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Birgitta Holm: Fredrika B re mer och den borgerliga ro
manens födelse. Romanens mödrar 1. Norstedts. Sthlm 
198/1.

Det är svårt att föreställa sig en finare upptakt till serien 
»Romanens mödrar» än Birgitta Holms bok om Fredrika 
Bremers Famillen //***. Här lyfter hon fram i dagsljuset 
en hundrafemtioårig, till synes redan genomanalyserad 
roman och visar att den inte bara intar en unik ställning 
som Sveriges första realistiska roman, utan att den också 
har en aktualitet och fräschör som ingalunda har mattats 
under årens lopp. Fredrika B remer var ännu inte trettio år 
när hon böljade ge ut Famillen H***, som var hennes 
mest ambitiösa och omfattande verk dittills, och när man 
tar del av Birgitta Holms kartläggning av de raffinerade 
mönster som döljer sig under romanhandlingens yta kan 
man bara häpna och glädjas över den kombination av 
människokännedom, mognad och estetisk formkänsla 
som romanens författare så suveränt demonstrerar. Birgit
ta Holm citerar raderna där Fredrika Bremer betecknar 
arbetet på sina första Teckningar utur Hvardagslifvet som 
»obeskrifligt roligt», och det är inte svårt att förnimma att 
Birgitta Holm har upplevt samma sorts glädje under sitt 
arbete med Famillen H***. Fredrika Bremer och den 
borgerliga romanens födelse är ett exempel på den syntes 
som kom att bli ett nyckelbegrepp för författaren till Fa
millen H***\ efter alla dessa år av konventionellt pat- 
riarkalisk kritisk behandling har romanen nu äntligen rå
kat i händerna på en kvinna, på just den »hängivna forska
ren med konstnärssjäl» som Birgitta Holm själv efterlyser 
för det fortsatta arbetet på Fredrika Bremers romaner. 
Det är, för att låna ett uttryck från den blinda Elisabeth i 
romanen, ur dessa »syskonharmonier» som Birgitta 
Holms intressantaste resultat hämtar sin näring.

I centrum för Birgitta Holms studie står frågorna om 
romanens förhållande till kvinnan och kvinnans förhållan
de till romanen. Den självklara utgångspunkten, för Bir
gitta Holm liksom för andra moderna feministiska littera
turforskare, är att den kvinnliga författare som hon har 
valt att studera publicerade sig i ett patriarkaliskt samhäl
le, dvs. i ett samhälle där hon saknade ett »eget rum», 
både i omedelbar och djupare bemärkelse. Det är dessa 
förhållanden som gör Fredrika Bremers verk intressant 
som ett exempel på »styrkan i det kvinnliga skapandet». 
När hon träder fram som romanförfattare tar hon steget in 
i en värld som helt domineras av maskulina värderingar. 
För att på en gång hävda sin egenart och bli accepterad i 
denna värld åstadkommer hon, i likhet med så många av 
sina skrivande medsystrar, verk av det slag som Sandra 
Gilbert och Susan Gubar har kallat »palimpsester», dvs. 
»verk vilkas ytmönster döljer eller fördunklar djupare, 
mindre tillgängliga (och mindre socialt acceptabla) nivåer 
av mening». Begreppet »palimpsest», som har lanserats 
av Gilbert och Gubar i deras monumentala studie The 
Madwoman in the Attic (1979), ringar in en dimension 
som har blivit allt mer uppmärksammad i feministisk lit
teraturforskning under det senaste decenniet, och det sä
ger något om aktualiteten och universaliteten i Birgitta 
Holms arbete att de viktigaste och mest spännande avsnit
ten i hennes bok handlar just om de dolda mönstren i 
Famillen H***.

Den tidigare forskningen om Famillen H***, som Bir
gitta Holm sammanfattar i ett inledande kapitel, har till

största delen varit psykologisk-biografisk. Då och då hän
visar hon till några av denna forsknings resultat, särskilt 
till Elof Ehnmarks tre studier i Samlaren 1938-40, men 
själv närmar hon sig Famillen H*** från ett helt annat 
håll. Det är romanen i dess helhet, det självständiga konst
verket, som står i centrum för hennes uppmärksamhet, 
och första hälften av hennes bok utgörs av en detaljerad 
analys av Famillen //***, med uppslag och metoder häm
tade från Wayne C. Booth, Roland Barthes, Peter Brooks, 
Tzvetan Todorov och andra. Först när hon på detta sätt 
har väckt oss till insikt om »styrkan i det kvinnliga ska
pandet» övergår hon till att skärskåda de personliga för
hållanden varur Fredrika Bremers skapelse växte fram, 
och i den avslutande delen av boken placerar hon in 
Fredrika Bremer och Famillen H*** i ett större samman
hang -  svenskt, nordiskt och internationellt.

Fredrika Bremer, skriver Birgitta Holm i början av sin 
studie, »var den första som konsekvent eftersträvade na
turlighet, förtrolighet, autenticitet i diktionen». Detsamma 
skulle kunna sägas om Birgitta Holm själv, som har lyc
kats med konststycket att förmedla sina iakttagelser om 
Fredrika Bremers förnyelse av den svenska romanen på 
ett språk som för mig framstår som en angenäm förnyelse 
av den litteraturvetenskapliga avhandlingsstilen. Utan att 
göra avkall på den vetenskapliga exaktheten skriver hon 
på ett sätt som är både personligt och lättillgängligt. I 
stället för att söka skydd bakom neutrala och abstrakta 
fraser träder hon själv fram, förklarar besvärliga ord, 
sammanfattar enkelt och klart sina resultat, och tar lä
saren vid handen för att vägleda henne eller honom genom 
nästa avsnitt. »Författaren i verket» framträder i Birgitta 
Holms egen bok på ett sätt som bara kan ge relief åt 
hennes friläggning av motsvarande dimension i Famillen 
H***, och samklangen mellan hennes stilgrepp och Fred
rika Bremers egna har resulterat i en framställning präglad 
av en sällsynt harmoni. Tack vare sin stil kan Birgitta 
Holm också göra rättvisa åt Fredrika Bremers språkliga 
djärvhet och ordglädje. »Kodkoket eller Beata Hvardags- 
lags vingelé» heter således ett av hennes kapitel -  ett 
exempel så fint som något på den Bremerska tesen »Dess
utom är litet frihet så uppfriskande!», som Birgitta Holm 
har satt som motto för sin detaljundersökning av ro
manen.

En av de förebilder som Birgitta Holm inledningsvis 
nämner är Erich Auerbach, och i den analys av den be
römda tédrickningsscenen som utgör upptakten till hennes 
studie har hon lyckats åstadkomma just den förening av 
insiktsfull närläsning och storlinjiga utblickar som är så 
karakteristisk för kapitlen i Mimesis. När Birgitta Holm i 
sin fortsatta undersökning av arten av Fredrika Bremers 
realism försöker ställa sig på 1830-talets plattform blir en 
av hennes utgångspunkter Almqvists svar på den prisfråga 
som Svenska akademien hade formulerat år 1826, och då 
framför allt hans diskussion av problemen med att lyfta 
romanen till konstverkets plan. »Hur förmäler sig vardag 
och poesi?» frågar sig Birgitta Holm inför Famillen //***. 
Jo, förklarar hon, det går till så att Fredrika Bremer 
arbetar med två centrala koder, en realistisk och en ro
mantisk, som hon kombinerar och väver samman, med 
raffinerade resultat.

Kodbegreppet är fundamentalt för Birgitta Holms ana
lys av Famillen H***, och av det skälet är det synd att 
hon har förvisat sin förklaring av det till en not längst bak i
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boken i stället för att integrera den i den löpande texten. 
Den realistiska koden, kännetecknad bl. a. av strävan till 
autenticitet och detaljtrohet, urskiljer hon framför allt i 
berättelserna om Emilia, Julie och Hennes Nåd. Kärleken 
och äktenskapet utgör den minsta gemensamma nämnaren 
i dessa tre kvinnors situationer, och Birgitta Holms femi- 
nistiska utgångspunkter resulterar i att det är en samman
hängande kritik mot äktenskapet som kommer till synes. 
Särskilt givande är i mitt tycke hennes analys av den i sin 
roll närmast osynliga Hennes Nåd.

I tédrickningsscenen i böljan pk Famillen H*** introdu
ceras emellertid inte bara dessa kvinnor och Översten 
själv, utan också den förbryllande och oroande kvinno
gestalt som är Överstens brorsdotter, den sköna, blinda, 
marmorvita Elisabeth. I sin tolkning av Elisabeth-avsnit- 
tet firar Birgitta Holm så vitt jag kan förstå sina största 
triumfer. Här blir det för första gången tydligt hur en av 
romanens mera omfattande berättelser, som alltid har 
intresserat forskarna men som hittills har betraktats som 
överdrivet melodramatisk, som en omotiverad utflykt från 
den realistiska framställningens räta linje, fungerar som 
ett väsentligt meningsbärande element i den estetiska hel
het som Fredrika Bremers verk utgör.

Elisabeths historia blir för Birgitta Holm romanens sto
ra exempel på den romantiska koden, som bl. a. karakteri
seras av ett intresse för själslandskap, och av en dragning 
mot känsla, fantasi och inre liv. Som kvinna kan Elisabeth 
aldrig få utlopp för sitt oerhörda handlingsbegär, och den 
föräldralösa flickans drömmar om att få bli soldat och göra 
en heroisk insats för fäderneslandet transformeras därför 
så småningom till en hopplös, roman-inspirerad passion 
för farbrodern, den stränge och rättrådige Överste H. På 
den explicita nivån tolkar Birgitta Holm denna berättelse 
som ett exempel på »den ojämna kampen mellan kvinna 
och man under patriarkatet». Men den kan också tolkas 
på ett djupare plan, och här blir Birgitta Holms läsning 
som mest spännande. Hon tar fasta på de mytiska 
referenspunkter som finns i Elisabeths historia, allusio
nerna på Ariadne och Medea, och binder samman dessa 
med Elisabeths avgörande upplevelser under åsknatten, 
då hon ser och hör en moder i den himmelska elden. Som 
Birgitta Holm understryker förvandlar dessa upplevelser 
Elisabeths förhållande till Översten: på en gång djärv och 
öm lovar hon att när de två till slut har förenats i sin 
omfamning, då »skall min moder upptaga oss båda i sitt 
eldsköte». (Jag citerar ur nyutgåvan av romanen, Nor
stedts, Sthlm 1981.) Myterna om Ariadne och Medea hand
lar båda om kvinnor som lämnar sin släkt för att följa 
älskade män, bara för att svikas och överges. De har 
försökt frigöra sig från den alltuppslukande modern som 
på en gång är födelse och död, men deras identitetsförlust 
och fångenskap i ensamheten förhindrar att kvinnligt och 
manligt någonsin kan integreras. »Faderns/Fallosens rike 
upprättas med hjälp av sveket mot kvinnan», sammanfat
tar Birgitta Holm. Elisabeths historia sammanfogar sig till 
en teckning av ett helt kulturförlopp, som på en gång 
belyser Emilias, Julies och Hennes Nåds förhållande till 
män och äktenskap, och som pekar bakåt och inåt, mot en 
ursprunglig kvinnlig dröm om ett jämbördigt förhållande 
och en harmonisk förening mellan könen.

I romanens faktiska och tematiska sammanflätning av 
dessa två koder, av berättelserna om familjen H*** med 
de giftasvuxna döttrarna å ena sidan och om den blinda,

tragiska Elisabeth-gestalten å den andra, urskiljer Birgitta 
Holm det Bremerska idealet, »upplösningen av den för
tryckande motsättningen manligt/kvinnligt». Som hon på
pekar i sitt avslutande kapitel blir begreppet syskonkärlek 
så småningom centralt för Fredrika Bremer, och i mottot 
till kapitlet citeras raderna ur Syskonlif från 1848 om 
syskonen under Tvillingarnas stjärnbild med »sin guda
saga om en odödlig syskonkärlek».

Om Birgitta Holm hade utvecklat sin kodanalys ett steg 
vidare, så hade hon kunnat visa vilken avgörande roll 
begreppet syskonkärlek spelar också i Famillen H***. 
Som det nu är gör hennes kodanalys inte full rättvisa åt 
den konstnärliga helhet som Famillen Fl*** utgör -  för 
romanen består inte bara av berättelserna om Emilia, 
Julie, Hennes Nåd och Elisabeth. När Fredrika Bremer 
berättar avsnittet om Elisabeth har hon redan påböljat 
ytterligare en kärlekshistoria, och efter Elisabeths död är 
det denna historia som dominerar framställningen. Den 
handlar om kornetten Carl, Överstens äldste son, och 
hans spirande kärlek till den undersköna Hermina. Kor
nettens historia är, som Birgitta Holm själv påpekar, »ro
manens mest utförda berättelse om ett manligt kärlekssö- 
kande», men för den sakens skull behöver den inte förvi
sas till marginalen av den litterära analysen. Tvärtom 
finns det anledning att hålla i minnet Elaine Showalters 
ord i A Literature o f Their Own om de romanhjältar som 
åstadkoms av författarna till »the feminine novel», dit väl 
också Famillen H *** får räknas: »Their heroes are not so 
much their ideal lovers as their projected egos».

Kornetten med sitt arketypiska mansnamn är uppenbar
ligen hjälten i Famillen Fl***. Hans historia har många av 
den konventionella kärleksromanens förtecken. »Vår och 
kärlek» kallas det första avsnittet om honom, som helt 
demonstrativt kontrasteras mot den tragiska historia som 
Elisabeth just har berättat för Beata Hvardagslag. Det är 
medan Beata skriver de första sidorna om Carl som hon 
låter pennan skena iväg så att hon snart blir yr av lukten 
av rosenessens och upptäcker att rummet är fullt av ly
sande, surrande, rosenkransade keruber. Den oefterhärm
liga Beata reagerar med att lägga pennan ifrån sig, stiga 
upp, dricka två glas kallt vatten, öppna fönstret, andas in 
»den ännu snökalla aprilluften» och observera vardags- 
verkligheten omkring sig, allt för att »komma från den 
fantasivärld, som på vingarna av min ungdoms minnen 
reste sig och utbredde sig kring mig». Strax efteråt följer 
det väldefinierade romanprogram som Beata inleder med 
deklarationen: »Tavlan av verkligheten bör likna en klar 
bäck».

Birgitta Holms behandling av Carls historia brister i 
konsekvens, för medan hon diskuterar just detta avvi
sande av rosenessens-romantiken och hyllningen av var
dagsrealismen i sitt kapitel om kodkoket, så hävdar hon 
på en av de omedelbart föregående sidorna att kornettens 
historia »uttryckligen [anger sig] som en ’idyllisk’ kod». 
Vad som egentligen sker är ju att Beata, som hittills har 
sysslat med kärlekshistorier med idel komplikationer och 
besvikelser, här tar itu med sin mest lovande berättelse, 
»Vår och kärlek» -  bara för att snabbt ta avstånd från den 
konventionella kärleksskildringens alla yttre former. Hi
storien om de unga älskande med sina drag av Romeo och 
Julia är till sin karaktär sant romantisk, men husmamsel
lens sätt att berätta den är eftertryckligt realistiskt, något 
som hon betonar genom att framställa upptakten och kom
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plikationen med rivalen i form av en serie »solblickar», 
som alltså direkt illustrerar hennes romanprogram. För
eningen i Famillen H*** av realistiskt och romantiskt, av 
vardag och poesi, representeras således inte enbart av 
sammanflätningen av Emilias, Julies och Hennes Nåds 
berättelser med Elisabeths: den verkliga syntesen kom
mer så vitt jag kan förstå i berättelsen om Carl och Her- 
mina. Eftersom syntesbegreppet är så centralt i romanen 
ska jag här skissera min egen läsning av denna berättelse.

Carls historia är i många avseenden en pendang till 
Elisabeths. Kornetten, som senare befordras till löjtnant, 
är en ivrig beundrare av fosterlandets hjältar, och då i 
synnerhet krigarkonungar som Gustav II Adolf och Karl 
XII -  dvs. han kan förverkliga den dröm kring vilken 
Elisabeths handlingsbegär ursprungligen kretsar. Det är 
också betecknande att Carl överger den romanläsning 
som blir Elisabeths öde. I stället har han i böijan på 
bokens senare avdelning »fått en lustig vurm»:

»Han hade slagit sig på att studera. Han studerade 
krigsvetenskapen, matematiken, historien m. m. och fann 
allt mer och mer, att såväl som hans kropps öga var 
skapat till att se i alla riktningar över jorden och uppåt 
himlen, så var även hans själs öga danat till att skåda in i 
naturens och vetenskapernas riken och i dessa uppfatta 
himlens ljus.»

I detta program, som ju på ett slående sätt förenar motsat
sen himmelskt-jordiskt, poesi och verklighet, och som 
måste ses som ett ideal också för kvinnans utbildning, 
finns det ett påfallande linnéanskt drag, och det är ingen 
tillfällighet att kornetten ägnar sin sommar på Thorsborg 
åt ett idogt sökande efter Linnea borealis. Det hör till 
saken att Carl, som inte för all framtid har fått huvudet 
förvridet av romantiska romaner, är övertygad om att han 
aldrig kan bli förälskad, och det är först när han och 
Hermina har blivit varse sin kärlek till varandra som han 
upptäcker linnean, »min levnadsblomma». Och Carls och 
Herminas kärlek beskrivs uttryckligen som kärleken mel
lan två syskon. »Det finns då någon som älskar mig», 
säger Hermina, överväldigad av glädje, »och det är du, 
min bror!». Själva naturens reaktion på syskonkärleken 
mellan de unga tu blir ett motstycke till Elisabeths upple
velse av sin himmelska moder under åsknatten och visar 
på ett livskraftigt, jordiskt alternativ: »Naturen tycktes 
sympatisera med de unga sälla, mild och full av kärlek slöt 
hon dem lik en öm mor i smekande armar».

Birgitta Holms mest utförliga kommentar till Carls hi
storia ägnas förklädnadsepisoden på Löfstaholm. Här 
koncentrerar hon sin uppmärksamhet på episodens senare 
del, som handlar om hur Carl till slut får biljetten från 
Hermina, men den förra delen är enligt min mening minst 
lika intressant.

På jakt efter sin älskade, som har förts bort för att bli 
hustru åt hans rival, hamnar Carl mitt i en pjäsrepetition 
och håller på att bli påtvingad rollen som Ifigenia. Halvt 
utklädd sliter sig kornetten lös och flyr, tar sig ner för en 
spiraltrappa och hamnar i ett litet valvrum med »tjocka 
järnstörar» framför det enda fönstret. »Kornetten befann 
sig i ett fängelse?», frågar Beata Hvardagslag retoriskt 
och svarar: »Nej, i ett skafferi». Carl befinner sig i själva 
verket i det skafferi som är kvinnans fängelse, och det är 
här som han, sittande på brödlåren, befriar sig från res
terna av Ifigenias kostym. Kontrasten mellan den mytiska

Ifigenia -  vars namn Robert Graves f. ö. översätter med 
»mothering a strong race» -  och skafferiet-fängelset med 
sina matrester definierar tydligt den kvinnliga konflikt 
som också är Elisabeths. Kometten riskerar emellertid 
inte att behöva stanna där: solen, den himlakropp som i 
enlighet med Birgitta Holms iakttagelse konsekvent för
knippas med männen i Famillen H***, låter sina strålar 
glittra på nyckeln till dörren, och Carl är fri.

I den del av episoden som Birgitta Holm diskuterar 
galopperar Carl iväg, förföljd av en av godsets döttrar, 
som är utklädd till man. Förföljaren överlämnar så små
ningom Herminas biljett, och det som Birgitta Holm här 
framför allt har fäst sig vid är den »triumf [som vilar] över 
flickan och hennes replikföring på hästryggen». Det är 
emellertid knappast riktigt att påstå att denna triumf »re
sulterar ur Carls roll som Ifigenia, som flicka och passivt 
offer», eftersom Carl vid det här laget så eftertryckligt har 
befriat sig från sin kvinnoroll. Snarare är det den unga 
dotterns mansroll som ger henne frihet att behandla Carl 
som en jämlike. Carls samtal med kvinnan som är utklädd 
till man blir också en påminnelse om i vilken utsträckning 
hela kornettens historia i grund och botten handlar om 
förklädnad, om kvinnans dröm att få njuta mansrollens 
fulla frihet.

I samband med sin diskussion av förklädnadsmotivet i 
Carls historia nämner Birgitta Holm att berättelsen pekar 
ut Carl som »sagans offerlamm». Det är en jämförelse 
som på ett fruktbart sätt kunde ha vidareutvecklats, för 
när Carl förs hem till synes livlös efter sitt fall från hästen 
för att så småningom hämta sig under familjens kärleks
fulla vård blir han en symbolisk Kristus-gestalt. Här finns 
återigen en direkt anknytning till Elisabeth, som framför 
allt själv använder en mängd Kristus-allusioner när hon 
berättar om sitt liv för Beata, men som ju också har 
förefallit Översten vara så intensivt närvarande strax in
nan han i månskenet har blivit varse processionen med 
sonens kropp. Kristus-symboliken är inte ovanlig hos 
Fredrika Bremer: i ett av de sista kapitlen i Hertha finns 
det t. ex. en berömd scen där romanens huvudperson 
framträder som en Kristus-gestalt i kretsen av sina lär
jungar. I Famillen Fl*** är emellertid Kristus-gestalternas 
lidanden uteslutande riktade inåt, mot familjens centrum: 
Elisabeths kval försonar Översten och hans hustru, och 
Carls mirakulösa tillfrisknande förvandlar Översten till 
den kärleksfulle familjefader som har varit Beatas ideal 
alltsedan hon lärde känna hans generösa omsorger om den 
handikappade Helena. Som en bekräftelse på denna famil
jens förvandling i kärlekens tecken tas så Hermina upp i 
familjen H***, och Carl och hans älskade kan bli syskon 
på allvar.

Sammanfattningsvis tolkar Birgitta Holm Famillen 
H*** på följande sätt:

»för att hitta sig själv och sitt ’rätta slut’ måste människan 
komma runt och förbi maktförhållanden, förhållanden av 
över- och underordning; splittringen och polariseringen 
mellan könen måste övervinnas -  människan måste träda 
ut på en odelad mark och vinna tillbaka ett osplittrat 
medvetande. Med en sådan innebörd kan man gott säga 
att ’harmonin inom familjen’ -  eller samhället -  är roma
nens ’budskap’.»

Om Birgitta Holm hade tagit större hänsyn till berättel
sen om Carl och Hermina hade hon kunnat underbygga
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dessa teser ännu bättre än hon gör. Kanske hade det 
också varit värt att vidareutveckla den Bremerska synen 
på »harmonin inom familjen» (uttrycket är Elof Ehn- 
marks), i synnerhet i förhållande till Beata Hvardagslags 
egen historia, som Birgitta Holm så insiktsfullt analyserar. 
Beata återvänder inte till familjen H***: i stället sitter hon 
i slutscenen bland fyra sovande flickor -  mitt i en ny 
kvinnogeneration -  och skriver, fast det är natt och 
klockan slår både tolv och halv ett. Till skillnad från Julie 
har hon som Birgitta Holm påpekar ingen äkta man som 
tvingar henne att släppa pennan. Beatas historia, säger 
Birgitta Holm, visar hän på »skrivandet självt», men den 
visar också på den frihet som finns utanför familjekretsen. 
Den familj som Beata först lät oss möta i samband med 
den hemtrevliga tédrickningsscenen har visat sig rymma 
exempel på såväl isande kärlekslöshet och förlamande 
sorg som avgrundsdjupa konflikter, och det är oerhörda 
offer som den kräver för att bli en sant harmonisk familj: 
Elisabeths död och Carls livshotande skada. Ligger det 
inte en ytterst skarp kritik mot familjeinstitutionen i dessa 
romanens handlingsmönster, och blir inte Beatas skapan
de ensamhet ett långt mycket mera tillfredsställande alter
nativ?

Birgitta Holm behandlar Beatas historia i ett kapitel 
som hon kallar »Berättelsen i vardagsrummet», där hon 
på ett givande sätt kombinerar metoder från Propp, To- 
dorov och Peter Brooks och på så sätt åstadkommer en 
modell med vars hjälp hon undersöker strukturen hos alla 
de olika berättelserna i Familien H***. Grundmönstret 
som hon urskiljer är »detsamma-fast-olika», och hon visar 
hur berättelsernas huvudpersoner, den ena efter den and
ra, rör sig, utvecklas och förändras i enlighet med denna 
figur. Inte minst viktig är Birgitta Holms iakttagelse av 
hur själva berättelsens roll i romanen poängteras genom 
att den först presenteras »som ett slags Urform eller 
arketyp», nämligen i det brev som Julie skriver till Beata 
om sin syster Emilias tvivel inför äktenskapet. Julie berät
tar här en saga om »Elimia» och »Almanzor», bara för att 
så småningom själv ge Beata nyckeln och förklara att det 
är om Emilia och Algernon som hennes saga egentligen 
handlar. Får vi inte här, förutom en klart avgränsad meta
forisk berättelse, också inledningsvis en fingervisning om 
förklädnadernas betydelse i romanen i dess helhet, dvs. 
om hur Elisabeths historia gestaltar en inre verklighet som 
är relevant för vår förståelse av Emilias, Julies och Hen
nes Nåds situationer, och om hur Carls historia gestaltar 
en dröm som egentligen är kvinnans?

I den sista avdelningen i sin bok placerar Birgitta Holm 
in Fredrika Bremer och Familien H*** i ett kvinnolittera- 
turhistoriskt sammanhang. Här finns i hennes diskussion 
av Sophia Elisabeth Brenner, Hedvig Charlotta Norden- 
flycht och Anna Maria Lenngren en skiss till ett avsnitt av 
en svensk kvinnlig litteraturhistoria, en glimt av en spän
nande och inspirerande motsvarighet till exempelvis 
Showalters A Literature ofTheir Own eller Möers’ Liter- 
ary Women. Det vore roligt att så småningom få se den 
skissen vidareutvecklad. Inte minst intressant är Birgitta 
Holms tolkning av »Några ord till min k. dotter . . . »,  som 
för henne blir »den oöverträffade formuleringen av den 
kvinnliga paradoxen: modet att skapa fastfruset eller in
kapslat i rädslan för författarskap».

När Birgitta Holm avslutningsvis karakteriserar Famil
ien H*** som en »skapelseberättelse» och en »palimp-

sest» ligger det en tragisk men för den kvinnliga romanen 
typisk motsättning i begreppen: Famillen H*** var för 
Fredrika Bremer ett sätt att hävda sin egenart, att spränga 
sin verklighets trånga gränser med hjälp av en självständig 
konstnärlig skapelse, men samtidigt måste hon tona ner 
och t. o. m. dölja skapelsens triumf så att hennes verk inte 
blev oacceptabelt för hennes samtid. I botten på Beatas 
dröm om ett helt fritt skapande ligger hennes ungdomsför- 
älskelse i månskenspoesin, och Birgitta Holm framhäver 
fint kluvenheten hos denna »månskensvän» som samtidigt 
»tvingas att bejaka livets prosa». Ändå är det påtagligt hur 
ofta hon lyckas doppa pennan i månskensbläck och på så 
vis sätta sin alldeles egna signatur under delar av skild
ringen av familjen H***.

På vardagsprosans plan blir Beatas lyckade grepp att 
servera sitt verk som en serie maträtter, med vingeléet 
som metaforen för romanen själv, ett sätt att genomgåen
de poängtera vikten av att människan förses med såväl 
själslig som kroppslig spis. Beata-gestalten är åstadkom
men av en kvinna som under större delen av sitt liv hade 
stått på kroppslig och själslig svältkost, och hon är uppen
barligen avsiktligt provokativ när hon gör sin husmamsell 
till en modersfigur, som så rikligen undfägnar familjen 
H*** med limpor, ostar och pepparkakor, och som inte är 
mindre generös med den andliga föda hon består sina 
läsare. Det märkliga är att vi så starkt kan förnimma 
denna underbara givmildhet ännu efter ett och ett halvt 
århundrade. Det är helt och hållet Birgitta Holms förtjänst 
att vi har blivit varse de rikedomar som Beata och hennes 
skapare har att bjuda oss.

Helena Forsås-Scott

Ingeborg Nordin Hennel: Dömd och glömd. En studie i 
Alfhild Agrells liv och dikt. Acta Universitatis Umensis. 
Umeå Studies in the Humanities 38. Almqvist & Wiksell 
International. Sthlm 1981.

Ingeborg Nordin Henneis monografi om Alfhild Agrell 
fyller en uppenbar lucka i svensk litteraturhistoria. De 
tidigare studier som hon kan redovisa går att räkna på ena 
handens fingrar, och då rör det sig uteslutande om kortare 
uppsatser. Den hittills närmast kompakta tystnaden kring 
Alfhild Agrell är märklig, inte minst med tanke på att hon 
under några korta år på 1880-talet var en framgångsrik 
dramatiker, vars pjäser gavs i ovanligt många föreställ
ningar i Sverige och dessutom också spelades utomlands. 
När hon så småningom inte längre fick sina pjäser antagna 
till spelning övergick hon till att skriva berättelser och 
skisser, bl. a. under pseudonymen Lovisa Petterkvist, och 
några av dessa samlingar blev förhållandevis stora publik
framgångar. Nu för tiden är denna del av hennes produk
tion praktiskt taget helt glömd, något som Ingeborg Nor
din Hennel tror kan bero på att Alfhild Agrell tycks ha 
blivit ett offer för en förändring i det skönlitterära klima
tet: mot 80-talets slut var hennes pjäser om kvinnors 
situation och problem inte längre välkomna, och denna 
negativa attityd förefaller att i efterhand ha fortsatt att 
färga bedömningen av hennes senare verk. Ingeborg Nor
din Henneis bok är inget försök att tillskriva Alfhild Agrell 
en konstnärlig storhet som hon aldrig har haft -  tvärtom


