof för 

henne privat och äktenskapligt eftersom respektabilitet och kyskhet anses vara centrala kvinnliga 

dygder i 1800-talets borgerlighet. 

Då den sexualiserade feminina läsningen inte bara är kvinnans utan hustruns kan den i flera 

bemärkelser kallas en otrohet mot den borgerliga äktenskapsinstitutionen, som symboliserar och 

representerar hela borgerligheten på samhällelig nivå. Jag argumenterar också att denna otrogna 

läsning ingår i ett vidare mediehistoriskt sammanhang av överskridande och trots, något den 

tidigare forskningen inom området brukar bortse ifrån. Med detta  större idéhistoriska perspektiv 

är feminina publiker inte begränsade till boken som medium, utan återkommer i debatterna kring 

alla nya medier under 1800-talet och senare – exempelvis kring teatern, cykeln, filmen och 

videospel. I synnerhet de lägre klasserna beskrivs feminint i relation till alla medier i mitt 

material, där romaner som handlar om “Pöbel och Pack” förpöblar läsaren, och där arbetare 

förmodas bli okontrollerat våldsamma eller sexuella av feminin mediekonsumtion.  

Dessa feminina publiker tenderar att beskrivas som irrationella, kollektiva folksamlingar, 

och uppfattas ha en mer okontrollerbar politisk makt att påverka än individer. Deras mediebruk 

har därför en otrogen eller trotsande potential som den enskilda, isolerade läsaren saknar. En 



33 

 

feminin läsning, antingen av kvinnliga, borgerliga eller mindre privilegierade grupper riskerar att 

därför att medföra överträdelser och hot mot den sociala ordningen. Det fysiska, kvinnliga och 

låga, likväl som det otrogna, bidrar till det feminina läsandets överträdande potential gentemot 

det borgerliga äktenskapets värderingar. 

Tänkbara framtida ingångsvinklar som denna undersökning lämnar öppna är bland annat 

kring de otaliga andra sorters publiker som kan framställas som särskilt problematiska i 

mediedebatter, exempelvis barn, gamla, icke-européer, homosexuella och mentalt eller fysiskt 

funktionsförhindrade. Det skulle även vara intressant att fortsätta undersöka 

individualitetsaspekten i läsningen, hur exempelvis kvinnans privata och obevakade läsning 

beskrivs som hotfull eftersom den privata sfär hon räknas till är en begränsad, kontrollerbar och 

performativ sfär -- hemmet -- medan den offentliga sfär den borgerliga mannen sägs tillhöra är 

mer förknippad med individualitet. 
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