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För det finns inget enkelt i vårt förhållande till vår egen kropp, platsen för en smärtsam 
klyvning, hemvisten för en grundläggande motsättning. Den är å ena sidan existensens grund 
och källa, samtidigt som den, p. g. a. realiteten hos det begär som aldrig upphör att ryta i den, å 
andra sidan motsäger och chockerar och ifrågasätter den konstruerade medvetenhet vi har om 
oss själva. Denne plågoande / . . . /  är ”den Andre” som dväljs inom oss och som splittrar oss. 
Som sådan är den vår närmaste motståndare, som hotar och förnekar oss. Och vi vänder dess 
argument mot den själv och förnekar den.

Jaques Revel och Jean-Pierre Peter1

Kroppens splittring
De två franska mentalitetshistoriker som är upphovsmän till ovanstående 
citat antyder en splittring i människan. Kroppen sägs vara existensens 
ursprung och grundval, samtidigt som den befinner sig i ett motsatsför
hållande till medvetandet på grund av det främmande begäret, ”vår närmaste 
motståndare” . Vi kan anta att denna konfliktfyllda situation färgar av sig på 
attityden till hela kroppen, eftersom det är i det fysiska varats djup som 
begäret alstras. Kroppen och begäret blir därmed ett, medan medvetandet är 
något annat, något ideellt och icke-fysiskt, om än ofta dunkelt associerat 
med hjärnans grå cellmassa. ”Vi” skulle därmed inte vara våra kroppar, utan 
identitetens hemvist förläggs till medvetandet och dess föreställningar.

Motsättningen mellan människan som fysisk och mental varelse, är ett 
genomgående tema även hos psykoterapeuten Alexander Lowen. Sedan 
femtiotalet har den nu åttiofemårige Lowen i en rad böcker diskuterat den 
moderna människans problematiska förhållande till sin kropp. Han är lär
junge till psykoanalytikern Wilhelm Reich och har utvecklat en egen form av 
kroppsinriktad psykoterapi som han kallar bioenergetisk analys.

Inte olikt de franska historikerna härleder Lowen konflikten främst till en 
antagonism mellan, å ena sidan individens medvetande och viljefunktion, å 
den andra hans fysiska behov, känslor och sexuella begär. Men klyvningen 
löper också i och genom själva kroppen, splittrar den, avskiljer fysiska 
funktioner från varandra, omkanaliserar, blockerar eller dämpar energi
strömmar, emotioner och sinnliga förnimmelser. I motsats till mentalitetshi- 
storikema, som kan uppfattas förespegla att dylika konflikter är konstitutio
nella för människan, menar Lowen att de främst beror på vissa särdrag i den 
västerländska kulturen.2 I ett av hans tidigare arbeten, Förräderiet mot
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kroppen (sv. övers., 1977; orig. 1967), finns en fallbeskrivning som på ett 
intressant sätt illustrerar och konkretiserar hur konflikten mellan människans 
medvetande och fysiska jag kan gestalta sig.3

Ett inledande fall
Lowen berättar om en patient kallad Bill, vilken sökt hjälp på grund av 
långvarig depression och arbetsoförmåga. Bill var matematiker och beskrivs 
som en ung man ”med ett kyligt, skarpt intellekt som klart kunde analysera 
ett problem, utom då han själv var inblandad.”4 Den förhärskande känslan i 
Bills liv var att ” ingenting hände” och den låg bakom hans problem.5 
Känslan av stagnation och händelselöshet fick Bill att fantisera om att röra 
vid högspänningsledningar och att hoppa ut framför fortkörande bilar.

Fysiskt beskriver Lowen sin patients kropp som tunn och spänd. Även om 
armarna och benen var starka var de inte integrerade med resten av kroppen. 
Det fanns en splittring där liksom i Bills hela personlighet. Denna klyv
ningen tog sig bland annat uttryck i en pendling mellan optimism och 
nedstämdhet som ledde honom in på farliga aktiviteter.

Bill var bergbestigare och stolt över att höra till de bästa i sitt slag. Svindel 
eller höjdskräck sade han sig aldrig ha känt av, trots flera allvarliga in
cidenter vid bestigandet av branta berg. En gång hade han exempelvis 
förlorat fotfästet när han klättrade ensam. En stund hade han varit hängande 
utan minsta stöd för föttema, medan han höll sig kvar vid en smal klipphylla 
med bara en hand.

Lowen karakteriserar sin patient som en desperat person, som utsatte sig 
för onödig fara bara för att bevisa att han kunde överleva. Bill längtade efter 
den spänning och upphetsning som faran ingav, men var samtidigt rädd för 
att resultatet skulle bli katastrofalt om han tappade kontrollen över situatio
nen. Han var fångad i en psykisk konflikt som han inte kunde ta sig ur. 
Bildligt talat förblev han hängande över stupet. Han kunde varken kravla sig 
upp eller släppa taget.

Bill var en oerhört viljestark person, men om han skulle komma ur sin 
depression måste han enligt Lowen lära sig att ge efter. Viljan måste lätta på 
greppet om kroppen. Lowen, som i sin terapi även arbetar på en fysisk nivå 
för att frigöra patienternas emotionella blockeringar, lät Bill inta en position 
som idrottsmän brukar använda för att stärka benmusklema. En sådan 
kroppsövning konkretiserar de emotionella attityderna och gör patienten 
medveten om sin fysiska rigiditet. Lowen hävdar att det oftast finns en direkt 
relation mellan en persons psykiska svårigheter och kroniska muskelspän
ningar i kroppen.

Bill ombads ställa sig på kanten av schäslongen, böja knäna och luta sig 
framåt med hela kroppstyngden vilande mot stortåns bas. En idrottsman
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brukar normalt kunna hålla denna ansträngande position högst någon minut. 
Bill försäkrade emellertid att han skulle kunna stå kvar hur länge som helst. I 
mer än fem minuter stod han i denna ställning, under allt större plågor och 
med skälvande ben, innan han tvingades att ge upp. Han kastade sig då ner 
på knäna, trots att meningen var att han skulle låta sig falla ner på den mjuka 
madrassen. Övningen upprepades tills Bill förstod att han var livrädd för att 
känslan för att falla skulle utvecklas.

Lo wen tolkar Bills attityd så att han omedvetet bestämt sig för att till varje 
pris hålla sig på fötter. Den psykologiska attityden av att vilja stå på egna 
ben hade sin fysiska förankring i ett par ben, som var så spända att de knappt 
gick att böja. Psykologiskt undvek Bill allt beroende av andra och förnekade 
sitt behov av närhet och kontakt. Det fanns ett samband mellan denna brist 
på meningsfulla sociala relationer och hans inre avstängdhet. Bills med
vetande hade avskilts från allt som hade med kroppens spontana funktioner 
att göra, inte minst känslorna.

Man kan enligt Lowen analytiskt visa att människor som i likhet med Bill 
är rädda för att falla från höga höjder också är rädda för att falla i sömn eller 
falla för en annan person, det vill säga att bli kära (jfr engelskans ”falling 
asleep” , ”falling in love” ).6 På svenska talar vi om att ”falla till föga” och 
”falla i gråt” . Fallet symboliserar motsatsen till behärskning. Att falla 
innebär att man släpper taget och låter spontana känslor överflygla viljan, 
vare sig det handlar om förälskelse, sorg eller vrede. Att falla i sömn har en 
liknande innebörd, därför att insomnandet innebär att man ger upp den 
medvetna kontrollen och överlämnar sig till det omedvetna och dess dröm
mar. Att falla likställs dessutom ofta med att misslyckas, något som upp
fattas som skrämmande av många i vår prestationsinriktade kultur.7

Lowen menar således att den som är rädd för att falla i fysisk bemärkelse 
även är rädd för att tappa kontrollen över sina känslor. Denna rädsla är inte 
alltid medveten, men brukar komma upp till ytan under den psykoterapeutis
ka processens gång. I Bills fall var dylika samband tydliga. Omedvetet hade 
han varit lika rädd för att ramla som att släppa fram sina känslor. Han hade 
exempelvis aldrig varit kär på allvar. Sömnlöshet var ett återkommande 
problem. Detta framkom efter den beskrivna fallövningen. Denna resultera
de nämligen i att Bill följande natt drömde en mardröm, som i sin tur 
öppnade vägen för tidigare bortträngda barndomsminnen och känslor.

Manlig självbehärskning
Denna fallbeskrivning illustrerar de allvarliga konsekvenser splittringen 
mellan kropp och psyke kan få hos en enskild person. Anledningen till att 
jag tar upp fallet i detta sammanhang är inte att Bill skulle vara representativ 
för alla individer i vår kultur. I accentuerad form illustreras dock här några
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mer allmänt förekommande karaktärsdrag. Aven om fenomenet inte är 
könsspecifikt, är ett av mina antaganden att klyftan mellan medvetande och 
kropp vanligtvis är mer uttalad hos män än hos kvinnor.8 Fallet Bill kan 
därför tjäna som utgångspunkt för en vidare diskussion om mannens för
hållande till kroppen och känslolivet.

Bill beskrevs som en man med kyligt, skarpt förnuft. Hans förmåga att 
analysera problem var det inte något fel på. Däremot förstod han inte sig 
själv. Intima personliga relationer undvek han nogsamt. Känslorna var så 
hårt undertryckta att han knappt kände någonting alls. Kroppen var spänd, 
rigid men lydde viljemässigt medvetandets kommandon likt en maskin. För 
att överhuvud taget uppleva att något hände måste Bill utsätta sig för fysisk 
fara. Hans personlighet rymde uppenbarligen en stor destruktiv potential.

Det var först sedan Bill släppt taget, sedan han ”fallit” i den symboliska 
bemärkelse som Lowen lägger i begreppet, som han kunde komma ur sin 
depression. Enligt Lowen är det således nödvändigt för en person i en dylik 
belägenhet att ge upp viljans grepp om kroppen och släppa fram de bort
trängda känslorna. Först därigenom öppnas vägen ur depressionen, till mer 
meningsfulla relationer och ett innehållsrikare liv. Patientens rigida självbe
härskning har i ett sådant fall utvecklats till ett allvarligt problem som bara 
kan lösas genom att kroppens spontanitet ges större spelrum. Det faktum att 
Bill uteslutande ”levde i huvudet” och hade avskurit sig från en mer levande 
kontakt med kroppen konstituerade hans grundläggande dilemma.

Är det inte just sådana personlighetsdrag som de Bill uppvisar, som man 
under de senaste två decenniernas offentliga diskussion uppmärksammat 
som problematiska sidor hos mannen? Hur många gånger har vi inte läst om 
unga män som utsätter sig för dödsfara genom livsfarliga aktiviteter? Är det 
inte rigida attityder likt Bills viljemässiga okuvlighet vi ständigt ser omkring 
oss i samhället, vanligtvis förkroppsligade av män i ledande ställning? Det 
har talats en hel del om män som likt Bill har dålig kontakt med sina känslor 
och har svårigheter med nära relationer. Man har också spekulerat i orsaker
na till våld, drogmissbruk, sexuella övergrepp och andra former av destruk
tivt beteende, som vanligen utövas av män.

Att Bill genom sin ensidiga identifikation med medvetandet och viljan 
nästan helt ”levde i sitt huvud” , menar jag vara ett karakteristiskt drag för 
många människor och framför allt män i vår samtida västerländska kultur. 
Denna tendens varierar sedan naturligtvis i styrka hos olika individer. I 
likhet med Lowen tror jag att detta förhållande bidrar till många personliga 
och sociala problem. Detta innebär inte en nedvärdering av intellektuellt 
arbete, utan utgör en kritik av den dominerande rationalitetsformens dis- 
sociering från kroppen och känslolivet, dess svårigheter att ta människors 
inre världar på allvar.9 Jag vill hävda att denna tendens finns som en viktig 
bakgrundsfaktor för vidmakthållandet av rigida manliga maktstrukturer och 
bidrar till draget av opersonlighet i det moderna samhällets sociala relatio
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ner. Denna tendens kan trots en spridd uppfattning om motsatsen, även 
underblåsa destruktivt beteende. Det är inte primärt bristande kontroll av 
medfödda drifter som utgör den bakomliggande orsaken till destruktiva 
handlingar, utan problemets upphov bör snarare sökas i bristande integrering 
mellan medvetande och kropp, ett fenomen som kan antas vara betingat av 
den historiska utvecklingen.

En ensidig identifiering med en från kroppen frikopplad rationalitet, 
vidmakthåller den i inledningscitatet beskrivna personlighetssplittringen. 
Kroppen förnekas. Detta är något som i vår kultur är vanligt förekommande 
såväl i vetenskapliga diskurser som i mer vardagliga sammanhang. Till och 
med påtagligt fysiska företeelser som sexuella begär och samlag, beskrivs 
exempelvis ofta i tidningarnas rådgivningsspalter som huvudsakligen menta
la fenomen. Den amerikanska sexologen Ruth Westheimer, mer känd som 
Dr Ruth, är ett bra exempel på detta synsätt, när hon skriver att ” [ojrgasmen 
sitter i huvudet.” 10 Enligt detta idealistiska synsätt skulle föreställningar om 
sexualiteten vara mer centrala för våra sexuella handlingar och upplevelser 
än de kroppsliga begären och förnimmelserna.

I en uppsats antyder Michel Foucault och Richard Sennet att idéen att 
sexualiteten skulle vara en mental företeelse just är resultatet av en historisk 
process i Västerlandet. Hos den medeltida kyrkofadern Augustinus, och 
andra tidiga teologiska och medicinska författare, avhandlas sexualiteten 
som ett utpräglat somatiskt fenomen. Den sexuella akten beskrivs av Augus
tinus som ett slags krampanfall, där hela kroppen skakas av intensiva 
spasmer och kontrollen går förlorad. Han menar att

” [d]enna sexuella akt får ett fullständigt och passionerat övertag över hela människan, såväl 
fysiologisk som emotionellt; det resulterar i den mest genomgripande njutning på känslornas 
nivå, och vid denna höjdpunkt sätts den viljemässiga tanken ur spel.”11

Senare i historien har emellertid sexualiteten börjat beskrivas på ett annat 
sätt. Den påtagliga kroppslighet som kännetecknar citatets beskrivning er
sätts av en mer mental könslighet. Det är möjligt, skriver Foucault, ”att vi 
efter Augustinus erfar vår sexualitet i huvudet” .12

Denna hypotes om en förskjutning från kroppen till medvetandet i upp
fattningen av sexualitetens natur är intressant. Man kan bara spekulera i om 
denna idéhistoriska omvandling motsvaras av en reell förändring i männi
skans förhållande till kroppen. Utifrån Lowens perspektiv skulle en sådan 
socialpsykologisk förskjutning teoretiskt vara möjlig. Indirekt bekräftar han 
nämligen Foucaults och Sennets tes. Lowen menar att nutidens sexualsyn 
utgår från mentala föreställningar med inriktning på teknik och prestationer, 
vilket får som resultat ”sex i huvudet” . Samlaget tenderar då snarare att bli 
ett försvar mot känslor än ett uttryck för dem. Den bakomliggande orsaken 
till detta förhållande ser han i den specifika reglering av sexualiteten som 
präglar Västerlandet. En mer kroppsligt grundad sexualitet påstås samtidigt
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vara möjlig, särskilt under andra samhällsbetingelser än de som råder i vår 
kultur.13

En fördröjd introduktion: mannens idéhistoria
Utan att förneka möjligheten av att själva den mänskliga existensen i sig kan 
konstituera en splittring i personligheten, antas denna här huvudsakligen ha 
sin bakgrund i de mentalitetsmässiga förändringar som har skett i vår kultur. 
Forskare som Norbert Elias och Michel Foucault har övertygande visat att 
människans förhållande till kroppen och drifterna genomgått stora för
ändringar från förindustriell till modem tid.14 Detta har inneburit att relatio
nen mellan människans medvetande och kropp har förskjutits.

Syftet här är givetvis inte att försöka behandla denna förvandlingsprocess 
från en tänkbar begynnelse i historien. Som Elias påpekat finns det ingen 
nollpunkt i den mänskliga utvecklingens historicitet, lika lite som det finns 
någon nollpunkt för människors sociala gemenskap. Såväl bland s. k. primi
tiva som ”civiliserade” folk finns socialt formade förbud och restriktioner 
med specifika effekter på det individuella psyket.15 Däremot kan sådana 
förbud och föreskrifter avsevärt skilja sig åt mellan olika kulturer och 
epoker. De kan historiskt förstärkas, försvagas och förskjutas. I konsekvens 
med detta torde splittringar i den mänskliga existensen ta sig skiftande 
uttryck och vara i olika grad accentuerade.

Som länge påpekats inom kvinnoforskningen tolkas det biologiska könet 
alltid genom ett kulturellt raster. Den nya internationella mansforskningen 
frambringar allt mer kunskap som bekräftar denna tes genom att visa på 
manlighetens skiftande uttrycksformer i olika sociala miljöer.16 Utifrån ett 
synsätt där psyket som hos Lowen betraktas som somatiskt förankrat och 
intimt relaterat till känslolivet, kan olika maskulinitetsformer också antas 
sammanhänga med skilda attityder till kroppen och dess begär.

I likhet med Elias och Foucault vill jag betona vikten av att ta hänsyn till 
de långsiktiga historiska processerna för att förstå det moderna subjektets 
framväxt. Man kan samtidigt kritisera dessa två forskare för att de inte har 
uppmärksammat att de civiliserings- respektive disciplineringsprocesser, 
som de påstår ha frambragt det modema jaget, är relaterat till genus. Den 
individ som Elias menar ha börjat planera och beräkna de fördelar han 
kunnat uppnå genom att ålägga sig självkontroll, var manlig. Det disci
plinerade jag, som kunde nå strategiska fördelar genom att underkasta 
känslor instrumentella mål, var maskulint i den mening att kvinnligheten 
antogs härbärgera känslomässighet och kroppslighet, var dess ultimata ut
tryck snarare än produkten av emotionell behärskning.17

Den amerikanske socialhistorikem Peter N. Steams har diskuterat den 
modema manlighetens framväxt i ett sådant långsiktigt perspektiv, om än

30 Sociologisk Forskning 2—3 ■ 1996



inte relaterat till Elias eller Foucault. Enligt Stearns har de maskulina idealen 
genom tiderna formats av de materiella och sociala omständigheter under 
vilka män har levt, men de har också utvecklats på grundval av seglivade 
traditioner från passerade epoker. Även moderna mansideologier har rottrå
dar som sträcker sig djupt ner i den mänskliga historiens avlagringar.

Stearns ser industrialismen som en viktig vattendelare i mannens historia. 
Han menar att den kris som präglar samtidens manlighet till stor del är 
resultatet av de mentalitetsförändringar som industrisamhället frambringade. 
Dessförinnan fanns en betydligt mer självklar och accepterad föreställning 
om vad det innebar att vara man. Detta betyder inte att dåtidens mansbild var 
helt homogen eller utan inre motsättningar. Snarare än ett maskulint ideal 
bör man dessutom räkna med flera sådana, knutna till olika sociala klasser. 
Skilda mansideal kunde både komplettera och motsäga varandra.18

Det är en dylik förindustriell mansbild som nedan skall behandlas. Ex
emplet är hämtat från decennierna kring sekelskiftet 1700. Det utgör dels en 
tydlig kontrast till vår egen tids manlighet och är därför intressant i sig som 
exempel på maskulinitetens föränderlighet. Dels kan man utifrån Stearns 
resonemang även anta att denna manbild har haft betydelse för den histo
riska framväxten av senare tiders manlighet. Framställningen kommer att 
fokuseras på attityden till den manliga kroppen och känslolivet. Den kritiska 
utforskningen av mannen i historien är ännu i sin linda, särskilt beträffande 
äldre epoker, vilket gör att kunskapen på området ännu är högst ofullständig. 
Ett enda exempel kan inte heller på ett tillfredsställande sätt representera ett 
mansideal och än mindre en hel epoks syn på saken. I stället för att försöka 
definiera de universella dragen i en viss mansbild vill jag presentera en 
fallstudie ur den manliga idéhistorien, vilket bör vidareutvecklas och jämför
as med liknande undersökningar.19 Förhoppningsvis säger den ändå något 
väsentligt om dåtidens föreställning om mannen och äger, trots sin be
gränsning, någon grad av allmängiltighet.

I den fortsatta framställning kommer jag att använda den distinktion 
mellan känslomässiga ideal och reella känslor, som forskarparet Peter N. och 
Carol Z. Stearns har utvecklat.20 Stearns påpekar att man måste skilja på den 
standard genom vilka man i ett samhälle eller i en grupp värderar och 
försöker reglera känslor och människors verkliga emotionella erfarenheter. 
Inom forskningen har man ofta blandat samman dessa två nivåer, vilket 
skapat förvirring. Inte sällan råder det spänningar och skillnader mellan de 
ideal som hyllas och människor konkreta erfarenheter. Ofta har förhastade 
slutsatser dragits om närvaron eller frånvaron av bestämda känslor vid en 
viss tid enbart utifrån normativa utsagor från perioden.

Den föreskrivande nivån, ”känsloreglema” , benämner Stearns ”emotio- 
nology” , vilket här försvenskats till ”emotionologi” . Denna nivå är således 
inte identisk med människors reella upplevelser och känslouttryck, även om 
olika samband mellan emotionologi och emotioner kan antas existera. Ex
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empelvis kan införda restriktioner gentemot specifika känslouttryck tänkas 
påverka det faktiska känslolivet, men med en tidsmässig fördröjning och inte 
nödvändigtvis helt i överensstämmelse med de ursprungliga intentionerna.

Präst, syndare och bråkstake
Från 1770 och några år framåt publicerades i Stockholm flera band av en 
skrift med titeln Anecdoter Om Namnkunniga Och Märkwärdiga Swenska 
Män (fortsättningsvis Swenska Män). Det omfångsrika arbetet innehåller en 
besynnerlig blandning av uppslagskunskap, släkttavlor, dagböcker och lev
nadsbeskrivningar av svenska män. Mer känslosamma, personligt hållna 
framställningar blandas med skvaller och avmätta, officiösa porträtt. Utan 
någon klar genomgående tendens i de olikartade framställningarnas bud
skap, presenteras ett antal kända män ur den svenska historien, varav de 
flesta är aristokrater.

I förordet sägs minnen av berömda män alltid ha ansetts värdigt att 
överlämna till de efterkommande ” såsom upmuntran til dygd eller warning 
för fel och swagheter.”21 En av de gestalter som kan misstänkas vara 
porträtterad i Swenska Män som varnande exempel mer än som dygdeideal 
är den frimodige Mora-prästen Jacob Boéthius (1647-1718). Enligt presen
tationen där kan Boéthius gudfruktighet eller välvilja för fosterlandet inte 
betvivlas. Ändå möter man hos honom ”den skadeliga Enthousiasmen” som 
”röjer en öfwerdrifwen nit och hetta.”22 Genom sina häftiga attacker på det 
dåtida karolinska enväldet blev Boéthius kallad upprorsstiftare och smädare, 
och dömdes som sådan till döden 1697. Han benådades från dödsstraffet 
men fick tillbringa de närmaste tretton åren bakom lås och bom.23

Även om man lätt hittar motsvarigheter till Boéthius eldfängda tempera
ment bland svenska män under stormaktstiden, gick han längre än de flesta. 
Som påpekats av Carl Gustaf Boéthius, en sentida släkting till Moraprosten, 
häpnade och förskräcktes samtiden över Jacobs stränghet och radikala bryt
ning med alla världsliga bedömningsgrunder.24 Jacob Boéthius var en troen
de lutheran som tog sin religion på största allvar. Som sådan är han inte unik 
i sin art, men han var det genom sin konsekvens.

I det extrema synliggörs ibland även allmänna strukturer. Jacob Boéthius 
tänkande kan därför sägas illustrera hur en lutheransk präst vid stormaktsti
dens utgång kunde se på relationen mellan själ och kropp, om än i accentue
rad form. Genom att flera unika dokument som skrivits av Boéthius finns 
bevarade, finns här möjligheten att belysa relationen mellan ideal och 
verklighet, mellan emotionologi och reella känslor.
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”Kroppen är Djurom, swin och Fää”
I ett drygt tio sidor långt brev till sin son Simon skisserar Jacob Boethius en 
intressant bild av människan som själslig och kroppslig varelse. Att fram
ställningen är författad av en far till sin son gör texten extra intressant i 
sammanhanget, eftersom man därför knappast behöver tvivla på att det är ett 
manligt kroppsideal som framträder i texten.25 Boéthius förklarar i brevet för 
sonen att själen är liktydig med det som kallas människan, men inte med 
kroppen. Själen är ”Guddomlig ande, ett lifaktigt, härligt, oåtskilligt och 
odödeligt wäsende” , medan ”kroppen är Djurom, Swin och Fää” .26 Redan 
här görs således en åtskillnad mellan de positiva egenskaper som förknippas 
med själen och den förkastliga animalitet som karakteriserar kroppen.

Boethius menar visserligen att kroppen är Guds underbara skapelse gjord 
av jord och stoft, men ” skall för synden skull åter till en stygg och stinkande 
Jord bliwfa” .27 Själen däremot kommer att evigt fortleva, i fröjd och ära eller 
i ”blygd, nesa och qwal” , allt beroende på individens jordiska handlingar. 
Det gäller därför för den unge Simon att rena sin själ med ”dageliga 
bättringstårar” .28 Genom att förädla själen kan han undgå helvetets eviga 
pina.

Nu kan enligt Boéthius inte själen vara helt befriad från synden och dess 
smitta, så länge hon bor i den egna orena kroppen. Synden har sin förnämsta 
boning just i kroppen och dess lemmar. Efter detta konstaterande följer en 
veritabel anatomisk katalog över syndernas fysiska lokalisering hos männi
skan. I huvudet sitter dårskap, ovett och oförstånd, inte minst i form av 
underlåtenhet mot Gud och förakt för hans ord. Till huvudet förläggs även 
högfärd, vidskepelse, raseri och ”stålte ögon” .29 I munnen och på tungan 
återfinns missbruket av Guds namn och människors förtal.

I takt med att Boéthius beskrivning fortskrider ner genom kroppen ökar 
hans upphetsning och motvilja.

I Bröstet sitter egen kärlek och andras hat, afiind, illwilja, wrede, bitterhet, mord och olydna. 
Uti Magen och Buken, en warg och swinaktig glupenhet, frosseri, föhl och dryckenskap, ond 
begärelse, stöld som sig genom händer och fötter utbreder; Länger neder och wid Länderna bor 
en wederstyggelig kättja, och mera än hundaktig skörhet, hordoms och boleris lusta. Alla 
sådana grufweliga synder, bo uti kroppen eller köttet och de kötsliga Lemmarna, och äro 
människans argaste Fiender.30

Som framgår spar inte Boéthius på krutet i sina attacker på människans 
köttsliga svagheter. Han associerar olika synder med konkreta delar av 
människokroppen. De handlingar och känslor som kan förknippas med 
sympati och antipati i relation till andra individer (eller den egna personen) 
har sin hemvist i bröstet, underförstått nära hjärtat. Med magen förknippas 
allt som sammanhänger med glupskhet, vare sig det gäller födoämnen eller 
andras ägodelar. I enlighet med samma logik lokaliseras det sexuella begäret 
till genitalorganen och deras grannskap. Eftersom ”wederstyggelig kättja”
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och lust till boleri finns ”neder och wid Länderna” , kan man inte tala om att 
Boethius uppfattar sex som något som försiggår i huvudet. Impulsen till 
köttslig synd finns ju först och främst i själva kroppen, inte i medvetandet.

Man bör inte se Boéthius utläggning som etableringen av ett enkelt 
motsatsförhållande mellan kropp och själ, där den rena själens herravälde 
över lekamen säkras genom att anden avskiljer sig från allt fysiskt. Det hela 
är mera sammansatt än så. Själen skall mobiliseras och använda sig av de 
egenskaper och fientliga krafter som hotar den kristnes renhet mot sig själva. 
Den som är benägen till vrede, stort mod och hämnd, skall bevisa just sitt 
mod, vrede och tapperhet genom att undertrycka samma egenskaper. (Man 
får lätt associationen att mannen bör slå knut på sig själv för att kunna 
frigöra sin själ från köttets syndfullhet.) Med bön och åkallan, med bistånd 
av sann gudsfruktan, kristlig kärlek och personlig försakelse samt andlig 
nåd, skall kampen om kroppen föras till fördel för själens renhet.

Den förbannade franska högfärden
Boéthius föreskrifter till sonen för ett sant kristet leverne har i sin genre 
många motsvarigheter på 1600- och 1700-talen, men framstår i sin asketism 
som synnerligen stränga. Det är inte blott ”kötsens vällust” den unge Simon 
måste sky. Även ”kosteliga kläder” och ”kräselig mat” skall undvikas.31 
Fadern förbjuder även sonen att bära peruk. Förutom dessa råd uppmanas 
Simon att rykta sitt hår och hålla sig ren och snygg. Naturligtvis understryks 
betydelsen av gängse allmänna dygder, som att vara ärlig, ödmjuk och lydig.

Samma kroppsliga asketism som Jacob Boéthius förmedlar till sonen går 
för övrigt igen i förhållandet till hustrun Helena. I ett brev till henne ondgör 
han sig över hennes fåfänga. Helena har inte velat lyda sin make genom att 
med en lämplig huva skyla hals och ansikte. Hustrun borde, som ett tecken 
på ödmjukhet och lydnad, uppträda ” i höflig klädebonad med blygaktighet 
och kyskhet, icke med flätadt hår, eller Guld och Pärlor, eller kostbar 
klädnad/.. ,/.”32

Trots hans förmaningar har hon emellertid visat motvilja mot att lägga 
bort ”alt Fransyskt krus / . .  ./Fontanger/.../  Bands eller Kläders uppsätt
ningar, eller annan fåfäng och främmande prydning” .33 Att klä sig så är att 
visa högfärd och anpassa sig till världens stygga, stolta seder, något som är 
särskilt förkastligt för medlemmar av det andliga ståndet. Då ett kungligt 
påbud dessutom utfärdats om bötesföreläggande mot dem som brukar fon
tanger, dvs. konstgjorda pannlockar, vädjar Jacob Boéthius till hustrun att 
lägga bort ”allt detta förargeliga” . Skulle familjen drabbas av böter, vore det 
”en diefwulsk skam” , eftersom husfadern offentligt propagerat mot ”denna 
förbannade högfärds drägten” .34
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Under 1600-talet hade Sveriges förvandling till europeisk stormakt inne
burit stigande välstånd för framför allt högadeln. Lyxkonsumtion och ett 
alltmera yppigt levnadssätt utvecklades från 1630-talet och framåt i de 
adliga kretsarna, men även i andra grupper. Ståten och prakten i form av 
påkostade fester, byggnationer och kläder översteg i många fall de verkliga 
resurserna, vilket kunde leda till svår skuldsättning. Den svenska aristokratin 
gjorde emellertid allt för att efterlikna sina franskadliga förebilder i livsstil 
och klädedräkt, även när resurserna tröt. Det kräsliga levernet och lyx
konsumtionen fick under stormaktstiden en sådan spridning och tog sig 
sådana vidlyftiga proportioner att kungamakten såg sig föranledd att införa 
restriktioner. Särskilt mot seklets slut tilltog kritiken mot aristokratins ex- 
travaganta seder.

Prästerskapet vände sig inte sällan mot tidens fåfänga, som kontrasterade 
mot deras asketiska livsideal. Samtidigt var många av yrkeskårens egna 
medlemmar långt ifrån immuna mot lockelserna från det franska galanteri- 
et.35 Det är den konflikten som skymtar fram i Jacob Boéthius nitiska 
omsorg om familjemedlemmarnas klädvanor. Som vi snart skall se var han 
dock inte själv undantagen från denna konflikt mellan askes och njutnings
lystnad.

Män, präster och skägg
Jacob Boéthius framstår i ovanstående utläggningar som en nästan parodiskt 
strikt representant för det karolinska prästerskapet. Genom ärkebiskop An- 
germanus härjningar i slutet av 1500-talet, och andra prästers och biskopars 
sedliga nit därefter, vet vi att Boéthius inte var unik i sitt slag.36 Det måste 
dock påpekas att en dylik attityd förmodligen aldrig var helt allenarådande 
bland svenska präster, inte ens under den gammaltestamentliga ortodoxins 
höjdpunkt. För Boéthius tycks hur som helst allt som var förbundet med 
kroppslig lust eller fåfänga vara vedervärdigt och syndigt, åtminstone av de 
citerade texterna att döma. Men detta är nu inte riktigt den enda bild av 
kroppen som han ger.

För det första kan man notera att när Boéthius fördömer kättjan och 
passioner som hat och vrede, innebär detta inte att han tar avstånd från 
samtliga mänskliga känslouttryck. Gråten, åtminstone den syndiges ånger
fulla tårar och klagan, värderas exempelvis som något positivt.37 Det är inte 
heller alltid principiellt fel att hata om objektet mot vilket denna känsla 
riktas, exempelvis de egna synderna, kan anses rättfärdiga en sådan reak
tion.38 Inte ens lustkänslan behöver vara förkastlig, om det rör sig om en från 
erotiska begär befriad förnimmelse, en vad Boéthius kallar ”himmelsk 
lust” .39
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För det andra framträder i andra texter av Boéthius en mindre negativ bild 
av det lekamliga än i brevet till sonen Simon. I ett par opublicerade 
manuskript behandlar han frågan om skäggets vara eller inte. Detta var en 
omdiskuterad fråga i Boéthius samtid. Enligt Magnus von Platen upprättar 
Moraprästen i denna diskussion samtidigt en hel korrespondanslära mellan 
mannens ansiktsdelar och Guds egenskaper. Boéthius menar att öronen 
betecknar Guds mildhet och munnen hans ord.40 Skägget ”betyder ordens 
frukt och heliga egenskaper samt dess tjänare och tjänst” , vilket är liktydigt 
med prästerskap och prästämbete.41 Förutsättningen för denna mer positiva 
bild av den manliga kroppen är dess här antagna likhet med Gudsgestalten 
och därmed avsaknad av synd.

Att Boéthius fäste ett sådant avseende vid bruket av skägg kan tyckas 
kuriöst, men detta var en symbolisk fråga av stor betydelse i dåtidens 
könspolitik. Med reformationen skedde en förskjutning av genusrelationema 
i den kristna ideologin. Trots den i grunden patriarkala struktur som präglat 
den katolska kyrkan och tron, hade den inom sina ramar härbärgerat en tidvis 
ambivalent och långt ifrån entydigt negativ attityd till det kvinnliga könet. 
Kvinnliga helgon tillbads under perioder lika intensivt som Herren Gud och 
den manlige Messias. Ärevördiga gamla kyrkofäder kunde i positiva ordalag 
beskrivas i termer som traditionellt annars förknippats med kvinnliga egen
skaper.42

Den tidiga protestantismen rensade emellertid ut en stor del av de femini
na elementen ur tron och skärpte kyrkans maskulina framtoning. Det är i 
detta sammanhang som skägget blir betydelsefullt. Från 1500-talet och två 
hundra år framåt blev, enligt von Platen, ”det yviga helskägget nära nog en 
del av den klerikala ämbetsdräkten.”43 Helskägget har ju ofta uppfattats som 
ett arketypiskt emblem för hög ålder, höghet, vishet och personlig styrka. 
Associationer till kraft och tapperhet finns också. Av naturliga skäl för
knippas därmed samma egenskaper med maskulinitet, eftersom helskägget 
är ett exklusivt manligt attribut.44 Det var uppenbarligen en sådan mansbild 
dåtidens prästerskap ville förbinda sig med.

En vanlig tanke vid 1700-talets början var att Gud gett skägget som ett 
privilegium åt mannen i allmänhet, men åt prästen i synnerhet. Samtidigt 
hade en del präster börjat följa tidens mode och raka av sig skäggen, något 
som väckte oro bland mer traditionella kolleger. Biskop Jesper Swedberg i 
Skara varnade i en cirkulärskrivelse 1704 prästerskapet från att följa de nya 
trenderna och på så sätt avvika från ”präste-allvarsamheten” .451 en skrivel
se från ett prästmöte sex år senare varnas det för peruker och påbjuds att 
präster inte skall raka sig, eftersom de då ” synas följa ungdoms lusta 
ostadighet” .46

Märkligt nog förknippas således inte helskägget med sexuella begär eller 
potens i denna prästerliga mansbild från tidigt 1700-tal. Annars är det ju 
snarare gängse att associera riklig hårväxt, både på huvudet och i ansiktet,
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med sexuell lust och förmåga. Skägget börjar ju växa på den unge pojken i 
samband med puberteten. Den spirande skäggväxten har därför traditionellt 
ofta setts som ett bevis på manbarhet.47 Men så ser inte dåtidens präster på 
saken, allra minst Jacob Boéthius. Ansiktets hårväxt bör fritt lämnas att 
växa, eftersom den nya seden att raka sig är ”ett andeligit horeri” .48 Som 
tidens hetaste förespråkare för prästskägg framhöll Boéthius att ansiktsbe- 
håringen var Guds hedersgåva till den vuxne mannen, något som inte givits 
vare sig kvinnan eller ynglingen. Att raka sig var att förneka sin manlighet, 
något som inte anstod en präst.

Inför Gud bekänner jag, arme syndare
Med tanke på den ihärdighet med vilken Jacob Boéthius höll efter andras 
renlevnad, kunde man kanske förvänta sig att han själv skulle leva i harmoni 
med sina ideal. Så var dock uppenbarligen inte fallet. Det var snarare så att 
frenesin i Moraprostens angrepp på köttets frestelser och den världsliga 
fåfängans laster var proportionerlig med den kraft, som han tvingades 
mobilisera för att kämpa för sin själs renhet. I den syndabekännelse Boéthius 
författade i slutet av sitt liv och skickade till prästerskapet i Stockholm 
avslöjar han med en nästan chockerande öppenhet sin egen brottning med 
synden. Han bekänner att hans synder är så oräkneligt många, att de är fler 
än håren på hans huvud.49

Boéthius berättar hur han redan som tioårig pojke inledde sin karriär som 
köttslig syndare, sedan några vanartiga gossar vilselett honom att börja 
onanera:
Denna högeligen avskyvärda och onaturliga synd har jag sedan utövat som vuxen i lönndom, 
Gud bättre, ja även ibland i sadeln då jag färdats ensam på vägarna, och annars esomoftast.50

Inte ens sedan Boéthius gift sig har han kunnat låta bli att masturbera, 
bekänner han ångerfullt. Trots upprepade föresatser om bättring har han 
”genom djävulens eggelse och köttets retelse” gång på gång fallit för 
frestelsen.51 Först när Boéthius närmar sig femtioårsstrecket, skall han tack 
vare Guds ord, bön och läkemedel (oklart av vilket slag) ha fått bukt med 
onanin. Kättjans onda väsen har dock, som han skriver, också på många 
andra sätt härskat i hans kropp.

När han om nättema legat i samma bädd som unga gossar har det hänt att 
han ”hanterat” deras hemliga lemmar, dock ” i stillhet och utan någon annan 
missgärning” .52 En gång har han också på grund av olämplig nyfikenhet och 
kättja satt sin hand omkring en gästs lem. Samma erotiska nyfikenhet har 
förlett Boéthius till att titta ”på små flickors hemliga rum” .53 Hundars och 
andra kreaturs parningar har han gärna beskådat.

Inte heller tillsammans med hustrun Helena säger sig Jacob ha kunnat 
iaktta den kristliga ärbarhetens gränser. Har hustrun varit kysk, dygdig och
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rättrådig, har han själv varit okysk och dygdlös. Emellanåt skall han ha 
förmått hustrun till samlag mot hennes vilja, bland annat när hon haft 
menstruation, vilket han betecknar som en förskräcklig synd. Ibland har de 
haft samlag på de heliga söndagsmorgnarna, innan gudstjänsten. Allra mest 
skäms han över att en gång ha fortsatt ett påbörjat samlag, trots

”/ . .  Vatt någon var på väg mot dörren. Därför drog hon sig undan och ville stiga upp ur 
sängen, men jag höll henne kvar ovanpå mig och fullbordade otuktens verk under henne på ett 
sådant sätt att säden föll tillbaka och orenade min kropp och sängen vi låg i. Väl ångrade vi oss 
båda genast och bad Gud om förlåtelse för vår synd.54

Boethius påstår sig dock ha varit trogen hustrun, trots att ”den förbannade 
otuktskättjan har varit så stark/.. ./jämte hemlig kärlek till kvinnor” .55 Lik
väl tycks de pockande begären emellanåt ha svämmat över brädden, utan att 
han varit särskilt nogräknad vid valet av de objekt mot vilka han riktat sin 
sexualitet. Fingrandet på gossar och det voyeristiska beskådandet av små 
flickor skulle idag förmodligen renderat honom beteckningen pedofil. Av 
syndabekännelsen att döma var Jacob Boéthius besatt av sina erotiska begär.

Nu är det förvisso inte ovanligt i den kristna bekännelsegenren att man 
framställer sig själv som en svår syndare, i vilken en hård kamp mellan Gud 
och djävul oförtrutet rasar. Vi kan inte med säkerhet avgöra om Boéthius var 
helt sanningsenlig eller om han fabulerade. Det enda vi kan förhålla oss till 
är de ord han efterlämnat. Intressant därvidlag är då den våldsamma konflikt 
som Boéthius olika bilder av kroppen frammanar. All den kättja som han i så 
barska ordalag fördömer tycks med oemotståndlig kraft ansätta honom själv. 
Trots ständiga löften om bättring och försök att kontrollera sina lustar, faller 
han ständigt för frestelsen. Boéthius kan bokstavligt talat inte hålla fingrarna 
i styr eller behärska sitt begär. Gång på gång besegras hans vilja av köns
driften, trots föresatsen att döda köttet, försaka världen och sig själv.56

Det är nu inte bara minnet av sina sexuella synder som Jacob Boéthius 
plågas av. Även om han inte säger sig älska fylleri och dryckenskap har han 
ändå förorenat kroppen med överflöd i mat och dryck, särskilt under sina 
akademiska år. Ett heligt avgivet löfte om att inte berusa sig har han flera 
gånger brutit, till och med i samband med en begravning då han uppträtt 
onykter. Listan på synder inbegriper även kortspel om pengar och öl, samt 
fysiska handgripligheter som att ha dragit en kombattant i håret.57

Boéthius ångrar och beklagar sin lättantändliga vrede, sin allmänna im- 
pulsivitet och uppblåsthet. Han säger sig ha betungat sina lärjungar med 
hårda ord och öknamn, som åsna, snedpanna, lathund och svinpäls. Hög
färden har drivit honom till att eftersträva jordiska utmärkelser. Alltför gärna 
skall han ha inrättat sig efter det världsliga manéret i stället för att efterlikna 
Kristi fattigdom och enkelhet. Det var nämligen inte bara hustrun som 
syndat genom otillbörlig klädsel, utan även husfadern Jacob har gärna klätt 
sig exklusivt och brukat smäckra käppar med silverkryckor. Vidare har han
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klippt och avrakat sidoskäggen och burit peruk, även om en förmildrande 
omständighet för det sistnämnda var att han gjorde det av hälsoskäl.58

Emotionologin, känslorna och den kristna mansbilden
Den negativa överensstämmelsen mellan de förmaningar Jacob Boéthius 
riktar till sonen (och andra) och faderns egna handlingar är häpnadsväckan
de. Sonen förbjuds att göra precis det fadern själv gjort. På känslolivets 
område finns en tydlig diskrepans mellan önskvärda ideal, dvs. emotionolo- 
gi, och verkliga känslor. I motsats till matematikern och bergsklättraren Bill, 
vars historia inledde denna uppsats, synes Jacob Boéthius ha varit en person 
med dåligt utvecklad impulskontroll. Det eftersträvansvärda kyskhetsidealet 
spräcks gång på gång av köttets framvällande lusta. Förbudet att uttrycka 
dödssynden vrede verkar inte nämnvärt ha hindrat ilskan att ta Boéthius i 
besittning. Alla goda föresatser om behärskning tycks i realiteten ha omin
tetgjorts lika snabbt som de emotionella impulserna agerades ut. Morapros- 
ten hade uppenbara svårigheter med att leva upp till sina höga ideal. Skall 
man därför döma ut dåtidens kyrkliga emotionologi som en verklighetsfrån- 
vänd ideologi utan reell betydelse, likt ett till intet förpliktande högtidstal?

Även om Boéthius ständigt misslyckades med den eftersträvade ren
levnaden finns det ingen anledning att misstänka att han inte trodde på sina 
ideal. Syndabekännelsen visar att det verkligen pågick en konstant kamp i 
honom mellan hans förnuft och de kroppsliga impulser, som tenderade att 
omintetgöra alla goda föresatser. Strävan fanns hela tiden hos Boéthius att 
höja sig över sig själv, att rikta sig uppåt, mot det rena och andliga, till Gud. 
Denna rörelse uppåt innebar samtidigt i hans föreställningsvärd en di
stansering från djävulen, en strävan bort från det smutsiga och lekamliga.

Trots ständiga tillkortakommanden i försöken att efterleva idealen färga
des således hans känsloliv och handlingar av denna strävan att höja sig över 
kroppen och de fysiska begären. Omedelbart efter att han slutfört ett samlag 
med hustrun, under former som enligt hans egen ideologi är oacceptabla, 
överfalls han av ånger och måste be Gud om förlåtelse. Begäret är visser
ligen starkare än den självpåtagna inskränkningen av sexuallivet (han kan ju 
inte låta bli eller sluta i tid), men samtidigt omintetgörs en fullödig njutning 
av den snabbt inträngande skuldkänslan. Fallet från änglarna, ned i lustan 
och synden gör honom förtvivlad. I stället för att vara en källa till glädje och 
lust blir kroppen för Boéthius ett gissel.

Konflikten mellan kropp och medvetande präglade Boéthius liv både på 
ett personligt plan och i relation till andra. Skuldkänslorna ledde till själv- 
plågeri samt ett moraliskt mästrande av omgivningen.59 Hela hans livsträvan 
synes till stor del ha varit inriktad på att kontrollera de köttsliga begären. 
Den i syndabekännelsen omtalade krisperioden vid 1690-talets mitt antyder
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att Boéthius kamp inte var fruktlös. Efter den vändpunkt som krisen innebar 
säger han sig ha fått ”en fullkomligare håg, kraft och stadighet att stå 
djävulen och köttets orena väsende emot.60

Det som skapade den beskrivna konflikten mellan vilja och drift var 
ingenting annat än Boéthius egna föreställningar om köttets syndfullhet, 
vilka givetvis inte bara var hans privata tankar utan en del av dåtidens 
kyrkliga ideologi och emotionologi. Liksom hela sin samtid omfattade 
Boéthius en biblisk bokstavstro.61 Också dåtidens kyrkliga tänkande prägla
des av samma splittring mellan det andliga och det lekamliga, som tog sig så 
extrema uttryck hos Boéthius. Människan skulle höja sig över sina köttsliga 
lustar. Att misslyckas i denna strävan var liktydigt med att falla.

Om än givetvis ingen homogen eller statisk företeelse kan den krist- 
kyrkliga traditionens betydelse för den västerländska mentalitetens utveck
ling i ett långsiktigt historiskt perspektiv knappast överskattas. När Michel 
Foucault undersöker de modema disciplineringsteknikemas framväxt hän
visar han till deras ursprung i medeltidens och renässansens kyrkliga miljöer 
och kloster.62 Peter Steams understryker den kristkyrkliga traditionens cen
trala betydelse för västerländska mansideal. Betoningen av självkontroll, 
asketism, bön och kontemplation är företeelser med rötter i den judisk- 
kristna kulturen, vilka haft stor betydelse för den västerländske mannen. För 
att nå frälsning måste mannen bekämpa sitt animala jag, dvs. behärskningen 
av den egna sexualiteten snarare än dess tillfredsställande uttrycker sann 
manlighet.

Det kanske mest karakteristiska draget i den västerländska mannens 
historia stammande ur samma tradition, är förhärligandet av patriarkalismen. 
Det var kristendomen som tog den omnipotente fadem till Europa, han som 
var högsta auktoritet, allvetande, sträng och orubblig i sin bedömning. 
Stearns menar att patriarkalismen framstod som meningsfull i ett socio- 
ekonomiskt system som det västerländska, vilket traditionellt baserats på 
kontroll av ståndsrättigheter och egendomar för överklassen, eller mindre 
jordlotter för bondemajoriteten.

När systemet väl var etablerat reproducerade det sig självt. Sönerna 
disciplinerades och hindrades från att göra uppror, men skulle, och kunde, 
lockas att själva bli fäder. Gamla testamentets vredgade Gud rättfärdigade 
och inspirerade inte sällan fäder till att upprätthålla sin auktoritet genom hot 
och fysisk bestraffning.63 Inte minst under den svenska stormaktstid då 
Boéthius verkar är denna kristkyrkliga bild av den auktoritäre fadern en 
levande realitet. I brevet till Simon dominerar just en sådan sträng, för
manande fadersfigur. Bönen, asketismen och självkontrollen är där genom
gående teman, liksom lydnaden under fadern.64

Nu var dock detta inte de enda facetterna i kristkyrkans mansbild. Stearns 
framhåller att kristendomen också lyfte fram möjligheten av en mjuk och 
vänlig man: han som älskade och ville bli älskad, som var medlidsam med
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de svaga och rörande. Här hyllades män som hade många av de dygder som 
vanligtvis tillskrivits kvinnor, vilket komplicerade definitionen av båda 
könen. Det är framför allt kristusbilden som fått representera detta mans- 

j ideal. Detta innebar inte att kristenheten någonsin makulerade bilden av den 
patriarkala mannen. Särskilt efter reformationen underströks denna senare 
sida i mansbilden. Ett spänningsförhållande skapades emellertid i den krist
na mansbilden som varken kunde undvikas eller upplösas. Kristendomen var 
en religion både för den arga, kraftfulla mannen och för dem, män och 
kvinnor, som fruktade densamme. Här fanns en dualistisk bild av hur män 
kunde antas vara: stränga, förlåtande; tuffa, milda; auktoritära, sårbara, ja 
sammanställningen av motsatser kan göras lång.65

Manligheter, självkontroll och historisk förändring
Trots att redan den kristna traditionen erbjuder en spännings- och mot
sägelsefull uppfattning av vad som konstituerar manlighet i det förindustri
ella samhället, kompliceras saken ytterligare om vi vidgar perspektivet till 
att innesluta andra grupper av dåtidens män. Stearns menar att det under 
tidig medeltid i Västerlandet skedde en sammansmältning av olika kulturella 
influenser, som kom att skapa en komplexitet i vår kulturs mansbild som 
saknar motstycke. Förutom den kristna traditionens bidrag fanns här arvet 
från den klassiska antika kulturen och från de germanska stammar som 
besegrade Romariket.

Den germanska kulturen förkroppsligade genom sina hövdingar en ag
gressiv maskulin roll som befann sig långt från kristendomens ideal och 
även skilde sig från medelhavets antika högkulturer. Den medeltida kultur 
som byggdes på ruinerna av Romarrikets politiska och ekonomiska system, 
inneslöt dessa råbarkade krigare-jägare som ny adel. Betoningen av lustfylld 
potens, jakt och militär tapperhet, som stammade från dessa män, kom sedan 
att fortleva i den europeiska adeln många sekler framöver, även efter det att 
man där utvecklat en hög grad av förfining och sofistikering.66

Den bild av manlighet som aristokratin omfattade framträder med önsk
värd tydlighet i Skickelige och Förnäme Personers samt Unga Ädlingars 
Lycka, en bok publicerad på svenska 1699, dvs. under samma period som 
Boethius skrev de texter som ovan granskats. Texten är författad av frans
mannen Jacques de Calliéres och riktar sig till unga ädlingar som vill göra 
karriär vid hovet eller inom armén. Utan tillstymmelse till skamkänslor 
hävdar Calliéres att adelsmannen strävar efter ära, rikedom och nöje.67 I 
motsats till Boéthius bejakar således Calliéres världsliga ting och detsamma 
gäller sexualiteten. Älskogen antyds vara ”sielfwa naturens siäl, det bårger- 
lige lefwemets sammanband och al fömöilighets och rolighets fader.”68 
Attityden till ilska är mer tillåtande i den adliga emotionologin än hos
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Boethius, även om också den blåblodige mannen antas kunna behärska sig 
när så krävs.69

I uttalad polemik mot kyrkan erkänner Calliéres att de delvis hänsynslösa 
råd han ger för hur man skall hantera rivaler i kampen om furstens gunst inte 
är särskilt kristliga. Men gudstjänstens lära överensstämmer nu inte alltid 
med villkoren vid hovet. Förlitar vi oss bara på livet efter detta, kan vi enligt 
Calliéres inte uträtta stora ting i denna värld. Trots allt står vi oss själva 
närmast.70

Lika lite som kristenhetens man är någon genom tid och rum enhetlig 
figur är adelsmannen det. Calliéres polemiserar exempelvis mot de stoiska 
idealen, som annars var populära inom dåtidens adel, inte minst i stormakts
tidens Sverige. Enligt stoicismen, en filosofi med rötter i antikens Grekland 
och i Romarrikets överklass, skulle man befria sig från sinnesrörelser och 
eftersträva fullständig kontroll för att uppnå visdom och inre lugn. Calliéres 
menar att detta dygdeideal är orealistiskt och osympatiskt. I bättre över
ensstämmelse med själens och kroppens natur menar han epikuréemas 
framhävande av vällusten vara, den är det högsta goda för människan.71

Utrymmet tillåter här inte någon ingående behandling av aristokratins 
mansbild. Exemplen har ändå förhoppningsvis antytt något om de skillnader 
som denna man uppvisar i relation till den kristkyrkliga maskuliniteten. 
Dessa två olikartade manligheter visar därmed hur vanskligt det är att tala 
om en enhetlig eller stabil mansbild ens i det förindustriella samhället. An 
mer komplicerad skulle saken bli om vi dessutom tog upp den stora majoritet 
av män som hittills inte ens nämnts, nämligen bönderna. Den svenska 
allmogens syn på vad som utmärker en man har förmodligen inte mycket 
gemensamt med adelns uppfattning och överensstämmer troligen bara delvis 
med den lutherska ortodoxins man. I så gott som samtliga etikettsböcker 
som vänder sig till en adlig läsekrets kontrasteras den riktige (adels-) 
mannen mot den man som är av lägre klass. Calliéres skriver att en ”Adels
mans willkor komma intet öfwer ens med den gemena siälens rörelse, som 
finnes hos drängar.”721 greve Chesterfields instruktion i belevat uppträdan
de för ynglingar, publicerad ungefär ett sekel senare, ställs genomgående de 
belevade karlarnas manér, mot det bondaktiga, mot folkets oborstade seder.73

Om vi emellertid bortser från dylika komplikationer för att i stället 
koncentrera oss på likheterna mellan de mansbilder som framträder genom 
Boethius och Calliéres texter, går det att även finna sådana. Det kanske mest 
intressanta med deras bilder av mannen är hans passionerade natur. Om 
målsättningarna skiljer sig åt har Moraprästens energiska strid mot världslig 
fåfänga och köttslig lust likväl påtagliga likheter med hovaristokratens 
hämningslösa kamp för att uppnå personliga fördelar. Vreden skall enligt 
dem båda visserligen behärskas, men Boéthius tycks bara alltför lätt ilskna 
till, idealet till trots, medan Calliéres uttryckligen rekommenderar att man 
skall nyttja sin aggressivitet på lämpligt sätt i vissa situationer (på slagfältet
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eller för att eliminera rivaler vid hovet).74 Boethius bejakar gråten; Calliéres 
skriver att det är svårt att avhålla sig från tårar när någon annan gråter. Denna 
mer känsliga sida tycks på intet sätt eliminera det utpräglat maskulina drag, 
som annars karakteriserar båda dessa manligheter.

Trots att såväl Boéthius som Calliéres principiellt förespråkar manlig 
självbehärskning, framstår likväl män som mycket känslosamma varelser i 
deras framställningar. Den emotionologi som präglar Boéthius mansbild 
förbjuder honom visserligen att uttrycka vrede och sexuell lust i en rad 
situationer. Likväl är affekternas makt att styra hans handlingar många 
gånger starkare än idealen. Den emotionologi som Calliéres omfattar är inte 
fullt lika sträng, eftersom sinnesrörelserna där i högre grad bejakas. Sam
tidigt poängteras gång på gång betydelsen av att behärska sig för att kunna 
uppnå sina mål. Men känslorna är aldrig långt borta för Calliéres hovaristok
rat.

Om man skall sammanfatta den attityd till känslolivet som dessa två 
mansbilder frammanar är det en djupgående ambivalens, om än av lite olika 
slag. Hos Boéthius pågår en häftig kamp mellan de köttsliga begären och 
medvetandets strävan att viljemässigt undertrycka desamma. Det mansideal 
som Calliéres framställer är inte fullt lika konfliktfyllt (men kan givetvis ha 
varit det i verkligheten). Även där tycks det dock försiggå en strid mellan 
framvällande affekter och medvetandets överväganden om dessa skall hållas 
tillbaka eller uttryckas. En sådan stark känslomässig ambivalens, som pend
lar mellan antingen total utlevelse eller fullständig behärskning, tycks över 
huvud taget ha varit vanligt förekommande under perioden.75

Vad som måste understrykas är att affekternas makt erkänns, oavsett 
vilken inställning man sedan har till enskilda känslouttryck. Man tycks utan 
större svårigheter kunna identifiera vad det är man känner. Män kan för
nimma och uttrycka sinnesrörelser som ilska, hat, lust, kärlek, avund, svart
sjuka och sorg, även om det inte alltid är önskvärt. I detta avseende framstår 
både stormaktstidens präst och Calliéres hovaristokrat i tydlig kontrast till 
Lowens patient Bill. Dennes känslor var så undertryckta att han inte ens var 
medveten om att de existerade i honom. Fallet Bill beskriver således en slags 
man vars förhållande till känslolivet avsevärt skiljer från de två andra 
mansbilder som här framställts.

Fanns, kan man fråga sig, Bills likar redan under stormaktstiden? Och går 
det att hitta karaktärsmässiga motsvarigheter till den hetlevrade Boéthius 
eller den behärskat passionerade hovaristokraten bland dagens män? På den 
senare frågan kan man säkerligen svara ja, även om de troligen inte är 
vanliga. I texter om förindustriell tid finner man dem ofta. På den första 
frågan är jag mindre säker på om svaret skall vara jakande, även om det 
givetvis inte är omöjligt att det fanns individer av Bills slag redan då. Det 
finns emellertid åtskilligt som talar för att den speciella personlighetsprofil 
som Bill uppvisar, med sin extremt utvecklade självkontroll, sitt starka
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undertryckande av de flesta sinnesrörelser och ett maskinliknande funktions
sätt, beskriver en slags man som framför allt tillhör det postindustriella 
samhället. Det är en manlighet som ofta förekommer i efterkrigstidens 
filmer, romaner och psykologiska litteratur, men sällan dessförinnan. Den 
känslomässiga stumheten, eller vad som metaforiskt benämnts autismen, har 
tilltagit i skönlitteraturens och filmkonstens persongallerier, ju närmare vi 
kommer vår egen tid.

Skulle de exempel på skilda förhållningssätt till kroppen och känslolivet 
som givits i denna uppsats således visa på en historisk förändring i den 
maskulina mentaliteten i det västerländska samhället från förindustriell tid 
till idag?

Med några lösryckta exempel bevisar man givetvis ingenting beträffande 
historiska processers påverkan på det manliga psyket. Därtill skulle själv
klart krävas en långt mer omfattande studie än denna uppsats. De givna 
exemplen kan emellertid illustrera ett möjligt sätt att närma sig frågan om 
hur mannens attityd till sin kropp och sitt känsloliv gestaltat sig i olika 
epoker. Den manliga karaktären är uppenbarligen aldrig någon helt enhetlig 
eller beständig skapelse, ens under en viss period. Därtill är de klassmässiga 
och individuella variationerna alltför stora. Samtidigt kan man troligen finna 
vissa återkommande strukturella drag i en viss tids uppfattning om vad som 
konstituerar manlighet. Dessa skulle sedan kunna jämföras med andra tiders 
föreställningar om mannen.

Två nyutkomna studier skulle emellertid kunna tas som indikationer på att 
min insinuation kan vara riktig, dvs. att den moderne västerländske mannen 
skulle ha utvecklat en starkare och mer sammansatt form av självkontroll än 
tidigare i historien. Trots att den ena studien gjorts av en socialhistoriker och 
den andra av en praktiserande psykoterapeut uttrycker de en intressant och 
oroväckande samstämmighet. Peter Stearns sammanfattar sina mångåriga 
studier av känslolivets historia i Västerlandet. I motsats till den allmänna 
självbilden hävdar Stearns där, att med undantag för sexualsynen har attity
den till känslolivet hos moderna amerikaner snarare blivit mer avvisande och 
kontrollerande än fallet var under den viktorianska eran.76 Alexander Lowen 
påstår i sin senaste bok, att de patienter som söker hans hjälp idag i 
allmänhet har ett mer komplicerat förhållande till sina kroppar än dem han 
arbetade med som nybliven psykoterapeut för femtio år sedan. Enligt Lowen 
är dagens individ ofta mer dissocierad i förhållande till sitt fysiska jag, har 
starkare spänningar i kroppen, är mer livlös och har sämre kontakt med sina 
känslor. Folk lever mer i sina huvuden, vilket innebär att splittringen mellan 
medvetande och kropp har fördjupats. Dessa tendenser är emellertid inte 
begränsade till patienter som går i psykoterapi, enligt Lowen, utan är 
allmänna företeelser i vår kultur.77

Även om invändningen kan resas att såväl Steams som Lowen diskuterar 
utvecklingen i LISA, antyder båda att utvecklingen i hela Västvärlden har
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stora gemensamma drag, trots nationella olikheter. Därmed kan splittringen 
mellan medvetande och kropp antas vara större hos nutidens individ än 
någonsin tidigare. I takt med att självbehärskningen accentuerats och trängt 
djupare in i kroppen, torde också skräcken för att falla ha tilltagit. Om min 
tes är riktig skulle detta inte minst gälla den moderna mannen. Men kanske 
detta är en alldeles för dyster bild av dagens situation. Trots allt finns det en 
växande skara män som har börjat ifrågasätta de roller som samhället 
hänvisat dem till, för att i stället mer förutsättningslöst finna ut vad det 
innebär att vara man, make och far.

Ett vackert exempel på sökandet efter en ny slags manlig sensibilitet i vår 
tid utgör Wim Wenders film ”Himmel över Berlin” eller ”Wings of De
sire” , som den mer slående engelska titeln lyder. Ängeln Damiel, mästerligt 
spelad av Bruno Gantz, är odödlig och osårbar så länge han lever kvar i 
änglarnas osynliga värld. Det är en på många sätt trygg, men samtidigt 
färglös tillvaro, som lämnar änglarna oförmögna att ingripa i människomas 
verkligheten. De kan se och höra allt som sker i denna värld, men de har 
ingen möjlighet att påverka skeendet på jorden.

Damiel blir emellertid djupt förälskad i en kvinnlig trapetskonstnär. Enda 
sättet för honom att kunna förenas med henne är att bli synlig och fysiskt 
verklig, dvs. att lämna änglamas himmel och stiga ner till människomas 
värld. Detta innebär samtidigt att Damiel måste erkänna sin sårbarhet och bli 
dödlig. Ängeln tvekar inför valet, men lockelsen att möta kvinnan han älskar 
övervinner till slut alla hinder. Damiel faller, bildligt och bokstavligt, i 
filmen gestaltat som ett fall från en helikopter till marken, vilket sker intill 
den då ännu intakta Berlinmuren. Med ett riddarhamesk under armen, 
symbolen för det känslopansar som ramlat av honom genom fallet, vandrar 
Damiel in mot stadens centrum. Inte längre skyddad av sin brynja, men inte 
heller instängd bakom det, befinner sig den fallna ängeln i en värld som äger 
färg och smak. Som Wenders beskriver saken är det den enda värld där 
verklig kärlek är möjlig. För att kunna beröra måste man själv äga förmågan 
att låta sig beröras.

Denna uppsats har tillkommit inom ramen för mitt pågående forskningspro
jekt, ”Mannens idéhistoria: Mansideal i Sverige 1750-1850” , finansierat av 
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet.
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ABSTRACT
The Body, the Will and Falling-anxiety: From the History of Male Self-control.
This article discusses the historical origin of some problematic traits of character in modem 
man, such as emotional numbness and incapability of intimate relations. In contemporary 
public debate these traits of character have often been attributed to the modem male in 
particular. In the long-term perspective of western disciplination and civilisation (M. Foucault, 
N. Elias), and also considering the changes of attitudes toward masculinity (P. N. Steams) the 
issue is discussed with the help of two case-studies. One of the cases concerns a schizoid 
patient treated by the psychoterapist A. Lowen and the other deals with the Swedish seven
teenth-century priest Jacob Boethius. Furthermore aristocratic ideal of manliness is briefly 
discussed.
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