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ABSTRACT 

Martin Broman 

”Come in! For here nobody’s coming out…” 

A micro historic survey of  Pontus Wikner’s life as gay. 

    Number of  pages: 32 

During the 19th century, the Swedish society implemented a new criminal law which made homosexual 
acts punishable with hard labour for up to two years. What’s even more notably is that the penal formu-
lation equated these homosexual acts with bestiality. Contemporary with this implementation, an acad-
emic man named Pontus Wikner lived. Professor of  philosophy, married to a girl named Ida and with 
two baby boys he carried a huge secret with him for his entire life - he was a homosexual.  

The purpose of  the study was to figure out how Pontus Wikners self-image as a homosexual was in his 
lifetime in relation to the current laws and norms within the society, but also in relation to topics such 
as personal beliefs and his close relations. In order to fulfil the purpose, a qualitative, micro historic 
study has been implemented - with a thematic structure in order to answer the questions.  

What emerged as the study took shape was that Pontus Wikner did by no means life a simple or non-
problematic life. In the public sphere he was an highly regarded academic within the area of  philosophy 
and religious philosophy. In the private sphere, Wikner lived a different life. In his confessions and di-
ares, Wikner told the story that not many knew about his life in the private sphere. These writings were 
given out posthumously, and told the story of  Wikners hidden life. Wikners self-image as a homosexual 
seems to be pretty clear. Never did Wikner feel as much love as he did in his close relations with other 
men. It was within these relations that he found himself  dearly happy. His writings showed an internal 
struggle of  large proportions.  

In relations to current theories wihtin masculinity and queer theory, the analysis has lit an old problem 
with new perspectives. The definition of  homosexuality as we know it today did not yet exist, therefor 
the concept of  queer and masculinity helped to show how Pontus Wikner was not only a homosexual. 
He was also in some definitions a queer persona as he showed a deep insight within his confessions and 
diaries with his own problems, but also a will to help, guide and protect his peers within the society to 
give them a more worthy life than he lived. 
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1. Inledning

”Övar någon med annan person otukt, som emot naturen är, eller övar någon otukt med djur; varde 
dömd till straffarbete i högst två år.”  1

Så lyder i paragraf  18:10 ur 1864 års strafflag. Dess innehåll är riktat mot de homosexuella i samhället, 
och för första gången på en lång tid i Sverige innehöll nu svensk lagstiftning en paragraf  som direkt 
påvisade en straffsats för de som brukade sexuella relationer till de av samma kön.  Tidigare hade dessa 2

lagar enbart gällt ett förbud mot sodomi i största allmänhet, men i och med den nya lagstiftningen var 
formuleringen mer riktad mot de som utförde homosexuella gärningar i samhället. Relationerna, och 
sexualiteten förankrad i dessa, jämställdes nu alltså med tidelag, vilket visar hur illa man såg på de i 
samhället med sexuell dragning åt samma kön. 

I en tid där samhället moderniserades på flera områden framstår en sådan lagförändring något märklig. 
Men det fanns två något större, övergripande faktorer bakom beslutet att ändra lagstiftningen. Den 
första var kallad samhällsnyttan, och med den pekade man på att man ville åstadkomma ”största ömkli-
ga nytta åt största möjliga flertal”.  I detta fall menade man på att de homosexuella tillhörde en mi3 -
noritet i samhället och därför inte kunde ses som en del av samhällsnyttan. Den andra rådande faktorn i 
frågan var den att lagstiftningen ”stod i led med den allmänna opinionen”, ett begrepp som florerade 
flitigt under just denna tid. Vad man menade med denna formulering var att lagarnas utformning, istäl-
let för att stå i led med den teologiska moralen vilket den tidigare gjort, skulle komma att bli mer 
förankrade i den spirande borgarklassens åsikt och omdöme i det alltmer moderniserade samhället.  4

Den allmänna opinionen hade talat och den nya strafformuleringen var ett faktum.  

Samtidigt som den nya lagstiftningen implementerades levde en nybliven docent inom filosofi i Uppsala 
vid namn Pontus Wikner.  Trots att Wikner var gift med en kvinna vid namn Ida Wikner, tidigare 5

Weinberg, och hade två söner vid namn Ernst och Hugo så bar han genom hela sitt liv på en stor hem-
lighet.  Pontus Wikner var homosexuell. Trots att han levde med vetskapen om sin läggning, dröjde det 6

länge innan omvärlden fick ta del av hans dagböcker som skrevs mellan åren 1853-1871. Tidigare 
forskning på Pontus Wikner efterlämnade skrifter och dagböcker har främst kommit att studera hans 
liv. Fokus har däri legat på att förmedla hans livssituation i stora drag, med fokus på hans offentliga liv i 
de privata dokumenten och detaljer har fallit bort i denna forskning. Med hjälp av aktuella teorier gäl-
lande queer och maskuliniteter kommer Wikners postuma verk att belysas med nya aspekter.  Wikners 7

sexualitet kommer att belysas, där en mikrohistorisk ansats kommer att kunna klargöra Wikners egen 
syn på sin egen sexualitet i förhållande till dåtida samhällets struktur och ordning. 

 Silverstolpe, Fredrik. Paragraf  18:10. I Sympatiens hemlighetsfulla makt - Stockholms homosexuella 1860-1960. Söder1 -
ström, Göran. (red.). 69-73. Stockholm: Stockholmia förlag. 1999. s. 69.
 Ibid. s. 69. 2

 Ibid. s. 703

 Ibid. s. 714

 Torsten S:son Frey i Wikner, Pontus. Psykologiska självbekännelser. Stockholm: Askild & Kärnekull Förlag AB. 5

1971. s. 5. 
 Johannesson, Lechard. Pontus Wikner - Dagböckerna berättar. Bodafors: Doxa. 1982. s. 7. 6

 Se vidare under avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter”. 7
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1.1 Syfte

Studiens syfte är att försöka reda ut hur Pontus Wikners självbild var under hans livstid som homo-
sexuell i förhållande till rådande lagar och normer i samhället, men även i förhållande till teman så 
som personlig tro, karriär och familj. 

1.2 Frågeställningar

För att kunna genomföra studien på bästa sätt har följande frågeställningar formulerats utifrån syftet: 

• Hur såg Pontus Wikner på sin egen homosexualitet?  
• Var står Wikners självbild i förhållande till hans nära relationer?  
• Hur förhöll sig Wikners självbild till hans religiösa tro? 
• På vilket sätt förhöll sig denna självbild till samhällets rådande normer och lagar? 

1.3 Avgränsningar

Den första avgränsning som har behövts inrättas inför studien är den gällande källmaterialets omfat-
tning. Pontus Wikner författade under delar av sin livstid dagböcker, dagböcker vilka har utgivits pos-
tumt. Dessa består av 9 oinbundna böcker, ett oinbundet och häftat tillägg till dessa böcker samt åtskil-
liga brev riktade till olika personer som var viktiga för Wikner under hans levnadstid.  Två regler 8

konkretiserades inför utgivningen av dessa källor av Pontus Wikner själv. Det första kravet från var att 
det absolut tidigast fick utges år 1930, det andra var att det oavsett det första kravet skulle ske efter att 
hans hustru såväl som hans söner avlidit.   9

Med facit i hand kan man nu se att det kom att dröja längre än så innan hans skrifter gavs ut, det dröjde 
till och med till slutet av 1960-talet, början av 1970-talet innan dessa blev offentliga för allmänheten.  10

Dessa källor är mycket svåra att få tag på. Efter att kontakt etablerades med Uppsala universitetsbib-
liotek, med förhoppning om att få ta del av dessa källor framkom information om att en total kostnad 
för att digitalisera materialet och sända det skulle kosta uppemot 30.000:-. Det andra alternativet var att 
göra ett besök på just nämnda bibliotek och undersöka källorna personligen, något vilket hade varit 
eftersträvansvärt att göra. Istället kommer tre separata verk att användas där hela eller delar av Pontus 
Wikners skrifter och texter förekommer. Anledningen till att dessa verk används har att göra med att 
både Johannesson och Silverstolpe/Söderström redan genomfört en läsning av Wikners dagböcker och 
sammanställt en någorlunda komplett konstellation av dagboksmaterialet. Tack vare det kan jag som 
författare ta del av detta material istället för att genomsöka alla källor på egen hand. Motiveringen till 
valet av dessa källor kommer vidare att föras under avsnittet källmaterial och källdiskussion.  

Nästa avgränsning rör ämnesområdet ifråga. Gör man en övergripande analys av forskningsområdet, 
vilket går att se i det senare avsnittet forskningsläge, runt Pontus Wikner som person och hans liv går det 

 Lange, Dagmar. Pontus Wikner som vitter författare. Diss. Stockholm : Högsk. 1946. Förord.8

 Ibid. Förord. 9

 S:son Frey, Torsten i Wikner, Pontus. Psykologiska självbekännelser. Stockholm: Askild & Kärnekull. 1971. s. 10

12-13.
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att tyda att nästan all forskning som har bedrivits på detta område utgår ifrån hans tidiga skrifter och 
såväl skönlitterära- som populärvetenskapliga verk. Ämnesområdet som helhet är mycket fokuserat på 
att beskriva och lyfta fram hans offentliga liv, tankar och resonemang. Kritik har lyfts mot denna 
forskning då den, i avsaknad av hans privata källor, anses vara spekulativ och begrundande.  Lechard 11

Johannesson är en av få som har bedrivit forskning på tidigare nämnda privata dagböcker, tillsammans 
med Fredrik Silverstolpe och Göran Söderström vilka nämns vidare i nästkommande avsnitt. För att 
skildra en sida av Wikners liv som inte tidigare fått någon publicitet i det offentliga, kommer fokus att 
ligga på hans sexualitet. Detta har, innan hans skrifter offentliggjorts, enbart kunnat spekuleras kring. 
Nu skall det undersökas utifrån nya teorier om queer och maskuliniteter. 

Då studien har som syfte att vara en mikrohistorisk studie är det viktigt att poängtera att det är den lilla 
individens historia som utgör essensen i undersökningen. De större och mer övergripande perspektiv-
en, så som dåtida samhällsnormer, har uppmärksammats för att reda ut omständigheterna för Wikners 
liv och gärningar. Avsikten har varit att beskriva och tolka den lilla människans liv.  För att lyckas med  12

detta var det viktigt att återspegla den mänskliga erfarenheten, den existentiella relevansen, och berätta 
om hur det har varit att vara människa under en viss tid.  Just därför kom Pontus Wikners egna formu13 -
leringar om sitt liv att vara utgångspunkten för studien, och det är med hjälp av detta material som 
tolkningar och analyserar har utförs i denna studie. Den samhälleliga, dåtida kontexten finns med som 
ett ramverk att ställa Wikner i förhållande till. 

2. Källmaterial och källdiskussion

Följande avsnitt kommer att lyfta fram och beskriva de källor som ligger till grund för studien. Källorna 
är tre stycken till antalet. Två av dessa ingår som delar av tidigare forskning om Wikners liv. Jag har an-
vänt källor där Wikners dagboksanteckningar i ett visst urval förekommer och det är detta urval som jag 
som författare tagit ställning till och motivera relevansen för den egna studien. 

2.1 Psykologiska självbekännelser 

Boken Psykologiska självbekännelser är Pontus Wikners handskrivna bekännelseskrift bestående av olika 
brev där han öppet framlägger sin homosexuell läggning, vilken han på ett mycket ärligt och uppriktigt 
sätt skildrar i form av lidande och alla de komplikationer som uppstod med ett leverne som hans.  I 14

skrifterna är Wikner väldigt öppen och tydlig i resonemangen kring sitt liv, och han ger uttryck för en 
självinsikt i de olika stadierna i utvecklingen av hans sexualitet. Dessa ställer han själv i förhållande till 
sitt liv och sina tankar kring religiositet, filosofi och etik - alla vilka spelade en stor roll i hans liv såväl 
privat som yrkesmässigt.  Wikner är även väldigt framåtsträvande i sin text och ger uttryck för ett be15 -
hov av en barmhärtigare behandling för personer vilka är homosexuella, och han går till och med så-
pass långt i sin text att han förordar möjligheten till att äktenskap skulle kunna vara möjligt mellan ho-
mosexuella män.  Breven och texterna släpptes år 1971 i tryckt form på uppmaning av professor 16

 Johannesson. 1982. s. 7. 11

 Götlind, Anna och Kåks, Helena. Mikrohistoria - En introduktion för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitter12 -
atur AB. 2014. s. 31. 

 Ibid. s. 46-47.13

 S:son Frey, Torsten i Wikner, Pontus. 1971. s. 6-7.14

 Ibid. s. 7. 15

 Ibid. s. 8-9.16
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Torsten Svensson Frey. Källmaterialet har Svensson Frey låtit vara orört och publicerade dessa i sin hel-
het, med såväl alla parenteser som överstrykningar vilka Wikner själv hade gjort i marginalerna till dessa 
olika texter. Följaktligen har inget urval gjorts i publiceringen, utan självbekännelsen har fått förbli 
orörd utan externa påverkningar.  

Detta verk kommer att utgöra huvudmaterialet för undersökningen, då det ger en god inblick i Wikners 
liv som homosexuell, men även faktorer som kan ha påverkat hans val att enbart leva som homosexuell 
i det privata och inte i offentligheten. Verket kommer att kunna hjälpa till att besvara frågeställningarna 
rörande Wikners självbild, och är därför viktig för undersökningen som skall redogöras för i det senare 
undersökningsavsnittet. 

2.2 Pontus Wikner - Dagböckerna berättar

I boken Pontus Wikner - Dagböckerna berättar har fil. dr Lechard Johannesson använt sig av Pontus Wikn-
ers dagböcker och brev för att framställa Pontus Wikners livsväg utifrån Wikners egna skildring av sitt 
liv som människa, och den kamp som pågick i hans liv. Dagböckerna tillåter Johannesson att kartlägga 
Wikners liv från ungdom fram till och med hans bröllop med Ida Weinberg, senare Wikner.  Efter att 17

bröllopet ägt rum slutade Wikner att skriva dagbok. Anledningen till detta avbrott berodde på att han 
nu hade berättat om sin livssituation till sin hustru och följaktligen påbörjades ett annat arbete i Wikn-
ers liv. Han började nu att skriva sina självbekännelseskrifter istället. Dessa skrifter beskriver perioder i 
Wikners liv som tidigare enbart har bestått i spekulationer och ofullständiga antaganden, kritik vilken 
bland annat Johannesson lyfter mot den forskning som har bedrivits på området innan Wikners skrifter 
utgavs postumt.  I och med Johannessons verk går det att reda ut hur hans liv till exempel var under 18

gymnasietiden och under åren vid Uppsala universitet. En helhetsbild som tidigare inte varit möjlig i 
och med detta verk gjorts möjlig.  

I Johannessons publikation finns en stor mängd med utdrag ur Pontus Wikners dagböcker. Urvalet som 
Johannesson har gjort gällande dagboksanteckningarna är anpassade för att kunna framställa Wikners 
livsväg. Då syftet med denna uppsats är att undersöka mer specifikt hur Wikners livsväg som homosex-
uell såg ut kan dessa utdrag komma att användas för att driva undersökningen framåt i mer detaljrike-
dom, i förhållande till Psykologiska självbekännelser. Johannessons åsikter och analyser kommer däremot 
inte att ges utrymme i undersökningsdelen av denna studie.  

Jag är medveten om att de delar av Wikners dagböcker som har valts ut av Johannesson är i förhållande 
till den studie och fokus han har. Johannessons tankar och resultat kommer att lyftas fram i studiens 
analys, där hans resultat är relevant att framställa i jämförelse med resultatet av föreliggande studie. För 
att förhålla mig objektivt till Johannessons egna resonemang kommer fokus enbart att ligga på de ut-
drag från Pontus Wikners dagböcker som förekommer i hans bok. Resonemangen har följaktligen inte 
fått något utrymme i resultatet, utan istället i uppsatsens analysavsnitt. 

 Johannesson, Lechard. Pontus Wikner - Dagböckerna berättar. Bodafors: Doxa. 1982. s. 7-8. 17

 Ibid. s. 7-8. 18
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2.3 Sympatiens hemlighetsfulla makt - Stockholms homosexuella 
1860-1960

Sympatiens hemlighetsfulla makt - Stockholms homosexuella 1860-1960 är en antologi där en beskrivning av hur 
det homosexuellas liv såg ut och hur de behandlades i Stockholm under 1860-1960-talet, samt hur deras 
förhållanden kom att förändras över tid.  De skribenter som deltar i samlingsverket är alla ense om att 19

de homosexuellas sociala roll är kulturellt diktad, och starkt föränderligt i början av den undersökta tid-
seran.  I förordet lyfter Göran Söderström ett intressant påstående som lyder: ”1800-talets homosex20 -
uella aktivister å andra sidan, i Sverige främst representerade av filosofen Pontus Wikner och journalis-
ten Hugo Wickström, tryckte starkt på att deras homosexuella preferens var en del av deras natur.”   21

Trots att Pontus Wikner levde och verkade i Uppsala, så skildras han i två omfattande kapitel i detta 
samlingsverk. Anledningen till att hans liv och hans sexualitet nämns trots nyss nämnda vetskap, är att 
många av de vänskapsrelationer som de kallades ägde rum med personer från just Stockholm.  Dessa 22

relationer utvecklas och förklaras väl i kapitlen författade av Fredrik Silverstolpe och Göran Söder-
ström. De har, för att förklara dessa relationer med andra män, använt sig flitigt av utdrag och fulla 
formuleringar från Pontus Wikners dagböcker och brevsamling.  

Anledningen till att detta verk följaktligen används som källmaterial har sin motivering i att utdragen 
och formuleringar från Wikners dagböcker kommer att fungera som komplement till det mer omfat-
tande verket Psykologiska självbekännelser. Eftersom såväl Silverstolpe som Söderström har valt att 
fokusera på Wikners relationer med det egna könet så är dagboksutdragen anknutna till detta område 
specifikt. Wikners dagboksutdrag är anpassat för deras fokus, men fungerar som gott källmaterial så 
länge deras resonemang lämnas till analysavsnittet.  

3. Metod 

Syftesformuleringen påvisar att undersökningen skall försöka reda ut Pontus Wikners självbild och stäl-
la denna i förhållande till vad som går att utläsa i hans texter. Följaktligen handlar det då om att det är 
en kvalitativ textanalys som bedrivs.  Anledningen till att det inte rör sig om en kvantitativ studie har 23

att göra med att frekvens eller mätning inte är något som eftersträvas, vilket utgör grunden för denna 
typ av studier.  Eftersom det är Pontus Wikners uppfattningar om sitt eget liv, hans åsikter om sin om24 -
givning och förhållandet mellan dessa som skall undersökas så är det enligt Bryman definitionen av en 
kvalitativ studie som bedrivs.  Det som skall analyseras, för att reda ut dessa tankar och uppfattningar, 25

är de dokument som Pontus Wikner har efterlämnat sig, i form av texter och utdrag ur dagböcker. Det 
handlar då om personliga dokument som huvudsakligt material för den analys som föreligger under-
sökningsavsnittet. När man använder personliga dokument som källa i en studie, så som dagböcker, 

 Söderström. (red). 1999. s. 11. 19

 Ibid. s. 11. 20

 Ibid. s 11.21

 Ibid. s. 41.22

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011. Stockholm: Liber AB. s. 523.23

 Ibid. s. 167. 24

 Ibid. s. 361-362.25
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brev och andra skrifter, kan dessa antingen utgöra primära källor eller användas som komplement till 
varandra.   26

Källmaterialet som studien baseras på har granskats noggrant innan själva studien påbörjats. Anlednin-
gen till denna grundliga genomgång baseras på att man för att kunna genomföra en kvalitativ text-
analys, så krävs att man är väl förtrogen med sitt material. Det här är emellertid inte den enda anlednin-
gen. För att kunna tolka och analysera ett material på rätt sätt krävs det att man har klart för sig vad det 
är som eftersöks i skrifterna. Detta kallas inom kvalitativ forskning för att man bedriver en tematisk 
analys.  Då syftet är att återspegla den lilla människans liv i den större historien är det viktigt att den 27

tematiska indelningen anpassas för att öka förutsättningar för att lyckas med att i detta fallet förmedla 
Pontus Wikners självbild i förhållande till sin sexualitet, och samhället som stort. Efter en grundlig 
genomläsning av källmaterialet där orsaker och tankar kring Wikners homosexualitet eftersöktes 
framkom det tre större teman som gjort ett större avtryck i hans liv än andra. Några teman uppenba-
rade sig då det efter ett antal genomläsningar av källmaterialet, då dessa utgjorde, i större frekvens, en 
del i Wikners inre strid och kring densammes tankar rörande Wikners sexuella läggning. Vad som efter-
sökts i källmaterialet är följaktligen nycklar till Wikners val att leva ett liv som han gjorde, i det dolda. 
Temana är; religiös tro, nära relationer och även det större perspektivet som är samhällets normer och 
lagar.  

Temat ”nära relationer” är något vilket sticker ut i jämförelse med de övriga temana. Nära relationer 
syftar i detta fall på de relationer han hade med sin familj, det vill säga hustrun Ida. Men, det syftar även 
på de relationer som Wikner hade med personer av samma kön inom den akademiska delen av hans liv. 
Därför kommer detta tema att involvera såväl Wikners familjerelationer som nära relationer med indi-
vider inom hans arbetsområde. 

3.1 Mikrohistorisk ansats

Då det handlar om den enskilda individens roll i ett större sammanhang har studien genomförts utifrån 
en mikrohistorisk ansats. För att kunna sätta ovanstående metodologiska utgångspunkter i rätt kontext 
krävs det att den mikrohistoriska ansatsen såväl förklaras som förankras i relation till studien. Följande 
avsnitt har som ambition att bidra med just detta. 

Som tidigare har nämnts är det personliga dokument som utgör källmaterialet för undersökningen. 
Anna Götlind och Helena Kåks påvisar att detta är ett mycket bra val av källmaterial till en uppsats med 
en mikrohistorisk ansats. Götlind och Kåks anser att såväl som personliga dokument kan ge sken av 
den tid då de författades så kan det även ge en skymt av författarens känslor, tankar, drömmar och 
förhoppningar.   28

Som nämndes i det tidigare avsnittet metod så har studien för avsikt att genom en dataanalys av källmate-
rialet, där en tredelad tematisering framträtt, beskriva hur Pontus Wikner själv såg på sin egen homo-
sexualitet, det vill säga hans egen självbild i förhållande till olika omständigheter i hans liv. Fil. dr. i his-
toria Britt Liljewall, en av pionjärerna inom mikrohistorisk forskning, lyfter ett viktigt och relevant 

 Ibid. s. 490.26

 Bryman. 2011. s. 528.27

 Götlind och Kåks. 2014. s. 63.28
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resonemang kring interaktionen mellan en individs självbild och vardagen. Liljewall uttrycker att det allt 
som oftast är i just de vardagliga momenten, så som mötet med andra personer, relationerna med dessa 
personer och de miljöer som omger detta samspel, som en individs självbild formas och växer fram.  29

Följaktligen har frågeställningen och temana för uppsatsen vuxit fram från källmaterialet då de vardagli-
ga momenten i Wikners liv kartlagts vid en första genomläsning av källmaterialet. Förenar man denna 
reflexion med tidigare tankegång rörande personliga dokument, så utmynnar det i en mikrohistorisk 
ansats som kommer att vara ett gott redskap för det analytiska arbetet som föreligger undersökningen. 
Med hjälp av personliga dokument, så som brev och dagböcker i fallet Pontus Wikner, kommer man 
inpå personens hud och då även dennes vardag. 

Genom att titta på den lilla människans liv kan man besvara ”historiens stora frågor”, menar Götlind 
och Kåks.  Dessa historiens stora frågar kan om de undersöks i alltför stor skala bli svåra att konkretis30 -
era, exemplifiera men även problematisera. Att anlägga ett mikrohistorisk perspektiv på dessa stora 
problem, i detta fallet synen på homosexuella under 1800-talets mitt och senare hälft, gör att man kan 
levandegöra historiens gångbarhet.  Genom att titta på Wikners liv, hans texter och uppfattning om sig 31

själv, men även hans plats i den större kontexten, kan historien framställs ur ett nytt, nyanserat perspek-
tiv. Detta är en av de stora fördelarna med att arbeta med en mikrohistorisk ansats.  

Vetskap om att metodiken även kan bidra med somliga problematiska perspektiv, speciellt i fråga om 
studiens validitet och reliabilitet, finns. När man talar om kvalitativa studier är det främst en extern reli-
abilitet och validitet som är relevant för de som skall ta till sig studien i fråga.  Studien som i ett senare 32

skede skall redovisas har inte för avsikt att nå en hög generaliserbarhet, det vill säga en hög validitet. 
Trots detta skall undersökningen i sig kunna framträda som ett utgångsläge för liknande studier, därav 
är det trots allt viktigt med en hög validitet ur just den uppfattningen. Den externa reliabiliteten är än 
viktigare i en studie av detta slag. För att främja möjligheten till att replikera studien kommer noter att 
sättas i samband med Pontus Wikners egna tankar och resonemang, för att läsaren i sin tur skall kunna 
sätta sig in i originaltexterna och på så vis ge möjligheten till att följa tolkningsprocessen. 

4. Forskningsläge

4.1 Ihmiskäsitys Pontus Wiknerin filosofis-teologisessa ajattelussa

År 1986 skrev Matti Perälä vid Helsingfors universitet sin doktorsavhandling vid namn Ihmiskäsitys 
Pontus Wiknerin filosofis-teologisessa ajattelussa.  Då avhandlingen är författad på finska är det näst 33

intill omöjligt att få ett grepp om alla dess delar. Vad som finns att tillgå är en tillhörande abstract skriv-
en på engelska. Eftersom han skrivit om just Pontus Wikner, som utgör grunden för denna studie, ser 
jag att det är av relevans att nämna denna avhandling under avsnittet forskningsläge. 

 Liljewall, Britt. Bondevardag och samhällsförändring - Studier i och Kring Västsvenska Bondedagböcker Från 1800-talet. 29

Göteborg: Historiska institutionen, Univ. 1995. s. 24-25. 
 Götlind och Kåks. 2014. s. 22. 30

 Ibid. s. 22-23.31

 Bryman. 2011. s. 351-352. 32

 [Engelsk titel: The concept of  Man in the Philosophical and Theological Thought of  Pontus Wikner]33
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Matti Peräläs huvudsakliga syfte med studien är att undersöka hur Pontus Wikner, ur ett filosofiskt och 
teologiskt perspektiv, i sina verk har skrivit om människobegreppet, och därigenom klargöra hans 
tankegångar. För att uppnå syftet med denna undersökning har Matti Perälä genomfört en systematisk 
analys där han har utgått ifrån epistemologiska och ontologiska förutsättningar.  Huvudresultatet som 34

Perälä kommer fram till är att Pontus Wikners tankar om människobegreppet ter sig annorlunda 
beroende på vilka filosofiska, teologiska såväl som ideologiska tankegångar som var aktuella i hans skri-
vande och liv under den tid då skrifterna författats.   35

På grund av att avhandlingen är skriven på finska har den i sig inte gett så mycket som kanske var ön-
skvärt. Vad den dock har gjort är att den har hjälpt att framhålla de märkbara skillnaderna i studiernas 
syftesformuleringar.  

4.2 Pontus Wikner: En Studie I hans religionsfilosofiska och teologiska 
åskådning

På det svenska forskningsområdet rörande Pontus Wikner är det fyra verk som är värda att nämna i det-
ta avsnitt. Det första är en doktorsavhandling vid namn Pontus Wikner: En Studie I hans religionsfilosofiska 
och teologiska åskådning från 1943, författad av Bertil Block. Som titeln beskriver undersöker Block hur 
Pontus Wikners religionsfilosofiska och teologiska åskådning kom att förändras under 1860-, 70- och 
80-talet.   Detta huvudsakliga syfte besvaras av Block med hjälp av ett utförligt systematiskt arbetssätt, 36

där han framlägger och karaktäriserar dessa åskådningar genom att läsa hans skrifter, brev och gå 
igenom Wikners många föreläsningar.  37

Vad Block kommer fram till, efter en genomgång av tidigare nämnt material, är att Pontus Wikner un-
der 1860-talet har en starkt betingad teologisk syn att Gud, det gudomliga och människan är ett och 
samma.  Block påvisar att Wikner med detta menar att människan besitter kunskap om Gud, och på så 38

vis står hon i förhållande till densamme.  39

Ser man till de tankar Pontus Wikner bar under 1870-talet beskriver Block dessa på ett mycket enkelt 
vis. ”Hans 70-tals åskådning, som i motsats till 60- och 80-talsspekulationerna ej inrymmer några större 
förskjutningar, kan betecknas som en "syntes av spekulativt och bibliskt orienterade tankemotiv”.  70-talet 40

beskriver Block som en period där Wikner inte förändrar sina tankegångar alltför frekvent, utan istället 
bygger spekulationerna kring det religionsfilosofiska vidare likt föregående årtionde.  41

Det ord som bäst sammanfattar Wikners 1880-tals religionsfilosofiska tankebanor är att det är fragmen-
tariska.  Han har nu lämnat tankarna han bar med sig under 1860-talet om att Gud och människan är 42

 Perälä, Matti. Ihmiskäsitys Pontus Wiknerin filosofis-teologisessa ajattelussa. Helsingfors: Finska teologiska litter34 -
atursällskapets publikationer. 1986. Abstract.

 Ibid. Abstract. 35

 Block, Bertil. Pontus Wikner En studie i hans religionsfilosofiska och teologiska åskådning. Lund: Svenska kyrkans di36 -
akonistyrelses bokförlag. 1943. s. 35, 87, 143. 

 Ibid. s. 29.37

 Ibid. s. 83. 38

 Ibid. s. 83. 39

 Ibid. s. 139.40

 Ibid. s. 139.41

 Ibid. s. 204. 42
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ett. Istället tänker sig Wikner nu att ”Gud och människa äro fullständigt skilda, människan har ingen 
tidlös gudagnista.”  Vad Wikner menar med detta uttrycker Block är ”att den vanliga, enkla och 43

konkreta människan i varje livets situation står direkt under en förlåtande och dömande Gud”.  44

4.3 Pontus Wikner som vitter författare

Det andra svenska verket på ämnesområdet Pontus Wikner, som under forskningsläget kommer lyftas 
fram, är Dagmar Langes doktorsavhandling Pontus Wikner som vitter författare. I och med sin avhandling 
har Lange valt att göra något vilket andra på det aktuella ämnesområde inte tidigare gjort. I förordet 
nämner Dagmar Lange att hon istället för att undersöka Pontus Wikners akademiska skrifter och verk 
valt att förhålla sig enbart till de skönlitterära verk som Wikner författat under sitt liv.   45

Vad Lange kommer fram till är att Pontus Wikner inte på något vis var epokgörande som författare av 
skönlitterära verk.  Ser man till produktion så var det i sina yngre år som Wikner författade det mesta 46

av sina skönlitterära verk, och de verk författade i senare skedet av hans liv, menar Lange, kan enbart 
ses på ett sätt; ”tillfällighetsverk, framdrivna av ekonomiska eller andra yttre skäl och publicerade utan 
några egentliga litterära anspråk.  Då Wikner levde ett fattigt liv till vis del var dessa skönlitterära verk 47

ett sätt att se till att den ekonomiska aspekten i hans liv förblev någorlunda stabil. Lange uttrycker att 
trots att Wikners skrifter ofta framstår som osjälvständiga, så finns det en personlig puls rätt igenom 
hans skönlitterära verk.  Som Lange själv säger: ”Deras största värde ligger också däri, att de ännu ett 48

halvsekel efter Pontus Wikners död på ett sällsynt levande sätt förmedla kontakten med en av de ädlaste 
och djupaste personligheterna i vår kulturhistoria.”  49

4.4 Sympatiens hemlighetsfulla makt och Pontus Wikner - Dagböckerna 
berättar

De två sista verken som är värda att nämna på forskningsläget kring Pontus Wikner är faktiskt Lechard 
Johannessons Pontus Wikner - Dagböckerna berättar och Göran Söderströms (red.) Sympatiens hemlighetsfulla 
makt - Stockholms homosexuella 1860-1960. Även om dessa utgör en del av källmaterialet för uppsatsen, 
mer specifikt de utdrag från Pontus Wikners dagböcker som förekommer, så är det faktiskt forskning 
på det aktuella ämnesområdet och därför bör det nämnas i detta avsnitt. Johannesson har som syfte att 
skildra Wikners livsväg genom att läsa hans dagboksanteckningar. Vad Johannesson kommer fram till är 
att Wikner växte upp i ett fattigt hem. Vad som under hela hans uppväxt motiverade honom att orka 
med livet var att han var mycket engagerad och duktig när det kom till sina studier. Wikner besatt en 
naturlig fallenhet för det akademiska och Johannesson påpekar att det framkommer att detta gjorde 
studierna till en ren och skär glädje.   50

Det är dock under hans tid som student som problemen börjar uppstå i Wikners liv, något som 
poängteras än mer i Söderströms verk. I det sista av verken på ämnesområdet Pontus Wikner skildras i 

 Ibid. s. 205. 43

 Ibid. s. 205. 44

 Lange. 1946. Förord. 45

 Ibid. s. 321. 46

 Ibid. s. 321. 47

 Ibid. s. 321-322.48

 Ibid. s. 322.49

 Johannesson. 1982. s. 8-9.50
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antologin Wikners relationer med de av samma kön. Många av dessa relationer framgår av dagboksan-
teckningarna i samlingsverket vara förankrade till hans liv som akademiker såväl som student. Likt Jo-
hannessons arbete framstår syftet vara att förmedla en livshistoria kring dessa relationer. Både Johan-
nessons och Silverstolpe/Söderströms resultat kan vara intressant att i en slutdiskussion ställa mot den-
na uppsats resultat utöver användandet av de dagboksanteckningar som förekommer i deras verk. 

4.5 Sinnes and Citizens - Bestiality and Homosexuality in Sweden, 
1880-1950

Jens Rydström, professor i genusvetenskap och en av de stora inom genusforskning, har skrivit en 
avhandling vid namn Sinners and Citizens - Bestiality and Homosexuality in Sweden, 1880-1950 som är rele-
vant att nämna på just området sexualitet under den tidsperioden som skildras i uppsatsen. Rydström 
uttrycker att syftet med hans studie var att analysera de förändringarna av manlig, icke-heterosexuell 
sexualitet som ägde rum i stads- och landsbygds Sverige mellan åren 1880 och 1950.  Rydström lyfter 51

även det att man genom en modernisering av såväl lagstiftningssystem, som i synen på sexualitet och de 
handlingar som är förankrade med begreppet, skapade en homosexuell identitet som ansågs vara nega-
tiv.  52

4.6 PS. Kanske jag är hemma nästa sommar och kanske inte, men vi får 
hoppas på det bästa DS.

Det sista verk som jag kommer att inkludera i avsnittet är Karin Jacobssons C-uppsats i historia vid 
namn PS Kanske jag är hemma nästa sommar och kanske inte, men vi får hoppas på det bästa DS. Uppsatsen är en 
mikrohistorisk studie författad av Karin Jacobsson, där hon reder ut hur hennes farfars far Einar upp-
fattade och uttryckte sina upplevelser och sin situation efter emigrationen till Amerika.  För att genom53 -
föra studien har Karin utgått från brevväxlingen som ägde rum mellan hennes farfars far Einar och 
dennes hustru. För att öka källmaterials validitet har Karin även intervjuat familjemedlemmar.  Den 54

information som framkommer efter genomgång av dessa två olika typer av källmaterial ställs sedan i 
paritet till större, rådande normer gällande den amerikanska emigrationen.   55

Studien som sådan är en mikrohistorisk undersökning, där fokus läggs på den enskilde individens roll i 
den större kontexten. Karin utgår ifrån R.W Connells definition av manligt genus. Jacobsson visar i sin 
studie hur hennes farfars far åkte iväg med målet om att bli en god familjefar som kunde skapa såväl 
hem som pengar till sin familj. Einar önskade uppfylla den definition av manligt genus som under den-
na tid var rådande. Detta misslyckades Einar med och tvingades tillslut att återvända till Sverige.  Alltså 56

är Jacobssons uppsats relevant för studien som skall bedrivas ur två synvinklar: den är mikrohistorisk, 
men än viktigare, hon använder sig av Connells teori om den bakomliggande konstruktionen av en 
mans självbild.  

 Rydström, Jens. Sinners and Citizens - Bestiality and Homosexuality in Sweden, 1880-1950. Chicago: The University 51

of  Chicago Press. 2001. s. 13. 
 Ibid. s. 329-330.52

 Jacobsson, Karin. PS. Kanske jag är hemma nästa sommar och kanske inte, men vi får hoppas på det bästa. DS. C-uppsats 53

i historia. Högskolan i Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation: Hans-Olof  Ericssons arkiv. 2009. 
s. 3-4. 

 Ibid. s. 6-9.54

 Ibid. s. 3-4. 55

 Ibid. s. 33-3556
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5. Teoretiska utgångspunkter

I de relationer som Pontus Wikners hade med andra individer av samma kön, men även mer generellt  i 
hierarkierna mellan och inom könen, hamnar man ofta i ett förhållande som bland annat kan samman-
fattas av begreppet underordning. Detta är inte minst relevant i relationen mellan heterosexuella och 
homosexuella män, vilket R.W Connell berör i sin bok Maskuliniteter.  Connell beskriver hur homosex57 -
uella män av sin natur är mer underordnade de heterosexuella männen i samma samhällsstruktur, och 
påvisar att detta förtryck har föranletts av ett antal olika faktorer. Det genusteoretiska avsnitt som följer 
är således menat att lyfta fram tankar gällande manligt genus, homosexualitet och queer teori som 
senare i undersökningen kommer ställas i förhållande till personliga relationer och samhälle. 

Kulturell och politisk uteslutning, kulturell smutskastning, legalt våld (sodomiförordningar så som 
1864-års strafflagsformulering),  gatuvåld, ekonomisk diskriminering och personlig bojkott definieras av 
Connell som de faktorer som under en längre tid, och än idag, är företeelser som är vanliga i en homo-
sexuell människas liv och påverkar dennes möjligheter att ta sig ur den underordnade situation som den 
homosexuelle personen blivit försatt i.  Generellt har de homosexuella placerats lägst i ordningen just 58

gällande mäns genushierarkier. Heterosexuella män har generellt, i motsats till de homosexuellas placer-
ing, varit de som utgjort grunden för den hegemoniska maskuliniteten, det vill säga den ledande 
maskuliniteten i samhället.  59

Problematiken som uppstår, och anledningen till varför de homosexuella får och har fått representera 
en minoritet i frågan om ledande maskulinitet, pekar Connell på, kan även ha sin utgångspunkt i det att 
de feminina sidorna lyfts fram och att dessa framställs som negativt och omanligt.  Detta kan följaktli60 -
gen ses som psykologisk krigsföring. Att de homosexuella i samhället, sett till historien, har utsatts för 
såväl fysiskt som psykologiskt våld av samhällets individer, präglade av rådande samhällsnormer, är in-
get som går att förbise. Kanske kan rädslan för att våga komma ut och visa sin sanna sexualitet för 
samhället förankra sig i detta resonemang. 

Ovanstående resonemang bygger på att det finns och existerar inre relationer i den rådande genusord-
ningen. För att uppnå ett större perspektiv, som även är syftet med denna uppsats, menar Connell att 
man bör räkna in mer omfångsrika faktorer som exempelvis klass.  Begreppet klass i detta fall är 61

förankrat i den nya samhällsordning som växte fram under 1800-talet, och den starka vilja som borg-
erligheten förde mig sig i frågor så som sexualitet och relationer av denna karaktär. En fördjupning av 
detta resonemang går att återfinna i det senare avsnittet Bakgrund. Som tidigare har nämnts, gällande 
fokus på klass, kan man finna liknelser till samhällsutvecklingen på 1800-talet i Sverige, vilket David 
Tjeder skriver om i boken Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria. Borgerligheten som växte sig 
stark i Sverige under denna tid kom att påverka synen på sexualitet i förhållande till klass och då inte 
bara i fråga om lagstiftning..  Återhållsamhet var ledordet i den nya mentalitetens utveckling, och kritik 62

riktades från borgerligheten både nedåt och uppåt i klassystemet, då adeln såväl som arbetarklassen an-

 Conell, R.W. Maskuliniteter. 2:a uppl. Göteborg: Daidalos AB. 2015. s. 116.57

 Ibid. s. 116. 58

 Ibid. s. 116-117.59

 Ibid. s. 116-117.60

 Connell. 2015. s. 11861

 Rydström och Tjeder. 2015. s. 68. 62
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sågs vara mindre förmögna att kontrollera sina sexuella lustar.  Wikner, som hade sitt ursprung ur fat63 -
tigdom och arbetarklassen, kom följaktligen att bli en av dem som drabbades av denna nya norm. 

Då begreppet homosexualitet inte existerade under Pontus Wikners tid, och de som under denna peri-
od sågs som vad vi idag skulle kalla homosexuella var utmålade i ett utanförskap, går tankarna till Jens 
Rydströms forskning på området queer teori. Queer teorins syfte är att sätta sexualiteten centralt i en 
undersökning av historien, där samhällsnormer förekommer som faktor för att besvara frågor gällande 
just sexualitet.   64

Rydström poängterar att ”vitsen är ju att queer kan betyda alla som på något sätt ställer sig utanför - 
eller ställs utanför - den stora samhällsgemenskapen genom att vara avvikare på något sätt.”  Ställer 65

man sig som individ utanför samhällsgemenskapen, medvetet eller ej, så innebär det att man motsätter 
sig heteronormativiteten i samhället. Att inte ta del av normala familjekonstellationer och familjemyter 
är ett exempel på att vara just queer, där man avviker från den stora massan som strävar efter att uppnå 
heteronormen som är betingad av att upprätthålla en familj med fru och barn.  I sin strängaste mening 66

kan detta tolkas som att alla som till exempel har sex för njutning och inte för reproduktion kan klassi-
ficeras som queer, menar Rydström.  Queer teori handlar följaktligen om att placera individen i en 67

maktkontext. Med hjälp av faktorer så som klass, ålder och kön vill man med hjälp av queer teori 
kartlägga vilken makt den enskilde individen kan tänkas besitta i samhället, i förhållande till samhäll-
snormerna, där sexualiteten står i centrum.  Gällande Pontus Wikner är detta relevant att undersöka 68

utifrån queer teori då han genom sin yrkeskarriär hade en form makt. Men han fick offra sin personliga 
lycka för att uppnå detta. Queer teori kommer att hjälpa till att, med betoning på makt, kartlägga Wikn-
ers egna tankar kring vad som sågs som avvikande, i jämförelse med hans tysta uttryck i hans privata 
skrifter. 

”Enligt queer teori måste man sätta motsättningen homosexuell/heterosexuell i centrum för all analys 
av samhället och kulturen nu och i gången tid.”  Så uttrycker Rydström sig och påpekar att tack vare att 69

queer teori placerar sexualitet i centrum av undersökningen går en koppling att redogöra för mellan 
synen på maskulinitet och vad som faktiskt sågs som avvikande i förhållande till denna syn. Att på så vis 
belysa Pontus Wikners liv med fokus på hans sexuella utsvävningar, som i sin samtid inte var socialt 
accepterat sett till bland annat samtidens lagstiftning, i förhållande till rådande heteronorm kan man 
redogöra för hur makt såväl som maktrelationerna i Wikners liv påverkat hans val att vara en så kallad 
avvikare, en queer person.  

Connell sammanfattar ovanstående resonemang i sin helhet på ett bra vis. Först och främst kan man, i 
fråga om maskulinitetsförhållandet i relation till genushistoria, titta på maktrelationer.  Maktrelationer70 -
na kan vara alltifrån förhållandet mellan homosexuella och heterosexuella, men även personliga rela-
tioner för den enskilde individen.  Det handlar om en strukturell makt som tar sin skepnad i förhållan71 -

 Rydström och Tjeder. 2015. s. 68.63

 Ibid. s. 96. 64
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 Rydström, Jens. Att queer historien - Framväxten av ett nordiskt forskningsfält. Scandia. 2007(2):73. s. 92. [Elektronisk 66
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den, och i fallet Pontus Wikner kan maktförhållanden som faktor fungera för att analysera förhållandet 
mellan hans självbild till såväl samhällsförtryck men även i förhållande till hans privata, karriärsmässiga 
relationer. Majoriteten av Pontus Wikners relationer med män av sexuell karaktär stod ofta i förbindelse 
till hans yrkesmässiga och akademiska karriär, därav är det av intresse att undersöka just dessa maktrela-
tioner i undersökningen.  Detta styrks också av Connell som uttryckligen menar att de flesta homo72 -
sexuella relationer skapas i just arbetsplatsrelationer.  Man kan även i fråga om dessa maktrelationer 73

dra paralleller till den konstitutionella makten och däri räkna in tro och religion.  74

6. Bakgrund

Avsnittet bakgrund kommer att beskriva, modest, hur 1800-talets Sverige såg på homosexualitet och hur 
synen kom att förändras under den aktuella perioden. Detta viktigt för studien då följande avsnitt är vad 
som kommer att representera samhällsnormen under den aktuella tidsperioden för uppsatsens ämne-
sområde. Även en kort förklaring av Pontus Wikners liv kommer att målas upp för att en förståelse för 
mannen bakom tankarna och åsikterna skall bli tydlig för läsaren. Det här är anledningen till att just det-
ta avsnitt är det avsnittet som föreligger undersökningsavsnittet.  

6.1 1800-talets Sverige och homosexualitet 

I början av 1800-talet rådde i Sverige en norm att allt som kunde förknippas med sexuell dragning åt 
samma kön var avskyvärt, och detta trots att dessa tankar stod i kontrast till södra Europas syn på ho-
mosexualitet som hade kommit att bli mycket mer öppen än tidigare. Det fanns heller inga gällande la-
gar som styrkte det här tankesättet i Sverige, utan det kom att dröja till 1864 innan den svenska straffla-
gen ordagrant formulerades på sådant vis att gärningar vilka klassificerades som homosexuella var 
handgripligt straffbara.  75

I Sverige var synen på de homosexuella till en början en icke-fråga. ”Frågan var (ännu) inte om god 
heterosexualitet kontra dålig homosexualitet, utan om skillnaden mellan god och dålig 
heterosexualitet.”  Begreppet homosexualitet existerade ännu inte, och sålunda hade definitionen och 76

uppmärksamheten ännu inte riktats mot denna grupp i en sådan utsträckning att man ännu ville erkän-
na dess existens i samhället, trots att man var medveten om dess befintlighet vilket strafflagen bevisar.  77

Anledningarna till det ökade förtrycket under 1800-talets har troligtvis föranletts av att det svenska 
samhället utvecklades i en liberal riktning, samtidigt som den härskande och manligt betingade offentli-
ga fältet i samhället växte sig starkare.  Den nya societeten, borgerligheten, ställde hårda krav på övriga 78

samhällsklasser och såg sig själv under denna tid som banbrytande på många områden rörande sexu-
alitetens roll i samhället, men även familjens roll i individens liv.  Mannen förväntades utgöra rollen som 
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familjeförsörjare, där lönen avgjorde hur gott detta jobb sköttes.  Den manliga sexualiteten var klar79 -
lagd: familj skapades med kvinnan, där sex var avgörande för familjens existens.  Detta kallades att 80

man var the self-made man, där fokus var på karriär och familj.  81

Vad som tidigt konstaterades under pågående borgerlig samhällsförändring var att mäns sexualitet inte 
gick att kontrollera.  Därav implementerades den nya lagstiftningen, känd som paragraf  18:10. Scener82 -
na som utspelade i Sverige efter att lagstiftningen fastställts har liknats med 16- och 1700-talets häxjak-
ter, då förföljelsen män vilka bedrev otukt med andra män kom att bli omfattande i samhället.  Synen 83

på homosexuella var under denna tid minst sagt fientlig i Sverige. 

6.2 Människan Pontus Wikner 

Pontus Wikner föddes den 19 maj 1837 i Munkedal i Dalsland. Under sin uppväxt i Dalsland, där han 
bodde med sina föräldrar och syskon, var det inget extravagant liv som levdes. Familjen Wikner till-
hörde arbetarklassen och kämpade under hela Wikners barndom mot fattigdom, där de alla trängdes i 
en liten torpstuga i Dalslands skogar.  Han hade otroligt lätt för sig i studierna och anammade såväl 84

filosofi som olika språk enkelt. Detta ledde till att han i sin tur fick möjligheten att läsa på gymnasiesko-
la i Göteborg.   85

Gymnasiet var inget som Wikner ansåg problematiskt utan att han genomförde dessa åren med bravur 
och goda studieresultat som följd. Dessa goda resultat ledde i sin tur Wikner till akademiska studier vid 
Uppsala universitet, där han återigen skördar stora framgångar gällande sina studier. Det är även här 
Wikners sociala liv börjar ta form. Wikner gick tidigt med i Göteborgs nation vid Uppsala universitet, 
och kom tidigt att bli en centralgestalt i denna grupp.  Han blir nu inom studentlivet älskad av sina 86

kamrater i nationen, och den fattige torparsonen från Munkedal passar väl in i de finare rummen.  87

Wikner kommer att skörda stora akademiska framgångar. år 1864 blir han docent i filosofi vid Uppsala 
universitet. Han var även lektor vid Uppsala Högre Allmänna Läroverk, och kom i slutet av sin karriär, 
närmare bestämt år 1884, att utnämnas till professor i filosofi och estetik vid universitetet i Kristiania i 
Norge. Vid sin död, den 15 maj år 1888, stod Wikner inför en utnämning till professor i teoretisk 
filosofi vid just Uppsala universitet, där hans akademiska bana en gång började. 
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7. Resultatredovisning

I följande avsnitt kommer varje frågeställning, och således även varje tema, att utgöra en underrubrik. 
Resultatet kommer att redovisas utifrån de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån. Först presenteras 
Wikners självbild som homosexuell, sedan ställs denna självbild i förhållande till uppsatsens tre teman i 
tur och ordning. De kursiveringar som i de utdrag från Wikners skrifter förekommer är kursiveringar 
gjorda av Wikner själv. För att klargöra är det följaktligen inte jag själv som har gjort dessa för att 
förstärka eller poängtera något i dessa utdrag.  

7.1 Pontus Wikners självbild som homosexuell 

Är det något som uppenbarar sig gällande Pontus Wikners liv och hans självbild efter en genomläsning 
av källmaterialet så är det att hans liv inte på något vis framstår som enkelt eller okomplicerat. Redan 
vid ung ålder uppenbarar det sig för Wikner att han kände en dragning till det motsatta könet, och 
möjligen är det redan här som den sexuella beundran för män inleddes. Wikner säger följande om hän-
delserna: ”Jag spårar denna själsriktnings begynnelse redan i min tidiga barndom. Redan vid åtta års 
ålder erfor jag en svärmande känsla för en gosse, en sådan upprepades ett par gånger senare omkring 
mitt elfte år.”   88

Trots denna tidiga lust för pojkar, eller gossar som Wikner själv säger, framstår hans barndom som fylld 
av betänkligheter beträffande sin egen sexualitet. I mitten av tonåren återfinnes ett tydligt exempel på 
detta i Wikners liv.  

 Vid femton och sexton års ålder kände jag dragning till ett par flickor - den ena sedan min hustru - men denna  
 dragning var ingen ljuv kärlekskänsla, det var det medvetna och av fantasien närda behovet av könsdriftens   
 tillfredsställande.   89

Trots utsvävningen och bekantskapen med dessa kvinnor i ung ålder, så säger Wikner att där fanns inga 
känslomässiga band till dessa. 

I de sena tonåren kom Wikners relationer alltmer att präglas av just känslor, då han återigen besökte sin 
beundran för andra pojkar. Främst uttrycker Wikner att han innerligt svärmade över av känslor för en 
14 år gammal gosse vid namn Otto. Denna gosse nämns enbart i ett kort avsnitt i texten, och Wikner 
talar väldigt öppet kring denna relation. ”Nu efteråt förstår jag mycket väl, att i denna kärlek gömde sig 
en förklädd könsdrift, men därom anade jag då intet: jag svärmade med min känsla i höga, eteriska 
rymder.”  Här visar Wikner för första gången en medvetenhet kring sina relationers byggstenar, men 90

ger även en inblick i den tidiga konstruktionen av sin självbild. Förhållandena är, oavsett om dessa ingås 
med en man eller kvinna, främst präglade av det kroppsliga och förankrat i könsdriften. Vad som dock 
framkommer är att det är med män, eller gossar, som relationerna i sin bräckligaste form även besitter 
ett känslomässigt forum.  
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I slutet av sina tonår sker något i Wikner liv vilket leder honom till total avhållsamhet i sina så kallade 
könsdriftiga förhållanden. Han finner nu Gud, men främst Jesus, och hela hans liv kommer hädanefter 
att präglas av denna upptäckt. Otto, hans första riktiga gemenskap med en man, var nu glömd. Istället 
säger Wikner själv att ”Jesus av Nazaret intog mitt hjärta, och jag kan aldrig tacka Gud för någon lycka i 
världen så som för denna.”  Hans personliga tro slog här rot i hans liv och lämnade sedan aldrig hans 91

sida. Ser man till Wikners självbild så är det oundvikligt att inte värdera denna beståndsdel i hans liv 
som en grundpelare i definitionen av hans identitet och självbild, och just därför utgör det ett av tem-
ana och kommer att belysas mer noggrant i ett senare skede av undersökningen.   

Tongivande i fråga om Wikners självbild är det resonemang som han uttrycker i sina självbekännelser 
vid 42-års ålder:  

 Jag kan ej erinra mig, att jag i hela mitt liv - jag är dock nu fyrtiotvå år* - någonsin drömt mig med känslan av  
 kärlekens innerlighet vara innesluten i en kvinnas famn. Ett par gånger har jag drömt, att jag övat samlag med en 
 kvinna, men därmed var då aldrig i drömmen förenad någon kärlekskänsla, endast känsla av köttslig lust. Däremot 
 har jag otaliga gånger, både före och efter mitt giftermål - jag har varit gift i åtta år - drömt mig i famnen på en  
 gosse eller yngling, dels med, dels utan könsdriftens drömda tillfredsställande, men alltid med en känsla av  
 översvallande innerlighet.  92

Oberoende av giftermålet med Ida Weinberg, senare Wikner, som nämns i ovanstående citat så förefall-
er det att Wikner ideligen fantiserat om män i motsats till den kontext han placerat kvinnor i under sin 
livstid. Trots detta så valde Wikner att gifta sig med en kvinna, något vilket framträder som mycket 
bekymmersamt för honom. Tvekan, tvivel, ångest, kval är bara några ord som Wikner använder för att 
beskriva sina känslor före trolovningen med Ida.  I dagboksanteckningar från augusti 1870, då 33 år 93

gammal, påvisar Wikner innan vigseln just denna inre strid.  

 … jag behöver äktenskapet för att bliva och förbliva ren. […] Jag har en förfärligt sinnlig natur, av vilken jag  
 outsägligt plågas; och detta är väl skälet varför jag icke känner någon dygd, vilken så kommer mitt hjärta att klappa 
 av hänryckning och outsäglig längtan som den höga fullkomliga kyskheten.   94

Wikners uppfattning om sin situation visar sig alltmer förvirrad. I sina självbekännelser är Wikner 
väldigt öppen med sin situation, och hur han själv ser på problematiken som uppstår med att besitta de 
känslor han gör i en tid där de inte är socialt accepterade. Ett resonemang som han för går att återfinna 
i hans texter, vilket påvisar detta extra mycket och ger en klar bild av hur Wikner själv ser på sin situa-
tion och hur han förhåller sig till den, det vill säga hans uppfattning om sitt liv som homosexuell: 

 Mitt största lidande är dock icke det, att mitt kärleksbehov blir otillfredsställt. Jag kan dock försaka. Mitt största  
 lidande ligger däri, att jag med en känsla, som hos mig med sig sammansmält allt vad min själ och kropp äger  
 innerligt och ljuvt, finner mig vara ställd i strid med hela världen, med hela den kristliga kulturen.  95

Wikner utrycker sitt liv som ett enda långt lidande. Han uttrycker att lidandet är förankrat i det att hans 
känslor, hans natur, står i strid med hela världen.  Detta är vad som nämndes i ett tidigare skede. 96

 Wikner. 1971 s. 18-19.91

 Ibid. s. 22-23. 92

 Ibid. s. 22-23.93

 Johannesson. 1982. s. 109-110.94

 Wikner. 1971. s. 39.95

 Ibid. s. 39-40.96

Sida !  av !16 33



Wikner är medveten om att hans känslor, hans handlingar, skiljer sig från den samhälleliga föreställnin-
gen om vad som anses normalt och naturligt. Samtidigt lyfter Wikner tanken att detta inte är något han 
själv har valt, det är något vilket är hans natur. Han vet inget annat, än den känsla han besitter i sin 
natur.  

 Jag har haft en from barndom och ungdom, ett religiöst sinne, en stark kärlek till det rena , en rätt grundlig  
 bildning, ädla vänner, arbetsamhet och en rätt stor plikttrogenhet, varit ett ständigt föremål för kvinnors kärlek,  
 äger en maka i godhet och trohet oförliknelig, har när som helst tillfälle att på ett s. k. naturligt sätt tillfredsställa 
 min könsdrift - och allt detta har endast utvecklat sig till vad jag nu är: en man, som förtärs av längtan efter en  
 kärleksnjutning enligt sin natur, det är med en yngling av manligt kön.   97

Här, den 21 augusti 1879, då 42 år gammal, riktar Wikner uttryckligen kritik mot formuleringen i den 
strafflagsändring som ägde femton år tidigare, år 1864, vars formulering nämns i inledningsavsnittet. 
Wikner har således haft mycket tid att tänka igenom detta resonemang och påvisar att hans natur, hans 
sexualitet, i förhållande till denna lag inte kan definieras av att någon lagstiftning uttrycker att så skulle 
vara fallet.  Wikner självuppfattning och självbild kring sin sexualitet är att han, trots vanlig uppfos98 -
tran, utbildning och god moral, känner att hans natur är att kärleksnjuning enbart kan uppstå i relatio-
nen med en så kallad gosse. Följaktligen eliminerar Wikner resonemang kring att hans tidiga liv på nå-
got vis skulle haft att göra med hans sexuella identitet och självbild ur en negativ aspekt.  

Något vilket i hans texter verkar beröra honom djupt, i fråga om hur han ser på sin egen sexualitet, är 
just formulering angående vad som anses naturligt. Denna fråga blir ytterst aktuell under rådande 
samhälle med tanke på tidigare nämnd strafformulering som tillkom 1864, men även i förhållande till 
sin tro. Här ställs således samhälle och tro i samma kategori i Wikners resonemang. Återigen ger han 
uttryck för att han har förståelse för att hans begär, de handlingar han utför, av majoriteten uppfattas 
som onaturligt.  Härefter blir dock Wikner mer personlig än tidigare, speciellt i sina resonemang kring 99

sin sexualitet. Starka känslor ges här till uttryck.  

 Ingenting annat är i själva verket onaturligt än det, som enligt naturens lagar icke kan ske. I varje annan mening är 
 det onaturliga det, som enligt Edert förmenande, inom naturen icke bör ske.   100

Wikner menar på att det som kan ske inte bör ses som onaturligt, det vill säga homosexualitet bör inte 
ses som ett onaturligt agerande. Den norm som råder i samhället pekar han på har sitt ursprung i en 
tanke hos folket, den stora majoriteten, att dessa handlingar inte borde äga rum då det inte ses som än-
damålsenligt i form av människosläktets reproduktion.  101

”(Uppsatsen får ej bekantgöra [offentliggöras] förr än efter min hustrus och mina barns död. Annars 
kunde de komma att lida därav.”  Anledningen till att Wikner inte ville att hans dagboksanteckningar 102

och övriga skrifter skulle offentliggöras förrän hans familj inte längre fanns i livet går att spekulera 
kring. I förhållande till hans självbild som homosexuell går det att visa på att han inte vill utsätta sin 
familj för det lidande han själv utsatts för. Just detta stycke i hans självbekännelser är ett av de allra mest 
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tydliga exempel på att Wikner faktiskt kände någon form utav oro och omtanke för sina nära och kära 
att de skulle utsättas för samma behandling som han och hans likasinnade har blivit utsatta för.  

Allt eftersom Wikner insjuknar, och befinner sig i slutet av sitt liv, så blir han alltmer tydlig med synen 
på sitt liv och då främst hur hans sexualitet har påverkat hans leverne. Wikner är nu mer konkret i 
föreställningen av sin egen självbild än tidigare. Den 1:e november 1884, vid 47 års ålder, uttrycker 
Wikner i sina självbekännelser att han inte på något sätt ångrar sitt äktenskap med hustrun Ida, detta 
trots sin dragning till andra män. Wikner såg på hustrun Ida som sin allra bästa vän. Tack vare hennes 
klokskap, vett och framförallt godhet så kunde Wikner även till viss del njuta av de fysiska förbindelser 
han tvunget utövade i äktenskapets tjänst under deras tid tillsammans.  Wikner poängterar dock ty103 -
dligt att denna vänskap inte för förknippas med den känsla av kärlek han enbart kunde hysa för män.  104

Wikner säger själv att ”Denna känsla kan jag icke känna för en kvinna, och jag hoppas under sådana om-
ständigheter, att jag aldrig med skall känna den för någon.”  Wikner understryker i sina skrifter vikten 105

av att denna känsla, kärlek, aldrig har funnits för en kvinna mer än vid enstaka tillfällen i sin ungdom då 
han varit förvirrad. Känslan och förälskelsen till män uttrycker Wikner som en känsla av blodigt 
allvar.   106

Allteftersom Wikners självbild klarnar i hans självbekännelser, så blir han än mer personlig i sina an-
föranden. ”Det är fortfarande min övertygelse, att kärleken till mitt eget kön icke kan förklaras ur de kön-
sexcesser av ett eller annat slag, till vilka jag före mitt giftermål gjorde mig skyldig.”  Wikner framställer 107

sig i denna kontext som något av en gränsmänniska. Vad han menar på är att det inte enbart går att titta 
till hans handlingar för att definiera hans sexuella läggning. Hans livsinställning rotar sig djupare än så, 
där Wikner spekulerar kring att hans sexualitet är förankrad i hjärnan eller i hans psykisk naturbestämd-
het.  Detta är vad Wikner menar med att se sig själv som en gränsmänniska. I förhållande till detta 108

resonemang identifierar han självmant kvinnliga instinkter i sitt sätt att leva. Detta uppenbarade sig för 
honom i ung ålder, då en av hans lärare talade om Wikner på följande sätt: ”han var som en jungfru i 
sin vårs knoppning.”  Här framkommer det som om Wikner ger uttryck för ett samband mellan hans 109

feminina sidor, som psykisk naturbestämdhet, och hans kärlek till det egna könet. 

 Jag tror, att jag, då jag ännu ägde kvar förmågan att vara kär - ville jag nu hoppas vara död - kunna mottaga, såsom 
 en verklig Guds gåva och såsom en helig sak, äktenskapet med en av mig älskade manlig varelse, om ett sådant  
 blivit mig tillåtet.   110

Detta säger Pontus Wikner, vid 47 års ålder, i ett av sina mest öppenhjärtiga avsnitt i sina självbekän-
nelser. Känslan att vara kär är något vilket han uttryckligen inte längre i slutskedet av sitt liv har ork 
eller lust till, men hade detta driv funnits kvar i hans liv hade han inget hellre än att vara just kär i en av 
mig älskad manlig varelse.  Som går att fastställa i tidigare resonemang är Wikners liv problematiskt 111

och komplicerat, men hans egna självbild förefaller som god. Han är medveten om sin sexualitet och 
vad den har orsakat för konsekvenser i hans liv. Wikner lyfter till och med tankar som ställs i kontrast 
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till samhällets tankar om vartifrån detta leverne har sitt ursprung, att det handlar om en djupare känsla 
än den som genereras i handlingen med andra män. Det finns dock en frågeställning som framstår 
beröra Wikners egna liv, såväl som andras, mer än de övriga.  

 Skulle det icke vara tänkbart, att en undantagsställning, kunde beredas åt sådana människor, som äro mina likar, så att om de  
 kunde finna någon varelse av deras eget kön, som kunde besvara deras kärlek, dessa då finge ingå äktenskap med varandra?   112

Här ger Wikner uttryck för en tanke som i gällande samhälle inte kan ses på något annat vis än som 
innoverande. Tanken i sig kanske inte påvisar alltför mycket om den bild Wikner har kring sin sexualitet. 
Vad den visar på är hur pass mycket Wikner önskar sina så kallade arma likar ett annat öde än honom 
självt. 

Det är med personer av samma kön som Wikner har funnit känsla att kunna älska någon, och för 
Wikner framstår det som en självklarhet att individer av samma kön, mer specifikt män-män relationer, 
skall få ingå den djupaste form av kärlek med varandra - nämligen äktenskapet.  Trots att Wikner ut113 -
trycker en förståelse för hur bibeln förhåller sig till frågan gällande äktenskapet, ber han att folket och 
dess förespråkare skall visa barmhärtighet gentemot dessa individer som önskar visa sin kärlek till 
varandra.  Ser man till Wikners dagboksanteckningar så ger han ibland uttryck för dessa starka 114

känslor. I ett avsnitt ur hans dagbok, daterat till 27 januari 1861, säger Wikner: ”Det är förunderligt, vad 
den Anton är vacker. Jag har aldrig sett ens en flicka så vacker som han. […] Jag måtte visst älska hon-
om. - Ja, jag gör det.”  I framställning av dessa nära relationer, vilket kommer belysas mer i ett senare 115

avsnitt, framkommer det att Wikner inte var rädd för att uttrycka starka känslor för andra män. Hans 
självbild var tydlig för honom själv. Uppmaningen ligger i hans självbekännelser att andra av hans sex-
uella läggning skulle våga göra detsamma och till och med ta det steget längre. 

Sammanfattningsvis såg Pontus Wikner på sin egen sexualitet ur många olika perspektiv. Redan som 
ung blev han varse om sitt intresse för andra pojkar, och sitt ointresse för flickor. Könsdriften ledde 
honom dock mot dessa båda, men i slutändan fann han att känslorna var mycket djupare gentemot gos-
sarna, som han kallade dem. Wikner fann Gud parallellt med denna tid, och härvid började hans 
samvetskval. För att upprätta tron och leva som en god kristen ansåg han sig tvungen att ta sig en hus-
tru. Detta kom att bli ett beslut han ångrade, samtidigt som han gentemot sin hustru Ida var mycket 
tacksam. 

 Wikner. 1971. s. 66. 112

 Ibid. s. 65-66.113

 Ibid. s. 66-67. 114

 Söderström. (red.). 1999. s. 54. 115
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7.2 Wikners självbild i förhållande till de nära relationerna 

Syftet med följande avsnitt är att gå än djupare än vad som tidigare har gjorts för att kartlägga förhål-
landet mellan Wikners självbild och hans nära relationer inom såväl hans arbetsliv som inom hans 
familj. 

Det allra viktigaste i förhållandet mellan Pontus Wikners liv, självbild och hans privata sfär och relation-
er framkommer tydligt vara relationen till hustrun Ida. I hans texter finns det inget som uppenbarar sig 
såpass mycket som tacksamheten som Wikner känner för sin hustru. Till en början var denna relation 
dock mycket komplicerad, så som det så ofta framkommer ha tett sig i Pontus Wikners liv.  

 Samtidigt var det en kvinna, som förälskade sig i mig och röjde detta, att hon så gjort. […] Det var då jag föll på 
 den tanken att förlova mig med den flicka, som jag visste från barndomen hållit av mig. […] Jag hyste för henne en 
 uppriktig vänskap och försökte övertala mig själv, att jag älskade henne, skrev ett friarebrev och fick genast ja.  116

Vad Wikner trodde i sitt hjärta vara kärlek visade sig enbart vara vänskap. Det snabba svar som Ida 
Wikner, då Weinberg, yttrade avskräckte Wikner. Han greps av melankoli och insåg att han tagit miste 
på känslorna. Trots detta så tog Wikner beslutet, där och då, att genom hela sitt liv hyckla med 
kärleken.  Problemet som uppstår här i Wikners liv är att han för första gången känner en tydlig fri117 -
hetskänsla, och slänger sig genast i händerna på en gosse.  Som Wikner själv formulerar det: 118

”Gosskärleken var före min förlovning alldeles färdig. Och när jag blev fri, var det genast en gosse, som 
mitt kärlekstörstande hjärta uppsökte.  Oberoende av sitt beteende så accepterade den då blivande 119

hustrun hans livssituation. Att han för andra män kände starka känslor var inget som Ida fann sig lida 
av, så länge det inte övergick i utsvävningar utan gränser.   120

”Med ingen annan kvinna i världen hade velat förena mina öden. Hon är ett under av godhet.”  Så 121

uttrycker sig Wikner över sin relation med hustrun Ida. Tydligt framgår det att han med henne känner 
starka känslor. Även om dessa inte enligt Wikner själv är känslor av kärlek så är det såpass starka 
känslor av vänskap att han kan förbise sina egna behov av så kallad gossekärlek. Tack vare Idas 
förståelse för hans livssituation så gjorde han i sina dagboksanteckningar från den 7-15 december 1870, 
vid 33 års ålder, ett löfte: ”Men bedraga henne skall jag aldrig mera. Jag tror, att Gud skall giva mig att 
göra henne rätt lycklig, och kanske skall även jag då bli lycklig även på jordiskt vis.”   122

Det framgår av Wikners dagboksanteckningarna att innerligt lycklig var något han aldrig skulle bli igen. 
Föregående tanke framstår som ett optimistiskt resonemang från Wikners sida. I arton år författade 
Wikner dagböcker och den 29 augusti 1871, då 38 år gammal, uttrycker Wikner följande:  

 Jag har dock aldrig rört någon kvinna, innan äktenskapet därtill berättigat mig. När jag på bröllopsaftonen […]  
 inträdde i brudgemaket, tyckte jag mig se framför mig min egen dödsbädd.   123

 Wikner. 1971. s. 32-33. 116

 Ibid. s. 32-33. 117

 Ibid. s. 32-34.118

 Ibid. s. 33. 119

 Ibid. s. 37. 120
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Det är mörka tankar som Wikner ger uttryck för i sina dagboksanteckningar. Dessa tankar florerar allt-
mer i hans skrifter efter att bekännelsen till hustrun Ida har ägt rum. Den 3 januari 1881, vid 41 års 
ålder, skriver han i ett tillägg till sina självbekännelser att han, när han blickar tillbaka på sitt eget liv, är 
medveten om att han har förvirrat känslan inför det motsatta könet med den han känner för det egna 
könet. Könsdriften har försakat honom den sanna lyckan, och han säger att ”I jämförelse med min kär-
lek för mitt eget kön hava de i varje fall varit som ett svagt månsken i jämförelse med solens glöd.”  124

Frånsett dessa tankar så framhäver Wikner sin hustru som en änglagestalt. Ida var följaktligen mycket 
speciell för honom:  

 Hon har behandlat mig som ett sjukt barn, vilket jag på sätt och vis är. 1877 yppade jag, driven av en outsäglig  
 självångest, för henne mitt livs bittra hemlighet, och sedan dess har hon blivit invigd i allt, så att för henne ligger 
 öppen varje vrå av min själ och nästan varje den minsta detalj av mitt förgångna liv.   125

Att Wikner, vid 50 års ålder och bara året innan sin död, väljer att beskriva sig som ett sjukt barn innan 
intåget i äktenskapet med Ida demonsterar hur demoniskt hans inre under denna tid tedde sig. Detta till 
trots så ljusnar hans liv efter bekännelsen till hustrun Ida och det är tack vare denna aktion som han 
faktiskt påbörjar författande av sina självbekännelser. Wikner spar inte på orden när han säger: ”Jag 
tror, att nu kan jag säga, att få äktenskap äro så lyckliga som Idas och mitt. Välsigne henne Gud, henne och våra två 
kära barn.”  Wikner uttrycker dock att hans känsla för det egna könet trots allt är oförglömlig, oavsett 126

vad.  

När nu Wikners självbild har ställts i paritet till familj, vilket består av hustrun Ida och de två barnen vid 
namn Ernst och Hugo, är det av intresse att titta på dessa så kallade outplånliga känslor till det egna 
könet som Wikner var märkbart styrd av under sin livstid.  

Många av Wikners känslor för det egna könet hade sitt ursprung i studentvärlden och hans roll som 
akademiker, där Wikner förekom som både läraren och studenten och hans manliga vänner som stu-
denter.  En av dessa relationer, vilken förefaller ha legat Wikner varmt om hjärtat, är den med studen127 -
ten Oscar Quensel. I ett dagboksutdrag från den 26 november 1863 skriver Wikner:  

 Oscar har i dag på fm varit här. För några dagar sedan slog jag vad med honom, att, om jag ville, jag skulle förmå 
 honom att, om också blott för ett ögonblick älska mig över allt annat på jorden. Oscar log då däråt och påstod det 
 vara omöjligt.   128

Wikner verkar i dessa situationer, med andra män, vara mycket bekväm och säker i sina uttalanden. Os-
äkerheten och dysterheten som rör sig i luften när han talar om liknande känslor för det motsatta könet 
är som undanblåst. Vad som är synbart är att Wikner i dessa relationer agerar utifrån sin natur, så som 
han i synen på sin egen homosexualitet poängterar är fallet. Wikner känns nu mer äkta, mer naturlig, än 
vad han gör i övriga formuleringar. Det var inte enbart med Oscar Quensel som Wikner hade relationer 
med. Flertalet personer florerar i texterna, men det är just relationen med Quensel som är intressant att 
titta på då det förekommer märkbart mycket kontakt dessa emellan samtidigt som det är denna relation 

 Wikner. s. 60-61.124

 Wikner. 1971. s. 70-71125
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 Johannesson. 1982. s. 99: Söderström. (red.). 1999. s. 55-56.128

Sida !  av !21 33



som Wikner i sina skrifter utgår ifrån när han skall beskriva den känsla han så innerligt verkar sakna i 
relationen med det motsatta könet, nämligen kärlek.  

Så som konstaterats i hur Wikner själv såg på sin sexualitet i tidigare avsnitt av denna studie, så 
framkommer det att Wikner inget hellre ville än att få möjligheten att känna kärlek till en man. Dessa 
relationer av det mer fysiska slaget är ofta korta och sporadiska, men relationen med Quensel varade 
längre än de övriga och deras vänskapsrelation tycks ha upprätthållits under i stort sett hela Wikners 
liv.  129

I ett kärleksbrev som Wikner författade till just denne Quensel samma höst som han slog vadet med 
densamme, går det att tyda dessa starka känslor av kärlek. Wikner skriver följande till Oscar Quensel:  

 Du har önskat att få vetal, vad som döljer sig på djupet af  min själ. Jag vill ej längre dölja det. […] Tänk dig en  
 varelse, som törstar efter kärlek! […] Du har verkligen älskat mig. Jag vet det. Du behöver ej blygas därför, ty Du 
 har varit älskade tillbaka, mer än Du anat, mer än Du älskat mig.  130

Det är starka ord och med mycket känsla som Wikner öppnar sitt hjärta för denna Quensel. Senare 
samma höst, närmare bestämt den 26 november 1863, verkar Wikners kärlek ha blivit besvarad av 
Quensel. Om än för ett kort tag.  

 Oscar har idag på fm. varit här. […] Jag har nu vunnit segertecknet och bär det stolt på min hand. Oscar har idag 
 sagt mig, att den stund jag förespått honom verkligen inträffade i går - Jag är nöjd med min seger; ett ögonblick 
 eller en evighet är för mig detsamma.  131

Det är just det, ett ögonblick eller en evighet, som kommer att prägla denna nära relation under de må-
nader den pågick. 1864 stiftades, som tidigare har nämnts, en ny strafflag i Sverige. Det kom följaktligen 
att bli slutet för denna så kallade vänskapsrelationen. Dessa relationer sågs inte längre som bekymmers-
fria i och med den nya lagstiftningen. Detta tog mycket hårt på Wikners psyke. Efter deras uppbrott 
uttrycker Wikner, den 27 maj 1864 i dagboken, att ”Du är, såvitt jag vet, den ende, som givit mig, hvad 
jag ville: en sann, personlig kärlek.”  Det är med en ton av bitterhet som Wikner nästan ett år senare, 132

den 23 februari 1865, i sin dagbok skriver till Quensel som nu flyttat till Tyskland:  

 Du vill veta, om och huru mycket jag glömt dig. Barnsliga varelse, trodde du då verkligen, att min kärlek skulle vara 
 evig? […] Du frågar mig om jag gjort någon ny erövring. På denna fråga kan jag svara nej. Jag har ingenting erövrat 
 och ingenting sökt att erövra.   133

Det är även i samband med detta brev som han berättar för Oscar Quensel att han frågat om sin bli-
vande hustru Idas hand, något vilket han tydligt inte ser som en erövring.  Det kan vara som så att 134

Wikners förfrågan om Idas hand var ett resultat av ett brustet hjärta där Wikner, om så för ögonblicket, 
tappat tron om kärlek till det egna könet och låtit sina tankar förvirra honom in i händerna på en kvin-
na, något vilket Wikner tidigare hade sett som en omöjlighet.  
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Även om Wikner lovade att vara sin hustru trogen så är det ytterligare ett förhållande som lyfts fram lite  
mer än vanligt, utöver det han hade med Oscar Quensel. Detta förhållande är med en man som Wikner 
har valt att kalla Antinous. Anledningen till att detta förhållande lyfts fram just i denna del av studien är 
för att denna vänskapsrelation leder in Wikner i en plåga vilket han tydligt klargör för. Hans relation 
med Antinous beskrivs av Wikner som väldigt fysisk och besvärande:  

 Antinous har flera gånger varit här. Åtta gånger hafva våra läppar mötts, och jag har känt, att han älskar mig: ty  
 han har sjelf  med sin mun uppsökt min. […] Men jag lider afgrundens qval. Jag ligger under Guds gissel. […] För 
 mig sjelf  kan jag enbart skrika: fräls mig! […] ty kanske borde jag bedja: förvandla mig till en qvinnoälskare.   135

Ovanstående citat beskriver den relation som Pontus Wikner ingick med denne Antinous. Wikner hän-
visar till att han är under Guds gissel och det leder passande in studien på nästa tema i resultatredovis-
ningen, nämligen Wikner kamp mellan sin sexualitet och sin religiösa tro.   

7.3 Wikners självbild i förhållande till sin religiösa tro 

Pontus Wikner blev i ung ålder, vilket har nämnts i redogörandet av densammes självbild i tidigare avs-
nitt, mycket troende. Till en början lyckades tron att stödja honom i hans avkall från relationer med det 
egna könet. Likväl kom det inte att dröja länge innan Wikner hängav sig åt sin natur, något vilket ska-
pade en inre konflikt för hans leverne. Wikners relation till tron, till Gud men speciellt till Jesus framstår 
i hans självbekännelser som märkbart tilltrasslad: 

 Jag måste för min del säga: hade Kristus varit en kvinna, hade jag aldrig kunnat älska honom. […] för min känsla 
 var han en ung skön man, i vars armar jag ville vara innesluten: hans nattvard var oss emellan den kroppsliga  
 föreningen.   136

Här ger han uttryck för en mycket stark känsla riktad mot Kristus självt. Wikner är medveten om att 
denna syn på relationen med Jesus kan av Gud uppfattas som felaktig eller klandervärd. Till detta fram-
för Wikner vad som för honom är ett faktum ”att all verklig kärlek i sig gömmer, på ett mer eller min-
dre fördolt sätt, behovet av en fullständig förening, således även en kroppslig.”  Denna känsla, eller 137

tanke om man så vill, tycks Wikner märka i relationerna med det egna könet, med Jesus men inte med 
det motsatta könet.  

Jesus var en stor del av Wikners liv, och utgjorde därför en stor del av alla hans relationer. Varje tanke 
han tänkte för att rättfärdiga dessa vänskapsrelationer ställdes mot Guds och Jesus vilja. Här är det 
märkbart att Wikner under hela sitt liv upprätthöll en inre strid mellan känsla, kärlek och tro. Att kom-
binera de tre framstår som essentiellt för att leva ett gott liv ur Wikners synsätt, något vilket han aldrig 
riktigt verkar ha lyckats bevara. I sina dagböcker den 8 juli 1860 skriver Wikner ner hur han ser på just 
sin kärlek till just Jesus:  

 […] troligen skall ingen filosofi förvägra mig att i Jesus av Nasaret erkänna Människones Son, den fullkomliga  
 människan, det ideal, mot vilket jag kan lyfta mitt trängtande öga, den person som jag kan älska utan att förnedra 

 Söderström. (red). 1999. s. 66-67.135
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 mitt personliga värde och mer än detta behöver jag icke: en kärlek som lyfter mig mot människans ideal, som också är 
 mitt eget.  138

Jesus tillät följaktligen Wikner att älska villkorslöst och utan att förnedra hans personliga värde.  De 139

övriga relationer tycks ha varit just sårande för hans egna natur och karaktär i offentligheten. Trots detta 
framstår även denna relation problematisk, kanske på grund av att Wikner gång på gång överlämnar sitt 
hjärta till andra personer av samma kön och på så vis sviker såväl Gud som Jesus, som sin tro i helhet.  
Den 7 januari 1862, då bara 29 år gammal, skriver Wikner i sina dagböcker följande vilket bevisar den 
berg- och dalbana av känslor han har fått erfara:  

 En ljuv afton. Jag har fått gråta. Jag fann ibland mina papper tvenne små religiösa barnskrifter. /…/ och dessa  
 väckte slumrande minnen. Jag har nu gråtit vid minnet av min första kärlek, den jag övergivit, den enda som gjort 
 mig lycklig - kärleken till Jesus.   140

Wikner uttrycker relationen till Jesus som något han har övergivit och att det är den enda som gjort 
honom innerligt lycklig.  Kanske ger han här uttryck för vad det är han sökt efter i alla de vänskapsre141 -
lationer som han med personer av samma kön. 

I sina självbekännelser, vilka har framkommit är skrivna efter att dagboksförfattandet har avslutas, har 
fokus växlat från att belysa kärleken till Jesus, till att klarlägga Gud och dennes andliga hållning till den 
livsföring som Wikner lever utefter. Wikner tar här återigen striden för de som han kallar sin likar. Han 
poängterar att det för honom är försent, och att han kommer att förtäras av min invärtes glöd, eller i 
bästa fall, att i någon mån glömma.  Men hans likar vill han inget hellre än att de skall få bli accepter142 -
ade i samhället, såväl av folket som av Gud. Wikner menar på att det inte kan vara Guds vilja att de 
blivit behandlade på det vis de blivit. Wikner säger i sina självbekännelser:  

 Det kan vara Guds vilja, att jag skall tömma denna fasans kalk: men tillåter han en att lida så, då måste det vara för 
 att frälsa andra. Jag måste tala: jag måste ropa ur min grav om nåd för mina bröder.   143

Han uttrycker här en känsla av det får vara tillräckligt. Ingen skall längre bedöma honom själv och hans 
likar. Wikner ville inget hellre än att folk som han själv, dåtidens homosexuella, skulle bli accepterade. 
Hans självbild, synen på sin egen sexualitet, ställs här i andra hand i förmån för de som efter honom 
kommer bli utsatta för samma gissel och lidande. ”Barmhärtige Gud, giv snabbare vingar åt de år-
tusenden, som ligga mellan den dagen och nu!”  Wikners lidande var enligt honom själv försent att 144

göra något åt, hans tid var förbi och hans självbild var för honom redan klar - det var hans natur att ge 
efter för känslorna för sitt egna kön. Han lade nu tron i Guds händer om att göra lidandet kortare för 
hans likar, för hans vänskapsrelationer, i hopp om att de komma att bli accepterade.  145
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7.4 Wikners självbild i förhållande till samhällsnormer och la-
gar  

I detta avsnitt kommer Wikners tidigare framställda självbild att ställas i förhållande till den sista av de 
tematiska indelningarna, nämligen dåtida samhälles normer och lagar.  

Som nämnts vid flertalet tillfällen tidigare så hade den nya strafflagen från 1864 hejdat framfarten av 
vad Wikner kallar vänskapsrelationer. Lagen som sådan var något vilket Wikner ställde sig mycket kri-
tisk emot, speciellt i sina självbekännelser där han vågar vara mer öppen än i frågan om homosexualitet 
och dess ställning i samhället än tidigare. Strafflagsformuleringen, som går att återfinna i inledningsavs-
nittet, konstaterade att de gärningar som personer så som Pontus Wikner gjorde med sina likar såg som 
onaturlig och skulle följaktligen vara straffbara. Wikner har svårt att förstå resonemanget kring att dessa 
gärningar skulle vara onaturliga. I sina självbekännelser säger Wikner följande gällande den nya lag som 
implementerats i samhället:  

 Jag påminner ånyo därom, att, då det onaturliga icke får betyda det omöjliga, så kan det aldrig sedan komma att  
 betyda annat än det som från en viss ståndpunkt dömes såsom icke börande äga rum, ehuru det kan äga rum. En  
 sådan doms giltighet beror nu på ståndpunktens. Man må se till, att man icke gör till en allmängiltig lag, vad som 
 endast skall gälla under vissa förutsättningar. […] Därnäst påminner jag därom, att det, som vi kalla onaturligt, när 
 det i alla fall är verkligt, det är en form som just naturen under vissa förhållanden tvingats att ikläda sig.   146

Detta citat visar hur Wikner uppriktigt är upprörd och missnöjd med den lagstiftning man bedriver i 
Sverige under denna tid. Vad som är särskilt intressant i detta resonemang är det vilket Wikner för gäl-
lande onaturligt och verkligt och hur nära dessa ligger varandra. Wikner uttrycker ett exempel som 
måste lyftas fram. Träd, som växer i skogen, tenderar att växa nerifrån och upp och följaktligen vara 
relativt raka vid en första anblick. Detta är vad Wikner kallar naturligt, under vanliga omständigheter. 
Träd som avviker från denna naturliga/normala konstruktion, vilka växer t.ex. från klippavsatser eller 
dylikt, och därför inte ser ut som dessa naturliga, vanliga träd, menar Wikner är precis lika naturliga som 
de som först beskrivs. Enda skillnaden är att det växer under så kallade ovanliga omständigheter.  147

Denna liknelse förbinder Wikner med den syn man under hans samtid, i och med den nya lagstiftnin-
gen, hade på de homosexuella i samhället. Man såg på det som något onaturligt i vanliga om-
ständigheter, när man enligt honom självt istället borde se på det som något naturligt under ovanliga 
omständigheter.  148

Även om Pontus Wikners sexualitet för honom själv framstod som naturlig och begriplig, så levde han i 
en tid där sådana utsvävningar inte sågs på med vänskapliga ögon. Som nämnts i ett tidigare avsnitt så 
var den rådande normen i samhället sammankopplad med borgerlighetens syn på sexualitet. Heterosex-
uella män, men även kvinnor, ansågs besitta en korrekt form av sexualitet. Kvinnor om än mindre än 
män, men likväl hade de rättigheter. I och med att sexualiteten i samhället under denna tid sågs som 
tudelad, dock inte likvärdigt mellan mannen och kvinnan, blev det följaktligen mannens plikt att inte 
bara erkänna kvinnans sexualitet utan även att tillfredsställa densamma.  En homosexuell person från149 -
sade sig denna så kallade plikt, vilket inte stod i led med tidigare nämnd riktlinje gällande sexualitet.  
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Ett område som samhället under denna tid hade mycket problem med utöver den med plikten som var 
bunden till den kvinnliga tillfredsställelsen, är den rörande onanins påverkan på manligheten och följak-
tligen homosexualiteten under Wikners samtid.  Man såg på onanin som något vilket för människan 150

var rent ut sagt livsfarligt.  Diskursen som var rådande i samhället under 1800-talet menade på att 151

genom onani så skadade mannen sig självt, sin omgivning - men främst av allt sin manlighet. Synen på 
onanister under denna tid var att dessa var överrepresenterade bland de som begick självmord, 
brottslingar och sinnessvaga.  Förutom detta resonemang så menade man på att en man som onaner152 -
ade riskerade att förlora hela sin manlighet. Ett märkbart citat rörande denna punkten kommer från en 
läkare som 1831, innan Wikners födsel, sa att ”om fortplantningsämnet förspillas och wällustens frukter 
i förtid plockas, blifwer af  mannen ett swagt, kraftlöst mellanting mellan man och kwinna.”  De ho153 -
mosexuella i samhället under samma tid sågs på som det tredje könet, ett mellanting av just man och 
kvinna.  Inte konstigt är det med tanke på detta resonemang att man drog den slutsats att onanister i 154

sin tur var de som var homosexuella, då de förspillde sin manlighet och blev ett kraftlöst mellanting 
mellan man och kvinna.  155

I sina självbekännelser känner Pontus Wikner att han är tvungen att försvara sig mot just den föreställ-
ningen att onanin och homosexualitet på något vis skulle vara förankrat i varandra. Wikner säger att 
”Jag tror ej heller, att de få fall av självbefläckelse, som jag gjort mig skyldig till före min första utveck-
lade gosskärlek, kunnat hava denna till följd.”  Wikner uttrycker att det inte är rimligt att den onani 156

han utövade som ung på något vis skulle kunna ha påverkat hans sexualitet. Ser man till Wikners själv-
bild är det inte orimligt att han förkastar denna tanke. Han uttrycker, vilket nämndes tidigare, att dessa 
tankar och känslor är förankrade djupare än så. Det är en del av hans natur. I sina självbekännelser ut-
trycker Wikner även att han i ett samtal med en ung man fått reda på att denne onanerat sedan ung 
ålder, och att detta inte lett denna man i händerna på en annan gosse. Istället berättar gossen för honom 
att det snarare drivit honom närmare kärleken till kvinnor.  Detta leder till att Wikner uttrycker föl157 -
jande resonemang kring situationen:  

 Jag tror därför icke, att självbefläckelsen hos mig haft några kausalsammanhang med gosskärleken, om den ock  
 genom att reta könsdriften gav en ny fart åt en redan förut befintlig naturriktning.   158

Känslan av så kallas gosskärlek fanns redan innan onanin hos Wikner, och på så vis menar han att 
självbefläckelsen enbart drivit honom mer åt den riktningen än att vara orsaken till densamme.  159

 Ibid. s. 71-73.150

 Ibid. s. 71-73.151

 Ibid. s. 72-73. 152

 Ibid. s. 73.153

 Rydström och Tjeder. 2015. s. 98.154

 Ibid. s. 71-73.155

 Wikner. 1971. s. 25-26.156

 Ibid. s. 26. 157

 Ibid. s. 26. 158

 Ibid. s. 26-27.159
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8. Analys av resultat

I följande avsnitt kommer tidigare framställt resultat att analyseras och diskuteras utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna såväl som delar av forskningsläget.  

Pontus Wikners självbild som homosexuell framstår i och med undersökningens resultat som allt annat 
än enkel och okomplicerad. Bertil Block, en av de tidigare forskarna på ämnesområdet Pontus Wikner 
fick i sin undersökning, där han undersökte Pontus Wikners teologiska åskådning utifrån brev, skrifter 
och föreläsningar, fram ett resultat att Pontus Wikner under 1870-talet hade såväl religiösa som logiska 
problem. Ser man till denna studies resultat så blir det än tydligare vad dessa problem innebar. Under 
1870-talet framkom det i Wikners personliga skrifter och dokument att han där ingick i ett äktenskap 
med fästmön Ida, en situation som han själv beskrev som sin egen dödsbädd och ett tillstånd där han 
aldrig innerligt skulle kunna bli lycklig. Vidare uttrycker Block att Wikner i sina offentliga skrifter och 
föreläsningar under 1880-talet i sin teologiska syn ändrat fokus. Wikner såg sig under denna tid som en 
individ som stod under en dömande och förlåtande Gud, och fokus hade nu i Wikners liv märkbart bytt 
fokus den Kristuskärlek han så tydligt propagerade för som yngre, till ett fokus på Gud och hur han 
önskade att denna Gud skulle förlåta hans likar.  

Intressant är att under slutet av hans skrivande, vilket går att tyda i hans självbekännelser, är att desto 
närmare sitt eget dödsöde Wikner kom desto tydligare började han att uttrycka en stark medkänsla för 
hans likars, det vill säga andra homosexuella i samhället, rättigheter såväl då som i framtiden.  

Den strid som Wikner tydligt ger uttryck för i sina skrifter framstår som en inre strid, där Wikner tillslut 
ger upp för egen del och sina egna rättigheter och anlägger istället ett fokus på att hjälpa likasinnade i 
samhället. Varför ansåg Wikner att det var försent för honom själv, att hans öde redan var utstakat? 
Detta går att se ur några olika perspektiv. Det första är att Wikner under sin livstid konstant blev utsatt 
för en samhällsnorm som inte såg med vänskapliga ögon på sådana med samma leverne som Wikners. 
Ser man till R.W. Connells teori om maskulinitet och dess konstruktion är det ett antal faktorer som 
märkbart kan ha påverkat just detta förhållande mellan Wikner, hans självbild som homosexuell i ställ-
ning till samhällets syn på frågan.  

Feminina sidor är enligt Connell något som hos en man ansågs vara både negativt och rent ut sagt 
omanligt när det kommer till konstruktionen av en socialt accepterad manlighet. Det var även något 
som ansågs betingande för den homosexuella maskuliniteten. Wikner såg sig själv som en gränsmän-
niska, vilket framkommit i och med resultatet i tidigare avsnitt. Att feminina sidor för Wikner skulle 
vara negativa är en tanke han förkastar, då han uttrycker att de feminina insikter vilka han besitter är en 
del av hans identitet och självbild. Det är en förutsättning för att han skall kunna älska någon innerligt, 
och följaktligen är det inget som berör Wikner ifråga om hans manlighet och maskulinitet. Wikner, i 
motsats till Connells resonemang, såg inte dessa som negativa utan istället som positiva. 

Det som Wikner istället lyfter fram som ett stort problem och något som är mycket talande för hans 
självbild som homosexuell är att han såg sig själv, och hans åsikter och värderingar, i strid med hela 
världen och den kristendomliga kulturen. Vad Wikner här ger uttryck för i sina skrifter är en känsla av 
att hans åsikt inte stod i led med de värderingar som resterande del av samhället hade i fråga om homo-
sexualitet och dess position i gemenskapen. Samhället framkom under denna tid vara rörande överens - 
homosexuella var utan tvekan underordnade de heterosexuella i alla frågor, vilket Connell i sina tankar 
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kring homosexualitet och dess roll i samhället även lyfter. Den strid som Wikner påpekar att han 
befinner sig i kan mycket väl vara ett sätt att förmedla den underordning han och hans likar känner sig 
ha i ett samhälle som inte accepterar deras livsföring.  

Denna underordning har i bakgrundsavsnittet klargjorts ha sitt ursprung i att samhället under Wikners 
tid var i förändring, där klassfrågan kom att utgå ifrån en stark borgerlighet, innan en stark adel, som 
växt fram i och med städernas tillväxt. Klassfrågan kom även att påverka synen på homosexualitet då 
samhällsnormen skiftade mot att återhållsamhet skulle få stå i centrum för sexualiteten. Denna nya syn 
på sexualiteten kom att påverka såväl de lägre klasserna som de högre. Borgerligheten kritiserade alla 
förutom sig själva. Wikner, vars familj hade sitt ursprung i arbetarklassen, blev följaktligen påverkad ur 
två bemärkelser. Den ena i att han tillhörde arbetarklassen, en stämpel vilket han inte reflekterar över i 
sina texter och verkar ha försökt att arbeta bort. Den andra i att han faktiskt var homosexuell. Följaktli-
gen påverkades Wikner i dubbel bemärkelse, men i hans skrifter och texter framkommer bara att han 
känt sig påverkade ur den utgångspunkt att han var homosexuell. Vad som dock är viktigt att nämna är 
att den nya synen på klass i samhället kom att påverka Wikner ur den aspekt att det faktiskt påverkade 
de lagstiftande instanserna.  

Som nämnts tidigare i studien så tillkom en ny förordning år 1864 vilken påtalade att de homosexuellas 
gärningar nu skulle ses som brottsliga. Dessa handlingar jämställdes med tidelag i fråga om avvikande 
gärningar. Denna nya lagstiftning var ett direkt resultat av klassfrågans omvandling. I formuleringen av 
lagen uttryckte man att om någon övar otukt som mot naturen är, så skulle det vara straffbart. Borg-
erligheten som uttryckte en större återhållsamhet hade även proklamerat att onani var något vilket sågs 
som direkt skadligt och mycket väl skulle kunna ha varit en grundorsak till homosexualitetens existens. 
Wikner själv slår ner denna tanke i ett resonemang vilket han för i sina självbekännelser. Wikner menar 
på att hans känsla för de personer av samma kön existerat innan han själv prövat att onanera, och att 
hans känslor bara blivit starkare av den självbefläckelse han som yngre utövade. Just denna norm var 
inget vilket Wikner menar på hade påverkat honom märkbart. 

Generellt sätt, när man blickar till Pontus Wikners personliga texter och dokument, framstår det som 
om den rådande samhällsnormen och samhällets författningar har påverkat honom på två sätt. I det 
offentliga framkommer det att Wikner levde ett så kallat normalt familjeliv, där han framstår som famil-
jefadern och i viss mån även familjeförsörjaren - något vilket borgerlighetens norm predikade för. I det 
privata såg Wikners liv helt annorlunda ut. Väl inom familjen så spirade inte relationerna av kärlek. 
Wikner själv uttrycker i sina texter att han aldrig innerligt kunde älska sin hustru så som han älskade en 
annan man. Pontus Wikner var, som bekant, gift och hade två barn med hustrun Ida. Trots att Wikner 
var homosexuell till sin natur, som han själv beskriver gällande sin självbild, så valde han alltså att ta sig 
en hustru och med denna starta en familj. Wikner skapade genom detta beslut bilden av honom själv 
som just en familjeförsörjare men även familjefader. Inte omöjligt är att detta livsval är förankrat i en 
rädsla hos Wikner där han inte vågar trotsa normen. Mycket av rädslan verkade dock för just Wikner 
ligga i vetenskapen att hans hustru inte var medveten hur hans livssituation faktiskt såg ut. Så fort 
Wikner berättade för hustrun Ida lättade en sten från hans bröst och inte längre var Wikner lika skam-
sen över sin livssituation. Normen verkar innehaft en genomträngande effekt på Wikners liv, i den ut-
sträckning att den ledde honom i armarna på en kvinna. Något vilket han uttryckligen i sina skrifter 
poängterar torde vara en omöjlighet. Men, när Wikner väl tog sig mod att samtala med sin hustru var 
hon förstående och tillåtande. Detta ledde till att Wikner vågade leva något mer otvivelaktigt, vilket 
även märks i hans självbekännelser. Ett samtal ledde Wikner till att ta sig mod att öppet, i den mån sam-
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tal med sin hustru kan klassificeras som öppet, trotsa rådande samhällsnormer och lagar i form av rela-
tioner med de av samma kön. 

Dessa relationer visar sig genom Fredrik Silverstolpes forskning vara starkt anknuten till Wikners 
akademiska karriär såväl som hans studentliv. Detta resonemang visar på att Wikner förhöll sig till 
samhällsnormen i det offentliga, men väl i det privata fann han sig själv olycklig och alltid jagandes kär-
lek hos sina likar. Samhällsnormen och dess författningar verkar innehaft någon slags effekt på Wikners 
leverne, eftersom han trots sina starka känslor valde att leva ett liv som förhöll sig till de accepterade 
definitionerna av manlighet och maskulinitet. R.W Connells uttrycker i sin teori om maskulinitet att 
homosexuella som tvingas leva utefter samhällsnormer och konstruktioner av manlighet som inte står i 
led med deras egna känsla leder till ett sänkt självförtroende hos individen. Detta kan vara en anledning 
till att Wikner i det privata var öppen med sin livssituation, men i det offentliga teg. 

En anledningen till att Wikner förhöll sig, i det offentliga, till samhällets rådande definition av maskulin-
itet kan ha sin förklaring i det resonemang Connell för gällande maktrelationer. Som Connell påpekar 
handlar det oftast om just makt och relationer när man pratar om homosexuellas roll i samhället i 
förhållande till den heteronormativa normen. Maktrelationerna kan vara mellan individer, men även 
mellan och inom de olika könen. Följaktligen blir det som så att maktrelationerna får representera den 
underordning som de homosexuella männen alltid har fått ställa sig i, i förhållande till de heterosexuella 
männen.  

Pontus Wikner själv uttrycker inte direkt i sin skrifter att han upplever befinna sig i en strukturell un-
derordning. Däremot går det att tyda, på hans tankegångar och resonemang, att han är märkbart utsatt 
för kulturell och politisk uteslutning och legalt våld i form av lagstiftningen som påverkade hans liv och 
hans vänskapsrelationer, faktorer vilka Connell menar på är grundfaktorer till samhällets strukturella 
underordning av homosexuella. En rädsla verkar vara inneboende hos Wikner, vilket ledde honom ifrån 
vänskapsrelationerna med sina likar och in i förhållandet med Ida Weinberg.  

Snarare än fysiskt våld, är det en fråga om psykologisk krigsföring som Wikner är utsatt för, vilket Con-
nell pekar på är en faktor när det kommer till homosexualitet i kontrast till heterosexualitet och 
genushierarkier. Den hegemoniska maskuliniteten står i centrum och homosexualiteten utestängs och 
förkastas, något vilket Wikner i sina skrifter kritiserar och önskar få ett slut. Wikner är tydlig med att det 
för honom är försent att ändra hans livssituation. Han önskar dock inget annat än att låta hans likar 
slippa det lidande som han har blivit utsatt för. Detta lidande framstår som just en inre, psykologisk 
krigsföring som Wikner i förhållande till samhället och dess normer och lagar under författande av sina 
personliga dokument är märkbart utsatt för. I sina skrifter vågar dock Wikner ta kampen mot denna 
krigsföring, och i motsats till sin offentliga profil gör han sig här hörd och uttrycker starka åsikter för 
hur det måste förändras. 

Som har nämnts vid flertalet tillfällen så uttryckte den nya strafflagstiftningens formulering att Övar nå-
gon med annan person otukt, som emot naturen är, eller övar någon otukt med djur; varde dömd till straffarbete i högst 
två år.  Mentaliteten hos folket kom att forma en negativ syn på homosexuell identitet, och därav 160

moderniserades lagstiftningen, så som Rydström påvisar i sin forskning på området. I offentligheten tog 
Wikner inget spjärn mot denna folkliga åsikt, men i sina skrifter var han inte rädd för att uttrycka sitt 
missnöje gällande situationen som helhet, och lagstiftningens ordalag specifikt. I sina texter ger Wikner 

 Söderström. (red.). 1999. s. 69.160

Sida !  av !29 33



uttryck för att saker som kanske ses som onaturliga av många, bara för att det inte ser ut som man 
förväntar sig, behöver det inte vara så. Exemplet med träden är något vilket är mycket talande i just 
denna fråga. Rådande normer och lagstiftning uttryckte en rädsla och avsmak för det som, i form av 
sexualitet, sågs som avvikande. Uttryckligen såg man som samhälle på sexualitet som något vilket skulle 
utövas mellan de olika könen och följaktligen leda till reproduktion. All annan form av sexualitet sågs 
som fel, även den man utövade med sig själv i form av till exempel onani. Wikner förkastar att detta 
skulle vara onaturligt.  

I resultatredovisningen framkommer det att för honom är just dessa relationer med personer av samma 
kön det mest naturliga som han vet, och att det är i dessa situationen han innerligt känt sig lycklig och 
till och med förälskad. Jens Rydströms resonemang kring queer teori blir här angeläget att ta upp och 
applicera på resultatet. I det offentliga var det troligtvis av vikt för Wikner att upprätthålla sin 
akademiska stolthet och karriär, en maktposition vilket kunde ha äventyrats av att leva som homosex-
uell i det offentliga. Istället tog han sig en fru och fick två barn, vilket utåt sett följde rådande samhäll-
snorm. I det privata var där han levde ut sitt rätta jag, och det var även i det privata han uttryckte sina 
starka känslor för den situation han befann sig i. Det var även här Wikner blev lidande för den makt 
han upprätthöll i sin yrkeskarriär.  

För att inte framstå som avvikande upprätthöll Wikner en fasad i offentligheten vilket tyder på att han 
trots allt gjorde ett val att behålla sin makt i det offentliga istället för att erövra makten i sitt privata liv 
och sin privata sfär. Rydström uttrycker att det är genom att titta på en individs makt som man kan 
avgöra om Wikner i fråga om makt kan anses vara queer (drivande och politiskt medveten) eller bara 
rädd för att öppet visa sina känslor. Wikner hade möjligheten, rent teoretiskt, att använda sin 
akademiska makt för att komma ut i offentligheten och hjälpa likasinnade redan då. Problemet, och vad 
som troligtvis höll Wikner tillbaka, var att denna mentalitet hade inte bara gett Wikner ett straffarbete, 
det hade kastat en skugga över hans hustru och barn. Wikner framstår vara väldigt mån om sin hustrus 
välmående och ville troligtvis inte äventyra detta. Wikner får ändock ses som queer i sin samtid, då hans 
skrifter visar på resonemang och tankegångar som strävade efter mer rättvisa i samhället.  

Eftersom begreppet homosexualitet inte existerade under denna tid, och Wikner i sina skrifter uttryckte 
en tapperhet för sin ståndpunkt så är det inte orimligt att kalla Pontus Wikner just queer. Om inget an-
nat har Pontus Wikner för sin likar framöver kommit att bli en centralgestalt, och följaktligen kan man 
välja att kalla Wikner just för queer då han i sina texter uppvisar starka känslor för sitt leverne. Det som 
talar emot att kalla Wikner queer är att han trots allt uppvisade en rädsla för sina religiösa tro och att 
han befann sig i en maktkamp i sitt inre mellan att vara ärlig mot sig själv och att vara ärlig mot sin tro.  

Följaktligen framstår det inte som om Wikner såg sig själv som onormal eller onaturlig bara för att hans 
sexualitet inte stod i led med rådande samhällsnorm. Inte heller stod den i led med hans religiösa tro. 
Trots detta tillät inte Wikner sig själv att leva ut sitt sanna jag i offentligheten. Hinsides har Wikner 
genom sina texter kunnat leva ut sitt liv, men under sitt liv visar det sig att Wikner befann sig i en kamp 
med livet och alla dessa faktorer.  
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9. Slutdiskussion

Studien har haft som syfte att förmedla hur Pontus Wikners självbild som homosexuell såg ut, och hur 
denna förhöll sig till olika aspekter av densammes liv. Med facit i hand är jag nöjd med det resultat som 
studien framkom med. Genom att studera Wikners del av hans dagboksanteckningar såväl som hela 
hans bekännelsebrev så lyckades en nära och ärlig bild av hans sexualitet kartläggas. Wikner för själv 
sådana resonemang i dessa texter som påvisar att han själv uppmärksammat de förhållanden som denna 
uppsats har utgått ifrån i form av den tematisering som går att utläsa i studiens metodavsnitt. Vad som 
inte var förväntat var den intimitet som Wikner i sina texter bjuder på. Innan studien startades förvän-
tade jag mig att texterna skulle vara mer strikta och inte lika avslöjande, men Wikner skriver med en 
personlig puls även i sina privata skrifter, vilket Dagmar Lange uttryckt även framgår i hans offentliga, 
skönlitterära böcker. Läsningen av källmaterialet blev inte bara intressant i form av att reda ut 
frågeställningarna, utan man bjöds in i en människas liv på ett vis som jag tidigare aldrig som läsare har 
upplevt. Läsningen kom att bli känslomässigt laddad, något vilket gjorde läsningen av Wikners skrifter 
till ett nöje.  

Vad som fungerade bra i uppsatsen var den tematisering som framtogs utifrån källmaterialet. Denna 
kom att hjälpa till att skapa en övergripande bild av Wikners personliga tankar i förhållande till offent-
ligheten och dess normer, hans nära relationer samt hans starka, religiösa tro. Dessa tre i samspel gav en 
kartläggning av Wikners självbild som homosexuell för studiens syfte var mycket tillfredställande. Ön-
skvärt, och vad som hade kunnat göra studien lite spetsigare, hade varit att utgå i större utsträckning 
från Wikners egna dagböcker. Även om frågeställningarna, mycket tack vare självbekännelseskrifterna i 
förhållande till de utdrag av dagböckerna som fanns tillgängliga, gav ett gott resultat.  

Tidigt i uppsatsens tidsrymd så framkom det att det skulle bli problematiskt att få tag på Pontus Wikn-
ers dagböcker i sin helhet. Uppsala universitetsbibliotek hade inte detta material digitaliserat och för att 
utföra denna uppgift krävde det en stor summa pengar. Alternativet skulle följaktligen bli att själv bege 
mig till Uppsala och titta på källorna, något vilket det inte gavs utrymme till i form av tid. Johannessons 
och Söderström/Silverstolpes verk och avsnitt om Pontus Wikner, fyllda med hans dagboksanteck-
ningar, kom att bli ett källmaterial gott nog för att fungera i relation till hans självbekännelseskrifter.  

Vad som var mest intressant med studien, nu i efterhand, är det tankar som har väckts hos mig. Innan 
uppsatsen påbörjades var området som helhet främmande för mig. Nu i efterhand har tankarna satts 
igång och spirar för fullt, främst när det kommer till möjlig vidare forskning på ämnesområdet, men 
även områden som är närliggande Pontus Wikner.  

Först och främst hade det varit av yttersta intresse att undersöka Pontus Wikners fru, Ida Weinberg/
Wikner, då denne uppenbarligen har spelat en stor roll i denne Wikners liv vilket framkommer i och 
med denna studies resultat. Ida accepterade Pontus Wikners tankar och liv och älskade honom för den 
han var, även om dessa känslor aldrig riktigt var besvarade från Wikner självt. Ida har till och med, på 
Pontus dödsbädd, skrivit ner hans sista tankar och integrerat i hans självbekännelsetexter. Uppenbarli-
gen var detta en person som Pontus litade något otroligt mycket på. Men vem var hon egentligen? Inte 
mycket går att återfinna om henne, och det hade varit intressant att undersöka och kartlägga hennes liv, 
tankar, resonemang och idéer i förhållande till den homosexuella självbild som Pontus Wikner själv 
hade.  
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Vad som även hade varit av intresse att undersöka, av samma skäl som nämnts ovan, hade varit hans 
barn och deras liv. Vilken kunskap om sin fars liv besatt de? I och med att Wikners skrifter utgavs pos-
tumt efter deras död är det ett rimligt antagande att göra att de aldrig var varse om dessa skrifter. Men 
trots detta hade det varit intressant att undersöka vilken bild Pontus själv målade upp av sig själv för 
sina barn, men även vilken bild hustrun Ida porträtterade av honom. Följaktligen är det intresset för 
ytterligare mikrohistoriska studier som främst väcks när det kommer till ämnesområdet Pontus Wikner.  

Det hade även varit intressant att hitta personer närliggande Pontus Wikner i tiden, med samma livsöde, 
och jämföra dessas tankar och resonemang kring sin livssituation. Med Wikner har man blivit bort-
skämt med ett rikt källmaterial, men för att bild sig en uppfattning kring en individs självbild behövs det 
inte ett källmaterial av denna kvantitet, utan kvaliteten är viktigare. Därav hade det varit intressant att 
jämföra Wikners självbild med en likasinnad persons självbild och undersöka förhållandet dessa emel-
lan. Möjligheterna till vidare forskning råder det följaktligen ingen brist på, den stora frågan blir hur 
man skall kunna begränsa sig.  
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