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This is a study about the “grilljanne”, a type of young dandy in fin-de-siècle Stockholm. The 

“grilljanne” was known for his odd, flamboyant sense of style, his constant economic 

troubles, and his disruptive behaviour in public. The main source for descriptions of the 

“grilljanne” is the boulevard newspaper Figaro and its editor-in-chief Georg Lundström (who 

published under the signature Jörgen). The purpose of the study is to examine how the 

“grilljanne” was portrayed as an opposite to the dominant bourgeoise ideals of the 1890s. By 

considering the “grilljanne” a stereotype, it looks at how the stereotype was constructed by 

the writers of Figaro, and how it relates to contemporary discussions about class, gender, 

sexuality and youth. The analysis is inspired by recent research into the history of 

masculinity, and how deviant forms of masculinity have been constructed as countertypes to 

the dominant ideals. The “grilljanne” was continuously mocked in Figaro, both because of his 

style and his behaviour. Specifically, he was portrayed as the antithesis of bourgeois 

masculine ideals of self-restraint and moderation. His vanity, snobbishness and excessive 

interest in fashionable consumption makes him comparable to various forms of dandyism 

during the second half of the nineteenth century and made him a caricature of over-the-top 

elegance. The negative portrayal can also be seen as an expression of anxieties regarding 

blurred lines between classes, changing sexual morality and increasingly unclear distinctions 

between male and female behaviour. The “grilljanne” was often also described as a symptom 

of a debased and degenerate youth. This related to the specific fear of decadence, a 

phenomenon which has usually been studied by historians of literature. This study has shown 

that phenomena such as decadence and dandyism were intimately connected to fin-de-siècle 

anxieties about class, masculinity, sexuality and youth.  
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Inledning 
 

Grilljannen är ett nyligen upptäckt ryggradsdjur, som dock står på gränsen till de ryggradslösa, är 
tvåhändt men krälande, har tunt, halfjumt blod och föder sällan några ungar. Det är det hittills högst 
utvecklade af alla djurslag, på grund af sin fina benbyggnad i besittning af ringa kroppskrafter, men 
utrustadt med ovanliga förmögenheter.1 
 

Beskrivningen av det nya naturfenomenet gick hösten 1892 att läsa i den stockholmska 

boulevardtidningen Figaro. Men i själva verket var grilljannen ingen zoologisk upptäckt, utan 

en typ av ung man som rörde sig i stadens nöjesliv. Under 1890-talet drev pressen, med 

Figaro i spetsen, regelbundet med grilljannarnas utseende, beteende och umgängeskretsar. 

Enligt historikern Peter K. Andersson, den enda forskare som närmare studerat grilljannen var 

ordet en sammansättning av ”janne”, som på äldre Stockholmsslang var ett nedsättande namn 

för ung man, och Jones Grillrestaurang på Norrmalmstorg, som hävdades vara grilljannarnas 

tillhåll. 2 Det betecknade en ung dandy med utsvävande livsstil och excentrisk klädstil. Han 

framställdes negativt i Figaro, vars redaktör Georg Lundström (även kallad Jörgen) inte drog 

sig för att håna både grilljannens utseende och karaktär. 

Det är tydligt i Figarocitatet ovan. Den omvända antropomorfiseringen är en analogi; 

varje animalisk egenskap har en mänsklig motsvarighet. Grilljannen är ryggradslös, alltså feg. 

Hans blod är tunt och ljummet; därför saknar han livskraft. Han föder sällan ungar; han har en 

icke-reproduktiv sexualitet. Det är tydligt att grilljannen felade på alla sätt möjliga, både 

utseendemässigt och egenskapsmässigt. Den utsvävande grilljannens många excesser stod i 

tydlig kontrast till tidens skötsamma, återhållsamma och strikta borgerliga mansideal, vars 

dygder var måttfullhet, strävsamhet och ansvarstagande. Med andra ord, grilljannen var allt 

som en riktig man inte skulle vara. Det väcker dock frågan, varför framstod grilljannen som 

så problematisk? Och vad säger bilden av grilljannen om synen på manlighet, klass, sexualitet 

och ålder vid slutet av 1800-talet?   

 

Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen studerar en avvikande form av manlighetsuttryck i det sena 1800-talets 

svenska mediekultur. Syftet är att undersöka hur en specifik stereotyp – grilljannen – 

skapades som en motbild till tidens dominerande borgerliga ideal. Genom en analys av 

textmaterial i Figaro kommer jag att visa vilka slags egenskaper som tillskrevs grilljannen. 

 
1 Anon., ”Grilljannen”, Figaro, 3/10 1892.  
2 Peter K. Andersson, ”Bland halfherrar och dekadansfjantar: Grilljannen som subkultur och stereotyp i 1890-
talets Stockholm”, RIG - Kulturhistorisk tidskrift, vol. 100 (2017), 130.  
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Vidare belyses hur olika identitetskategorier samspelade i konstruktionen av denna stereotyp, 

och hur stereotypen relaterade till större diskussioner om samhällets nedgång. Uppsatsens 

frågeställningar är följande:  

 

-Hur framställdes grilljannen? Vilka yttre och inre egenskaper framställdes som 

negativa? Vilka motsatta egenskaper var att föredra?  

-Vilka samtidsfenomen relaterades grilljannen till, respektive ställdes i kontrast till? 

-Vilken betydelse hade manlighet, klass, sexualitet och ålder i framställningen av 

grilljannen? 

 

Undersökningen avser därmed att utgöra ett kulturhistoriskt bidrag till forskning om 

dekadens, fin-de-siècle-kultur och dandyism. Dessa fenomen har tidigare främst behandlats av 

konst- och litteraturvetare, vilket har skapat en brist på kulturhistoriska perspektiv. Vidare 

relaterar uppsatsen även till pågående forskningsdiskussioner om klass, manlighetsideal, 

konsumtion och nöjesliv vid slutet av 1800-talet.  

 

Manlighet, dekadens och dandyism vid sekelskiftet 1900: en forskningsöversikt 

Den här uppsatsen utgår dels från ett bredare (till stor del internationellt) forskningsfält om 

manlighet, dekadens, modehistoria och dandyism, dels från tidigare studier av den 

stockholmska grilljannen.  

Enligt litteraturvetaren Per Thomas Andersen har dekadensforskningen i stort bestått av 

två huvudsakliga inriktningar; en vid idéhistorisk inriktning som betraktar tankar om 

dekadens (i betydelsen samhällelig och kulturell nedgång) under olika historiska tidsperioder, 

och en snäv litteraturvetenskaplig inriktning som definierar dekadens som den litterära 

epoken mellan naturalismen och modernismen. Det finns dock en överlappning mellan de två 

inriktningarna, då sekelskiftets dekadenta författare ofta själva utgick från tankar om 

samhällets allmänna nedgång, och reagerade på dem i sin litteratur. Samtidigt anser Andersen 

att det idéhistoriska dekadensbegreppet är vagt, och allt för lättvindigt kan appliceras på vitt 

åtskilda tankegods och historiska perioder.3 Den här uppsatsen tillhör den idéhistoriska 

dekadensforskningen, men delar periodisering med den litteraturvetenskapliga definitionen. 

Genom att undersöka hur bilden av grilljannen relaterade till tankar om dekadens bidrar den 

 
3 Per Thomas Andersen, Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900, (Oslo, 1992), 50–54. 
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här undersökningen till att empiriskt undersöka dekadensbegreppets innebörd vid sekelskiftet, 

samt hur det relaterade till tankar om klass och genus. 

Ytterligare ett relevant forskningsfält är forskningen om dandyism, manlighet och 

mode. Som nämnt kan grilljannen beskrivas som en dandy, med betydelsen en man som 

överdrivit sin klädstil i syfte att vara elegant. Tidigare forskning har använt det som ett 

samlingsbegrepp för män som klädde sig överdrivet elegant, men har pekat på det tidiga 

1800-talet som dandyismens födelse. Karaktäristiskt för stora delar av litteraturen om 

dandyism är att den utgår från mer eller mindre biografiska studier av självutnämnda dandys. 

Ett talande exempel är att Ellen Moers i sitt inflytelserika verk om dandyns historia nästan 

uteslutande diskuterar Oscar Wilde som en företrädare för sekelskiftets dandyism. 4 Även 

historisk forskning, som den franska historikern Sabine Melchior-Bonnets bok om 

frivolitetens historia, har tenderat att anlägga biografiska perspektiv på enstaka celebra 

dandys.5 Verk som Moers och Melchior-Bonnets böcker fungerar dock som användbara 

översikter över hur olika former av dandyism sett ut och uppfattats under 1800-talet.  

En annan del av dandyforskningen, som representeras av de brittiska historikerna Brent 

Shannon och Christopher Breward, har beskrivit den arbetardandyism som växte fram i det 

viktorianska Storbritannien.6 Under 1800-talets sista decennier ledde massproduktionen av 

högkvalitativa kläder till att överdriven konsumtion blev möjligt även för män ur medel- och 

arbetarklassen. Den nya formen av arbetardandys hånades för att de försökte klä sig utanför 

sin klasstillhörighet, och skilde sig därmed från den överklassdandyism som har varit föremål 

för de flesta forskares intresse.7 Uppsatsen kommer undersöka eventuella likheter mellan den 

svenska grilljannen och den brittiska arbetardandyn, och likt Shannon lägga vikt vid det 

komplicerade förhållandet mellan klass, maskulinitet och dandyism.  

Dock har både Shannon och Brewards undersökningar en stor brist; de misslyckas med 

att nyansera förståelsen av arbetardandyns sexualitet. Shannon menar att arbetardandyns 

manlighet sällan hånades, eftersom han inte beskrevs som feminiserad, förvekligad eller 

sexuellt avvikande. Likaså hävdar Breward att arbetardandyn kunde uppfylla tidens normativa 

manlighetsideal genom sin socialt acceptabla sexualitet. De vill båda problematisera de 

forskare som tagit för givet att alla dandys stämplades som homosexuella på grund av 

 
4 Ellen Moers, The Dandy: Brummell to Beerbohm (London, 1960), 12–14, 17–19, 287–315. 
5 Sabine Melchior-Bonnet, Det frivolas historia, (2013), sv. översättning, (Stockholm, 2014), 157–170. 
6 Christopher Breward, The Hidden Consumer: Masculinities, Fashion and City Life, 1860–1914, (Manchester, 
1999), 201–205, 245–249; Brent Shannon, The Cut of His Coat: Men, Dress, and Consumer Culture in Britain, 
1860–1914 (Athens, OH, 2006), 121–122. 
7 Shannon, 121, 129–132. 
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kopplingen mellan dandyism och fallet Oscar Wilde.8 Eftersom både Shannon och Breward 

behandlar Storbritannien är det naturligt att de diskuterar Wilde-fallet, men det gör att 

diskussionen om dandyns sexualitet blir allt för förankrad i en specifikt brittisk kontext. Det 

största problemet är dock att de bortser från andra former av problematisk sexualitet än just 

homosexualitet.  

Breward och Shannons forskning tillhör även en pågående diskussion om manlighet och 

mode genom historien. Det tycks finnas en viss oenighet bland historiker om hur mäns 

relation till modekonsumtion såg ut under 1800-talet. Den svenska modehistorikern Anna 

Hedtjärn Wester hänvisar i sin avhandling till historikern David Kuchta som menar att 

herrmodet under 1800-talet drevs mot inconspicuous consumption, i syfte att dölja mäns 

modekonsumtion och intresse. Det manliga idealet blev enkelt och återhållsamt, och i teorin 

ägnade sig män inte åt mode.9 Breward å andra sidan har visat att det fanns ett betydande 

intresse för mode bland olika grupper av män i det viktorianska Storbritannien, som kunde 

använda konsumtion för att uttrycka sin identitet.10 Det tycks finnas en konflikt mellan teori 

och praktik, som även har präglat forskningen. Den här uppsatsen sällar sig inte till en sida, 

utan beaktar både ideal och verklighet i förståelsen av synen på grilljannarnas modeintresse.  

Det har gjorts få undersökningar av 1890-talets stockholmska grilljanne. Den som i 

störst utsträckning behandlat ämnet är historikern Peter K. Andersson, som har studerat dem 

både som stereotyp och som subkultur. Andersson undersöker också bilden av grilljannen i 

Figaro, men stannar vid slutsatsen att grilljannen framställdes som ett socialt hot, som 

utmanade den rådande ordningen genom sin olämpliga klädstil.11 Till skillnad från Andersson 

kommer jag enbart studera bilden av grilljannen i media. Undersökning kommer dock bygga 

vidare på Anderssons slutsatser, genom att lägga vikt vid sambanden mellan fenomen som 

dandyism och fin-de-siècle. Jag kommer därigenom utveckla förståelsen av dessa fenomen, 

hur den fungerade i sin samtid och hur de relaterade till hånandet av grilljannen i media.  

Grilljannen nämns även kort i Björn Ivarsson Lilieblads avhandling om varietéteatern i 

Sverige 1875–1920. Ivarsson Lilieblad behandlar varietéartisten Sigge Wulff som var känd 

under 1890-talet för sina grilljanneparodier, och menar att grilljannen stod i kontrast till tidens 

borgerliga manlighet. Hans fåfänga och excentriska klädstil var stötande, liksom hans 

 
8 Breward, 245–249; Shannon, 145–146, 149. Wilde var sekelskiftets kanske mest kända dandy. Han dömdes 
1895 till straffarbete för att ha haft sexuella kontakter med andra män.  
9 Anna Hedtjärn Wester, Män i kostym: Prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900, (Stockholm, 
2010), 11.  
10 Breward, 2–7, 9–12.  
11 Andersson (2017), 130. 
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ansvarslöshet och utlevelser. Samtidigt kunde grilljannen och liknande parodier eventuellt 

fungera som en form av självidentifikation för den manliga publiken.12 Liksom Ivarsson 

Lilieblad kommer den här uppsatsen undersöka grilljannens relation till varietéteatern, och 

den tydliga spänningen mellan grilljannestilen och borgerliga manlighetsnormer.  

 

Grilljannen som motbild och stereotyp: teoretiska ingångar och centrala begrepp 

Uppsatsen utgår från medievetarna Giorgia Aiello och Katy Parrys definition av stereotyper. 

En stereotyp består av ett antal enkla, fixerade egenskaper. Syftet med stereotyper att befästa 

uppdelningar mellan det normala och det avvikande, genom att reducera framställningen av 

vissa grupper till tydliga och fixerade egenskaper. Stereotyper fungerar ofta som ett sätt att 

befästa dominanta gruppers värderingar och ideal, då  de med makt kan skapa stereotyper 

eftersom de anser sig själva uppfylla samhällets ideal. Kön, klass, sexualitet och ålder är 

kategorier som ofta ingår i skapandet av stereotyper.13 Det är en användbar teoretisk ingång 

då det lägger vikt vid hur stereotypen skapas i relation till makthierarkier. Genom att betrakta 

grilljannen som en stereotyp kommer jag att kunna undersöka vilka egenskaper som fixeras, 

och hur dessa relateras till Figaro-skribenternas vilja att utöva makt och befästa sina egna 

normer.  

Det finns även en historisk förankring som ytterligare motiverar valet av teoretisk 

utgångspunkt; enligt medievetaren Michael Pickering växte stereotyper fram i samband med 

urbaniseringen under 1800-talet, och blev ett sätt att särskilja grupper och upprätthålla 

hierarkier i stadslivets anonyma folkmassor.14 Jag kommer därför att betrakta hur den urbana 

miljön spelade in i konstruktionen av grilljannen som stereotyp, och hur skribenterna använde 

grilljannen för att både definiera sin egen samhällsgrupp och andra.   

Uppsatsen har även hämtat inspiration från den internationella manlighetshistoriska 

forskningen, främst vad gäller användningen av begreppet countertypes. Det lanserades av 

den amerikanska historikern George L. Mosse, som menar att den moderna tidens ideala 

manlighet måste studeras utifrån sina motsatser. Mosse kallar dessa för countertypes. Män 

som inte har ansetts passa in i den dominerande synen på manlighet har ständigt utmålats som 

countertypes, och deras avvikande egenskaper framhävdts som motbilder till den ideala 

 
12 Björn Ivarsson Lilieblad, Moulin Rouge på svenska: Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 
1875–1920, (Linköping, 2009), 154. 
13 Giorgia Aiello & Katy Parry, Visual Communication: Understanding Images in Media Culture (Los Angeles, 
2020), 89–91. 
14 Andersson (2017), 132.  
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mannens egenskaper.15 Mosse har fått en del kritik för att vara allt för ensidig och 

övergripande, men Countertype-begreppet har fått stor spridning bland 

maskulinitetshistoriker. I Sverige har bland annat historikerna Claes Ekenstam och David 

Tjeder använt det i sina respektive undersökningar.16 Genom att betrakta grilljannen som en 

countertype kan fördömandet av grilljannen undersökas som ett sätt att rita upp gränserna för 

ett borgerligt manlighetsideal.  

Skillnaden mellan en stereotyp och en countertype är så pass liten att de fungerar 

kompletterande. Grilljannen kan betraktas som både en stereotyp, skapad av aktörer med makt 

och definierad utifrån några enstaka, fixerade egenskaper, och som en countertype till ett 

borgerligt manlighetsideal. Tillsammans skapar detta uppsatsens teoretiska utgångspunkter.  

I uppsatsen används även begreppet dekadens. Det förekommer i materialet (bland 

annat i ordet ”dekadansfjant” som var en synonym till grilljanne) men har också varit föremål 

för olika forskares definitionsförsök. Den här uppsatsen utgår från en relativt enkel definition, 

i syfte att utröna vad dekadens innebar så som det användes i Figaro. Därför använder 

uppsatsen Peter Thomas Andersens definition av idéhistorisk dekadens. Enligt Andersen 

innebar ordet dekadens i slutet av 1800-talet upplevelsen av en allmän nedgång i samhället. 

Det hade negativa konnotationer, även om mindre grupper av konstnärer, författare och 

intellektuella kunde anamma dekadenstanken för att beskriva sin livsåskådning.17 Genom att 

definiera dekadens som en allmän känsla av samhällets nedgång kommer jag undersöka hur 

den känslan fungerade i relation till synen på grilljannen, och därigenom bidra till förståelsen 

av dekadens, klass, manlighetsideal och samhällsförändringar runt sekelskiftet 1900.  

Ytterligare ett relevant begrepp, som även det förekommer i materialet, är degeneration. 

Enligt forskning om sekelskiftets degenerationstankar har det en liknande innebörd som 

dekadens – en allmän samhällelig nedgång, relaterad till modernitet, demokratisering och 

urban masskultur.18 Ett tredje närbesläktat begrepp är fin-de-siècle. Det användes 

internationellt runt sekelskiftet dels för att beskriva de konstnärliga och litterära rörelser som 

vände sig emot traditionella estetiska ideal, men också på en ny generations ifrågasättande av 

det borgerliga samhällets normer och värderingar som de dömde ut som stela och 

 
15 George L. Mosse, The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity (New York, 1998), 6. 
16 Claes Ekenstam, ”Män, manlighet och omanlighet i historien”, i Män i Norden: Manlighet och modernitet 
1840–1940, red. Claes Ekenstam, Jørgen Lorentzen, (Hedemora, 2006), 30–33; David Tjeder, The Power of 
Character: Middle-Class Masculinities, 1800-1900, (Stockholm, 2003), 21–22. 
17 Andersen, 50–54, 131.  
18 Mark S. Micale, ”France”, i The Fin-de-Siècle World, red. Michael T. Saler (London, New York, 2015), 109–
110.  
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materialistiska.19 Degeneration, dekadens och fin-de-siècle är nära besläktade med varandra. 

De förekommer dessutom alla tre i materialet. Av den anledningen har jag använt definitioner 

som utgår från den specifika historiska kontexten, snarare än abstrakta förklaringsmodeller.  

Som nämnt kan grilljannen beskrivas som en dandy, med betydelsen en man som 

överdrivit sina försök att vara elegant. Dandybegreppet förekommer i materialet, och syftar då 

på det tidiga 1800-talets dandykultur.20 Det har dock inom tidigare forskning använts för att 

beskriva en rad olika identiteter och grupper som känts igen för sin utsvävande klädstil.21 Jag 

kommer därför använda det både analytiskt och empiriskt, men kommer vara tydlig med 

skillnaden i undersökningen.  

Slutligen bör något kort om begreppsanvändningen vad gäller klass nämnas. I materialet 

används begrepp som ”överklass” och ”underklass” som värdeladdade beskrivningar. Figaro-

skribenterna definierade sig själva och sin läsarkrets som tillhörande överklassen, medan 

”underklass” var negativt laddat.22 Det är inte uppenbart exakt vilka som räknades in i 

överklass respektive underklass, speciellt vad gäller olika grupper i medelklassen. För att 

undvika allt för stor begreppsförvirring ”borgerlighet” primärt användas i analysen. I enlighet 

med David Tjeders och Erik Edoffs respektive diskussioner om 1800-talets borgerlighet, har 

borgerligheten definierats som den klass som vid sekelskiftet hade den ekonomiska och 

sociokulturella makten i samhället. Det var borgerligheten som kunde sätta normer, 

exempelvis genom press och litteratur.23 Borgerligheten ska här förstås som en normerande 

grupp, som hade makten att både definiera sig själva och andra samhällsklasser. I de fall då 

uppsatsen diskuterar specifikt socioekonomisk klass används termerna ”arbetarklass”, 

medelklass” och ”överklass”. En viss begreppsförvirring kommer dock tyvärr vara 

ofrånkomlig, då innebörden i Jörgens ordval av Figaro inte alltid är uppenbar. 

 

Grilljannen i Figaro: material och metod 

Uppsatsen är baserad på textmaterial från boulevardtidningen Figaro under 1890-talet. 

Boulevardtidningsgenren var som störst under slutet av 1800-talet, och har beskrivits utförligt 

av mediehistorikern Erik Edoff som sammanfattar dess viktigaste drag. De var veckotidningar 

utan tydliga politiska linjer, som främst behandlade stadslivet i Stockholm och dess 

 
19 Michael T. Saler, ”Introduction”, i The Fin-de-Siècle World, red. Michael T. Saler (London; New York, 2015), 
1–2. 
20 K. B–n., ”Ur grilljanneriets historia”, Figaro, 9/7 1892.  
21 Moers, 12–14, 17–19. 
22 Se exempelvis Figaro, ”Mode-journal för herrar”, Figaro, 27/2 1892.  
23 Erik Edoff, Storstadens dagbok: Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm, 
(Lund, 2016), 11–12, 100, 170–171; Tjeder, 30–32.  
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föränderliga karaktär. Tidningarna innehöll kåserier, krönikor, recensioner, personporträtt och 

politiska kommentarer. De skildrade det stockholmska societets- och nöjeslivet på ett 

personligt och ofta humoristiskt sätt och riktades framför allt till män ur borgerligheten, som 

själva rörde sig i stadsmiljön. 24 Detta gör boulevardpressen till ett högst relevant material för 

att studera sekelskiftets borgerliga Stockholm.  

Ordet grilljanne populariserades i Figaro av dess redaktör Georg Lundström (Jörgen), 

och det var Figaro som satte tonen för beskrivningarna av grilljannen. Även om det spred sig 

till andra tidningar under samma period, och antagligen användes i folkmun redan innan 

Figaro tog det i bruk är Figaro den lämpligaste källan för att studera grilljannen.  

Inledningsvis användes även ”dekadansfjant” synonymt med grilljanne, varför jag även har 

undersökt de artiklar som nämner dekadansfjantar. Grilljannen började diskuteras först 1891, i 

samband med skriverierna om det Mörnerska brodermordet. Greve John Mörner, som sköt 

ihjäl sin bror på grund av en finansiell dispyt, påstods i Figaro vara en grilljanne. Mörner fick 

därför ofta agera representant för alla grilljannar, och de egenskaper som tillskrevs honom 

tillhörde underförstått samtliga.  

En betydande del av texterna i Figaro under 1890-talet var skrivna av Jörgen själv. 

Jörgen hade kontroll över allt som skrevs i tidningen och satte sin personliga prägel på 

innehållet, så till den grad att det i hans dödsruna stod att ”Figaro var Jörgens dagbok”.25 

Tidningens politiska ställningstaganden var även baserade på Jörgens egna åsikter snarare än 

någon bestämd linje.26 Detta gör att jag i stort sett inte har tagit hänsyn till vem som skrivit 

texterna, utan har förutsatt att allt som skrevs om grilljannen var i linje med Jörgens åsikter.  

Det väcker dock frågan om Jörgen och Figaro var representativa för samtidens 

borgerliga värderingar. Jörgen hade bestämda åsikter om bland annat herrmode, och var ofta 

kritisk mot sin omgivning i tidningens återkommande ”Mode-journal för herrar”.27 Samtidigt 

tillhörde han, liksom de andra boulevardredaktörerna den övre medelklassen. Edoff 

argumenterar för att innehållet i boulevardtidningarna, i form av modekritik, recensioner och 

polemik mot andra redaktörers brister, var ett sätt för skribenterna att befästa och stärka 

borgerliga normer.28 Det är möjligt att se grilljannestereotypen i Figaro som ett sådant försök 

 
24 Edoff, 11–15. 
25 Ibid., 33.  
26 Ibid., 14, 34.  
27 Se till exempel: Figaro, ”Mode-journal för herrar”, Figaro, 27/2 1892; Jörgen, ”Modejournal för herrar”, 
Figaro, 7/4 1894; Jörgen, ”Mode-journal för herrar”, Figaro, 22/9 1894.  
28 Edoff, 170–171. 
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att befästa normer, vilket gör det troligt att Jörgens åsikter inte skiljde sig allt för mycket från 

rådande ideal bland Stockholms borgerlighet.  

Jag har gått igenom samtliga texter som behandlade grilljannen och närbesläktade 

fenomen under hela undersökningsperioden 1890–1900. Den största mängden material är 

begränsad till åren 1891–1893, och artiklar från den perioden utgör därför den stora delen av 

det citerade materialet i uppsatsen. Sporadiska diskussioner förekom dock under resten av 

decenniet, vilket motiverar avgränsningen till 1890-talet.29  

Uppsatsen har framför allt utgått från textmaterial, både författat av Figaros skribenter 

och i form av insändare. Ingen större skillnad har gjorts på texttyper som recensioner, kåserier 

och politiska inlägg. En stor dels av materialet kommer från en återkommande spalt, som dök 

upp i Figaro första gången september 1891. Den illustrerades med tre stycken grilljannar i 

karaktäristiska kläder (se Figur 1 på sida 15–16). Spalten användes inledningsvis främst för 

att diskutera grilljannar, men övergick så småningom till att inkludera herrmode, krogar och 

nöjesetablissemang.30 Några annonser har även inkluderats i undersökningen, då de tydligt 

hänvisar till grilljannen (se Figur 2 & 3 på sida 26).31 Jag har undersökt bland annat 

beskrivningar, jämförelser och bildspråk för att se vilka underliggande åsikter dessa ger 

uttryck för. Genomgående har jag även tagit fasta på vad grilljannen jämfördes med, och vilka 

positiva motsatser Figaro ansåg fanns till grilljannens negativa egenskaper.    

 Analysen är uppdelad utifrån tre stycken aspekter; grilljannens yttre egenskaper, 

grilljannens inre egenskaper, och grilljannen i samhället. I den första kategorin, ”grilljannens 

yttre egenskaper”, ingår beskrivningar av grilljannens utseende, kläder och materiella 

tillhörigheter. Den andra kategorin, ”grilljannens inre egenskaper”, innehåller beskrivningar 

av de karaktärsegenskaper som tillskrivs grilljannen, samt de egenskaper som grilljannen 

påstods sakna. Kategorin inkluderar också uppfattningar om grilljannens ekonomi och 

kärleksliv.  Den sista kategorin är ”grilljannen i samhället”. Här kommer jag diskutera vilka 

kulturella och politiska företeelser grilljannen relaterades till. Kategorin inkluderar även 

grilljannarnas koppling till nöjeslivet, och relationen mellan grilljannen och dekadens.  

Uppsatsen kommer också genomgående titta på fyra stycken specifika kategorier; genus 

(manlighet), klass, ålder och sexualitet. Analysen kommer lägga vikt vid hur dessa 

betraktades, och hur de samspelade i skapandet av grilljanne-stereotypen. Detta syftar till att 

 
29 Gerorg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare”, Figaro, 12/9 1891; Anon., ”Det litterära 
’dekadans fjanteriet’”, Figaro, 11/3 1899.  
30 Sir Jonathan, Jörgen, ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891. 
31 ”Fin de Siècle! Unionens nyaste cigarrer i qvaliteter af 15, 12 och 10 öre” Figaro, 7/11 1891; ”Drick! Fin de 
siècle Punsch från Ad. Ulander & Son”, Figaro, 30/1 1892. 
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ge en tydligare bild av vilka tankar som ligger bakom synen på grilljannen och hur dessa 

relaterades till större diskussioner i samhället. 32  

 

Disposition  

Efter ovanstående inledning följer uppsatsens undersökningsdel, som är tematiskt indelad i tre 

kapitel; ”Grilljannens yttre egenskaper”, ”Grilljannens inre egenskaper”, och ”Grilljannen i 

samhället”. Det första kapitlet analyserar beskrivningar av grilljannens karaktäristiska 

utseende, klädstil och påstådda fåfänga. Undersökningens andra kapitel behandlar grilljannens 

karaktärsegenskaper, hans ekonomiska passivitet, hans relation till kvinnor och hans 

opassande beteende i offentligheten. Det tredje och sista kapitlet undersöker grilljannens plats 

i nöjeslivet, och tankar om dekadens och ungdomsgenerationens försämring. Resultaten 

kommer sedan att presenteras i kapitlet ”Sammanfattning och avslutande diskussion” och 

diskuteras som en helhet, i syfte att tydliggöra samspelet mellan de olika 

identitetskategorierna. Slutsatsen är att grilljannestereotypen representerade Jörgens rädsla för 

att borgerliga män höll på att förlora sin särställning, men också hans försök att befästa sina 

normer för hur unga män skulle bete sig och se ut.  

 

 

Grilljannens yttre egenskaper  
 

En stor del av artiklarna om grilljannen handlade om hans utseende, som hånades eftersom 

grilljannen ansågs ful och ej moderiktig. Samtidigt är det uppenbart att kläderna inte enbart 

fördömdes för att de inte var estetiskt tilltalande. Även mode bar med sig sociala och 

kulturella konnotationer. Grilljannens stil och utseende kommer således diskuteras utifrån 

tankar om klass, manlighet och ålder.   

Den första utförliga beskrivningen av grilljannens stereotypa utseende publicerades i 

Figaro i september 1891: 

 
Signalement: 1,78 m. lång, ljusa här [sic], ögon blå, rudimentära mustascher med försök till uppborstning, 
begagnar helst enkeltjusare, i brist därpå näsklämmare, för öfrigt något kobent. Klädedrägt: Mörkblå kort-
kavaj i dillströmssäck-form med två knapprader och breda kantband, deröfver en gul kavaj, ännu vidare 
och kortare, styf, ohygglig, halsjernsskjortkrage, mest liknande far mins gamla »fadermördare», ljus 

 
32 Det finns likheter med så kallad intersektionalitetsteori men uppsatsen har valt att inte konsekvent tillämpa ett 
sådant perspektiv. För en diskussion, se Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet: Problem och 
möjligheter”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, vol. 26 (2005).  
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halsduk, stundom med spännen i nacken, stundom knuten à la örlogsgast, stort skjortbröst, bredrandiga 
grå säckbyxor, uppvikta nedtill, gula skinnskor. Något för kort käpp, mycket tjock, röker cigarr och ser 
dum ut. 33 

 

De drag som här sammanfattas återkom i stort sett alla beskrivningar av grilljannens utseende. 

De viktigaste dragen var den korta kavajen, de vida, uppvikta byxorna, den styva kragen, de 

olikfärgade kläderna, cigarren och den korta käppen. Det gjorde grilljannen till en lätt 

igenkännbar figur, vars utseende bestod av några fixerade drag. Samma drag återfanns även i 

en artikel från 1892, då grilljannen parodierades i naturvetenskapliga termer:  

 
Till det yttre skiljas de lätt från andra djur. Fötterna hafva formen af en tandpetare och de smala benen äro 
insvepta i ett säckliknande omhölje. Ena handen har hos de flesta en tjock, krokig förlängning, hvilken 
liksom hjernpartierna är af trä. Denna förlängning har dessutom det gemensamt med hufvudet att 
tjockleken hos båda är gradmätaren på djurens anseende och fullkomlighet. Halsen är omgifven af ett tätt 
åtsittande fodral, hvilket går så högt upp, att hufvudet icke kan vridas.34 

 

Den satiriska stilen vittnar om att en van Figaro-läsare förväntades känna till grilljannens 

karaktäristiska drag. Detsamma framgår i Figaros illustrationern av grilljannar. De tecknade 

grilljannarna i den återkommande grilljannespalten och annonserna för fin-de-siècle-punsch 

hade typiska drag, så som kavajer, styva kragar, cigarrer, för stora käppar och plommonstop.35 

Grilljannens utseende fick karaktären av stereotyp, så som Aiello och Parry definierar 

begreppet.36 Det är dock nödvändigt att närmare betrakta några av de egenskaper som 

utgjorde stereotypens grundstenar.  

Grilljannens fysiska utseende varierade i beskrivningarna. Ibland var han smal, ibland 

tjock, men generellt kort och ful.37 Det viktigaste verkar ha varit att framställa honom som 

oattraktiv, oavsett vilka drag det handlade om. Det var dock inte ovanligt att fysiska drag 

korresponderade med karaktärsdrag i beskrivningarna. Exempelvis påstods greven John 

Mörner ha ”vårdade dekadans-fjant-naglar”.38 Det var troligen en anspelning på grilljannens 

påstådda sysslolöshet och förfining, men kanske även en insinuation om feminin fåfänga. 

Vidare beskrevs Mörner som följande:  

 

 
33 Sir Jonathan, Jörgen, ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891. 
34 Anon., ”Grilljannen”, Figaro, 30/1 1892.  
35 Sir Jonathan, Jörgen, ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891; ”Drick! Fin de siècle 
Punsch från Ad. Ulander & Son”, Figaro, 30/1 1892. Se Figur 1 på sida 15–16 och Figur 3 på sida 26.  
36 Aiello & Parry, 89–91. 
37 Sir Jonathan, Jörgen, ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891; Anon., ”Det rätta 
begreppet” Figaro, 12/3 1892.  
38 Jörgen, ”Hos polisen”, Figaro, 10/10 1891. 
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Han bugade sig ej ens för polismästaren och underståthållaren. Han stannade med någet [sic] nedböjdt 
hufvud och i en oestetisk ställning, en energilös ställning på benen. Som genast stämde den nervöse och 
genomestetiske Jörgen ovänligt emot honom.39 

 
Mörners, och därigenom alla grilljannars hållning vittnade om orkeslöshet och svaghet. 

Dessutom kontrasterades han mot Jörgen som var ”nervös” och ”estetisk”. Erik Edoffs han 

hur redaktörerna på de olika boulevardtidningarna försökte bekräfta sin manlighet genom att 

anklaga konkurrenterna för att vara omanliga (till exempel anklagade Jörgen Budkafvlens 

redaktör Janne Bruzelius för att vara alkoholist, och Bruzelius svarade med att teckna Jörgen i 

kvinnokläder).40 Grilljannestereotypen kan tolkas som ett liknande försök. Jörgen, som enligt 

sig själv förkroppsligade ett eftersträvansvärt manlighetsideal, försökte befästa det idealet 

genom att jämföra sig med Mörners och grilljannarnas motsatta egenskaper. 

Det i Figaro mest karaktäristiska plagget för grilljannen var kavajen. När Jörgen 

diskuterade herrmode i sina återkommande modejournaler nämnde han ofta kavajen i 

samband med grilljannarna. Ibland kallades grilljannarna för ”stubbsvansade” eller 

”kortstubbade”, vilket antagligen syftade på kavajens längd och avsaknad av skört. Jörgen 

närde bestämda åsikter om kavajens olämplighet; den var ett medel- och arbetarklassplagg 

och borde därför inte bäras av män ur de övre klasserna.41 En stor del av fördömandet av 

grilljannen gick därför ut på att de inte klädde sig i enlighet med sin klasstillhörighet:  

 
Våra stubbsvansade, rundkulligt betjenthattade grilljannar – till och med löjtnanterna – äro klädda efter 
det wien-halfherre-mode, som Sigge Wulff ytterligare karrikerade. Och ej efter det torra, enkla, värdiga, 
korrekta, alltid öfverklassiska paris-london modet, som är raka motsatsen.42 

 

Grilljannen klädde sig enligt Jörgen efter en halvherrestil. Ordet halvherre betydde vid den 

här tiden ungefär män ur lägre samhällsklasser som försökte framstå som finare genom sina 

kläder och manér.43 Dessutom bar han kavaj och ”betjenthatt”, vilket signalerar att hans 

klädstil inte motsvarade hans ställning. Jörgen lyfte även fram det ”torra, enkla, värdiga, alltid 

öfverklassiska” modet han ansåg var motsatsen till grilljannens stil.  

Jörgen ansåg att grilljannen var problematisk då han klädde sig som en man ur 

arbetarklassen. En möjlig tolkning av Jörgens ogillande är att grilljannen var en uppkomling 

som försökte förbättra sin ställning genom sina kläder. Brent Shannon beskriver en liknande 

 
39 Jörgen, ”Hos polisen”, Figaro, 10/10 1891.  
40 Edoff, 171–172.  
41 Figaro, ”Mode-journal för herrar”, Figaro, 27/2 1892; Jörgen, ”Modejournal för herrar” Figaro, 7/4 1894; 
Jörgen ”Mode-journal för herrar” Figaro, 22/9 1894; Jörgen, ”Modejournal för herrar” Figaro, 21/9 1895.  
42 Figaro, ”Mode-journal för herrar”, Figaro, 27/2 1892.  
43 ”Halvherre”, Svenska Akademiens ordbok (SAOB), (tryckår 1930), 
https://www.saob.se/artikel/?seek=halvherre&pz=1#U_H1_175589 (Hämtad 2020-05-25).  
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attityd gentemot den brittiska arbetardandyn. När män ur medel- och arbetarklassen började 

härma överklassens stil skapade det en rädsla för att de synliga gränserna mellan klasserna 

skulle suddas ut.44 Även Peter K. Andersson menar att grilljannen representerade en rädsla för 

uppkomlingar som rubbade sociala förhållanden genom sin stil.45 Det är dock lika möjligt att 

tolka reaktionen mot grilljannestilen som en rädsla för att folkliga klädstilar höll på att bli 

moderna även inom överklassen. Grilljannarnas faktiska sociala bakgrund framgick sällan, 

men det finns indikationer i materialet på att i alla fall en del av dem tillhörde borgerligheten. 

Samtidigt hävdade Jörgen att alla grilljannar var klädda som halvherrar.46 Även om det 

fortfarande rörde sig om utsuddade klassgränser uttryckte Jörgens grilljannestereotyp minst 

lika mycket en rädsla för folkliga influenser i det borgerliga modet.  

 Ytterligare ett av grilljannestereotypens karaktäristiska drag var de uppvikta byxorna. 

Dessa framställdes som onödiga och överdrivna. Till exempel gav Jörgen rådet att ”våra 

grilljannar böra inte onödigt vika upp sina byxor. Det brukas bara då gatorna är våta. Eljes är 

det fånigt och dumt.”47 De uppvikta byxorna tjänade inget egentligt syfte annat än estetiskt, 

vilket retade Jörgen som ansåg att grilljannestilen var osmaklig och överdriven.48 Till viss del 

kan det förklaras med Jörgens modeintresse. Jörgen reagerade kontinuerligt på grilljannarnas 

strävan efter att vara fashionabla eftersom det inte stämde överens med hans egen smak. 49  

Grilljannens överdrivna modeintresse gör honom även jämförbar med andra 

dandystereotyper genom tiderna. I en Figaro-artikel jämfördes grilljannen med en mängd 

olika historiska eleganter, däribland det tidiga 1800-talets dandy, som skribenten samtliga 

ansåg var en ”karikerad öfverdrift af lokal-elegans”.50  Enligt Sabine Melchior-Bonnet 

kännetecknades dandyn, oavsett era, av sin extravaganta klädstil och frivola intresse för det 

egna utseendet. Dandyism var också ett brott mot borgerliga förväntningar på sparsamhet och 

nyttighet.51 Figaros grilljanne tillhörde samma kategori av föreställningar om män som gick 

emot sin tids förväntningar på stilmässig måttlighet och klädernas praktiska funktion. 

Grilljannen kan därför betraktas om en variation på dandyn, den överdrivna eleganten.  

 
44 Shannon, 122.  
45 Andersson (2017), 136. 
46 Georg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare”, Figaro, 12/9 1891; Jörgen, ”Detektiven”, 
Figaro, 3/9 1892. 
47 Figaro, ”Mode-journal för herrar”, Figaro, 27/2 1892.  
48 Jörgen, ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891. 
49 Sir Jonathan, Jörgen, ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891; Andersson (2017), 
144. 
50 K. B–n, ”Ur Grilljanneriets historia”, Figaro, 9/7 1892. 
51 Melchior-Bonnet, 165–166, 168–170.  
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Samtidigt avslöjar detta en djupare motvilja mot grilljannens problematiska manlighet 

och klasstillhörighet. Återhållsamhet var för 1800-talets borgerliga män en dygd när det 

gällde mode. Forskning om 1800-talets manliga modekonsumtion har dock visat att det inte 

nödvändigtvis stämde överens med verkligheten.52 Glappet mellan ideal och verklighet skulle 

dock kunna förklara Jörgens attityd mot grilljannemodet:   

 
Men herrarne, äfven de kläd-intresserade, äro dock ej damer. De ha sundt förnuft och äro inga små söta 
djur. Den svarta drägten är berättigad. [---] Det ligger sann aristokrati i detta. Det är aldrig svårare att vara 
elegant än i en drägt som bäres af hela verlden, äfven plebs. Små märkliga nyanser bilda här hela 
elegansen. I motsats till hvad i barbariets och medeltidens och vildarnes efter rang och stånd utspökade 
drägter är fallet. (Jag och halfhr Klothamn bära samma slags frackdrägt. Det är demokratiskt, tyckes 
samhälls-upplösande. – Bah! En halt anka ser att jag är boren herre, han dräng.) 
   Då nu storskräddarne och de sysslolösa eleganterna bjuda en onödig revolution, så lyda ej de bättre 
ungkarlarne, de gifta och mogna. Blindt. Såsom damerna skolat lyda. Om deras storskräddare befallt. Ty 
de söta djuren hade då prompt alla i hast »inte haft något att taga på sig» – för att kunna »likna folk.» 
[---] Så ej nu herrarne. Som ha litet själ. Och sjelf betala sina kläder. Eller känna litet ansvarskänsla mot 
sina fordringsegare.53 

 

Jörgens syn på mode och manlighet blir här tydlig. Det var acceptabelt för en man att vara 

modeintresserad, men inte på ett extravagant vis. Män skulle klä sig enkelt men elegant, och 

inte följa modets nycker på det sätt kvinnor gjorde. Även om han inte explicit talar om 

grilljannar här går det att anta att samma tankesätt färgade hans åsikter om dem. Idealet mötte 

dock en annorlunda verklighet, i form av grilljannarnas konsumtionsmönster, som tycks ha 

varit allt annat än återhållsammt. Det är möjligt att konflikten mellan ideal och verklighet låg 

till grund för Jörgens ogillande.  

Samtidigt var klass också viktigt; i citatet ovan var den enkla men eleganta dräkten ett 

sätt för borgerlighetens män att särskilja sig från arbetarklassen. Detaljer som material och 

skurning skiljde den borgerliga mannen från arbetaren.  

En avslutande viktig aspekt av grilljannestereotypen var promenadkäppen. Den 

framställdes som för kort, tjock och buren under armen eller med nederdelen uppåt.54 Det 

fråntog den dess egentliga funktionen, och förvandlade den till en symbol för status och 

frivolitet. Liksom med de uppvikta byxorna gick det emot Jörgens måttfulla och behärskade 

ideal. Peter K. Andersson har i en artikel diskuterat promenadkäppens roll i en brittisk diskurs 

om urbanitet, mobilitet och borgerlighet. Andersson beskriver hur bärandet av käppen som en 

funktionslös accessoar blev associerad med folkliga former av dandyism (ett av Anderssons 

 
52 Breward, 2–7, 9–12; Hedtjärn Wester, 11.  
53 Jörgen, ”Modejournal för herrar” Figaro, 7/4 1894.  
54 Sir Jonathan, Jörgen, ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891; Anon., ”Grilljannen” 
Figaro 30/1 1892; Jörgen, ”Mode-journal för herrar” Figaro, 19/11 1892. 
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exempel på sådana var just grilljannen) och därför hånades i media. Dessutom menar 

Andersson även att bärandet av käppen kunde fungera som ett uppror mot äldre generationers 

förväntningar på självkontroll, enkelhet och praktikalitet. 55 Med det i åtanke är det 

nödvändigt att betrakta ålder så väl som klass som en viktig aspekt av fördömandet av 

grilljannen. Promenadkäppen, och för den delen hela grilljannens utstyrsel, kan tolkas som en 

symbol för ungdomens avvikande från den äldre generationens ideal och normer.  

Sammanfattningsvis fungerade beskrivningen av grilljannens utseende som delar i 

skapandet av en stereotyp. Några lätt igenkännbara drag, så som kavajen, de uppvikta byxorna 

och den korta käppen fixerades och fick representera hela grilljannestilen. Stereotypen 

avslöjar vid närmare betraktelse dock djupare rädslor. Samspelet mellan klass, manlighet och 

ålder präglade synen på grilljannens utseende. Ur ett klassperspektiv var grilljannen 

problematisk då han stod för ett utsuddande av tydliga klassgränser. Samtidigt som han enligt 

Jörgen var en uppkomling som försökte klä sig likt överklassen och den övre medelklassen 

symboliserade han också en rädsla för att mer folkliga stilar skulle bli moderna bland 

borgerlighetens män. En annan del av problemen med grilljannens utseende var att han inte 

bara klädde sig på ett sätt som ansågs opassande för borgerliga män, utan också att han klädde 

sig extravagant och på ett sätt som stack ut. Opraktiska inslag, så som de uppvikta byxorna 

eller den för korta och tjocka promenadkäppen tjänade inget egentligt syfte och passade 

därför inte in i Jörgens enkla och behärskade modeideal. Måttfullhet, både vad gällde stil och 

konsumtion, var ett sätt för borgerliga män att särskilja sig från kvinnor och arbetare.  

 

    

 
55 Peter K Andersson, ”The Walking Stick in the Nineteenth-Century City: Conflicting Ideals of Urban 
Walking”, The Journal of Transport History, vol. 39 (2018), 280–282, 285–287. 
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Figur 1: Den återkommande grilljannespalten. Illustrationen föreställer tre stycken grilljannar 

med typiska plommonstop, monoklar, styva kragar och kavajer. De bär dessutom varsin 

promenadkäpp under armen – ett typiskt grilljannedrag.56  

 

 

Grilljannens inre egenskaper 
 

Grilljannen hånades inte bara för sitt utseende, utan även för sina inre egenskaper. Liksom 

beskrivningarna av utseendet överdrevs dessa till absurditet. Ändå avslöjar grilljannens 

karaktärsegenskaper, hans ekonomi, hans relation till kvinnor och hans umgänge 

bakomliggande uppfattningar om manlighet, klass, sexualitet och ålder. Kapitlet behandlar två 

huvudsakliga områden; grilljannens passivitet, både personlighetsmässigt och ekonomiskt, 

och hans opassande agerande vad gäller alkohol, relationen till kvinnor och i offentligheten.   

Beskrivningarna av grilljannens karaktärsegenskaper dominerades av hans påstådda 

svaghet och brist på handlingskraft:  

 
Grilljannen är ett nyligen upptäckt ryggradsdjur, som dock står på gränsen till de ryggradslösa, är 
tvåhändt men krälande, har tunt, halfjumt blod och föder sällan några ungar. Det är det hittills högst 
utvecklade af alla djurslag, på grund af sin fina benbyggnad i besittning af ringa kroppskrafter, men 
utrustadt med ovanliga förmögenheter. [---] De äro för öfrigt temligen ofarliga, men lata och fordrande 
och låta alltid underhålla sig af slägtingar. Utmärkande egenskaper äro dumhet, oförskämdhet och 
egenkärlek, utbildade i en förut ouppnådd grad.57   

 

I citatet ovan är han ryggradslös, krälande och har ”tunt, halfjumt blod.” Det är metaforer för 

feghet och bristande livskraft. Samma tankesätt återfanns i den första artikeln om grilljannar, 

som publicerades hösten 1891 i samband med Mörnerska mordet: ”hvilka slynglar – utan tro, 

arbetskraft, entusiasm, ja skönhetssinne – sjelfva kalla sig fin-de-siécle-herrar, men Figaro 

hädanefter vill kalla »dekadans fjantar»”58 Här framställs grilljannen som svag, ambitionslös 

och i stort sett likgiltig inför livet.  

Idén om passivitet och kraftlöshet återkom också i påståendena om grilljannens 

ekonomi. Vanliga motiv i beskrivningarna var att grilljannen levde över sina tillgångar, inte 

arbetade, lånade pengar och spenderade dem på alkohol, prostituerade och dyra kläder. I en 

beskrivning av grilljannens karaktäristiska drag påstod Jörgen att ”Grilljanne är en specifik 

 
56 Sir Jonathan, Jörgen, ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891. 
57 Anon., ”Grilljannen”, Figaro, 30/1 1892.  
58 Georg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare”, Figaro, 12/9 1891.  



 

 

17 

stockholmare: en ung herre som går till Jones på auktoritet, äter och dricker hvad som helst, 

[…] gör ingenting, (utom skulder), […] lånar pengar af procentare, helst mot falska 

reverser”59 Grilljannens främsta källa till inkomst var enligt Jörgen lån som inte utfärdades på 

hederliga grunder. Även artiklarna om John Mörner, i samband med att Mörnerska mordet 

uppdagades, var tydliga exempel på den aspekten av stereotypen. Mörner sköt sin bror på 

grund av en dispyt över obetalda skulder, och stal sedan pengar från brodern för att kunna 

köpa sprit och besöka prostituerade. Detta, ansåg Jörgen, var ett typiskt agerande för en 

grilljanne.60 Mörners inställning till ekonomi och frivola spenderande lyftes som typiskt för 

alla grilljannar, och blev en viktig del av stereotypen.  

I kontrast till grilljannens slösande ställdes sparande och arbetsamhet:   

 
 Utan emedan de äro dekadans-fjantar ha de förargat den reellt och sparsamt arbetsamme och öppet 
sannings-talande Jörgen och Figaro. [---] Må den enklaste arbetare fullt klart fatta att den arbetsoduglige, 
men tärande och lånande dekadansfjanten, om ock 30 år och betitlad, alltid är öfvermage och halfherre. [-
--] Rätt är rätt. Och mycket enkelt: arbeta och spara!61 
 

Det är tydligt att detta var viktiga delar av Jörgens bild av hur en man skulle vara. Han 

utmålade sig själv som flitig, sparsam och ärlig, och därför upprörd över grilljannarnas 

hejdlösa spenderande. Samtidigt framställdes grilljannen i citatet ovan som sämre än till och 

med ”den enklaste arbetare”, just på grund av sina ekonomiska vanor. Grilljannen skulle 

därigenom förstås som ännu längre ner i hierarkin än arbetaren, som trots allt tjänade sina 

egna pengar. Det komplicerar till viss del tolkningen av klass i bilden av grilljannen. Som 

tidigare nämnt framställdes grilljannen ofta som en arbetarklasstil, och därför motsatsen till 

det Jörgen ansåg var ett korrekt, borgerligt sätt. Ordet ”halvherre” användes dessutom ofta i 

betydelsen man ur de lägre klasserna som försöker vara finare än han är. Här framställs 

grilljannen dock som en halvherre oavsett sin faktiska klasstillhörighet (”betitlad” syftar 

antagligen på Mörners grevetitel), och på grund av sin livsstil som sämre än vanliga arbetare.  

Av den anledningen kan det vara relevant att betrakta fördömandet av grilljannens 

inställning till pengar utifrån tankar om manlighet. Grilljannen framställdes som passiv 

gällande sina pengar; han tjänade dem inte själv utan tvingades låna för att kunna spendera. 

Det var motsatsen till den strävsamhet och sparsamhet som Jörgen lyfte fram som ett 

manlighetsideal. Under det sena 1800-talet förväntades män tjäna sina egna pengar. Enligt 

manlighetshistorisk forskning var ekonomisk framgång och självständighet ett ideal under 

 
59 Anon., ”Det rätta begreppet”, Figaro, 12/3 1892.  
60 Georg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare”, Figaro, 12/9 1891; Jörgen, ”Hos polisen”, 
Figaro, 10/10 1891; Anon., ”Låtom oss vara rättvisa, Figaro, 31/10 1891.  
61 Georg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare”, Figaro, 12/9 1891.  
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andra hälften av 1800-talet. I motsats till den aktiva, arbetande mannen sågs kvinnan passiv 

och ekonomiskt beroende. Även om uppdelningen i praktiken var mindre strikt fanns det ändå 

olika förväntningar på män och kvinnors konsumtion och spenderande.62 Sådana 

förväntningar var, som redan nämnt urskiljningsbara i Jörgens syn på män respektive 

kvinnors inställningar till mode och konsumtion.63 Det är möjligt att grilljannen framställdes 

som problematisk eftersom han inte levde upp till ideal om den aktiva, arbetande och 

ekonomiskt framgångsrika mannen. Istället närmade han sig kvinnans roll som passiv och 

spenderande. Även om grilljannens ekonomiska vanor inte rent ut beskrevs som feminina 

finns det skäl att tolka kritiken mot dem som ett förnekande av grilljannens manlighet.   

En annan form av kritik mot grilljannens beteende gällde hans alkoholkonsumtion. 

Grilljannarna beskrevs även som ”mycket begifna på starka dricker”.64 Ofta diskuterades 

drickandet i samband med att deras tillhåll, krogar så som Jones Grill på Norrmalmstorg, 

anklagades för att servera sprit utan rättigheter.65 Huruvida det var sant eller ej går inte att 

avgöra utifrån materialet i Figaro, men det gav onekligen ett sken av otillbörlighet över 

grilljannarnas alkoholkonsumtion. Överdrivet drickande var en av de största bristerna en 

borgerlig man kunde ha vid den här tiden. Den alkoholiserade mannen var en vanlig 

countertype till den borgerliga manlighetens måttfullhets- och självkontrollsideal. Erik Edoff 

har visat hur Jörgen och Figaro ifrågasatte Janne Bruzelius (redaktör för den konkurrerande 

boulevardtidningen Budkafvlen) manlighet genom att utmåla honom som försupen.66 

Grilljannen uppfattades därför troligtvis som omanlig på grund av sina excesser och sitt 

utsvävande leverne. 

Ogillandet mot utsvävningar var även tydligt i grilljannens relation till kvinnor. Han 

beskrevs som ungkarl och barnlös, men inte sexuellt avhållsam. I artiklarna om John Mörner 

lyftes det faktum att han besökte prostituerade som ett typiskt grilljannedrag, Det antyddes 

även att prostituerade, eller åtminstone kvinnor som inte var lämpliga att umgås med, togs 

med till Jones Grill.67 Likaså antogs grilljannen vara ”bekant med alla liderliga 

qvinnspersoner”68, och Jörgen hävdade att han ” skryter af sina »erföringar»”69 Grilljannens 

 
62 Breward, 2–3; Tjeder, 32, 199–201, 206–207.  
63 Jörgen, ”Modejournal för herrar”, Figaro, 7/4 1894.  
64 Anon., “Grilljannen”, Figaro, 30/1 1892.  
65 Georg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare” Figaro, 12/9 1891; Anon., ”För kongl. polisen”, 
Figaro, 28/11 1891.  
66 Edoff, 163; Tjeder, 75, 84–85.  
67 Georg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare”, Figaro, 12/9 1891; Jörgen, ”Hos polisen”, 
Figaro, 10/10 1891; Anon., ”Vid fjerde ransakningen…” [första tre orden används istället för titel], Figaro 7/11 
1891. 
68 Sir Jonathan, Jörgen, ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891.  
69 Anon., ”Det rätta begreppet”, Figaro, 12/3 1892.  
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sexualitet kan således sammanfattas som icke-reproduktiv och utanför äktenskapet. Dessutom 

menade Jörgen att grilljannens existens var ett symptom på osedlighet bland ungdomen.70 

Sedlighet, i betydelsen en strikt sexualmoral var en bärande del av 1800-talets borgerliga 

ideal. Självbehärskning, avhållsamhet och en sund, inomäktenskaplig sexualitet i 

fortplantningssyfte var för 1800-talets borgerlighet ett sätt att hävda sig själv och befästa sin 

egen makt och särställning. Även om sexualmoralen hade börjat kritiseras vid seklets slut, till 

exempel genom sedlighetsdebatten under 1880-talet, var självkontroll och reproduktiv 

sexualitet fortfarande dominerande.71 Grilljannen bröt mot samtliga av dessa förväntningar 

Till skillnad från vad mycket av den internationella forskningen om olika typer av 

arbetardandys vid sekelskiftet har hävdat kunde grilljannens sexualitet vara problematisk trots 

att det inte fanns någon koppling till homosexualitet. Det är missvisande att applicera 

påstånden från historiker som Brent Shannon, om att arbetardandyns sexualitet aldrig 

uppfattades som hotfull då den var riktad mot kvinnor, på grilljannen.72 Det bygger på ett 

antagande att homosexualitet var den enda formen av avvikande sexualitet vid sekelskiftet, 

och att allt heterosexuellt begär var acceptabelt. Bilden av grilljannens sexualitet visar tydligt 

att sexualmoralen, åtminstone i Sverige, var betydligt snävare.  

En sista aspekt av kritiken mot grilljannens beteende och inre egenskaper var hans 

påstådda oförskämdhet och oförmåga att bete sig på ett korrekt sätt i offentligheten. 

Grilljannen utmålades ofta som grälsjuk, eller nästintill halvkriminell. Det opassande 

beteendet kopplades dessutom generellt ihop med att grilljannarna främst tycktes umgås med 

varandra.73 Figaro rapporterade vid flera tillfällen korta anekdoter om grilljannarnas beteende 

i offentliga miljöer. Exempelvis publicerades hösten 1891 en text om en grupp grilljannar, 

som under en varietéföreställning hade börjat bete sig illa och störa resten av publiken: 

 
Om en stund började de – enligt sin älskliga, men otroliga pojkslyngelvana – att störa föreställningarne, 
hyscha och applådera på oriktiga ställen, hånande tillropa de spelande och – kasta sockerbitar åt dem. 
Som af dylika herrar anses – qvickt. Publiken hyschade. Men oblygheten ökades. Hyschningarna 
behagade syn- och hörbarligen ungherrarne.74 

 

 
70 Jörgen, ”Skollärare-kårernas och ungdomens faktiska förfall”, Figaro, 1/4 1893; Jörgen, ”Tjinonans resa”, 
Figaro, 7/1 1898. 
71 Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria: Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950, (Hedemora, 
1993), 205, 207, 223–224, 234–235, 243, 245.  
72 Shannon, 149. 
73 Sir Jonathan, Jörgen ”Grilljannen, dekadansfjantens yttre fägring”, Figaro, 26/9 1891; Karl, ”Sju grilljannar”, 
Figaro 24/10 1891; Anon., ”Det rätta begreppet”, Figaro, 12/3 1892; Figaro, ”Berns salonger och dålig annan 
varieté”, Figaro, 22/6 1895.  
74 Karl, ”Sju grilljannar”, Figaro, 24/10 1891.  
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Grilljannarna upphörde inte förrän en äldre man, beskriven som ”en stor, fint utseende herre 

som det tycktes: en medelåldrig officer”, skällde ut dem inför resten av publiken.75 

Grilljannen, som i Figaros skildringar ofta återfanns i offentliga miljöer så som varietéer och 

krogar, utmålades uppenbarligen som störande. Detta kan förstås på olika sätt; ett opassande 

beteende visade på okunskap om sociala normer, vilket Jörgen inte tog lätt på. Den typen av 

utsvävningar gick dessutom tvärt emot det borgerliga återhållsamhetsideal Figaro ville 

representera. 

I artikeln tycks grilljannarnas agerande dock förklaras utifrån deras ålder, och deras 

beteende kallades för en ”pojkslyngenvana”. Det är även en möjlig förklaring till ogillandet 

av grilljannen överlag. Anspelningar på ålder var vanliga. Exempelvis menade Jörgen att de 

flesta ”borna stockholmsodågor” var grilljannar. 76 Grilljannen framställdes även som ett 

symptom på ”sedligt, intellektuelt [sic] och ekonomiskt förfall” hos ungdomen.77 Det är 

tydligt att deras ålder sågs som en viktig del i förklaringen av grilljannens problematiska 

beteende. Enligt manlighetshistoriker David Tjeder uppfattades ungdomsåren som en speciellt 

utmanande period i formandet av en borgerlig manlighet, som till stor del bestod av 

självkontroll. Unga män hängav sig lättare åt sina drifter och blev lättare vilseledda av 

frestelser i världen, så som alkohol, sex och spelande.78 I ljuset av det är det möjligt att tolka 

grilljannen som ett uttryck för oro över unga mäns otyglade utsvävningar och bristande 

manlighet. 

Ålder, manlighet och sexualitet samspelade även med klass i Jörgens förkastande av 

grilljannens beteende. I en artikel jämförde han grilljannar med andra unga män: ”de bättre 

ungkarlarne af det slag, som är mogen öfverklass i vanor och ej osäkra och lätt-pudrade 

grilljannar, för bråk, gräl och slagsmål benägna.”79 Goda vanor kallades för ”öfverklass”, och 

var motsatsen till grilljannarnas olämpliga beteende. Överklassvanor ska antagligen tolkas 

som borgerliga vanor; som redan nämnt tillhörde Jörgen själv borgerligheten och skrev för en 

borgerlig publik. Det var troligen sina egna ideal som han ville lyfta som goda vanor.  

 

 

  

 
75 Karl, ”Sju grilljannar”, Figaro, 24/10 1891. 
76 Jörgen, ”Detektiven”, Figaro, 3/9 1892. 
77 Jörgen, ”Skollärare-kårernas och ungdomens faktiska förfall.” Figaro, 1/4 1893.  
78 Tjeder, 46–47. 
79 Figaro, ”Från Opera-källaren till du Nord”, Figaro, 13/2 1892.  
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Grilljannen i samhället 

 
Hittills har grilljannens yttre och inre egenskaper behandlats, och hur dessa relaterade till 

större diskussioner om manlighet, klass, sexualitet och ålder. Grilljannen hånades dock inte 

bara för sin egen personlighet, utan kopplades ständigt samman med en rad olika 

samhällsfenomen. Ett vanligt inslag var att Jörgen och Figaro skuldbelade företeelser 

tidningen ogillade för grilljannens existens. Grilljannen framställdes också som ett symptom 

på ungdomens förfall och kulturell dekadens. Det här kapitlet diskuterar några av de 

samällsfenomen grilljannen kopplades ihop med, samt tankar om ungdomens förfall, och 

relationen mellan grilljannen fin-de-siècle och dekadens.  

Ett genomgående tema i diskussionerna om grilljannen var att han representerade 

ungdomens förfall. Grilljannen sågs som den mest extrema formen av en generellt misslyckad 

ungdomsgeneration. Jörgen gjorde återkommande jämförelser mellan sin egen generations 

ungdom och den moderna grilljannen:  

 
Ty vi, nu medelålders män, voro nog i ungdomen slynglar. Men skol- och husagade slynglar med litet 
seder, mycken entusiasm, en viss tro och mycken lyftning, söner som vi voro af byronism, 
borgarrevolutioner och nationalitets-befrielsekrig. Och de af oss, som inte blifvit privatbanksskurkar, 
cobdenklubbare och borgensmän äro föga samhällsvådliga. Tvärtom: det är just vi, nu medelåldriga, inom 
konst, literatur, ekonomi, politik – och ej dekadans-fjant-ungdomen – som gjort front mot 
fosterlandsförräderiet, kompromisserna, frikyrko-jesuitismen, bennichianismen, frihandeln och den krassa 
manchester- och cobden-läran.80 

 
Fostrade som vi voro af de stora omhvälfningarne och verldshändelserna samt nationalitets-
frihetsstriderna och fosterlandskänslan. Hvadan vi nog kunna bli relativt lata och sprättiga, men alltid 
dock bibehöllo i yttre och inre måtto vår individualitet. I motsats till nutidens toma [sic] grilljannar, dessa 
aplika, fula gorillor, foster af frihandel, sport, frikyrklighet, platt naturalism, värnepligt, konton pro 
diverse, bismarckeriet och riksdagskompromisserna. Men framför allt: foster af bristande skoltukt, 
varietéer, småborgerlig dramatik, falsk humanitet och en fadd byråkratism, under stora affärsmän och 
män af ära.81 

 

Den äldre generationen framställdes kontinuerligt som uppvuxen i en bättre, manligare och 

mer storslagen tid. Nutiden, däremot, framstod som misslyckad både kulturellt och politiskt.  

De samhällsfenomen som gavs skulden för ungdomens förfall var framför allt sådant som 

Figaro ogillade politiskt; Jörgen var starkt emot bland annat frihandel, värnplikt och 

avskaffandet av skolaga. Även kulturella företeelser som varietéväsendet och naturalistisk 

konst och dramatik lyftes fram som tecken på en fördärvad samtid. Detsamma gällde urbana 

 
80 Georg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare”, Figaro, 12/9 1891.  
81 Jörgen, ”Henrik Rosén. Brasilianska republikens förste generalkonsul i Sverige-Norge”, Figaro, 23/1 1892.  
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förändringar, som den ökande mängden cyklister i stadsmiljön och den nyligen införda 

spårvagnstrafiken.82 Dessutom kunde Jörgen smutskasta sina konkurrenter genom att beskylla 

den för att vara grilljannar, eller för att ligga bakom några av de samhällsföreteelser som 

kritiserades. Till exempel skrev han att ungdomens försämrats av ”det välgörande 

prygelstraffets misskrediterande af de moderna rektorerna, den lägre pressen samt familjen 

Hierta och slikt patrask.”83 Med andra ord kunde grilljannen fungera som ett slagträ i de 

politiska och kulturella frågor Jörgen var engagerad i. Samtidigt vittnar det också om en 

rädsla för förändring, och en upplevelse av att dåtiden var bättre än nutiden.  

Ett exempel på hur samtidens politiska diskussioner, tankar om den problematiska 

ungdomen och bilden av grilljannen samspelade var relationen mellan grilljannen och 

varietéteatern. Varietén var en form av blandad underhållning med inslag av bland annat sång, 

dans och komik som uppfördes i lokaler med utskänkningstillstånd. Nöjeshistorikern Björn 

Ivarsson Lilieblad har visat att varietén under 1890-talet var en viktig del den urbana miljön 

och en plats där olika samhällsklasser möttes. Samtidigt uppskattades inte varietén av alla. 

Publiken hade ett rykte om sig att vara stökig, och under 1890-talet pågick en häftig debatt 

om varieténs sedlighet. Företrädare för den borgerliga pressen menade att varieténs 

utmanande innehåll skulle vara skadligt för de unga män som utgjorde majoriteten av 

publiken. Nykterhet och måttfullhetsideal var också centrala i debatten, som slutligen ledde 

fram till ett riksdagsbeslut om förbud mot utskänkning vid varietéerna.84  

Utöver Jones Grill, som redan diskuterats i samband med grilljannarnas 

alkoholkonsumtion, var varietéteatern den miljö Figaro oftast placerade grilljannen i. I flera 

korta artiklar och insändare beskrev skribenterna hur grupper av grilljannar besökte 

Stockholms varietéer och betedde sig illa. I ett exempel störde de framträdandet genom att 

applådera vid fel tillfällen och kasta sockerbitar på skådespelarna. I en annan insändare 

beskrev en skribent hur en grupp grilljannar bröt sig in i skådespelerskornas loger mitt under 

pågående föreställning och stal deras kostymer.85 Beskrivningarna av grilljannarnas beteende 

bekräftade konservativa uppfattningar om varietépubliken. Det fanns också en 

 
82 Georg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare”, Figaro, 12/9 1891; Anon., ”Förste maj!”, 
Figaro, 7/5 1892; Jörgen, ”Skollärare-kårernas och ungdomens faktiska förfall”, Figaro, 1/4 1893; Jörgen, 
”Trill-jannarne!”, Figaro, 12/5 1894; Jörgen, ”Tjinonans resa”, Figaro, 7/1 1898.  
83 Jörgen, ”Skollärare-kårernas och ungdomens faktiska förfall”, Figaro, 1/4, 1893. Med familjen Hierta menas 
antagligen den bortgångne grundaren av Aftonbladet, Lars Johan Hierta, hans dotter Anna Retzius (född Hierta) 
och dennes make Gustaf Retzius. Jörgen uttryckte sig ofta ogillande om Anna Retzius, på grund av hennes 
engagemang i kvinnorättsfrågor.  
84 Ivarsson Lilieblad, 9–10, 15–16, 212–216.  
85 Karl, ”Sju grilljannar”, Figaro, 24/10 1891; Figaro, ”Berns salonger och dålig annan varieté”, Figaro, 22/6 
1895.  
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klassdimension; grilljannarnas beteende på varietéerna framställdes som tecken på att de 

tillhörde en bråkig och stökig arbetarklass som inte kunde bete sig korrekt i offentligheten. 

Klassdimensionen var även synlig i Jörgens ogillande mot kuplettsångaren Sigge Wulff, 

som innan sin död 1892 var berömd för sin grilljanneparodi. Wulff uppträde på Stockholms 

varietéer iklädd en typisk grilljanneutstyrsel och drev med tidens unga klädsnobbar.86 I 

samband med Wulffs bortgång skrev Jörgen följande:  
 
Ty det är verkligen icke Figaropublikens egen smak att vilja se gycklaren, som härmar grilljannar. Nej! 
Det är kolportörernas och butikbiträdenas. [---] Jag måste naturligtvis vara den förste att nedsabla det 
ännu småborgerligare dekadansfjanteri, som älskar varieté-väsendet. Som afgudar det. Och för resten: 
Sigge Wulff är ej den egentligen ansvarige. Hvad rådde Sigge Wulff för att han uppfostrades i en 
handelsstad! Med handelsstadens platta smak. Att hans klena ögon nödgade honom att lefva på sin strupe. 
Att er usla smak tvang honom att – afton efter afton – ge Er den vederstyggliga bilden af dekadans-
fjanten, af grilljannen. Som ej väcker er leda. Utan är Er kär. Utan aning om huru dum och fjantig den 
rolen var, är!87 

 

Både varietéteatern associerades här till den lägre medelklassen, representerad av kolportörer 

(kringvandrande bok- och tidningsförsäljare) och butiksbiträden. De ogillade enligt Jörgen 

inte grilljannestilen utan hyllade den. Han kontrasterade dem mot Figaros läsare, som 

förmodligen tillhörde den övre medelklassen och högre. Det är möjligt att tolka detta som en 

yttring av Jörgens rädsla för att stilidealen höll på att förändras i en mer folklig riktning, då 

urbaniteten allt mer suddade ut klassgränser. Ivarsson Lillieblad resonerar om huruvida Sigge 

Wulffs grilljanneparodi kanske fungerade som en form av självspegling för de unga männen i 

publiken.88 Om detta stämmer kan det faktum att publiken själva klädde och betedde sig som 

grilljannar istället för att förkasta stilen förklara Jörgens upprördhet. Wulffs parodier 

synliggjorde utbredningen av arbetar- och lägre medelklassstilar i stadsmiljön. 

Samtidigt figurerade grilljannestereotypen i de texter Figaro publicerade i samband 

med varietédebatten 1895–1896. Figaro kritiserade varietéerna, framför allt Berns genom att 

anspela på deras osedlighet. En dikt som publicerades i tidningen sommaren 1895 drev med 

både sångerskorna på scen och grilljannarna i publiken:  
 
Grilljannen à la Berns han ä så stolt och glad 
(Han fruktar blott stundom hyresvärden!) 
Så fort som boden stänges, då drager han åstad 
Till centrum i grilljanne-världen 
Och voro der pigor till tusendetal 
Han allesammans älskar – han har ej annat val 
Än klappa, tills händerna värka 
 

 
86 Ivarsson Lilieblad, 153.  
87 Jörgen, ”Sigge Wulff”, Figaro, 16/1 1892. 
88 Ivarsson Lilieblad, 154–156. 
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Och skulle han ej supa med glädje och med mod 
Och pengarne spendera, den göken! 
Der uppe sparkar Teuffel och piggar upp hans blod 
(»En tusan så lifvader fröken! ») 
Kamrerns ideal, ack, så huld och så skön, 
Du Hugos kassa riktar – och hon får bli din lön, 
Hon grilljannar lärt sig att vinna…89 
 

I dikten roar sig grilljannen, som tycks tillhöra den lägre medelklassen (han arbetar i 

försäljningsbod) på Berns varieté där han spenderar sina pengar på sångerskorna. Grilljannens 

intresse antyds vara erotiskt laddat, vilket framgår i andra strofens eufemismer; Teuffel (en 

känd sångerska på Berns) ”piggar upp hans blod” i syfte att få grilljannen att spendera pengar. 

Det finns en tydlig sexuell ton i dikten och även om inga direkta jämförelser med prostitution 

görs är det inte omöjligt att läsaren själv gjorde den kopplingen. Att låta grilljannen besöka 

varietén blev ett sätt att kritisera varietéteatern och dess stökiga publik. Genom att utmåla 

grilljannen (som i Figaro ofta fick representera ungdomens dåliga smak) som målgruppen för 

varietéerna kunde Figaro argumentera för dess osmaklighet och osedlighet. På samma gång 

kunde de visa att grilljannen tillhörde en fördärvad ungdomsgeneration som kännetecknades 

av sin bristande sexualmoral. Sexualitet, ålder och klass upplevdes alla som problematiska, 

vilket syntes i diskussionerna om grilljannen och varietén.  

Idén om grilljannen som ett symptom på en försämrad nutid måste även betraktas 

utifrån tidens uppfattningar om dekadens och fin-de-siècle. Utöver ”grilljannar” kallade 

Jörgen de unga snobbarna som rörde sig i Stockholms offentlighet för ”dekadansfjantar”. Han 

menade att det var en bättre beskrivning än hur de beskrev sig själva – ”fin-de-siécle-herrar”. 

Enligt Jörgen var ”fin-de-siècle” en mer positiv beskrivning än dekadens, vilket gjorde det 

senare mer lämpat för grilljannarna.90 Under perioden 1891–1892 inkluderade Figaro 

annonser för både ”fin-de-siècle-cigarrer” och ”fin-de-siècle-punsch”, vilket återspeglar den 

mer positiva betydelsen Jörgen hänvisade till (se Figur 2 och 3 på sida 26). Punsch-

annonserna illustrerades med en bild som troligtvis skulle föreställa två grilljannar. De bar 

spetsiga skor, uppvikta byxor, plommonstop och för korta promenadkäppar burna under 

armen.91 Det är möjligt att Figaros användning av fin-de-siècle reflekterade det samtida 

internationella begreppets betydelse; ungdomsgenerationens försök att göra upp med rådande 

borgerliga värderingar.92 Fin-de-siècle tycks ha uppfattats som spännande, eller åtminstone 

 
89 H.K, ”Be(rn)ska piller”, Figaro, 3/8 1895.  
90 Georg Lundström, ”Dekadansfjant, rof- och brodermördare”, Figaro, 12/9 1891.  
91 ”Fin de Siècle! Unionens nyaste cigarrer i qvaliteter af 15, 12 och 10 öre” Figaro, 7/11 1891; och ”Drick! Fin 
de siècle Punsch från Ad. Ulander & Son”, Figaro, 30/1 1892.  
92 Saler, 1–2.  
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ungdomligt och radikalt. Även om Jörgen gjorde allt han kunde för att porträttera grilljannen 

negativt är det möjligt att grilljannen hade samma utstrålning. 

Ordet dekadens däremot hade en mer negativ klang enligt Jörgen. Till skillnad från fin-

de-siècle, som troligtvis syftade på ungdomsgenerationens uppror mot samtiden, tycks 

dekadens ha använts för att beskriva samhällets, och i synnerhet ungdomens förfall. I en 

artikel från 1899 kallas ”dekadans-fjanteriet” för en ”företeelse, som skulle verka enbart 

löjlig, om den icke på samma gång vore så sorglig, en typisk exponent för förfall och 

kulturdegeneration” och ” den grummliga källa, ur hvilken denna ungdom, ett utlefvadt 

släktes i förtur utbrunna afkomma, hämtar sin inspiration och sitt lifsinnehåll.”93 Dekadens 

och det närbesläktade begreppet degeneration har enligt tidigare forskning beskrivit tanken 

om att samhället, på grund av modernitetstendenser som urbanisering, demokratisering och 

framväxten av ett massamhälle, höll på att bli sämre.94 Beskrivningarna av grilljannen i 

Figaro avslöjar en rädsla för just en sådan förändring, och symptomen därav:  

 
man undrar öfver hvart all den lifskraft tagit vägen, som då sjöd och brusade i litteraturen, hvart allt det 
varma blod runnit hän, som då böljade i den ungdomliga pulsarne. Man undrar och man frågar sig med 
änglsan, hvad det skall blifva af ett folks och en kulturs framtid, där ungdomen förlorat förmågan att 
arbeta och lefva i detta ords bästa bemärkelse och tappat bort sin ungdom i dådlös själfförgudning och 
subjektivism eller ursinnig njutningslystnad, seende med förakt på det ärliga arbetet, främmande för allt 
som rör sig i tiden, med öfverretade nerver, förbrända hjärnor och perversa böjelser, en ungdom utan 
märg och blod, utan ansvarskänsla och hållpunkter, 95 
 

Den dekadenta ungdomen beskrevs som kraftlös, förfinad, oförmögen att arbeta, egocentrisk, 

njutningslysten och oanständig. Samma egenskaper tillskrev Figaro grilljannestereotypen. 

Den har hittills diskuterats utifrån borgerlighetens vilja att definiera sig själv genom 

måttfullhets- och självbehärskningsideal, upplösande av tydliga klassgränser, frivolitet och 

utlevelser i nöjeslivet, och grilljannens bristande manlighet och brott mot sexualmoralen. Idén 

om den dekadenta ungdomen som ett symptom på en ständigt försämrad samtid, skulle därför 

kunna betraktas som den övergripande orsaken till Figaros grilljannestereotyp.   

Sammanfattningsvis diskuterades ofta grilljannen utifrån tendenser i samhället. Ibland 

användes grilljannestereotypen som ett slagträ i olika politiska frågor, och genom att koppla 

en företeelse till grilljannen var det lätt för Jörgen att kritisera den. Ett återkommande tema 

var dock den negativa jämförelsen mellan grilljannen, som symboliserade en fördärvad samtid 

och ungdomsgeneration, och äldre generationer. Tanken om den hotade ungdomen återkom 

även i diskussionen om varietéteatern, som kopplades till grilljannens bristande sexualmoral 

 
93 Figaro, ”Det litterära ’dekadans fjanteriet’”, Figaro, 11/3 1899.  
94 Andersen, 50; Micale, 109–110.  
95 Figaro, ”Det litterära ’dekadans fjanteriet’”, Figaro, 11/3 1899. 
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och utsvävande beteende i nöjeslivet. Den varietébesökande grilljannen representerade också 

en rädsla för utsuddade klassgränser. Slutligen beskrevs grilljannen även som dekadent och 

degenererad. Det är möjligt att alla de försämringar av samhället och ungdomen som 

grilljannen representerade var en del av tanken på dekadens, definierat som uppfattningen om 

en och kulturell nedgång.  

 

  

  
Figur 2: Återkommande annons för cigarrer. Annonsören använder fin-de-siècle som ett 

säljknep, vilket tyder på att uttrycket hade en positiv klang.96 

Figur 3: Annons för fin-de-siècle-punsch från 1892. Den föreställer två grilljannar i 

stereotypa utstyrslar. De bär höga kragar, korta kavajer, olikfärgade kläder och uppvikta 

byxor. Båda har varsin promenadkäpp buren under armen. Ska detta tolkas som att grilljannen 

inte betraktades som helt förkastlig av Figaros läsare, trots Jörgens hånfulla beskrivningar?97  

 

 

Sammanfattning och avslutande diskussion 
 

Den här uppsatsen har syftat till att genom en undersökning av boulevardtidningen Figaro 

visa hur kategorier som manlighet, klass, sexualitet och ålder kunde samspela i skapandet av 

 
96 ”Fin de Siècle! Unionens nyaste cigarrer i qvaliteter af 15, 12 och 10 öre” Figaro, 7/11 1891. 
97 ”Drick! Fin de siècle Punsch från Ad. Ulander & Son”, Figaro, 30/1 1892. 
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grilljannen som stereotyp, och hur denna stereotyp fungerade som motbild till det sena 1800-

talets borgerliga normer. Likaså har uppsatsen visat att bilden av den ständigt hånade 

grilljannen i Figaro avslöjade skribenternas rädslor för att unga män inte längre levde upp till 

de förväntningar som ställdes på dem i takt med att samhället förändrades.  

Sammanfattningsvis framställdes grilljannen alltigenom negativt i Figaro. Han hånades 

för sitt utseende, sin personlighet, sin relation till kvinnor och alkohol, och sitt beteende i 

offentligheten. Det är fullt möjligt att beskriva bilden av grilljannen i Figaro som en 

stereotyp, bestående av ett antal fixerade egenskaper. Framför allt var det tydligt i 

beskrivningarna av grilljannens utseende; ett fåtal drag, så som kavajen, de uppvikta byxorna 

och käppen fick representera hela grilljannens utseende. Samtliga hånades av Jörgen för att 

vara fula, vulgära, opraktiska och opassande för män ur borgerligheten. I det fåtal 

illustrationer av grilljannen som fanns i Figaro stod dessa drag ut och gjorde honom till en 

igenkännbar figur. Stereotypen bestod också av ett antal ständigt återkommande inre 

egenskaper, som alla var negativa. Grilljannen framställdes som passiv och kraftlös, 

oförmögen att hantera sin egen ekonomi, sysslolös och oförskämd. Dessutom hade han 

kortvariga förbindelser med olämpliga kvinnor och betedde sig illa i offentligheten, ofta i 

samband med alkoholkonsumtion. Slutligen diskuterades grilljannen även utifrån olika 

samhällsfenomen. I viss mån tycks stereotypen ha fungerat nästan som ett slagträ i de 

politiska frågor Jörgen och Figaro var engagerade i. Ett genomgående tema var dock 

jämförelsen mellan äldre generationer och den moderna ungdomen, som enligt Jörgen hade 

blivit fördärvad av politiska och kulturella förändringar. Vidare placerade Figaro framför allt 

grilljannestereotypen i en specifik miljö; Stockholms nöjesliv. Grilljannen associerades främst 

med krogen Jones Grill på Norrmalmstorg, som anklagades för att otillbörligen servera 

alkohol och vara ett tillhåll för ett oanständigt klientel. Utöver Jones Grill återfanns 

grilljannestereotypen främst på varietéteatern, som kopplades till grilljannens bristande 

sexualmoral och opassande beteende i offentligheten.  

Genomgående jämförde Jörgen grilljannens negativa egenskaper med sådant han ansåg 

var att föredra. I de flesta fall tillskrev han sig själv, sin egen generation och sin egen 

samhällsklass de önskvärda egenskaperna. Kontrasteringen med grilljannen ger en bild av hur 

Jörgen förväntade sig att en man ur borgerligheten skulle bete sig. Han skulle vara värdig, 

återhållsam, måttfull, ekonomiskt aktiv, sparsam, arbetsam, ha en strikt sexualmoral och vara 

enkelt men väl klädd. Detta motiverar beskrivningen grilljannen som en countertype till 

Jörgens version av ett borgerligt manlighetsideal. Grilljannestereotypens funktion som en 

countertype kan jämföras med Jörgens försök att smäda konkurrerande redaktörer genom att 
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tillskriva dem omanliga egenskaper, vilket Erik Edoff har beskrivit i sin avhandling. Bilden 

av grilljannen var en motsats till Jörgens uppfattningar om hur borgerliga män förväntades 

bete sig, och fungerade därför som ett sätt att definiera ett sådant beteende. 

Grilljannestereotypen kan jämföras med andra dandystereotyper under 1800-talet, så 

som den brittiska arbetardandyn. Liksom andra typer av dandyism associerades grilljannen 

även med frivolitet och en överdriven lyxkonsumtion. Grilljannestereotypen har dock en 

innebörd som är specifik för sin kontext. Det har därför varit nödvändigt att undersöka vad 

framställningen av grilljannen säger om sin samtid. Uppsatsen har visat att det i fördömandet 

av grilljannen fanns bakomliggande rädslor för samhällets och den manliga ungdomens 

förfall. Visserligen bör Jörgens personliga smak tas i beaktande – han hade väldigt bestämda 

åsikter om bland annat mode – men grilljannen kan ändå förstås som en koncentration av 

djupare rädslor för samhällets nedgång. Det är även tydligt att tankar om klass, manlighet, 

sexualitet och ungdom samspelade i detta.  

En del av detta var rädslan för utsuddade klassgränser. Många aspekter av borgerliga 

manlighetsideal, så som den strikta sexualmoralen och återhållsamheten var ett sätt att befästa 

sina egna normer och särskilja sig från arbetarklassen. Grilljannarna framställdes ofta som 

män ur arbetarklassen och den lägre medelklassen, som försökte komma upp sig genom en 

utstuderad klädstil och extravaganta vanor. Samtidigt var grilljannen inte nödvändigtvis 

enbart en man ur arbetarklassen som rörde sig i borgerliga miljöer utan att kunna de sociala 

spelreglerna. Han kunde som nämnt lika gärna komma från de högre klasserna. Eftersom han 

genom sitt beteende misslyckades med att leva upp till borgerlighetens manlighetsideal 

ifrågasattes hans klasstillhörighet liksom hans manlighet. Detta syns exempelvis i Jörgens 

avsky mot kavajen, och hans rädsla för att den höll på att bli modern även inom de högre 

klasserna. Om unga, borgerliga män inte längre betedde sig eller såg ut som de förväntades 

göra skulle de förlora sin särställning gentemot arbetarklassen. Det urbana nöjeslivet, främst 

representerat av varietéteatern, var av samma anledning problematiskt – grilljannens synlighet 

i offentligheten representerade en rädsla för utsuddade klassgränser i stadsmiljön.  

En ytterligare rädsla var att mannen höll på att bli passiv och mer intresserad av att 

spendera pengar än att tjäna dem. Dessutom tycks grilljannen ha representerat ett överdrivet 

modeintresse och en bristande självbehärskning som Jörgen ansåg var typisk för kvinnor. 

Även om grilljannen vid relativt få tillfället uttryckligen feminiserades är det tydligt att hans 

ekonomi och hans modevanor bröt mot tidens uppdelning mellan manliga och kvinnliga ideal. 

Män förväntades vara ekonomiskt framgångsrika men sparsamma, medan kvinnor 

förväntades spendera och vara fåfänga. Så var det inte i verkligheten, vilket historiker som 
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Brent Shannon och Christopher Breward har fastställt. Det är dock möjligt att 

grilljannestereotypen var ett uttryck för rädslan att verkligheten inte längre levde upp till 

idealet, och att gränserna mellan manligt och kvinnligt höll på att bli mindre skarpa. Detta 

visar också att Shannons och Brewards förklaringar till ogillandet mot arbetardandyn inte 

entydigt går att överföra på fallet grilljannen. Shannon menar att arbetardandyn inte hånades 

för sin manlighet, utan enbart för att han representerade ett uppluckrande av klassgränser. 

Visserligen finns det tydliga likheter mellan grilljannen och de brittiska formerna av 

arbetardandys, men att hävda att grilljannens manlighet och sexualitet framstod som helt 

oproblematiska skulle vara missvisande. Det är dock svårt att säga om detta beror på 

skillnader mellan en svensk och en brittisk kontext eller en viss brist på nyans i Shannon och 

Brewards slutsatser.  

Slutligen var grilljannen även ett uttryck för tanken om den försämrade ungdomen. 

Enligt Jörgen var 1890-talets ungdom sämre än tidigare generationers (främst hans egen) på 

alla sätt och vis. Framför allt lyftes viljelösheten, osedligheten och det utsvävande nöjeslivet. 

Till viss del kan detta förklaras med att uppfattningar om ungdomens försämring inte var 

ovanliga bland 1800-talets borgerlighet. Sådana tankar var enligt tidigare forskning inte unika 

för 1890-talet utan förekom under hela seklet. Jag vill dock hävda att grilljannestereotypen 

grundade sig på en för sekelskiftet specifik oro; dekadens. Dekadens innebar tanken om en 

allmän samhällelig nedgång. Grilljannen framstod i Figaro som en personifiering av den 

dekadenta samtiden, och som ett symptom på förfall. Jörgens ilska var även riktad mot de 

unga män som medvetet försökte göra upp med tidigare generationer genom att beskriva sig 

som fin-de-siècle. De rädslor grilljannen symboliserade – borgerlighetens begynnande 

oförmåga att definiera sig själv genom måttfullhets- och självbehärskningsideal, upplösande 

av tydliga klassgränser, frivolitet och utlevelser i det urbana nöjeslivet, och ungdomens 

bristande manlighet och brott mot sexualmoralen – bör därför förstås som en del av 

dekadensuppfattningen.  

Som nämnt har dekadensforskningen präglats av en uppdelning mellan idé- och 

kulturhistorisk och litteraturvetenskaplig dekadens. Den här uppsatsen har främst berört ett 

kulturhistoriskt dekadensbegrepp, och undersökt dekadens utifrån samtida tankar om 

samhället snarare än som en efterhandskonstruktion eller ett analytiskt verktyg. Det visar att 

dekadensbegreppet, så som det användes för att beskriva grilljannen, var grundat på faktiska 

sociokulturella förändringsrädslor. Uppluckring av klassgränser, förändringar i sexualmoralen 

och ouppnåeliga manlighetsideal samspelade med urbanitet, nöjeskultur och nya 
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konsumtionsmönster i skapandet av sekelskiftets dekadensupplevelse. 1800-talets sista 

decennium var en omvälvande period, vilket reflekterades i oron för ungdomens försämring.  

Grilljannestereotypen kan förstås som en del i Jörgens pågående projekt att befästa sina 

egna normer och värderingar, i en tid som upplevdes vara fylld av hot mot just dessa. Det 

illustrerar också den inneboende makthierarkin i konstruktionen av en stereotyp. Jörgen var 

en företrädare för det sena 1800-talets borgerlighet, och hade därigenom makten att sätta 

gränser för vad som var ett acceptabelt beteende för unga män. Det är tydligt att tankar om 

klass, kön, ålder och sexualitet samspelade i gränsdragningen. Retoriken om dekadens kan 

därför förstås som en upplevelse av att den borgerliga makten var hotad. Ett sådant 

maktperspektiv bör därför vara centralt i förståelsen av det svenska sekelskiftets urbana 

kultur, oavsett om det rör sig om litteraturvetenskaplig eller idé- och kulturhistorisk forskning.  

Avslutningsvis finns det en aspekt som inte tycks stämma överens med den allmänna 

bilden av grilljannen i Figaro; annonserna för fin-de-siècle-punsch och fin-de-siècle-cigarrer, 

som i det ena fallet till och med illustrerades med två stycken grilljannar med karaktäristiska 

utseenden. Det stämmer inte riktigt med Jörgens upprörda haranger mot grilljannarna. Istället 

tycks det nästan ligga ett skimmer av radikal och ungdomlig spänning över dem. Kan det vara 

så att Jörgens rädslor för den dekadenta ungdomen inte bara handlade om en upplevelse av 

nedgång utan också känslan av att tiden höll på att springa ifrån honom? Ska 

grilljannestereotypen betraktas som modernitetsskräck innan moderniteten på riktigt fått 

fotfäste i Sverige?  
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