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I. Inledning 
Ostindiefararen Finland avseglade från Göteborg i december 1769 för att återvända i juni 

1771. Resans mål var Kanton, Kina (nuvarande Guangzhou) dit man åkte för att bedriva 

handel å Svenska Ostindiska Kompaniets vägnar. Med på resan var skeppsprästen Jacob 

Wallenberg (1746-1778), som tjugosex år gammal gjorde sin första av tre kinaresor med 

kompaniet. Vid hemkomsten skrev Wallenberg ett brev till sin vän Paul Juringius daterat till 

den 21 juni 1771, där han berättade att han skrivit en ”tokrolig Ostindisk resebeskrifning” 

som hade gått ”man emellan” på skeppet.1 Tio år senare – tre år efter Wallenbergs död vid 

trettiotvå års ålder – publicerades Min Son På Galejan Eller En Ostindisk Resa, Innehållande 

Allehanda Bläckhorns-Kram, Samlat På Skeppet Finland, som afseglade frå Götheborg i 

December 1769, samt återkom dersammastädes i Junio 1771.  

Finlands resa 1769-1771 har även dokumenterats av skeppets kapten, Carl Gustav 

Ekeberg, som skrev en traditionell reseberättelse om färden till och från Kanton.2 Denna 

dagboksliknande skrift är mycket detaljerad, dock avskalad och opersonlig. Att ställa 

Ekebergs och Wallenbergs skildringar av samma resa bredvid varandra är därför mycket 

intressant. Levertin förklarar skillnaden mellan de båda verken som ”skillnaden mellan ett 

protokolls själlösa uppradning och en lefvande bilds friska åskådlighet”.3 Wallenbergs språk 

har vidare beskrivits som ”respektlös prosa” med en blandning av konstlat salongspråk och 

vulgär bondkomik;4 något som framhävs än tydligare i jämförelse med Ekebergs mer sakliga 

skildring. Wallenberg var poet och humorist, och hans reseberättelse fick agera skådeplats för 

hela hans litterära arsenal – dikter, oden, rimbrev, visor och epigram blandas i boken – och tar 

därmed ett tydligt avstånd från den traditionella reseberättelsens mer avskalade form.   

1700-talet var ett århundrade av stora förändringar och paradigmskiften. En av dessa 

skiftningar som teoretiserats kring är synen på könsskillnader.5 Vissa genusforskare menar att 

1700-talet såg paradigmen förändras från ett enkönssystem, där kvinnan ansågs vara en sämre 

version av mannen, till ett tvåkönssystem där män och kvinnor sågs som två helt motsatta 

varelser. Denna separation innebar att man nu tvingades definiera de två könsrollerna.6 Mot 

bakgrund av detta ter sig 1700-talet som en viktig period för formandet av de moderna 

																																																													
1 Stålmarck 1995, s. 108. 
2 Frängsmyr 1976, s. 121. 
3 Levertin 1907, s. 63. 
4 Stålmarck 1995, s 40f. 
5 Öhrberg 2001, s. 266f.	
6 Connell 2008, s. 82. 
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könsidentiteterna,7 något som blir än intressantare då man tittar på vad de europeiska männen 

gjorde under denna tid. De erövrade världen. På svensk front var vi inte fullt lika aggressiva, 

men våra skepp seglade likväl jorden runt på handels- och upptäcktsresor. Svenska 

besättningar drog nytta av de europeiska kolonisatörernas framfart,8 och trots att de inte 

deltog i den reella erövringen var de onekligen medverkande i konstruktionen av den ledande 

europeiska självbilden. Maskulinitetskonstruktionen hos dessa män blir således högst 

intressant, och Jacob Wallenberg har i sin reseberättelse gett oss en personlig inblick i denna 

konstruktions utveckling.  

Min son på galejan är en berättelse som under många år, fram till det att Nils Afzelius 

behandlade texten på 20-talet, har fått försvara sitt litterära värde9, något som ter sig underligt 

då man beaktar de för svensk litteraturtraditions del nyskapande aspekterna av verket. Vad 

Wallenberg gör är att han kombinerar den traditionellt verklighetsskildrande reseberättelsen 

med den fria fantasin och komiken. Han skriver in sig i en litterär tradition av komiska 

reseberättelser, med Sterne och Fielding som föregångare. Han tar avstamp i ett parodierande 

av den Linneanska reseskildringen för att sedan kombinera det med romanens fria form och 

sedermera skapa något som i svenska sammanhang var nytt och spännande.10 Vi läsare får 

därmed en personlig, fantasifull och framförallt komisk inblick i en historisk realitet, mitt i 

utvecklandet av den moderna maskuliniteten. Sociologen Raewyn Connell hävdar att 

konstruktionen av maskuliniteter har gått hand i hand med den ekonomiska historien. 

Maskuliniteter formas i vardagslivet, därför har de ekonomiska institutionerna stor betydelse 

för formandet av dessa identiteter.11 Därmed blir det onekligen relevant att titta på 

maskulinitetskonstruktionen i verket som skildrar ett av de största ekonomiska företagen i 

svensk historia.  

  

																																																													
7 Connell 2008, s. 202, Hellman 2008, s 8. 
8 Müller 2010, s. 17. 
9 Afzelius 1924, s. 198 f. 
10 Afzelius 1924, s. 198 f. 
11 Connell 2008, s. 70 f. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur maskulinitet skildras och konstrueras i 

Jacob Wallenbergs reseberättelse Min son på galejan (1781).12 Undersökningen utgår ifrån 

följande frågeställningar: 

§ Vilka maskuliniteter förekommer i Min son på galejan? 

§ Hur skapas dessa maskuliniteter utifrån arenorna kön, klass och etnicitet? 

Tidigare forskning 
MSG har länge varit ett omtyckt verk, men i förhållande till dess popularitet finns det 

påfallande lite skrivet om romanen och dess författare. De samtida kritikerna såg ned på den 

regelbrytande formen, som ansågs vara för folklig. Nils Afzelius påstod 1924 att orsakerna till 

detta skulle kunna vara bristen på intressant biografiskt material samt svårigheten att 

genrebestämma verket och således litterärt analysera något som skulle kunna vara en 

verklighetsskildring.13 Trots detta har verket ändå diskuterats av en rad inflytelserika 

skribenter. Först ut bland de mer välkända kritikerna var Per Daniel Amadeus Atterbom som 

1852 inkluderade ett kapitel om Wallenbergs text i sin Svenska siare och skalder. De tidiga 

utsagorna om Wallenbergs text hade inte tillskrivit mycket värde till texten som litterärt verk, 

då den bröt mot de samtida normerna gällande form. Det var först med Atterboms erkännande 

av textens kvaliteter – nästan 70 år efter den publicerats - som verket diskuterades seriöst.  

Ett halvsekel senare skrev Oscar Levertin en essä om verket, och 1924 utkom Nils 

Afzelius med sin uppsats ”Min son på galejan och den komiska resebeskrivningen”, som 

publicerades i tidskriften Samlaren och var början på den mer moderna forskningen kring 

Wallenberg. Torkel Stålmarck – vars vetenskapliga utgåva är primärkälla för denna 

undersökning – utkom 1995 med ett omfattande verk om Wallenberg innehållande analyser 

gällande både MSG och andra verk av författaren. Sven-Erik Roses artikel ”The funny 

business of the Swedish East India Company: gender and imperial joke-work in Jacob 

Wallenberg's travel writing” från 2000 gav en detaljerad inblick i textens behandling av det 

svenska kvinnoidealet, och Lisa Hellmans doktorsavhandling Navigating the foreign quarters 

från 2015 med fokus på Svenska Ostindiska Kompaniets besättningsmän och deras vardag i 

utländska hamnar. 

																																																													
12 Hädanefter förkortad MSG. 
13 Afzelius 1924, s. 198 f.	
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Moral och patriotism 
Hos de äldre kritikerna står frågor om moral i centrum, och som tidigare nämnt kom 

uppfattningen om Wallenberg att börja förändras först med Atterboms text om författaren. 

Atterboms mer positiva uppfattning av Wallenberg berodde mycket på de beskrivningar han 

fått av sin svärfar, som tjänstgjort på Finland tillsammans med Wallenberg och beskrev 

honom:  
[…]icke blott såsom en glädtig och underhållande sällskapsbroder, utan tillika såsom en 
rättskaffens och med stora predikogåfvor utrustad prest, af vida strängare noggrannhet i sina seder 
och vida djupare christligt allvar i sina övertygelser, än mången tyckt sig kunna dömma från 
skämtets (ofta långt drifna) frihet i hans ryktbara reseberättelsee.14  
 

Atterbom anser att boken kunde ha varit lite finare skriven, och humorister från hans egen tid 

skulle sannerligen ha haft bättre smak, men han kan samtidigt inte förneka att Wallenbergs 

text sitter inne med en rad kvaliteter, exempelvis en ständig närvaro av kvick och naturlig 

humor.15 Vidare menar Atterbom att ingen svensk författare någonsin överträffat Wallenberg i 

frågan om fosterlandskärlek, och att Wallenberg hanterar just dessa partier i berättelsen med 

sitt ”innersta tänkesätts heliga allvar”.16 

Levertin kom senare att sammanfatta sin uppfattning om verket, och hävdade att ”den 

oceanens salta havsluft, som fläktar kring Jacob Wallenbergs galeja med de för blåsten 

muntert svällande seglen, tyckes hafva förlänat boken en oförgänglig friskhet.”17 Friskheten, 

och den djärva subjektivitet med vilken han skildrar sina upplevelser, ger enligt Levertin 

verket en kvalitet som inte kan förnekas, trots att det – sett till innehållet – är mycket som 

kunde förbättras, särskilt gällande de aspekter av berättelsen som behandlar eller misslyckas 

med att behandla moral.18 Både Levertin och Atterbom lägger fokus på det amoraliska i 

Wallenbergs skildring, och menar att författare från deras egen samtid säkerligen hade kunnat 

skriva bättre berättelser. Trots den något dömande tonen som de båda använder för att 

kritisera Wallenbergs ibland groteska skildringar av livet ombord en Ostindiefarare, tycks det 

ändå framträda en uppskattning för Wallenberg och en försiktig optimism gentemot 

berättelsens nyskapande karaktär. Levertin menar att berättelsen trots allt, kunde ha varit än 

grövre, och att han tycker sig se en varmhjärtad, välmenande Wallenberg bakom de 

																																																													
14 Atterbom 1852, s. 233. 
15 Atterbom 1852, s. 233. 
16 Atterbom 1852, s. 236. 
17 Levertin 1907, s. 44. 
18 Levertin 1907, s. 82f.	
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oangenäma skämten: ”Här och där glimtar fram i denna bok en man af finare anläggning och 

sinnesriktning. Skämtaren kunde nog också hafva blivit en moralist och karaktärstecknare.”19 

Genrebestämning och texthistoria 
Då Afzelius på 1920-talet ska skriva om Wallenbergs berättelse handlar det istället om 

genrebestämning och frågetecken kring verkets uppkomst. Afzelius text ämnar etablera 

kopplingar mellan MSG och den västerländska litterära traditionen, då han poängterar vikten 

av att finna en plats för verket i litteraturhistorien och att den därför behöver en genre. Är 

verket en roman eller inte? Denna fråga har länge varit omdiskuterad. Levertin hänvisade till 

verket som ett ”diktverk”, en benämning som antyder fiktiva element, men samtidigt ville han 

ständigt påvisa MSG:s sannfärdighet.20 Afzelius behandlar verket som en verklighetsskildring 

i traditionen av den franska komiska reseskildringen samt kopplar verket till ovan nämnda 

författare Sterne och Fielding. Henrik Schück menar att det finns ”ett gry till en 

romanförfattare”21 hos Wallenberg men att verket i det stora hela först och främst är en 

reseberättelse. Då Bernt Olsson utgav sin framställning Litteraturens historia i Sverige 1987, 

var det första gången verket betecknades som en roman, utan diskussion eller 

problematisering. Stålmarck menar att detta skedde då en mer modern, öppen syn på genren 

slagit igenom, och påpekar vidare att en annorlunda tolkning av verkets plats i 

litteraturhistorien skulle resultera i ett avfärdande av ”ett av 1700-talets främsta svenska 

prosaverk”.22 Vidare påpekar Stålmarck att Wallenberg varit medveten om att dessa frågor 

skulle kunna ställas om verket, och att han själv varken skulle ha kallat texten roman eller ha 

varit benägen om att uppfylla några genreförväntningar. Stålmarck menar emellertid att 

verkets fantasifulla titel, i kombination med dess disposition i kapitel, delar och böcker 

placerar den inom den moderna romanens gränser.23 

Utöver detta tillkommer även diskussionen om verkets uppkomst och distribution. 

Levertin – som sannolikt inte hade tillgång till alla dokument kring verket – ansåg att MSG 

skrivits färdigt på skeppet där den gick från hand till hand.24 Vidare var det, enligt honom, 

kanske inte alls tänkt att texten skulle bli publicerad, då den troligen var ämnad att läsas 

endast av vännerna i kompaniet. Kapten Ekeberg hade exempelvis fått läsa manuskriptet 

ombord på skeppet, och när han tio år senare såg texten igen i tryckt form sade han: ”jag hade 
																																																													
19 Levertin 1907, s. 82f. 
20 Levertin 1907, s. 62 ff. 
21 Stålmarck 1995, s. 113 f. 
22 Stålmarck 1995, s. 113 f. 
23 Stålmarck 1995, s. 113 f. 
24 Levertin 1907, s. 54. 
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under Resan läst sielfva Conceptet, författaren var präst den Resan vid namn Wallenberg, hon 

hade då tittel af röda Mössan eller Finska Kårståget. en hoper saknar iag som gjorde henne 

vidlyftigare och bestod i skämtsamma æqvivocer.”25  

Genus 
Det skulle dröja ända till millennieskiftet innan könsrelationer i berättelsen hamnade i 

centrum. Den dåvarande amerikanska doktoranden Sven-Erik Rose undersökte i en artikel 

skriven år 2000 Wallenbergs relation till kvinnor och hur den svenska ideala kvinnan är 

reseberättelsens telos, eller ultimata mål. Han pekar på manuskriptets tillkomst och hur 

distributionen av texten på skeppet fungerade som en slags delad manlig fantasi om 

återvändandet till den svenska kvinnan.26 Rose utvecklar däremot inte argumenten kring 

relationerna mellan männen och de maskuliniteter som skildras i boken. Maskulinitet bland 

männen i det Svenska Ostindiska Compagniet (SOIC) har undersökts i doktorsavhandlingen 

Navigating the foreign quarters av Lisa Hellman från 2015. Wallenbergs verk nämns och 

citeras, men då detta är en studie inom historia intar MSG inte någon huvudroll. De ovan 

nämnda texterna refereras i den fortsatta undersökningen. 

Material 
Som nämnt ovan utgavs en redigerad version av verket tre år efter Wallenbergs död. 

Utgivaren av den första utgåvan hade gjort omfattande redigeringar i texten, och även 

Wallenberg själv hade säkerligen bearbetat sin text, något som framgår i de brev han skickade 

till sin vän Jacob Lindblom under sommaren efter hemkomsten.27 Berättelsen kan således inte 

anses vara någon vårdslöst improviserad text, utan en noggrant skriven litterär skildring av en 

verklig händelse, och hans hantering av texten som sådan borde kvalificera den som en 

roman. Denna undersökning kommer därför behandla texten som en roman.  

Först 1921 utkom den första originaltrogna upplagan, efter en handskrift som nu 

förvaras i Linköpings stiftsbibliotek i Wallenbergsamlingen. Vi känner till två ytterligare 

handskrifter. Den ena går att finna i Kungliga Bibliotekets Engeströmsamling. Den har 

troligtvis tillhört Pehr Osbeck – en Linnélärjunge som också tjänade kompaniet som 

skeppspräst – som skall ha fått den av en elev till Wallenberg och är till stor del lik originalet 

men saknar de tre sista kapitlen och de flesta av illustrationerna. Den andra handskriften, som 

tillhör Kronans Coldinuorden i Karlskrona, omfattar endast ca 15 % av originalhandskriftens 

																																																													
25 Stålmarck 1995, s. 108. ”Æqvivocer” = skämtsamma tvetydigheter.  
26 Rose 2000, s. 229. 
27 Stålmarck 1995, s. 108 f. 
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text. Coldinuorden är en orden som bildades bara några år före Finlands resa till Kanton, och 

orden ägnar sig åt kristen karaktärsdaning och hade anknytning till sjöfarare och deras 

traditioner.28 Det är möjligt att denna handskrift kom orden tillhanda genom en av 

Wallenbergs kollegor ombord på Finland, som anslutit sig till orden efter hemkomst. 

Handskriften har också anonymiserats; allt som skulle kunna leda till identifiering av personer 

och verkliga händelser har tagits bort.29 Denna undersökning utgår från den av Torkel 

Stålmarck etablerade texten, som i sin tur är baserad på Nils Afzelius edition, i sin tur baserad 

på originalhandskriften, som först publicerades i Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av 

Samlade skrifter från 1928-1941.  

 

Bakgrund 
Det Svenska Ostindiska Compagniet bildades 1731 efter många år av debatt och 

förhandlingar. Kompaniets verksamhet var ingen nyhet, eftersom företaget endast anslöt sig 

till en lång tradition av handelspolitik förd i mer än ett sekel av större nationer. Skeppen reste 

till ett flertal destinationer runtom i världen, men målet för den svenska ostindiska handeln 

var hamnstaden Kanton (Guangzhou) i Kina. Hit kom många europeiska skepp, och i hamnen 

hade man sina egna lokaler för att bedriva handel. All handel bedrevs på kinesernas villkor, 

och de europeiska kompanierna fick sällan lämna deras bestämda lokaler vid hamnen för att 

besöka staden. De hade tämligen lite att säga till om i Kanton.30 Svenskarna anlände till Kina 

med järn, ädla metaller och vapen, för att sedan återvända till Göteborg med te, porslin och 

siden som man sedan sålde på auktioner. Dessa produkter ansågs till en början vara onödiga 

lyxartiklar, som med tiden istället blev livsnödvändiga produkter för en stor del av 

befolkningen.31  

Utöver handeln var det kulturella utbytet av stor vikt. Vetenskapsmän – där Linnés 

lärjungar är de mest kända – åkte med på skeppen som präster eller läkare och förde med sig 

hem sällsynta exemplar som resulterade i stora naturaliesamlingar och långa 

resebeskrivningar, där de berättade om alla sina upplevelser. De förde med sig hem kunskap 

om utländska läror, konst, vetenskap och arkitektur. Man fascinerades av ”de andra”, de 

exotiska utländska folken, och mättades aldrig på kunskap om dem.32 Då man utöver detta 

																																																													
28 http://www.arnell.cc/1750.htm 
29 Stålmarck 1995, s. 110 ff. 
30 Frängsmyr 1976, s. 9 
31 Frängsmyr 1976, s. 13.	
32 Frängsmyr 1976, s. 10. 
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kände stor nationell stolthet över kompaniets expeditioner – i brist på reell svensk 

kolonisering – så blev dessa upptåg väldigt populära. Kompaniet skickade ståtliga skepp på 

farofyllda färder till främmande länder, som till råga på allt också resulterade i stora 

rikedomar för kompaniets direktörer, som sedan betalade sina anställda tämligen generöst.33 

Att kompaniet blev omtyckt är således förståeligt. 

Ostindiefararen Finland var för sin tid ett medelstort skepp på 450 läster (1125 ton)34, 

bemannat med 20 kanoner och en besättning om totalt 151 personer.35 Skeppet bemannades 

av två kategorier sjöfarare: de som var anställda för navigering och skötsel av skeppet och de 

som var anställda för att bedriva kompaniets handel i främmande hamnar. Kaptenen stod i 

spetsen för den förra gruppen, medan superkargörerna styrde den senare, och i realiteten hela 

skeppet. Detaljerade beskrivningar av alla yrkesroller utfärdades av kompaniets direktörer och 

det var deras representanter – superkargörerna – som hade sista ordet ombord på skeppet.36 

Superkargör ombord på Finland 1769-1771 var Anders Arfwidsson, och ovan nämnda Carl 

Gustav Ekeberg var kapten.37 

Utöver de styrande ombord på skeppet fanns fyra styrmän, eller officerare, ett antal 

kadetter, underofficerare, hantverkare, skeppspojkar, sjömän ansvariga för mathållning, en 

fältskär och en skeppspredikant.38 Lön för arbetet bestod i ett månatligt gage samt 

privilegiepengar för resan. Det förekom stora löneskillnader. Exempelvis tjänade kaptenen 

drygt femtio gånger mer än den lägst betalda sjömannen. Trots detta tjänade man tämligen bra 

med pengar ombord på dessa skepp, särskilt i jämförelse med villkoren hemma i Sverige. 

Många reste med kompaniet just för att spara pengar, och många ansåg ändå att de hamnat 

hos en bra arbetsgivare, som ofta var givmild gällande ersättningar vid arbetsskador och 

kompensation till änkor.39 

Arbetsförhållandena ombord var förvisso allt annat än optimala. Vid hård storm fick 

man jobba dag och natt, och arbetspassen var långa och slitsamma. Många blev sjuka ombord 

på skeppen, och hygienen var ofta bristfällig på grund av trångboddhet och slarv i 

mathållning. Många dog – enligt beräkningar tros omkring 2000 män ha dött i kompaniets 

tjänst – något som ansågs helt normalt bland skeppets besättning. Vanligtvis fick man 

																																																													
33 Frängsmyr 1976, s. 16. 
34 Frängsmyr 1976, s. 169. 
35 Stålmarck 1995, s. 90, Kjellberg 1975, s. 181. 
36 Kjellberg 1975, s. 187. 
37 Stålmarck 1995, s. 241. 
38 Kjellberg 1975, s. 193 ff. 
39 Frängsmyr 1976, s. 84 ff. 
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rekrytera fler män till besättningen under resans gång, då man ibland kunde förlora så mycket 

som en fjärdedel av sin arbetsstyrka.40  

Jacob Wallenberg var Finlands skeppspräst – en anställning han fått genom kontakter i 

Göteborg.41 Han var främst en diktare, men ytterst få tjänster passar de lärda männen ombord 

en ostindiefarare, och han lät därför prästviga sig för att kunna tjänstgöra för kompaniet. 

Prästens uppgifter ombord på kompaniets skepp var varierade, men utgjorde främst att dagligt 

hålla morgon- och aftonbön samt att predika på söndagar och helgdagar. Han skulle undervisa 

kadetter och skeppspojkar i kristendom samt hålla gudstjänst i den svenska lokalen i Kanton. 

Då stormar drabbade skeppet skulle han läsa stormbön, och när ovädret var förbi fick han läsa 

över de omkomna samt utdela nattvarden till de döende. Viktigare än allt detta var dock hans 

dagboksanteckningar och noteringar över fjärran länder och naturalier, med ritningar och 

modeller. Under Svenska Ostindiska Compagniets verksamhetsår (1731-1813) inkom det 

därför många reseskildringar till den svenska Vetenskapsakademien, främst från Linnés 

lärjungar.42 

Direktionen kunde enligt de kungligt utfärdade privilegiebreven som reglerade 

kompaniets monopol och rättigheter, själva utse lämpliga skeppspredikanter, som skulle vara 

gudfruktiga, lärda och skickliga personer som följde den rena evangeliska, lutherska läran. 

Den 1 mars 1769 upplästes i Göteborgs konsistorium denna skrivelse från kompaniets 

direktion: ”med begäran, det Stud. Theol. Dn Jacob Wallenberg, hwilken Direktionen utsedt 

och kallat til Predikant på et af de uti innewarande år til utgående åt Ostindien ärnade skepp, 

måtte til den ändan blifwa til Prest ordinerad”.43  

Wallenberg hade tidigare läst ett år teologi vid Uppsala universitet, men det var ändå 

med en viss motvillighet som han lät viga sig till präst, och det tycks snarare ha motiverats av 

tillfredsställandet av diktarens omättliga reslust, samt om att finna god anställning. 44 Om sin 

reslust uttryckte sig Wallenberg: ”en besynnerlig raptus är mig åkommen, att komma ut, just 

ur landet, och resa något omkring, och om intet impossibilitet låge mig i wägen, grepe jag mig 

an”.45 Vidare diskuteras pengaaspekten i det ovan nämnda brevet till Paul Juringius, där den 

nyss hemkomna Wallenberg skryter om hur mycket han tjänat under resan.46 

																																																													
40 Frängsmyr 1976, s. 83, Kjellberg 1975, s. 200. 
41 Stålmarck 1995, s. 68. 
42 Frängsmyr 1976, s. 141, Kjellberg 1975, s. 199f. 
43 Stålmarck 1995, s. 68. 
44 Stålmarck 1995, s. 68. 
45 Stålmarck 1995, s. 42. 
46 Stålmarck 1995, s. 108.	
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Ombord ostindiefararna hade skeppsprästen en intressant hierarkisk ställning. Enligt 

spisordningen skulle han äta vid det första bordet, och han skulle ha en egen hytt. Trots denna 

ställning var det ett antal hantverkare som tjänade mer än prästen, och de flesta tycktes se 

predikanten som ett onödigt påhäng. Att vara präst på dessa skepp var heller inte en enkel 

uppgift. Fylleri och slagsmål förekom ofta, och som man av kyrkan fick man stå ut med att 

möta svordomar och ogudligt tal. Det hände t.o.m. att kaptenen hänsynslöst beordrade 

besättningen att utföra arbete under söndagspredikan. Värt att notera här är skillnaden mellan 

de lärda och icke-lärda ombord på skeppet. Prästen tillhörde den förra gruppen, och kunde 

således ha problem med att passa in med resten av besättningen, som var avsevärt mindre 

bildad än vad han var.47 Det ter sig därför rimligt att anta att skeppsprästens ställning ombord 

var en svårnavigerad balansgång mellan olika socioekonomiska grupper, och att hans position 

som ”mellanman” var en tämligen optimal utgångspunkt för att observera och dokumentera 

resan. 

Teori och metod 
Denna undersökning förutsätter att maskulinitet är en samhällelig konstruktion som skapas 

genom handling och interaktion, i enlighet med Judith Butlers performativitetsteori såsom den 

presenteras i Gender Trouble (1990) samt Raewyn Connells teori om hegemonisk 

maskulinitet i Masculinities (1995). Genus är performativt, och konstituerar den identitet som 

det påstås vara. Inget subjekt existerar före handlingen, och genusidentiteten skapas genom 

det uttryck som sägs vara dess effekter.48 Genus är enligt Butler en ”konstruktion som 

regelmässigt döljer sin tillblivelse”.49 I denna undersökning ämnar jag finna just denna 

tillblivelse. Vidare förutsätts en koppling mellan den kolonialism som det svenska kompaniet 

kunde dra nytta av och de maskuliniteter som skapades, då de europeiska kolonialisterna och 

de svenska sjöfararna till största del var män. Det ter sig därför rimligt att se kolonialismen 

som en möjlig bakgrund till de maskuliniteter som skildras i MSG.  

Undersökningen bygger vidare på en teori av sociologen Raewyn Connell. Connell 

menar att det finns fler än en maskulinitet, och att dessa maskuliniteter skapas i relation till 

varandra. Dessa maskuliniteter skapas genom interaktion.50 ”Maskulinitet som 

																																																													
47 Kjellberg 1975, s. 199 f.	
48 Butler 2011, s. 75 ff. 
49 Butler 2011, s. 214. 
50 Connell 2008, s. 69. 
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kunskapsprojekt är alltid maskulinitet i relation till något.” 51 Dessa relationer är dialektiska – 

de är inte statiska, oföränderliga kategorier, och det är i studiet av just dessa relationer som vi 

kan nå ett sammanhängande kunskapsobjekt. Denna undersökning kommer byggas på 

observationer av dessa relationer maskuliniteter emellan, och på det som kallas den 

hegemoniska maskuliniteten. Med detta avser Connell en maskulinitet som upprätthåller en 

hegemonisk position bland rådande genusrelationer. Connell definierar begreppet som: ”den 

konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet”.52 På detta sätt säkerställs männens dominanta position gentemot de 

underordnade kvinnorna. Hegemoni är vidare en historiskt föränderlig relation, som kan 

innebära olika genuspraktiska konfigurationer i olika sammanhang.53 Studiet av denna 

hegemonis utveckling blir därför högst relevant. 

Vidare har Joane Nagel visat på kopplingen mellan maskulinitet och nationalitet. Den 

patriotiske mannen blir idealbilden i en nationalistisk ideologi, men främst och mest relevant 

för denna undersökning blir den sexualiserade militarismen som konstrueras då man över- och 

undersexualiserar sina fiender. De främmande männen skildras antingen som sexuella 

demoner som våldtar de egna kvinnorna, eller som asexuella eunucker, fjollor som inte är 

kapabla till sexualakt.54 Connell ser en stark koppling mellan maskulinitet och imperialism, 

vars första fas, erövring och kolonisering, utfördes av män. Connell påpekar vidare att 

maskuliniteter inte endast skapades genom den imperialistiska expansionen, utan också 

bidrog aktivt till att forma den.55 

Connell delar upp konstruerandet av maskulinitet i ett antal olika arenor, som jag 

kommer använda mig av i denna uppsats med viss modifikation. Med ”maktrelationer” avser 

Connell patriarkatets struktur innefattande kvinnans underordning, de marginaliserade eller 

underordnade maskuliniteterna samt upprätthållandet av en ojämlik maktfördelning. Här 

kommer jag att titta på hur Wallenberg skildrar relationen till ”de andra” – i detta fall, andra 

maskuliniteter och kulturer, andra etniciteter. Med ”produktionsrelationer” avser Connell 

fördelningen av sysslor och de ekonomiska konsekvenserna därav, vilket i denna 

undersökning föranleder en läsning av relationerna mellan männen anställda av Svenska 

Ostindiska Compagniet, samt deras relation till kompaniet självt. De socioekonomiska 

																																																													
51 Connell 2008, s. 72, 80.  
52 Connell 2008, s. 114 f. 
53 Connell 2008, s. 114 f. 
54 Nagel 1998, s. 257. 
55 Connell 2008, s. 197. 
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skillnaderna mellan kompaniets män blir här högst relevant. Med ”katexis” eller sexuellt 

begär avser Connell det sexuella begärets relation, i vilken en part tar makten över 

sexualiteten heteronormativt. Jag kommer undersöka hur boken skildrar relationen till 

kvinnor.56 I anslutning till Lisa Hellmans nyutkomna avhandling Navigating the foreign 

quarters så kommer jag använda mig av arenorna kön, klass och etnicitet,57 en metod som 

baseras på Connells ursprungliga uppdelning där kön används istället för ”katexis”, klass 

istället för ”produktionsrelationer” och etnicitet istället för ”maktrelationer”. Dessa arenor 

kombineras slutligen med syfte att se undersökningen ur ett intersektionellt perspektiv.  

 

  

																																																													
56 Connell 2008, s. 111 f. 
57 Hellman 2015, s. 8-10.	
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II. Undersökning 
I breven till sin kamrat Jacob Lindblom berättar Wallenberg att hans resebeskrivning skulle ha 

varit komplett om den inte hade skrivits av en präst.58 Faktum är att berättelsen narreras av en 

författare-i-verket som inte är skeppspräst. Skeppsprästen är istället en ”han” som skiljs från 

berättelsens ”jag”. Berättaren är anonym, vi får inte veta något om honom, förutom att han 

ofta ersätter ”jag” med ”vi”; berättaren tillhör alltid gruppen. Genom att distansera berättaren 

på detta sätt, genom att skapa en osynlig, delaktig men samtidigt observerande åskådare, har 

Wallenberg frånskrivit sig allt ansvar och alla tänkbara anklagelser. Han har här åtagit en 

försiktighetsåtgärd; för vilka präster skriver berättelser som denna? Det är rimligt att anta att 

detta är ett av de största skälen till att han inte själv publicerade sin berättelse. 

Som ovan nämnt cirkulerade Wallenbergs berättelse först i handskrift. De handskrifter 

som har bevarats pekar på att texten har cirkulerat i ett antal homosociala grupper. Pehr 

Osbeck, Linnélärjungen, var själv skeppspräst och skrev även han en ostindisk reseberättelse 

– om än en något mer allvarlig sådan – och fick även han tillslut ett pastorat hemma i Sverige. 

Det ter sig sannolikt att de båda männen umgicks i samma kretsar.59 Den andra bevarade 

handskriften går att finna hos ett manligt ordenssällskap med kopplingar till sjöfart. Denna 

specifika spridning av verket tyder på att det lästs inom en rad homosociala miljöer. De 

komiska aspekterna av verket fungerar även dem i en homosocial kontext bestående av både 

de förväntningar som Wallenbergs besättning hade på texten – han var mån om att roa sina 

läsare – samt de delade förkunskaper och fördomar som läsarna kunde väntas ha. Många av 

skämten i berättelsen utgår ifrån en gemensam förutfattad mening angående exempelvis andra 

nationer och etniciteter. När de prostituerade kvinnorna beskrivs som skeppsråttor på två 

ben60 spelar Wallenberg an på en delad fördom hos sjöfararna och andra män som läste texten 

efter hemkomst, och skildringen av lokalbefolkningen på Cap – som innehåller många 

djurmetaforer – passar in i läsarens egen uppfattning om etnicitet och europeisk 

överlägsenhet. Humorn ligger här i den gemensamma förståelsen och kunskapen kring vissa 

folkslag och grupper, och Wallenberg gör därmed komik av kolonialismen.61 

 De handskrifter som bevarats skiljer sig något från originalet. De märkbara ändringarna 

i de båda texterna tycks främst bero på behovet av anonymisering. Det var vid textens 

																																																													
58 Stålmarck 1995, s. 108 f. 
59 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=7809 
60 MSG s. 19. 
61 Rose 2000, s. 218.	
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tillkomst vanligt att unga män som önskade inneha ämbeten meriterade sig genom att skriva 

litteratur.62 Wallenbergs senare verk, pjäsen Susanna (1778) hade just detta syfte. Han 

ämnade imponera på den teaterälskande kung Gustav III, och på så sätt förhoppningsvis få ett 

pastorat, ett företag som tillslut gick vägen.63 Min son på galejan däremot, var inte ett 

meriterande verk. Tvärtom kunde spridningen av berättelsen ha allvarligt skadat Wallenbergs 

rykte och framtida karriär. Det stundtals grova språket, skämten om illaluktande 

kroppsvätskor och prostituerade, den satiriska och kritiska inställning som framställs 

gentemot Linné; inget av detta kan anses vara något annat än skadligt för Wallenbergs 

framtid. Detta skulle vidare tala för att skrivandet av detta verk enbart var för att roa 

besättningen, åtminstone till en början. Man kan således förstå varför Wallenberg inte själv 

publicerade sitt verk. Denna undersökning kommer nedan ge ett flertal exempel på passager 

som Wallenberg med största sannolikhet inte ville förklara för framtida arbetsgivare. 

 

Kön 
Den kvinnosyn som skildras i MSG är ambivalent. Å ena sidan uttrycker berättaren-i-verket 

lättnad över sin ungkarlsstatus som räddat honom undan en ”gnällande hustru”64, och jämför 

sitt framtida ”äktenskaps-öde” med en färd till Blåkulla.65 Under en sittning hos det fiktiva 

vittra sällskapet Runio Sacrum uttrycker en sjöfarare sin åsikt om giftermål:  

[…]En sådan kropp med värdig siäl  
Skal endast göra mig til träl.  
Det är mitt tycke uti qvinna,  
Och när jag kan en sådan vinna,  
Så offrar jag min frihet opp.66 

Å andra sidan tycks fantasin om den svenska kvinnan, som väntar på dem när de tillslut 

återvänder, vara den som motiverar männen att fortsätta kämpa, och många dikter nedtecknas 

i hennes ära. Faktum är att hon är orsaken till hela resan: ”För en talande blink af en vacker 

flicka löpe vi jorden omkring. Vi segle långt ifrå dem för at engång komma dem så mycke 

närare.”67 En av de många dikterna lyder: 

Ack! Svea-rikes mör, I våra hiärtans Kungar!  
Tilbedians-värda barn och Nordens skönsta bloss,  
Som sitten hemma nu och kanske glömmen oss; 

																																																													
62 Bennich-Björkman 1970, kap. 1. 
63 Stålmarck 1995, s. 170 f.	
64 MSG s. 15. 
65 MSG s. 131. 
66 MSG s. 85. 
67 MSG s. 41. 
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Det är för Er, I stygge ungar, 
Som vi stå ut så mycket ondt. 
At I vid läckert the må jollra bort en timma,  
Vi på en bräklig spån til andra världar simma.[…]68 

Sven-Erik Rose menar att denna idealisering av den svenska kvinnan fungerar som resans 

telos, mål, och att distributionen av denna text på skeppet kan ha spelat en viktig roll i en 

homosocial samhörighet.69 Giftermål var vid denna tid en viktig målstolpe i männens liv, och 

många seglade med kompaniet så att de skulle kunna ha råd att gifta sig. Målet var att tjäna så 

mycket så möjligt så fort som möjligt, för att sedan återvända hem och slå sig ned med en 

hustru.70 Männen på skeppet delade en fantasi om återvändandet till den svenska kvinnan, och 

Wallenberg bidrog till denna med sina dikter och epigram. Berättaren uttrycker tydligt vid ett 

tillfälle att han delvis skriver texten för att göra sina vänner nöjda: ”Jag bör ock utomdes göra 

mine härvarande vänner til nöjes”.71 

De nästan höviska hyllningarna är emellertid inte allt Wallenberg har att säga om 

kvinnor. Tidigt i verket skildras kaptenens uppdrag att tömma lastutrymmena på 

prostituerade, eller som berättaren kallar dem, tvåbenta råttor som har smugglats in av 

sjömännen.72 I samma dikt som nämnts ovan kallas kvinnor för otacksamma snattare, som 

slösar bort männens lön,73 och alla i kompaniet uttrycker fasa och avsmak då de i Norge får 

vittna en ung man gifta sig med en äldre kvinna, en vulgaritet som jämförs med tidelag. Att en 

gammal änkeman tidigare samma dag hade gift sig med en ung flicka var naturligtvis 

ingenting värt att anmärka på. 

Den stackars brudgummen, bunden vid sit gamla och kanske altför seg-sletna kärnge-skrof, 
förekom mig i samma belägenhet, som en del Christne Martyrer, hvilka berättas blifvit fast-surrade 
vid döda halfruttnade kroppar, för at långsamt plågas ihiäl af stank och köld.74 

Den tudelade inställningen fortsätter alltjämt då berättaren glatt förespråkar två-tre glas 

alkohol för att göra kvinnor mer medgörliga, samtidigt som han på samma sida ilsket 

fördömer de män som ens vågar överväga att fördärva en kvinnas heder.75 Då en man i det 

vittra sällskapet ombord hävdar att kärleken endast består av en hunger efter ”et stycke hvitt 

vackert vomanflesh” blir han bestraffad av gruppen för sina grovheter, och tvingas ta med två 

																																																													
68 MSG s. 41. 
69 Rose 2000, s. 225. 
70 Hellman 2015, s. 40.	
71 MSG s. 98. 
72 MSG s. 19. 
73 MSG s. 42. 
74 MSG s. 48f.	
75 MSG s. 65. 
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bålar punsch till nästa sammankomst.76 Berättaren uttrycker även senare i berättelsen att det 

inte finns någon större synd än att ”sqvalra på flickor”.77 Den ridderliga inställningen till 

kvinnor som verket uttrycker syns tydligast då skeppet möter en engelsk Ostindiefarare under 

resans gång. På det främmande skeppets däck ser den svenska besättningen en grupp kvinnor, 

och berättaren utbrister:  

 
Hvilken ära, sade vi til hvarannan, at rädda den lidande oskulden, höra en Prinsessa kalla oss sine 
beskyddare, och hennes knäfallande Nymfer hälsa oss för hiältar, medan vi stoppe den ene 
röfvaren efter den andre in i våra cano- ner, och slunga dem hela neder til dödsens rike!78 

 

Under en lång passage mot slutet av verket, tar männen till orda i tur och ordning för att 

berätta om sin ideala hustru. En man vill noga välja bland ett flertal kandidater, och jämför sin 

vetgirighet med hästköpare som vill se stamträd flera generationer tillbaka. Fertiliteten hos 

kvinnan är givetvis allra viktigast, och därför ska han undersöka huruvida andra kvinnor i 

hennes släkt har haft några problem med barnafödande. Vidare menar han bestämt att 

kvinnans samtycke ska föregå hennes föräldrars, och att han därför ämnar fråga henne först.79  

En annan man menar att en god hustru måste hållas borta från andra kvinnor, särskilt 

mostrar som ofta gnäller om männens tyranni. Den kvinnliga gemenskapen kan leda till att 

hustrun ser sina skyldigheter som tvång och blir ”upstutsig”. Det är emellertid makens fel om 

dessa snedsteg leder till olycka, för allt som hustrun gör faller under mannens ansvar.80 En 

tredje man tycker att man bör skapa sin fru efter eget tycke, och därför är det viktigt att äkta 

henne medan hon fortfarande är ung. Hon får absolut inte vara äldre än sexton. Inte heller får 

man skämma bort henne för mycket, för en bortskämd hustru är en odräglig sådan.81 

Vidare diskuteras sedan ämnet om otrohet, och huruvida det är rätt att slå sin otrogna 

hustru. Männen kommer fram till att det är rätt, med ett fåtal undantag. Det är exempelvis inte 

rätt att straffa en hustru för otrohet om hon ursprungligen hade tvingat in i äktenskapet. 

Utöver detta är det tråkigt om en äldre man inte kan tillfredsställa en yngre hustru, och då är 

det acceptabelt att vara otrogen, ”ty det är bättre, at jorden plöjes af åsnor, än at hon ligger 

aldeles obrukad, […]”. Det är också beklagligt att missunna en man sin ”lilla sängvärmare”, 

																																																													
76 MSG s. 83. 
77 MSG s. 126. 
78 MSG s. 76. 
79 MSG s. 139 f. 
80 MSG s. 142 f. 
81 MSG s. 144 f. 
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och därför kan man inte heller kräva trohet från honom.82 Vid en sittning med det vittra 

sällskapet ombeds männen skriva dikter på ämnet Kärleken i sin linda, och resultatet blir 

tämligen grovt. Berättaren ber sin läsare om ursäkt, och försäkrar: ”Jag smakar dessa infall 

lika så lite som du: men min plikt, såsom Historieskribent förbinder mig, at införa dem.”83 

 
Hvar fogel siunger efter sin näbb. 
Jag kan väl ej så noga veta,  
Hvad kärlek i sin linda är: 
Men det mins jag, då jag var kär,  
så kände jag en faslig heta, 
Och ville gärna se min Greta;  
Men längre gick ej mit begär. 
Då gissar jag at kärlek min,  
Gick, som et barn, i lindan sin: 
Men sedan blef jag snål altmer,  
Min hand i barmen ville ner, 
Min mun på Gretas ville hänga,  
Mit hiärta börja häftigt dänga,  
Med ticka ticka opp och ned,  
Jag skalf uti hvar enda led; 
Då gissar jag at kärlek min,  
Gick, som en karl, i byxor sin.84 

 

Klass 
Som tidigare nämnt förelåg en intressant klassuppdelning ombord på kompaniets skepp. 

Männen tillhörde antingen en grupp bestående av den ekonomiska och intellektuella eliten 

ombord – superkargör, kapten, skeppspräst – eller de arbetande sjömännen som var 

hantverkare, skeppspojkar och liknande. I berättelsens första kapitel citerar Wallenberg ett 

latinskt ordspråk: Ulula cum lupis, cum qvibus esse cupis, eller ”tjut med vargarna om du vill 

vara med dem”.85 Det ter sig som om Wallenberg helhjärtat anammade detta ordspråk, då 

berättaren vid ett flertal tillfällen beskriver hur han tar del i gemenskapen ombord. Det 

framstår vidare som om skrivandet av texten i sig kan bero på den klasskillnad som sannolikt 

förhindrade lättsam samhörighet. Ovan nämndes att Wallenberg erkände ett av motiven vara 

sina nya vänners nöje. Än tydligare blir detta då han direkt tilltalar sina läsare.86 Vid ett 

tillfälle utbrister berättaren: ”Men mine läckre Herrar![…]”. Inte heller tänker han be om 

ursäkt för de grövre skämten i berättelsen då hans läsare är vana vid livet på skeppet.87 
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Det ter sig möjligt att MSG var Wallenbergs biljett in i skeppsgemenskapen. Som 

tidigare nämnt innehöll skeppsprästen sällan en populär ställning ombord, och hierarkiskt sett 

hade han heller inte mycket att säga till om. Utöver den faktiska situationen på skeppet bör 

man här även se till den samtida svenska diskursen gällande klasskillnader och manlig 

samhörighet, eftersom dessa säkerligen följde med till havs. I Stefan Rimms Vältalighet och 

mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807 från 2011 

skildras bland annat livet i gymnasieskolan i Linköping under 1700-talet. Jacob Wallenberg 

var elev vid just denna gymnasieskola, som omnämnts av ett flertal historiker på grund av 

dess ”bråkiga elevkultur”.  

Eleverna hade egna system av pennalism som utövades regelbundet för att fostra de 

yngre pojkarna in i den ”lärda republiken”. Pojkarna var lärda och stolta och visade detta 

genom att bära djäknekappan, en social markör som indikerade att man hörde till de allra 

visaste i samhället. 88  Det var i dessa sammanhang vanligt att se ner på de icke-lärda, och det 

var vanligt att konfrontationer bröt ut mellan gymnasisterna och borgarna samt andra icke-

lärda. I texter om dessa slagsmål uppges att ”då den inneboende ungdomliga livslusten ej fick 

taga sig uttryck i lämpliga och passande former, tog den sig råare i de hävdvunna slagsmålen 

med stadens lärgossar och gesäller.”89 Att bli en i gänget med en skeppsbesättning av 

arbetskarlar kan därför ha varit något av en utmaning för Wallenberg, och MSG kan ha hjälpt 

honom passa in på skeppet. Trots detta är även Wallenbergs åsikter gällande besättningen 

tämligen svårtolkade. Han uttrycker avsky gentemot deras manér vid ett flertal tillfällen, och 

har ofta problem med deras grova vokabulär. Wallenberg parodierar denna klasskillnad då 

han beskriver ett språkligt missförstånd som ledde berättaren att tro att besättningen var 

kannibaler och var alldeles förskräckt tills han förstod vad de egentligen menade. Skillnaden 

mellan sjöfarare och icke-sjöfarare blir tydlig även den då han anammar språkbruket. Många 

av de uttryck som sjömännen använder sig av finner han dock vara fördärvade och 

opassande.90 Deras svagheter och misär får agera underhållning för honom, då många ombord 

blir sjösjuka: 

 
Får jag lof at beskrifva min arma vomerande näste? Rullingen hade redan skakat ballasten loss uti 
våra nykomnare Siömän. Jag förgäter aldrig, huru många små lustiga sorge-spel detta förordsakade 
inom bord. Min mage var altför ärbar, til at följa exemplet: desto häldre skrattar jag åt de andras.91 

																																																													
88 Rimm 2011, s. 266 f. 
89 Rimm 2011, s. 276 f.	
90 MSG s. 27 f. 
91 MSG s. 21. 
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Berättaren anmärker vidare att trots att det dricks mycket brännvin ombord på skeppet – 

speciellt under storm – så är sjömän gudfruktigare på havet än på land.  

Den som ser Ostindie-farare de förste fiorton dagarna efter hemkomsten, tar dem gärna för 
oregerliga båckar: men på siön äro de spake, som lam, och det som synes än otroligare, de äro 
äfven Gudfruktige.92 

I ett försök att uppmuntra lite mer vetenskap och kultur på skeppet skapar berättaren ett fiktivt 

sällskap, kallat Runio Sacrum, där ledamöterna ska bidra med dikter och skrifter för att tävla 

om vem som kan skriva bäst.93 Dikterna om kärlek ovan är några exempel på dessa. 

Wallenbergs rätta plats blir än mer tydlig då han genom berättelsen hyllar sin mycket lärda 

kapten Carl Gustav Ekeberg, som han och resten av besättningen ser upp till. Kaptenen 

framstår även som en av de få personerna ombord som berättaren faktiskt kan och vill prata 

med. Även superkargören Anders Arfwidsson prisas då han enligt Wallenberg både innehar 

och älskar ”wettenskaper”.94  

Berättaren ställer sig tydligt på de lärdas sida när han kritiserar dumdristiga sjömän, 

med förakt för allt vad vetenskap heter, som tycks tro att okunnighet är en eftertraktad 

kvalitet. Han menar att sjöfarare som någon dag vill avancera till ett skepps befäl, bör ha mer i 

huvudet än brännvin.95  

Dernäst, hvad kan vara mer vanhedrande för mänskligheten, än at en Siö-officer, som tillika med 
rättigheten at befalla de smärre, satt sig i förbindelse, at vara deras eftersyn, skal lefva som en 
vildartad Kalmuck, och öfversmutsa dem, som ha den olyckan, at bo med honom på samma 
planka, med bitande grofheter och söliga Båtsmans-manerer.96 

Han är sedan snabb att påpeka att det givetvis inte är sin egen besättning han talar om:  

Ingen må tro, at jag hämtat föregående anmärkningar här inom Finlands rellingar […]Men detta är 
icke första gången, som jag varit på skepp. Jag har sedt och umgått med siöfarande, egna och 
främmande, långt före denna tiden: altså kunna närvarande tankar ej vara, annat än allmänna 
slutsatser af en förr-årig erfarenhet: så at den, som inbillar sig, at jag härunder förstuckit några 
personliga bitterheter, gör både sanningen och mit hiärta altförstor orätt.97 

Detta är – som ovan nämnt – Wallenbergs första ostindiska resa, och han kan således inte ha 

haft någon betydande erfarenhet av sjöfarare innan han reste med Finland. Det ter sig därmed 

klart vilken besättning han hade i åtanke.  

																																																													
92 MSG s. 37. 
93 MSG s. 80. 
94 MSG s. 87 f.	
95 MSG s. 153 ff. 
96 MSG s. 153 ff. 
97 MSG s. 153 ff.	
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Etnicitet 
Ett återkommande tema i berättelsen är ett kritiserande av andra nationers och kulturers män, 

samt en stark nationalistisk prägel. Wallenberg är exempelvis noggrann med att poängtera att 

de svenska besättningarna äter långt bättre mat och har långt bättre levnadsstandard ombord 

sina skepp än andra nationers besättningar.98 Norrmännen beskrivs som trälar under sitt 

danska styre, som inte har den svenska tryckfriheten. Danmark och Norge var ett envälde 

under denna tid, och Kungen befann sig i Köpenhamn. I Sverige ingick både Finland och den 

svenska Pommern (del av Tyskland) och i dikten nedan räcker Wallenberg ut en hand till 

Norrmännen, som enligt honom skulle vara välkomna att ansluta sig till det svenska riket 

istället. Danmark skulle då få den svenska Pommern i utbyte. Berättaren uttrycker sin 

tacksamhet över att ha fötts i frihetens Sverige och hyllar den tämligen nya 

tryckfrihetsförordningen: 

[…]Bröder Norrmän! slår Er då  
Til det Svänska Riks-samhället.  
Jeres Konge skal i stället 
Våra Pomerinker99 få. 

Där skal Ni et folk få se,  
Stort och sält i frihets-dagen,  
Trälar endast under lagen,  
Hvilken de sig sielfva ge. 

Tryckfrihetens ädla rätt 
Står på wakt kring deras murar,  
När en hemlig ovän lurar 
Efter annat styrsel-sätt.100 

De europeiska nationerna vars skepp och kolonisatörer man möter under resan skildras 

igenom hela berättelsen. Ibland är skildringen positiv och beundrande, exempelvis då han 

berättar om Engelsmännens skickliga sjöfart101 samt Holländarnas lyckade 

officersutbildning.102 Majoriteten av utsagorna gällande andra nationer är dock negativa.  

[…]I oss I finnen ej Fransoser utan pängar, 
Ej buttra Engelsmän, ej snåla Danska drängar,  
Nej redeliga män af Göthisk moderstam, 
Som nu gått första gång bland dessa klyftor fram.103 

																																																													
98 MSG s. 149. 
99 Pomerinker – från Svenska Pommern 
100 MSG s. 51. 
101 MSG s. 84. 
102 MSG s. 153. 
103 MSG s. 91. 
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På resan träffar besättningen ett antal inflyttade européer som för Wallenberg berättat inget 

annat än trevliga historier om de svenskar som varit där förut. Om fransmännen och 

danskarna däremot, har ”inbyggarne” ett flertal grova historier.104 Gällande seder och 

traditioner är det vidare optimalt att följa den svenska medelvägen, som infinner sig 

någonstans mellan fransmannens överdrifter och holländarens rättframma natur. Dessa seder 

bör man följa vart man än är, och Wallender stoltserar med att vara ”Svänsk öfveralt”.105 

Holländare är enligt Wallenberg hälsosamma, prydliga och har goda seder och 

tankesätt.106 De holländska kolonisatörerna skildras dock inte positivt och berättaren hävdar 

att de holländska besättningsmännen är bland de mest barbariska sjöfarare på haven.107 

Wallenberg anser Holländarna inte tar väl nog hand om sina slavar från Madagascar, då de 

inte gör något åt det som han kallar ”hednisk uselhet”. Wallenberg anser det skamligt att 

dessa människor inte har kristnats, och menar att det är Holländarnas ansvar att se till att 

slavarna blir hederliga och gudfruktiga. Wallenberg fördömer även de Holländare, Fransmän 

och Engelsmän som förälskar sig i någon av de inhemska kvinnorna eller slavinnorna, och 

hävdar bestämt att anständiga svenskar anser en sådan akt vara tidelag. Wallenberg poängterar 

dock att det är de europeiska kolonisatörernas handlingar som är de moraliskt förkastliga då 

han undrar: ”Hvilket tycker Ni är svartast, hennes hud eller deras gärning?”.108 

Djurmetaforiken fortlöper då Wallenberg refererar till slavinnornas barnafödande som 

”avel”,109 och föreslår att en inhemsk kvinna ska inrymmas i hans djur-kabinett.110  

Wallenberg anser kinesernas magnifika rykte vara överdrivet, och påpekar att ingen av 

dessa beprisade härligheter går att finna i Kanton. Således kan inte dessa berättelser vara 

sanna. Wallenberg har vidare svårt att begripa hur det kan finnas så många kineser, då de 

ägnar sig åt ”sodomitisk älskog”, har lagar som förhindrar mannen att ligga hos sin hustru mer 

än en gång per år, har rätt att kasta ut sina barn, och så åldras deras kvinnor onaturligt fort. 

Månggiften skulle å andra sidan kunna förklara saken, menar Wallenberg. Intressant nog 

används aldrig den ovan nämnda djurmetaforiken då han beskriver kineserna.111  

Denna form av smädelse går att ses även i andra, mer traditionella reseberättelser då 

man åtagit sig att beskriva det kinesiska samhället. Många av dessa beskrivningar tar sin 
																																																													
104 MSG s. 108. 
105 MSG s. 120 f. 
106 MSG s. 94. 
107 MSG s. 153. 
108 MSG s. 110. 
109 MSG s. 110. 
110 MSG s. 168. 
111 MSG s. 179 f. 
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utgångspunkt i en positiv maskulin egenskap. Denna egenskap dras sedan till sin spets, den 

går överstyr och blir istället negativ. De kinesiska männen beskrevs exempelvis som så 

stoiska och oberörda att de framstod som hjärtlösa och grymma. De kunde även beskrivas 

som oförlåtliga eller obarmhärtiga och man uttryckte tydligt att man ansåg de asiatiska 

styrelsesätten vara tyranni och despoti. Det sades att kinesiska män sällan visade några 

känslor vid olyckor. Denna bild av en styrande despotisk maskulinitet styrktes av den fördom 

om icke-européer och deras kultur som en värld av irrationalitet, grymhet, girighet och 

nyckfullhet. Här skapades maskuliniteter genom att etablera kontraster mellan de ideala 

männen och de som över- eller understeg de maskulina begränsningarna.112 Intressant nog är 

de kinesiska männens behandling av kvinnan ett värre snedsteg än den sodomitiska älskogen, 

en distinktion som blir relevant ur ett nutida perspektiv. Homosexualitet är vid denna tidpunkt 

inte det värsta brottet mot maskuliniteten som en man kan begå.  

Den maskulinitet som i det här fallet gick för långt, kallas av Hellman för ”the 

blackguard”, och var den totala motsatsen till den feminina fjollan, och därför våldsam och 

föraktfull. De beskrivningar av de kinesiska männen som finns att se hos Wallenberg och 

andra författare går i linje med denna bild av den tyranniska maskuliniteten. Till skillnad från 

de andra icke-europeiska kulturerna som Wallenberg stöter på under berättelsen försöker 

Wallenberg inte feminisera de kinesiska männen. Faktum är att detta är ett återkommande 

fenomen i 1700-talets skildringar av kineser. Hellman menar att detta kan bero på den 

beroendeställning som de europeiska besättningarna befann sig i gentemot kineserna. Som 

tidigare nämnt hade man som europé ingen makt i Kanton, och all handel skedde på 

kinesernas villkor. Kontrollen låg i deras händer, och att då feminisera de ledande männen i 

situationen kunde då innebära en feminisering av de män som dominerades, alltså 

européerna.113  

Den upplevelse på resan som tycks ha den kraftigaste påverkan på Wallenberg är mötet 

med den svenske korpralen i Java. Han har valt att gifta sig med en inhemsk kvinna och 

skaffa barn med henne. Denna kvinna tillhör inte den lokala eliten på Java, utan är en kvinna 

som intersektionellt tyngs ned av samtliga tre arenor i denna undersökning. Wallenberg blir 

alldeles förskräckt då han ser henne med ett vitt barn i famnen, som är så fult att han tappar 

sin pipa. Han beskriver hur han ryser och kallsvettas då han tvingas titta på denna fula kvinna, 

och han jämför henne med de tidigare inhemska kvinnor han har stött på. Morinnorna och 

																																																													
112 Hellman 2015, s. 53 ff. 
113 Hellman 2015, s. 53 ff. 
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Hottentotskorna var i alla fall drägliga, men Wallenberg har ingen som helst förståelse för hur 

en man skulle kunna äkta en kvinna som denna. Djurmetaforerna är i detta fall särdeles 

tydliga då Wallenberg beskriver kvinnans bröst som juver, liknar henne vid en markatta och 

berättar hur hon tuggar på betel i en mun kantad av blodfärgade tänder.114 Han beskriver 

henne:  

 

Det föreföll mig, liksom alla öens Cupider skulle varit tilhopa, för at måla henne, men icke kommit 
öfver- ens om grundfärgorna, utan råkat hvaran i håret, såsom Byggningsmän- nerna vid Babel, 
och i förbistringen spilt mönja, blyhvitt, umbra och gummigutta om hvartannat, löpande sedan sin 
kos.115  

 

Den svenska korpralen har dock begått ett brott än värre. Han har valt att lämna Sverige och 

inte återvända. Korpralen försvarar sitt beslut inför en kritisk Wallenberg med att säga att man 

inte äger någon frihet i Sverige. Genom att lämna landet kan han nu istället driva en egen liten 

handel och ha älskarinnor m.m.  

 
Jag fan således hos honom, hvad man finner hos alla Svänska landförlöpare: de blanda begreppen 
om frihet och sielfsvåld tilsamman. Hembygden får bära skulden för det, som deras egen lättia 
eller liderlighet är vållande till.116 

 

Wallenberg anser det oförlåtligt, och menar att han inte ens kan försöka förstå tankegångarna 

hos en man som har glömt den viktigaste av alla plikter, nämligen fosterlandskärleken. Det är 

en otacksamhet, anser Wallenberg, att fly sitt mödrahem, från vilket man fått sin kristendom. 

Han menar vidare att den olycklige alltid ska få hjälp, men avfällingen förtjänar att svälta, 

även om han vore Wallenbergs egne bror. Han uttrycker slutligen att korpralen endast borde 

få en gammal lodlina att hänga sig med.117 

 
Sverge, säger jag til slut, 
Är det bästa Gud har skapat:  
Jag ej andra land begapat,  
Om jag vetat det förut. 

Den som reser hemifrån  
Efter lärdom eller seder,  
Efter föda eller heder,  
Hämtar vattnet öfver ån. 

																																																													
114 MSG s. 161 f.	
115 MSG s. 161 f. 
116 MSG s. 160. 
117 MSG s. 163. 
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Nej, blif vid din födsel-ort,  
Föd dig på din torf med ära: 
Ty hvad du kan borta lära, 
Är allena lite lo – lo – lodning –118 

 

 

  

																																																													
118 MSG s. 93 f.	
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III. Sammanfattande diskussion 
Jacob Wallenbergs Min son på galejan utgör en utmärkt grund för studier med 

genusperspektiv, då den utspelar sig och skrevs under den moderna maskulinitetens 

formeringsperiod. Texten skildrar tankegångar som på många sätt anses föråldrade i en nutida 

kontext, men vars koppling till vår egen tids maskulinitet ändå syns tämligen tydligt. De 

maskuliniteter som främst skildras i berättelsen kan delas upp i två svenska socioekonomiska 

grupper, och har därför en del olikheter. Det framkommer emellertid ett flertal gemensamma 

nämnare som tillsammans bildar vad som får ses som den för tiden gällande hegemoniska 

maskuliniteten, nämligen äran, modet och framför allt fosterlandskärleken, den absolut 

viktigaste egenskapen och plikten. 

Därefter skiljer sig idealen åt, främst gällande utbildning och beteende. Wallenberg 

kritiserar de mindre bildade sjöfararna för deras alkoholvanor och stundtals bråkiga beteende. 

Han tillhör själv eliten ombord på skeppet, och påpekar vitterhetens överlägsenhet vid ett 

flertal tillfällen. För att vara duglig till befäl på ett skepp är det viktigt att inneha intelligens 

och hyfsade seder, något som många sjöfarare inte har. Wallenberg är här snabb med att 

påpeka att han inte talar illa om sin egen besättning, för de socioekonomiska skillnaderna 

mellan Wallenberg och majoriteten av besättningen kan på många sätt inte ha varit 

lättnavigerad. Detta styrks vidare av Wallenbergs distribuering av Min son på galejan som på 

många sätt sannolikt fungerade som en biljett in i den homosociala gemenskapen ombord. 

Denna homosociala gemenskap utgörs av en delad fantasi om den svenska kvinnan, som 

idealiseras och romantiseras. Hon får representera allt gott som sjömfararna kämpar för, och 

hon får representera besättningens hem. Den reella behandlingen av kvinnor de möter på 

resan, samt de förväntningar männen har på sina framtida hustrur, visar däremot en annan 

kvinnosyn. Då kvinnorna inte talas om med häst- eller boskapsmetaforer beskrivs de som 

manipulativa och otacksamma gentemot sina hårt arbetande män. Det ter sig som om den 

förskönade svenska kvinnan är inget mer än en delad fantasi männen emellan.  

De maskuliniteter som tar plats i berättelsen skapas performativt i relation till varandra. 

Det är genom att se ner på de outbildade arbetskarlarna ombord på skeppet som Wallenberg 

tydligt markerar överlägsenheten hos den intellektuella eliten, och det är genom att kritisera 

behandlingen av inhemska kvinnor som svenskarna påvisar sin moraliska överlägsenhet 

gentemot andra nationers män. De europeiska kolonisatörerna blir exempelvis kritiserade för 

deras samlevnad och kopulering med kvinnor från lokalbefolkningen, något som en äkta 
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svensk man aldrig skulle göra, för han anser det vara tidelag. Svenskarna framställs alltid som 

känsliga och humana i jämförelse med de övriga europeiska männen, och den nationalistiska 

inställningen till maskuliniteten och identiteten i stort utgår främst från denna 

fosterlandskärlek. 

Vid mötandet av främmande kulturer i Cap och Java framgår det att Wallenberg ser på 

den lokala befolkningen som inget mer än djur, och han använder sig av en rad djurmetaforer 

för att markera sin poäng. De är hedniska, ociviliserade vildar, och han finner sig äcklad av 

dem och föreslår att några av dem kunde höra hemma i hans naturaliesamling. Dessa 

hedningar tycks inte kunna göra något utan europeisk hjälp, och de framställs som samtidigt 

svaga och vilda. Wallenberg uttrycker förskräckelse över deras vilda, okontrollerade 

sexualitet som inte alls resulterar i – vad han kallar – effektiv avel. Ur ett intersektionellt 

perspektiv framgår de många arenorna av förtryck tydligast då vi träffar den svenska 

korpralens hustru på Java, som varken tillhör de europeiska kolonisatörerna eller den lokala 

eliten. Hon skildras som en vedervärdig varelse, då hon varken är man, vit eller rik och 

bildad. Wallenberg har ingen som helst förståelse för hur man kan ta en sådan kvinna till 

hustru och uttrycker sitt förakt för mannen som äktade henne. 

När vi stöter på det enda samhället i berättelsen som inte är kontrollerat av europeiska 

kolonisatörer, Kina, är tonen emellertid en annan. Här används inga djurmetaforer och inte 

heller beskrivs kineserna som svaga eller vilda, tvärtom framställs de som tyranner. Här 

använder Wallenberg sig av kvinnornas situation och svenskarnas förhållande till dem för att 

påvisa de kinesiska männens brutalitet. De kinesiska kvinnorna är vackra, men de terroriseras 

av sina män som inte besöker dem mer än en gång per år och har ett flertal andra hustrur. 

Utöver detta håller de kinesiska männen på med sodomi och deras samhällen härjas av krig 

och uppror, så hur är det möjligt att deras samhälle fungerar? Hur kan det vara så många av 

dem? Den homofobi som uttrycks i texten intar dock ingen huvudroll i kritiken av de 

kinesiska männen. Deras behandling av kvinnorna framställs som något mycket värre. Det är 

intressant att man vid denna tid – vid formeringen av den moderna västerländska 

maskuliniteten – inte lade särskilt stor vikt vid vad som i en nutida kontext anses vara högst 

relevant för den maskulina självbilden, nämligen heterosexualiteten.  

Wallenbergs tolkning av den kinesiska situationen är mycket intressant då den visar på 

de svenska männens underläge i Kanton. Man är där på kinesernas villkor, och denna 

plötsliga förlust av maktställning kan rimligen leda till den sortens fördomar som Wallenberg 

har. De kommer till en främmande plats där de för första gången inte tillhör den styrande 
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eliten, och de som styr över dem blir då sedda som förtryckande tyranner. Återigen betonas 

den svenska humaniteten och godheten i förhållande till de tyranniska kinesiska männen 

genom att jämföra de båda nationernas behandling av kvinnor. 

Avslutningsvis kan man därmed säga att de maskuliniteter som skildras i Min son på 

galejan främst utgörs av ”vett” och fosterlandskärlek, samt att dessa maskuliniteter skapas i 

relation till varandra och i jämförelse med andra nationer. Dessa nationers maskuliniteter kan 

aldrig leva upp till den svenska mannens dygd, virilitet, patriotism, mod, mildhet, humanitet, 

styrka och gudsfruktan. I en nutida kontext är det intressant att se hur många av dessa 

egenskaper som är en del av maskulinitetskonstruktioner än idag. Då man vill visa sin egen 

maskulinitets överlägsenhet kritiserar man ofta beteenden hos andra grupper av män, genom 

att påvisa deras behandling av kvinnor. När amerikansk media ämnar framställa muslimer i 

Mellanöstern som fruktansvärda tyranner gör de detta genom att påpeka hur dessa män 

behandlar sina kvinnor. Det är intressant – och tämligen skrämmande – att samma retorik 

används idag som på 1700-talet: ”De är våldtäktsmän och tyranner, men vi skulle minsann 

aldrig bete oss på det sättet.”  
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