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Abstract: 

 

This thesis explores fictional representations of women’s reading practices in the early novels 

of Fredrika Bremer. I examine these in relation to the negotiations of reading habits in Sweden 

and Europe during the 1830’s, particularly pertaining to questions of gender, intimacy, desire, 

and corporeality. The material consists of three novels (The Family H***, The Neighbours and 

Home), in which the motif of women’s reading plays a significant part. In the four chapters of 

the thesis, I analyse key aspects of gender and reading in Bremer’s novels: 1) the popular 

stereotype of obsessive novel reading, and how this specific practice is portrayed in relation to 

the duties of a wife and mother, as well as to intimacy and secrecy; 2) representations of 

corrupted or illicit readers, whose reading practices disturbs the confines of nineteenth-century 

femininity; and 3) how these characters may challenge or bypass the restrictions of gender roles 

through fictional engagement. The thesis argues that Bremer’s representations of women’s 

reading are more complex and varied than has previously been recognized, and it reveals new 

aspects of these representations, such as the significance of intimacy with oneself and others in 

Bremer’s depictions of silent reading practices, and the transgressive power of feminine 

empathy. 

 

Keywords: Fredrika Bremer, history of reading, sexuality, gender, interiority, intimacy, 

empathy, the reading debate 
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Inledning 

 

”Den utbredda rädslan för vad en läsare håller på med bland boksidorna liknar den uråldriga 

fruktan som män hyser för vad kvinnor gör i sina kroppars hemliga skrymslen och vad häxor 

och alkemister har för sig i mörkret bakom låsta dörrar.”1 Så skriver Alberto Manguel i En 

historia om läsning, och upprättar en förbindelse mellan läsning och feminin, inåtvänd intimitet. 

Även om Manguel inte uttryckligen tillskriver läsaren ett kön, så jämför han själva läsakten 

med de hemlighetsfulla aktiviteter som kvinnor och häxor utför – de senare vilka, liksom 

läsaren, har ansetts kunna färdas genom tid och rum, byta kropp och sinne, eller kommunicera 

med de döda. Som Manguel påpekar påminner synen på läsarens relation till boken om hur man 

länge sett på kvinnans relation till sin kropp: en relation som är gåtfull, suggestiv, och i behov 

av vetenskaplig tillsyn och social kontroll.  

Då han liknar läsarens aktivitet bland boksidorna med det kvinnor gör med sina kroppar 

uppmärksammar Manguel också den tysta läsningens erotiska dimension. Att njutningsfullt 

utforska en bok blir detsamma som att utforska den egna kroppen – något som i många tider 

och kulturer har varit förbjudet eller privat. Den ”utbredda rädslan” för läsning tycks därmed 

representera hotet att den tysta läsakten kan ge läsaren, i synnerhet den kvinnliga läsaren, en 

känsla av hemlighetsfull intimitet och makt. Trots att kvinnan under artonhundratalet 

förväntades vistas alltmer uteslutande i hemmet, ”bakom låsta dörrar”, ger Manguel en inblick 

i hur hon genom läsakten kunde få tillgång till något eget, som hennes omgivning varken kunde 

styra eller övervaka. Via litteraturen som hon läste kunde en hotfull yttervärld sippra rakt in i 

intimsfärens hjärta. 

Under sjutton- och artonhundratalen debatterades läsning runtom i Europa med en dittills 

oöverträffad iver.2 Bokproduktionen ökade lavinartat, och i de bildade klasserna fruktade man 

att okritiska läsare skulle gå vilse i den massproducerade litteraturens snårskogar. Apokalyptisk 

retorik kring överhettade tryckpressar som spottade ur sig böcker i övermänsklig fart blev 

gängse. Det fanns en uppfattning att det trycktes för mycket böcker, och att dessa sedan lästes 

                                                
1 Alberto Manguel, En historia om läsning, övers. Margareta Eklöf, Stockholm: Ordfront förlag 2005 [A History 

of Reading 1996], s. 35. 
2 Genom hela läsningens historia har det funnits kritiska röster som varnat för litteraturens farliga inflytande; som 

ett fenomen utanför samhällets, kyrkans och ordningsmaktens kontroll, som kan korrumpera själar, uppvigla 

medborgarna och fördärva ungdomen. Men romanen, med sina mimetiska anspråk och tekniker för att fängsla 

läsarens uppmärksamhet och känslomässiga engagemang, fördöms redan i sina tidiga former under femton- och 

sextonhundratalen på ett särskilt sätt. För en noggrann exposé över romanens historia, se Guido Mazzoni, Theory 

of the Novel, övers. Zakiya Hanafi, Cambridge: Harvard University Press 2017 [Teoria del romanzo 2011]. 
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för fragmentariskt och ytligt av ovana eller oskickliga läsare.3 Den mest kritiserade genren var 

romanen, och den mest problematiska sortens läsare var kvinnor, som därtill framställdes som 

romanernas huvudsakliga konsumenter.4  

Vid artonhundratalets första hälft hade det blivit närmast obligatoriskt för manliga 

intellektuella att uttala sig i frågan om kvinnors läsning, och en flod av didaktisk, filosofisk, 

skönlitterär, religiös, politisk och vetenskaplig litteratur om läsning fortsatte att strömma fram 

under hela seklet – och de bidrog därmed oavsiktligt till den ofantliga bokproduktion som de 

utgav sig för att kritisera.5 Debatten om läsning fördes till stor del i den framväxande 

litteraturkritiken och i rådgivningslitteratur riktad till kvinnor, men också inom den romangenre 

som själv var ställd i fråga. Många av artonhundratalets romantexter förhåller sig till den 

pågående debatten antingen öppet eller fördolt. I fiktionen porträtteras hjältinnor som ivriga 

bokslukerskor eller avmätta romanskeptiker, och hjältarna antingen kritiserar eller godkänner 

deras läsvanor. Temat förekommer inte minst hos kvinnliga romanförfattare, vars kommersiella 

framgångar dominerade det litterära fältet i Sverige under seklets första hälft.6 

En av periodens mest namnkunniga författare var Fredrika Bremer (1801–1865), vars 

debutroman Famillen H***, som utkom i tre häften kring 1830, ofta brukar kallas Sveriges 

första realistiska roman.7 Bremer var också mycket berömd runtom i Europa och dess kolonier, 

                                                
3 Se Hanna Österholm, ”Syndafloden från tryckpressarna: ’Skräpkulturens’ tidlösa farlighet”, Tvärsnitt: 

Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2002:2, s. 14–27, samt Gillian Silverman, Bodies and Books. 

Reading and the Fantasy of Communion in Nineteenth-century America, Philadelphia: University of Philadelphia 

Press 2012, s. 26 och 36. 
4 I uppsatsen uttalar jag mig inte om huruvida kvinnor faktiskt var romanens största konsumenter – jag intresserar 

mig snarare för hur diskursen kring läsning förstärkte associationen genom att ständigt intyga kvinnors förmodat 

omättliga romanbehov. Det har varit den vedertagna uppfattningen bland forskare alltsedan Ian Watt upprättade 

förbindelsen mellan kvinnor och romaner i sin inflytelserika men kritiserade The Rise of the Novel: Studies in 

Defoe, Richardson and Fielding, Berkeley: University of California Press 1957. En del forskning tyder dock på 

att män troligtvis läste lika mycket – eller mer – romaner än kvinnor gjorde; se t.ex. Paul Kaufmans Libraries and 

Their Users. Collected Papers in Library History, London: The Library Association 1969; Peter de Bolla, The 

Discourse of the Sublime: Readings in History, Aesthetics and the Subject, Oxford: Basil Blackwell 1989, s. 237; 

Eva Helen Ulvros, Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790–1870, Lund: Historiska 

media 1996 [diss. Lund], s. 295 f.; Margareta Björkman, Läsarnas nöje: kommersiella lånbibliotek i Stockholm 

1783–1809, Uppsala 1992 [diss.] , s. 412–414. 
5 Catherine J. Golden, Images of the woman reader in Victorian British and American fiction, Gainesville: 

University Press of Florida 2003, s. 2: ”The woman reader in the Victorian period became a topic of debate in a 

wide range of contexts, including periodicals and magazines, advice manuals, novels, verse, painting, photographs, 

book illustrations, and educational and religions tracts.” 
6 Efter Fredrika Bremers kommersiella framgångar följde flera kvinnliga marknadsförfattare i hennes spår: främst 

Sophie von Knorring och Emilie Flygare-Carlén, men också Wendela Hebbe, Wilhelmina Stålberg och Ulrica von 

Strussenfelt vann litterär mark både i Sverige och utomlands. Se Gunnel Furuland, Romanen som vardagsvara. 

Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833–1851 från Lars Johan Hierta till Albert 

Bonnier, Stockholm: LaGun 2007 [diss. Uppsala], s. 63. 
7 Se Mats Malm, Textens auktoritet: de första svenska romanernas villkor, Eslöv: Symposion 2001, s. 84; Birgitta 

Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, Stockholm: Norstedts förlag 1981, s. 13 och 18; 

Carina Burmans Bremer: en biografi, Stockholm: Albert Bonniers förlag 2001, s. 67; Eva Österberg, ”Fredrika 

och den farliga vänskapskärleken”, På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente 

Rosenbeck på hendes 60-års dag, Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag 2008, s. 287. 
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där hon bland annat marknadsfördes som Sveriges Jane Austen, och hennes verk översattes 

tidigt till flera språk.8 För kvinnliga skribenter var den offentliga dagspressens och kritikens 

dörrar stängda, men genom sina romaner kunde de ändå delta i det europeiska samhällets 

förhandlingar kring läsning.9 Det innebär att Fredrika Bremers författarskap är nära 

sammanvävt med de frågor som aktualiserades av läsningsdebatten, vilket är en grundläggande 

utgångspunkt för denna uppsats. Några relevanta aspekter för ämnet har vi redan kunnat iaktta 

hos Manguel: associationen mellan läsande kvinnors kroppslighet, njutning och hemliga 

privatliv, och att det patriarkala samhället försökte kuva, reglera och dirigera deras läspraktiker 

på en rad skilda sätt. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur kön och läsning gestaltas i tre av Fredrika Bremers 

tidiga romaner, och hur hennes skildringar av läsning griper in i de förhandlingar om begär, 

intimitet, kroppslighet och makt som pågick i 1830-talets samhälle. Detta kommer att 

undersökas med betoning på två aspekter: dels hur Bremer skildrar kvinnors läsning i de tre 

verken, och dels hur dessa skildringar förhåller sig till den samtida läsningsdebatten. Mina 

frågeställningar rör därför romangestalternas läspraktiker och situationen för deras läsning: 

Hur, var och när läser de? På vilket sätt reagerar de på de lästa texterna, hur bemöts deras läsning 

av omgivningen, och vilka följder får läsningen i narrativet? Går det att urskilja några särskilda 

mönster eller återkommande drag? Vilka brott och kontinuiteter äger rum i Bremers skildringar 

av läsande gestalter i relation till etablerade föreställningar om kön och läsning i hennes samtid? 

Metod och material 

De tre romaner som jag kommer att studera är förbundna tematiskt och utkom alla mellan 1830 

och 1839: Famillen H*** (1830–31), Grannarne (1837), och Hemmet (1839).10 De tre olika 

                                                
8 Om Bremers internationella framgångar, se Burman, Bremer, s. 203–207, samt Johan Svedjedal, Frihetens rena 

sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1841–1866, Stockholm: Wahlström & Widstrand 2009, s. 74 f. När 

Charlotte Brontë läste den berömda svenska författarinnans Grannarne (1837; eng. 1844) ängslades hon för att 

hennes nykomna Jane Eyre (1847) skulle framstå som ett plagiat. Se Birgitta Holm, ”’Miss Bremer’s latest’ på 

alla nattduksbord”, Fredrika Bremer – föregångare och förebild, red. Anita Widén, Stockholm: Årstaställskapet 

för Fredrika Bremer-studier 2005, s. 50. 
9  Detta diskuterar Åsa Arping i Den anspråksfulla blygsamheten: auktoritet och genus i 1830-talets svenska 

romandebatt, Eslöv: Symposion 2002 [diss. Göteborg], s. 12. Arping har också påpekat att män kunde vara både 

författare och kritiker samtidigt, till skillnad från kvinnor, på s. 25: ”Romanen blir deras enda väg till ett offentligt 

samtal om litteratur. Därigenom får den också en särskilt stark könspolitisk betydelse.” 
10 Jag läser Famillen H*** och Grannarne i textkritiska utgåvor utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet år 2000, 

kommenterade av Åsa Arping respektive Carina Burman och Lars Burman. Hemmet och övriga citerade romaner 

av Bremer läser jag i respektive originalutgåva. Se s. 85 för fullständiga referenser till Fredrika Bremers verk. 
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berättelserna går i dialog med varandra på flera sätt. Även om Fredrika Bremer återvände till 

att skildra läsning i hela sin skönlitterära produktion koncentrerar jag undersökningen till dessa 

tre romaner, som mest emfatiskt tematiserar frågan om läsning och kön.11 Det sker genom 

upprepade hänvisningar till den samtida läsningsdebatten, genom ingående skildringar av 

läsande gestalter, och genom fiktiva och metafiktiva utsagor om läsning från berättarinstansen 

och romanpersonerna.12 Det finns många sorters läsare representerade i romanerna som inte 

kommer att ingå i denna uppsats, eftersom jag har valt att koncentrera mig på de gestalter vars 

läspraktiker i högst grad aktualiserar uppsatsens frågor kring intimitet, makt och kön: kusinerna 

Julie och Elisabeth H. i Famillen H***, den nygifta läkarhustrun Fransiska Werner i 

Grannarne, flerbarnsmodern Elise Frank i Hemmet, samt hennes båda döttrar Petrea och Sara. 

För att identifiera gestalternas läspraktiker kommer jag att analysera scener där 

romangestalterna läser eller talar om sin läsning, samt där den kommenteras av en 

berättarinstans. Med läspraktiker åsyftar jag en uppsättning av olika sätt att förhålla sig till, 

reagera på och påverkas av texter, samt den rumsliga och tidsmässiga situation som läsningen 

äger rum i. Därtill studerar jag även läsningens mer långtgående följder i narrativet. 

När jag istället talar om läsarter åsyftar jag teorier om läsning som jag hämtar ur 

sekundärlitteratur för att belysa eller taxonomiskt förstå Bremers gestaltningar. Exempel på 

läsarter som förekommer i uppsatsen är Rita Felskis hänförelse (enchantment) och Martyn 

Lyons bovarysm (bovarysme).13 En läsart som teori är dock av nödvändighet schematisk och 

helgjuten, och jag använder främst dessa begrepp för att se övergripande mönster eller 

tendenser, utan att utplåna varje representations särart. 

Metodologiskt följer jag i bland andra David D. Halls fotspår. Hall identifierar sex olika 

förfaringssätt bland läsningshistoriker, där den tredje, som han kallar ”reading as ’represented’ 

                                                
11 Bremer uttalade sig också om läsning på flera andra håll under sin långa författarkarriär – i reseskildringar, brev, 

och två essäer om läsning: ”Romanen och romanerna” (1847) och ”Om romanen såsom vår tids epos” (1853). Där 

ger hon uttryck för mer explicita åsikter om läsningsdebatten än hon gör i sina tidiga romaner, men eftersom min 

undersökning är text- och historienära utan att närmare diskutera någon ”kärna” i Bremers åsikter under 

författarskapet ser jag inte dessa källor som facit för hur hennes romaner bör tolkas. 
12 Flera andra verk – inte minst Bremers sista längre roman, Fader och dotter (1858) – tematiserar läsning i hög 

grad, men har uteslutits ur min studie för att hålla den tidsmässigt koncentrerad till trettiotalets debatt. Mot 

artonhundratalets mitt var läsningsdebatten fortsatt intensiv, men både tonfallet och fokuspunkterna hade skiftat 

något. För en noggrann redogörelse över femtio- och sextiotalets debatt och hur den förhåller sig till tidigare 

decenniers förståelse av läsning, se Eric Johannesson, Den läsande familjen: familjetidskriften i Sverige 1850–

1880, Stockholm: Nordiska museets handlingar 1980 [diss. Uppsala]. 
13 Trots att sådana läsarter ofta gör anspråk på att beskriva verkliga människors läsande förklaras de gärna med 

exempel hämtade från fiktiva läsare –Martyn Lyons bovarysme är exempelvis hämtat från Gustave Flauberts 

okända porträtt av en läsarinna. Även om jag inte uttalar mig om huruvida människor under artonhundratalet 

faktiskt läste utifrån dessa teorier, menar jag att begreppen kärnfullt sammanfattar hur människor förstått och 

beskrivit läsande, inte minst i skönlitteraturen. Begreppen introduceras i undersökningen på s. 19 respektive 35. 
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in texts” berör mitt intresseområde.14 Som Hall betonar kan denna metod användas för att 

analysera idéhistoriska och ideologiska mönster i en text, men däremot inte textens inflytande 

på sina samtida läsare: 

But let us bear in mind that this history has to do not with ’real’ readers but with rules within texts 

and ideological representations of reading. It is another matter to determine whether actual readers 

read actual books in keeping with these rules or ideologies.15  

Jag studerar alltså hur de fiktiva romanfigurernas läsning framställs hos Fredrika Bremer i 

relation till hennes samtids teorier om läsning, snarare än hur de fiktiva skildringarna av läsning 

förhåller sig till faktiska historiska läsare.16 

Mina tre undersökta verk kan klassificeras som familjeromaner. Det åsyftar verk som i 

huvudsak skildrar ett bekvämt hemmaliv, inte sällan med en kvinnlig hjältinna, skriven på en 

detaljrik och didaktisk prosa.17 I litteraturhistorieskrivningen framstår Fredrika Bremer som 

upphovsperson till den svenska familjeromanen, som brukar beskrivas som borgerlig för att den 

företrädde den (fram)växande medelklassens livsstil, med feminin hemkult, kärleksideologi och 

en stor upptagenhet vid anständighet och självförbättring.18 I sin översikt över den viktorianska 

familjeromanen skriver Vineta Colby: ”The single most striking feature of the major Victorian 

novel is its essentially bourgeois orientation.”19 

Ändå är det inte oproblematiskt att kategorisera Bremers romaner som borgerliga, 

framförallt eftersom de mellersta samhällsskikten är svårkategoriserade i Sverige under 

artonhundratalets första hälft.20 En annan aspekt som gör det problematiskt är faktumet att 

                                                
14 David D. Hall, ”Readers and Reading in America: Historical and Critical Perspectives”, Cultures of Print: 

Essays in the History of the Book, Amherst: University of Massachusetts Press 1996, s. 178. 
15 Ibid., s. 180. 
16 Catherine J. Golden använder sig av en liknande metod i sin kartläggning av fiktiva representationer av läsande 

kvinnor i viktoriansk anglosaxisk litteratur, se not 5. 
17 Åsa Arping menar att familjeromaner utgivna mellan 1830 och 1840 kännetecknas av ”en miljö som är vardaglig 

och kopplad till närmast dagsaktuella händelser, ett tilltal som är intimt, förmedlat genom en prosa som varken är 

översatt från andra språk eller skriftspråkligt uppstyltad.” Se Arping, ”’Främst bland alla författande Damer.’ 

Bremer, kritiken, och familjeromanens uppgång och fall”, Mig törstar!, studier i Fredrika Bremers spår, red. Åsa 

Arping & Birgitta Ahlmo-Nilsson, Hedemora: Gidlund 2001, s. 28. 
18 Om hemkulten, se Eva Lis Bjurman, Catrines intressanta blekhet. Unga kvinnors möten med de nya 

kärlekskraven 1750–1830, Eslöv: Symposion 1998 [diss. Lund], s. 203; samt Arping, Den anspråksfulla 

blygsamheten, s. 18: ”En ny intimitet och innerlighet, en fullkomlig ’hemkult’, knöt kvinnorna starkare till 

intimsfären och till känslolivet, samtidigt som en ny individualism uppmuntrade medelklassens män att agera i 

politiska, opinionsbildande och kommersiella sammanhang.” 
19 Vineta Colby, Yesterday’s Woman, Domestic Realism in the English Novel, Princeton: Princeton University 

Press 1974, s. 4. 
20 Försök till kategorisering av det svenska mellanskiktet under artonhundratalet har gjorts av Eva Helen Ulvros, 

som skiljer på borgarståndet, prästeståndet och ofrälse ståndspersoner som en slags övre borgarklass å ena sidan, 

medan hantverkare, mindre köpmän och lägre tjänstemän utgjorde en mindre välbeställd småborgerlighet å andra 

sidan. Se Fruar och mamseller, s. 18 f.  
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hennes berättelser lika ofta utspelar sig i aristokratiska eller ståndsmässiga hushåll.21 Marie-

Christine Skuncke har istället föreslagit begreppet högreståndsroman: 

Den avgörande sociala gränsen i Famillen H*** synes inte gå mellan borgare och andra grupper 

utan mellan ”herrskap” och övriga, mellan ståndspersoner – adliga eller ofrälse – och icke-

ståndspersoner. Kanske vore det motiverat, med tanke på miljöskildringen och den sannolika 

läsekretsen, att kalla boken en ”högreståndsroman” snarare än en ”borgerlig roman”?22 

Som Eva Helen Ulvros har argumenterat var bildning ett av borgerlighetens kärnvärden, och 

människor förstods som antingen ”bildade” eller ”obildade”, oavsett om de tillhörde adeln eller 

inte. Bildade borgare utgjorde ofta, som Ulvros har visat, en slags lokal elit.23 Även om Fredrika 

Bremers tidigaste romaner (Famillen H***, Presidentens döttrar och Nina) uppehåller sig vid 

högreståndsmiljöer, tilldrar sig senare verk som Grannarne, Hemmet och inte minst Bremers 

kända roman Hertha (1856) hos välställda yrkesarbetande, som pianolärare, läkare och jurister. 

Också i de tidiga verken är gränserna mellan samhällsskikten något glidande.24 När jag i 

uppsatsen talar om ”borgerlighet” avser jag därför ett vidlyftigt analytiskt begrepp som syftar 

till att beskriva den slags vandel, normsystem och genre som familjeromanerna bidrog till att 

forma – en slags ”bildningsborgerskap” – snarare än som ett historiskt begrepp för att utpeka 

en reell och sammanhållen socioekonomisk grupp.25 

Trots den utbredda skepsisen mot romaner i Sverige blev familjeromanerna snabbt 

dominerande på marknaden, delvis eftersom deras författare använde sig av eufemismer för att 

undvika att associeras med genrens låga anseende: deras verk kallades istället skildringar, 

berättelser, betraktelser, teckningar, skisser, tavlor, målningar, et cetera.26 Åsa Arping har 

                                                
21 Carina Burman menar att det nästintill är varannan roman som utspelar sig i högreståndsmiljöer kontra 

pittoreska, enklare landsorter, se Bremer, s. 226. Ulrika Kärnborg har även noterat att debuten Famillen H*** 

befinner sig ”på gränsen mellan det aristokratiska förmaket och den borgerliga salongen”, i Fredrika Bremer, 

Stockholm: Natur och Kultur 2001, s. 42. 
22 Marie-Christine Skuncke, ”Fredrika Bremer, kornetten Carl och Iphigenia”, Samlaren 1984:105, s. 24. 
23 Ulvros, Fruar och mamseller, s. 18–20. 
24 Därtill bekräftar Bremers litterära produktion samtida värderingar med en idealisering av hemmet och en kritik 

mot aristokratiska stereotyper – något som skulle kunna ses som typiskt för det köpstarka medelskikt som alltmer 

kom att definiera sig självt som borgerligt. Åsa Arping har argumenterat för att klassificeringen ”borgerlighet” i 

Bremers och samtida författarkollegors fall också blir en genusfråga, då en kvinnlig marknadsförfattare blir en 

borgare i praktiken oavsett vilken klass hon härstammar ifrån. Arping betonar att de berättare som förmedlar de 

två första romanerna också är tydliga yrkesarbetare, en husrådinna och en guvernant, som existerar mitt emellan 

tjänarna och familjen. För hela resonemanget, se Den anspråksfulla blygsamheten, s. 69–73. Även Victor Svanberg 

har diskuterat hur berättelserna får en borgerlig prägel av berättarna Beata Hvardagslag och Emma Rönnqvist, för 

att i Grannarne övergå till en mer renodlad medelklass: ”Trivsel och värme lånas inte längre från en husmamsell 

ur en lägre samhällsklass, utan strömmar ut från husmodern själv. Det är en nyhet hos Fredrika Bremer.” Se 

Medelklassrealism, Stockholm: Gidlunds 1980 [1943–1946], s. 160.  
25 Ulvros har myntat ”bildningsborgerskap”, se Fruar och mamseller, s. 19. För ett resonemang om medelklass 

som analytiskt begrepp, se Richard Butsch, The Citizen Audience: Crowds, Publics, and Individuals, London: 

Routledge 2008, s. 4–8. 
26 Magnus von Platen, ”Romanföraktet: en genres väg till prestige”, Litteratursociologi, red. Lars Furuland & 

Johan Svedjedal, Lund: Studentlitteratur, 1997 [Emigrationer: en bok till Vilhelm Moberg 1968]; se även Lars 

Gustafssons Romanens väg till poesin: en linje i klassicistisk, romantisk och postromantisk romanteori, Uppsala: 
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diskuterat hur denna brist på definition verkade till de kvinnliga författarnas fördel, eftersom 

man såg deras texter som tillhörande ett specifikt kvinnligt kunskapsfält som behandlade 

hemmet och familjekretsen.27 Fastän författaryrket var maskulint kodat fanns det utrymme för 

kvinnliga författare att utmärka sig i en genre som premierade det feminina: minutiösa 

vardagsskildringar, ett inkännande och känsligt tilltal, och en stor kunskap om hushållets 

dagliga verksamhet. Kvinnor ansågs ha medfödda egenskaper som en stark empatisk förmåga, 

ett mer förstärkt moralsinne än män, och en intuitiv uppskattning för det smakfulla och goda – 

vilket var nära förknippat med familjeromanernas idealrealistiska poetik, vars anspråk på en 

förfinad, didaktisk realism var beroende av moraliskt upphöjda karaktärer och tillstånd.28 Det 

är därför ingen slump att familjeromanernas största författare var kvinnor. 

Värt att notera gällande familjeromanerna under denna tid är också deras relativt sena 

entré på det litterära fältet då Fredrika Bremer slog igenom kring 1830.29 Debatten om kvinnors 

läsning hade varit livaktig i Sverige och resten av Europa i nästan hundra år innan 

familjeromanen tog rot i svensk jord. Åren efter Bremers debut laborerade författarna därför 

med den nya romanens form i förhållande till de påståenden som gjordes om genren i andra 

typer av texter, och liksom läsningsdebatten tog intryck av romanens experiment och 

mutationer så präglades också romanen av nödvändigheten att förhålla sig till debatten: den 

blev metafiktiv.30 Eftersom författare behövde hantera frågan om den egna genrens position och 

funktion på den litterära marknaden utvecklade romanen tidigt en självmedvetenhet, som 

kännetecknas av en ymnig intertextualitet, ironisk självdistans och frimodiga litteraturteoretiska 

diskussioner.31 Birgitta Holm har kallat Famillen H*** en ”metaroman”, medan Åsa Arping 

                                                
Acta Universitatis Upsaliensis 2002, och Mats Malms Textens auktoritet. Gunnel Furuland härleder särskilt de 

visuellt kodade beteckningarna till dagspressen ”där kortare texter gärna försågs med benämningar som anspelade 

på just snabba synintryck”, Romanen som vardagsvara, s. 318.  
27 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 27 f. 
28 Idealrealismen behandlas utförligt på många håll i Bremerforskningen, och åsyftar alltså en skildring av 

vardagliga situationer och relationer, men med en förfinad och didaktisk dimension. Victor Svanberg definierar 

genren utifrån ”den mjuka hematmosfären, balanserande på gränsen mellan skälmsk småtrevlighet och hjärtnupen 

känslosamhet, mellan brådmogen frågvishet och barnslig omedvetenhet…”, se Medelklassrealism, s. 159. Bremers 

idealrealism diskuteras hos Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 47; Arping i förordet 

till Famillen H***, Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet 2000 [1830–31], s. XVI, samt i Den anspråksfulla 

blygsamheten, s. 29; Burman, Bremer, s. 67.  
29 Malm skriver om Sveriges jämförelsevis sena romanutveckling i Textens auktoritet, s. 11. Se även Burman, 

Bremer, s. 66 f. Bland andra Arping menar att Bremer blev normbildande för de efterföljande svenska 

romanförfattarna, se ”Fredrika Bremer och realismerna”, Mig törstar!, s. 38. 
30 Larsson, ”Den farliga romanen. Läsaren, romanförfattaren och genren”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 

2: Fadershuset: 1800–1900, red. Elisabeth Møller Jensen, Höganäs: Wiken 1993, s. 320. 
31 Arping argumenterar för att romanernas upptagenhet vid det egna mediet var en strategi för de kvinnliga 

författarna att positionera sig som författare, och att Fredrika Bremer deltog i debatten för att hävda sin ”egen 

kulturella auktoritet”. Den anspråksfulla blygsamheten, s. 178. Peter de Bolla för ett liknande resonemang, då han 

menar att det stora antalet fiktiva romanläsare i samtidens litteratur var ett sätt för författarna att legitimera sina 

verk framför andra genrer: ”the people portrayed [in the novels] were not reading any old thing, they were reading 
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benämner de verk som producerades under denna tid som ”romaner om romaner”.32 Enligt 

Arping kännetecknas de av ”parodieringen av annan litteratur, demaskeringen av uttjänta 

litterära konventioner och etablerande av nya koder”.33 Patrick Brantlinger menar att detta är 

ett så utmärkande drag för den tidiga realistiska romanen att den text som inte driver med, 

dekonstruerar eller tänjer sina egna genrekonventioner troligtvis inte är en roman.34 Därför 

lämpar sig Bremers familjeromaner väl för att studera fiktiva skildringar av läsning och hur de 

relaterar till den omgivande samhällsdebatten. 

Teoretiska utgångspunkter 

Min undersökning utgår ifrån Thomas Laqueurs förståelse av kön som en social och kulturell 

konstruktion. Laqueur har hävdat att det som anses vara kvinnligt och manligt i en given tid 

består av en uppsättning historiskt specifika egenskaper, och dessa egenskapers relation präglas 

av en makthierarki, där det maskulina värderades högre än det feminina. Jag har valt att använda 

begreppet kön istället för genus, eftersom jag i denna studie inte ser behovet av att skilja på 

biologiskt kön å ena sidan och ett sociokulturellt konstruerat genus å andra.35 En sådan 

uppdelning riskerar att ge intrycket att endast genus är historiskt föränderligt, medan biologiskt 

kön är stabilt och evigt.36 

Före sjuttonhundratalet hade kvinnan länge betraktats som en likartad men underlägsen 

version av mannen, argumenterar Laqueur.37 Men under sjuttonhundratalet kom könsbegreppet 

att ingå i en rigid särartsideologi, som ofta kopplats samman med borgerlighetens framväxt och 

dess indelning i en offentlig och en privat sfär, samt med naturvetenskapens korståg. Kvinnan 

                                                
novels”, Discourse of the Sublime, s. 235. Lisbeth Larsson spekulerar istället i ”Den farliga romanen” att de 

kvinnliga författarnas upptagenhet vid motivet var ett sätt att ”kommunicera och debattera, att föra en dialog, 

instängda kvinnor emellan”, s. 320. 
32 Se Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 15 och s. 32 f., om romanernas fiktiva litterära diskussioner. 

Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 90. Se även Kate Flint, The Woman Reader 1837–

1914, Oxford: Clarendon 1993, s. 15. 
33 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 42.  
34 Patrick Brantlinger, The Reading Lesson. The Threat of Mass Literacy in Nineteenth-Century British Fiction, 

Indiana: Indiana University Press 1998, s. 2: ”The inscription of anti-novel attitudes within novels is so common 

that it can be understood as a defining feature of the genre; accordingly, any fictional narrative which does not 

somehow criticize, parody, belittle, or otherwise deconstruct itself is probably not a novel.” 
35 Flera tidigare forskare har diskuterat det fruktbara i uppdelningen mellan kön och genus. Se Toril Moi, Hva er 

en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori, Oslo: Gyldendal 1998, eller Judith Butler, Gender Trouble: 

Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge 1990. 
36 Jag ansluter mig till Ann Öhrberg som ser en risk för anakronistiska slutsatser om man väljer att skilja på kön 

och genus, eftersom tidigare epoker inte hade samma kulturella gränsdragningar mellan de två begreppen som vi 

har idag. Se Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare, Gidlunds förlag 

2001 [diss. Uppsala], s. 17 f. 
37 Thomas Laqueur, Om könens uppkomst. Hur kroppen blev kvinnlig och manlig, övers. Öjevind Lång, Stockholm: 

Symposion 1999 [Making sex: Body and Gender from the Greeks to Freud 1990]. 
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och mannen blev två väsensskilda varelser, fullständigt olika både fysiskt och psykiskt, och 

maskulinitet och femininitet förstods som motsatta och ömsesidigt uteslutande, i ett hierarkiskt 

maktförhållande. Könens olikheter betraktades dock just därför som kompletterande, och det 

blev viktigt att män och kvinnor förenades i ett harmoniskt och balanserat äktenskap, med 

kvinnan positionerad i den privata sfären och mannen i den offentliga.38 Medan män sades vara 

torrt rationella, med starka gränser kring sitt jag, var kvinnor genomsläppliga, irrationella och 

känslostyrda. 

När det gäller artonhundratalets syn på kroppar och kroppslighet är kön en avgörande 

faktor, eftersom kvinnors och mäns kroppar förstods vara annorlunda i sin konstruktion, från 

huden in till skelettet, organen, och cellerna. Här bygger jag vidare på Karin Johannissons 

omfattande forskning i tidsperiodens syn på medicin, kroppar och kön. Det var ett sekel då 

kroppen förnekades: dess utsöndringar, lukter, vätskor och funktioner skyldes; dess dunkla 

behov förträngdes. På samma gång var man, som Johannisson påpekar, ”intensivt fixerad vid 

att beskriva och gestalta kroppen, i första hand kvinnokroppen.”39 

Både kön och kroppslighet är inskrivet i själva idén om läsning under seklet. Läsning, 

främst men inte enbart kvinnors, förstods som fysiskt påfrestande. Att läsa en bok kunde vara 

lika ansträngande som att springa eller spela bollspel, och konsekvenserna av felläsning 

riskerade att drabba kroppen likväl som sinnet eller själen.40 Peter de Bolla har också visat hur 

läsning blev ett sätt för män och kvinnor att skapa och bekräfta (eller misslyckas med att 

bekräfta) sin könstillhörighet.41 Att läsa var att läsa antingen feminint eller maskulint, 

känslosamt eller förnuftigt, kroppsligt eller andligt. I läsningsdebattens porträtteringar 

kännetecknas feminin läsning av andfåddhet, rodnande kinder, hävande bröstkorg, darrande 

händer, tårfyllda ögon eller melankoliska suckar – kroppsliga symptom som gjorde att 

läsningen också stundvis framstod som erotiskt kodad, inte minst när den skedde i enrum.42 

                                                
38 Ingrid Holmquist har redogjort för artonhundratalets särartstanke som en ”delvis ny tanke om könens olikhet, 

vilken ofta har kopplats samman med den borgerliga familjens framväxt och dess förändrade könsrelationer. […] 

Kvinnor och män ansågs av naturen besitta var sin särart både fysiskt och psykiskt. Deras könsliga olikheter tänktes 

emellertid komplettera varandra så att de tillsammans utgjorde en harmonisk enhet.” Se Salongens värld: om text 

och kön i romantikens salongskultur, Eslöv: Symposion 2000, s. 71 och framåt. Jfr även Gunlög Kolbe, Om 

konsten att konstruera en kvinna. Retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie Sophie Schwartz’ 

romaner, Göteborg: Göteborgs universitet 2001 [diss.], s. 19. 
39 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Stockholm: Norstedts förlag 

1994, s. 40. 
40 Karin Littau, Theories of Reading: Books, Bodies, and Bibliomania, Cambridge: Polity 2006, 36 f. 
41 Peter de Bolla, The Discourse of the Sublime: Readings in History, Aesthetics and the Subject, Oxford: Basil 

Blackwell 1989, s. 230–278. 
42 Jacqueline Pearson, Women’s Reading in Britain 1750–1835: A Dangerous Recreation, Cambridge: Cambridge 

University Press 1999, s. 107 f. och 109. Se även Flint, The Woman Reader, s. 53, och Golden, Images of the 

woman reader, s. 35. 
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Den maskulina läsningen var tvärtom rationell och bildande, och även då den inbegrep kroppen 

föreställde man sig att mannen var kapabel till en större kritisk distans. 

Läsningens medicinska risker utreddes redan under tidigmodern tid. Det hade också 

varnats för bibliomani, en manisk läsepidemi som drabbat Europa, sedan det tidiga 

sjuttonhundratalet.43 Men man hänvisade då till diffusa själstillstånd och mystiska 

nervsjukdomar, där den exakta kausaliteten förblev outredd. Under artonhundratalet fick 

debatten en starkare patologisk och vetenskaplig klangbotten, som blev alltmer hårdragen ju 

längre århundradet fortskred. I samband med kartläggningen av könens psykiska och biologiska 

särart, försökte vetenskapsmän och läkare på ett mycket konkret sätt belysa de kroppsliga 

yttringar som felaktig läsning kunde ge upphov till.44 Bland felläsningens medicinska risker 

räknades nervsjukdomar, epilepsi, migrän, svimningsanfall, hjärtproblem, sinnessjukdom, 

hysteri och nymfomani – varav flera var feminint kodade sjukdomar också utanför 

läsningsdiskursen. Därtill ansågs den felläsande kvinnan kunna drabbas av reproduktiva 

bekymmer som för tidig eller smärtsam menstruation, infertilitet och utebliven amning, vilket 

också knöt hennes läspraktiker till moraliska frågor om sex, moderskap och synd.45  

Kate Flints numera klassiska verk The Woman Reader (1993) är viktig för min teoretiska 

bas.46 Flint utgår från Michel Foucaults beskrivning av den konfliktfyllda relationen mellan 

kroppar, kunskap och kön som präglade seklets intellektuella och litterära sfär.47 Därtill 

anlägger hon ett mer genusteoretiskt perspektiv i sin diskussion om kvinnors tillgång till och 

bruk av litteratur. Eftersom jag enbart studerar fiktiva representationer av läsare så kommer jag, 

som jag redan nämnt, inte att kommentera verkliga läsares subjektspositioner eller attityder till 

sin läsning, vilket Flint gör i sin studie. Däremot följer jag hennes beskrivningar av den 

läsningspolitiska diskursen under seklet, där en specifik verklighets- och kunskapssyn växte 

fram, och där debatten om könad läsning färgades av det häftiga samtida intresset för biologisk 

särart, medicin, kunskapsproduktion och sexualitet.48 

                                                
43 Se Littau, Theories of Reading. 
44 Laqueur, Om könens uppkomst. Jfr Bjurman för en specifikt svensk kontext, s. 132 f. 
45 För beskrivningar om felläsningens medicinska yttringar, se framförallt Littau, Theories of Reading, s. 5 och  

38 f.; Flint, The Woman Reader, s. 53–63; Golden, Images of the woman reader, s. 31–36; de Bolla, The Discourse 

of the Sublime, s. 263. 
46 Se not 32. 
47 Michel Foucault, Sexualitetens historia, band 1: Viljan att veta, övers. Britta Gröndahl, Göteborg: Daidalos 

2002 [Historie de la sexualité: La volonté de savoir 1976]. 
48 För att förstå de förhandlingar om läsning som ägde rum i Europa under artonhundratalet har jag haft stor 

behållning av anglosaxisk forskning om familjeromanens motsvarighet, som jag använt för att rama in tidsperioden 

och det europeiska litteratursamhällets syn på läsande och kön i en bredare bemärkelse. Självklart finns det många 

nationella särarter att ta hänsyn till – exempelvis att det svenska folket var läskunnigt mer än ett sekel tidigare än 

det engelska, eller att den engelska romanen var etablerad mer än hundra år innan den svenska. Ändå var 

artonhundratalets skönlitteratur, precis som vår tids, internationell. Fredrika Bremer är ett tydligt exempel på ett 
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Stegringen av medicinens och sexualitetens betydelse innebar, som Eva Österberg visat, 

att människors kroppar och begär i högre grad reglerades genom åsikter om det ”normala 

beteendet, den rätta sexualiteten och makten över kroppen och dess drifter.”49 Under den period 

som jag undersöker pyrde läsningsdebatten av en rädsla för vildvuxna begär – för starka eller 

felriktade – som kunde hota den dominerande ideologi som förutsatte återhållsamhet, kyskhet 

och orubbliga könskategorier. 

I och med den romantiska rörelsen knöts kvinnans känsloliv till moderskapet, och nya 

vetenskapliga rön påstod att kvinnan saknade könsdrift. Idealkvinnan blev avsexualiserad, 

moderlig och kysk.50 Därför väckte alla uttryck för hennes erotiska begär en stor social oro.51 

Idén om kvinnans kyskhet innebar att det tidiga artonhundratalet erbjöd utrymme för samkönad 

kärlek under det elastiska begreppet romantisk vänskap, som Eva Helen Ulvros karaktäriserar 

som en ”svärmisk, kärleksfull vänskap” mellan två kvinnor.52 Redan mot andra hälften av 

sjuttonhundratalet hade kvinnors romantiska vänskap och svärmiska kärlek blivit ett populärt 

motiv i skönlitteraturen, och som vi kommer att se är det också vanligt förekommande i Fredrika 

Bremers romaner.53 Romantisk vänskap kännetecknades av passionerad förälskelse och 

beundran, likväl som intim och djup förtrolighet och livslånga band. Eftersom kvinnor och män 

levde i olika sfärer av samhället, och följaktligen betraktade sig själva som två skilda arter, var 

det vanligt att kvinnor levde nära inpå varandra och upplevde sig ha mer gemensamt.54 Därför 

var kvinnor intima i både känslomässig, förtrolig och fysisk mening.55  

                                                
tvärkulturellt författarskap, eftersom hennes litterära produktion uppmärksammades inte bara i hela Sverige utan 

även i resten av Europa och dess kolonier. Genom mångspråkighet och flitigt översättningsarbete spreds hennes 

romaner i samma hastighet som agitatoriska pamfletter och rådgivande etikettböcker om könad läsning, och det är 

svårt att tala om vare sig en isolerad svensk litteratur eller litteraturkritik, eftersom de tog intryck från ett mycket 

vidare europeiskt samtal. Se t.ex. Ulvros, Fruar och mamseller, s. 294. 
49 Österberg, På kant med historien, s. 290. För ett liknande resonemang, se Bente Rosenbeck, Kroppens politik: 

om køn, kultur og videnskab, Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag 1992 [diss. Köpenhamn]. 
50 Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 58. 
51 Lillian Faderman har hävdat att den romantiska vänskapen i princip aldrig misstänkliggjordes under 

artonhundratalet, se Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love Between Women From the 

Renaissance To the Present, New York: Morrow 1981, s. 76, s. 84, et passim. Som Terry Castle har visat är detta 

en sanning med modifikation – trots att den romantiska vänskapen blev en etablerad form av kärlek mellan kvinnor 

existerade samtidigt en parallell skräck för vad vi idag skulle kalla homosexualitet. Se Castles The Apparitional 

Lesbian: Female Homosexuality and Modern Culture, New York: Columbia University Press 1993. I svensk 

kontext argumenterar också Pia Laskar för att samkönat sex mellan kvinnor både föreställdes och fruktades även 

under det tidiga seklet, se Ett bidrag till heterosexualitetens historia: kön, sexualitet och njutningsnormer i 

sexhandböcker 1800–1920, Stockholm: Modernista 2005 [diss. Stockholm], s. 296. Fredrika Bremer själv är ett 

exempel på en kvinna vars vänskaper med andra kvinnor betraktades som problematiska av hennes omgivning, se 

Eva Österberg, Vänskap. En lång historia, Stockholm: Atlantis 2007, s. 163–169. 
52 Ulvros, Fruar och mamseller, s. 194. 
53 Faderman, Surpassing the Love of Men, s. 103. 
54 Ulvros, Fruar och mamseller, s. 195; Faderman, Surpassing the Love of Men, s. 157 f. 
55 Faderman, Surpassing the Love of Men, s.  160 f. 
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Inom ramen för den romantiska vänskapen fanns det utrymme för två kvinnor att bekänna 

sina innersta hemligheter, hålla hand, kyssas och bedyra sin eviga trohet till varandra, och de 

kunde leva tillsammans, sova tillsammans och öppet föredra varandras sällskap framför mäns 

– men inte ha sex.56 Sex mellan kvinnor ansågs vara så osannolikt i majoritetssamhällets ögon 

att man endast sällan betraktade nära kvinnliga vänskaper med misstänksamhet, något som 

gradvis förändrades fram mot århundradets senare del. Vid artonhundratalets slut blev 

benämningar som homosexualitet eller lesbianism populära, och avvikande begär utsattes för 

en nogräknad medikalisering och katalogisering.57 

Frågan om begär och sexualitet är sammanvuxen med kön, eftersom idén om olikkönad 

sexualitet som den enda naturliga och korrekta bygger på att samhällets befolkning är indelade 

i två kön som är fullständigt skilda från varandra och noggrant avgränsade.58 Här hämtar jag 

stöd från queerteorin, som betraktar sexualitet som en oumbärlig komponent av kön och som 

intresserar sig för texters begärsstrukturer. Jag förutsätter därmed att begär som avviker från de 

samhälleligt premierade kan existera också inom texter som till synes bekräftar den rådande 

ordningen.59 Det queera i texterna ser jag både som samkönat begär som trotsar normativa 

begärsstrukturer, och som könsöverskridanden som trotsar rigida könsstrukturer.60  

Relevant för uppsatsen är också frågan om intimitet, som delvis kan kopplas samman med 

begär, men som också handlar om läsarens självreflektion. Epokens syn på läsning 

kännetecknas av tanken på ett privat, eget inre som påverkas av läsning, genom att gränserna 

för jaget antingen förstärks eller försvagas av kontakten med det skrivna ordet.61 Här blir två 

delvis motsatta ideologier synliga, där den ena förespråkar en individuell, avskild subjektivitet 

och räds den feminina läsningens jagupplösande effekter, medan den andra istället uttrycker en 

längtan efter en sammansmältning med andra läsare, med författaren, eller med fiktiva figurer.62 

                                                
56 Faderman, Surpassing the Love of Men, s. 74. 
57 Ulvros, Fruar och mamseller, s. 196; Faderman, Surpassing the Love of Men, s. 149. 
58 Detta har teoretiserats med Judith Butlers begrepp den heterosexuella matrisen: ett diskursivt system som kräver 

en könsordning med två, enkelt identifierbara kön som ska vara attraherade av enbart varandra. Att vara man är 

att begära kvinnor, och att vara kvinna är att begära män. Att kringgå matrisens regelverk genom exempelvis 

samkönade begär eller könsöverskridande identiteter blir alltså lika mycket en attack mot heteronormen som mot 

könsnormen, eftersom de två är beroende av varandra. Se Butler, Gender Trouble. 
59 Se t.ex. Queera läsningar, red. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén, Hägersten: Rosenlarv 

2012, s. 10: ”En queerläsning intresserar sig för textens luckor, sprickor och ologiskheter, för textens inneboende 

dissonans och ambivalens. Det är en läsning som tar fasta på textens tystnader, det en samtidigt avslöjar och döljer, 

och inte minst det som framstår som avvikande och udda och som bryter mot normativa uppfattningar om kön och 

sexualitet”. 
60 Claudia Lindén, ”Är historien alltid redan queer? – Karen Blixens lek med gotiken”, Queera läsningar, s. 93. 
61 Se Silverman, Bodies and Books. 
62 Silverman, ”Reading and the Search for Oneness”, s. IX–XIII och ”The Fantasy of Communion”, s. 1–21 i 

Bodies and Books. Också Barbara Sicherman har hävdat att läsare under perioden utvecklade en inre, intim sfär 

genom just sammansmältningen med en författare eller text. Se ”Sense and Sensibility: A Case Study of Women’s 
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För att beskriva detta idékomplex använder jag mig av begreppet intimitet, som jag lånar från 

Nancy Yousefs Romantic Intimacy (2013): 

The term ”intimacy” (from the Latin intimus, ”most inner”) refers both to what is closely held and 

personal and to what is deeply shared with others. Intimacy designates the sphere of the inmost, of 

the private, and also the realm of cherished connection and association.63 

Med intimitet åsyftas alltså spänningen mellan det tillbakahållna och det delade. Outsagda 

känslor och tankar är intima, liksom vänskapligt förtroende till en nära vän eller förtrogen, 

eftersom konfidentiella bekännelser förutsätter att bekännelsen kommer från ett hemligt inre –

en sfär som är fullständigt egen, som man kan välja att dela. Konceptuellt innefattar alltså 

intimiteten både det beslöjade och det avslöjade.64 Till skillnad från fysisk närhet står intimitet 

för känslan av närhet, som kan upplevas obehindrat av spatiala och temporala omständigheter, 

och därför lämpar sig väl för att beskriva läsning.65 I uppsatsen söker jag klargöra den fiktiva 

läsarens samtidiga gåtfullhet och förtroliga vänskaper; det privata inre som bildas och utvecklas 

av läsningen, liksom det inre som sammansmälter med andra genom identifikation med fiktiva 

karaktärer eller med andra läsare. 

Forskningsöversikt 

Fredrika Bremer har väckt intresse i egenskap av förfeminist, essäist, reseskildrare, och även 

som kristen, socialliberal och nationalistisk tänkare. Mycket har också skrivits om hennes 

skönlitterära författarskap, med ett övervägande biografiskt fokus.66 Inom litteraturanalyserna 

har psykoanalytiska perspektiv varit dominerande, med föregångare som Ellen Kleman på 

1920-talet och Gunnar Axberger på 1950-talet, följt av Birgitta Holm under 1980-talet och 

framåt.67 Jag tar stöd av det stora biografiska intresse som omsvävar Bremer också på senare 

tid, inte minst genom Ulrika Kärnborgs och Carina Burmans respektive biografier från 2001, 

som ger en god orientering i den litterära mylla som Bremer var verksam i, likväl som i hennes 

liv och verk.68 Däremot sällar jag mig också till Greta Wieselgren som uppmärksammat det 

                                                
Reading in Late-Victorian America”, Reading in America: Literature and Social History, red. Cathy N. Davidson, 

Baltimore: Johns Hopkins University Press 1989, 201–25. 
63 Nancy Yousef, Romantic Intimacy, Stanford: Stanford University Press 2013, s. 1. 
64 Ibid. 
65 Ibid., s. 3.  
66 Sophie Adlersparre & Sigrid Leijonhufvud, Fredrika Bremer. Biografisk studie, del 1–2, Stockholm: Norstedts 

förlag 1896; Elin Wägner, Fredrika Bremer. Minnesteckning, Stockholm: Norstedts förlag 1949; Gustaf Fredén, 

Arvet från Fredrika Bremer. En bild av Fredrika Bremer sammanställd ur hennes skrifter, Lund: Gleerup 1951. 
67 Ellen Kleman, Fredrika Bremer, Uppsala: J. A Lindblad 1925; Gunnar Axberger, Jaget och skuggorna. Fredrika 

Bremer-studier, Stockholm: Geber 1951; Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse; Victor 

Svanberg, Medelklassreaslim. 
68 Kärnborg, Fredrika Bremer; Burman, Bremer. 
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problematiska i att tolka romanfigurer som olika personer i Fredrika Bremers biografiska liv, 

eftersom det utplånar deras särdrag.69 

I uppsatsen utvecklar jag perspektiv som jag tidigare behandlat i en uppsats om de etikett- 

och rådgivningsböcker som debatterade könad läsning under artonhundratalets första 

decennier.70 Utöver det fördes romandebatten även i dagspressen, som bland annat Lisbeth 

Larsson skriver utförligt om i sin avhandling från 1990, samt i den framväxande 

litteraturkritiken, vilket Åsa Arping vidareutvecklar i sin avhandling från 2002.71 Larsson 

beskriver veckopressens historia under 1900-talet, men förbinder denna med en längre tradition 

av feminint orienterad läsning. Arping tecknar istället en bild över kritikens relation till den nya 

romangenren kring 1830, och diskuterar hur Famillen H*** metafiktivt ”tematiserar 

skrivandets villkor och upprättar en specifikt kvinnlig auktoritet för såväl författare som 

berättare”, men med utgångspunkt i kvinnliga författare snarare än kvinnliga läsare.72  

Larsson och Arping hör till de fåtal forskare som berört frågan om läsande romangestalter 

i Fredrika Bremers romaner på ett mer ingående sätt. Larsson var först ut med att diskutera 

motivet i en artikel i Nordisk kvinnolitteraturhistoria.73 Arping diskuterar läsande gestalter hos 

bland annat Bremer i sin avhandling Den anspråksfulla blygsamheten, och tar då stöd i Larssons 

artikel.74 Jag bygger vidare på dessa arbeten, och avser att undersöka mer specifikt, mer utförligt 

och mer varierat hur kön och läsning representeras i tre av Fredrika Bremers romaner genom 

de läsande hjältinnorna. 

Den tidigare Bremerforskningen har ofta uppehållit sig vid hur berättarinstanserna i 

romanerna förhåller sig till den omgivande diskursen genom att uttryckligen kommentera 

samtidens syn på romangenren eller genom sitt läsartilltal.75 Själv tar jag avstamp i den mest 

kända metafiktiva debatten hos Bremer, från debutromanen Famillen H***, men tränger sedan 

                                                
69 Greta Wieselgren, Fredrika Bremer och verkligheten. Romanen Herthas tillblivelse, Stockholm: Norstedts förlag 

1978, s. 81. För en liknande kritik se även Birgitta Ahlmo-Nilsson, ”Skrift och passion. Om Fredrika Bremers 

roman En dagbok”, Romantikens kvinnor. Studier i det tidiga 1800-talets litteratur, red. Birgitta Ahlmo-Nilsson, 

Eva Borgström och Ingrid Holmquist, Johanneshov: Hammarström & Åberg Bokförlag 1990, s. 129. 
70 Camilla Wallin Bergström, Otrogen läsning. Debatter om feminina publiker 1808–1815, Kandidatuppsats 

framlagd vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet 2014. 
71 Lisbeth Larsson, En annan historia: om kvinnors läsning och svensk veckopress, Stockholm: Symposion 1989 

[diss. Lund]; Arping, Den anspråksfulla blygsamheten. 
72 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 53; Birgitta Ahlmo-Nilsson, ”Fredrika Bremer, Hemmen i den nya 

verlden och Waldo Emerson”, Fredrika Bremer – Föregångare och förebild, s. 179 f. 
73 Larsson, ”Den farliga romanen”. 
74 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 41 och framåt. Se även Arpings ”Den vilseförda läsarinnan”, 

Kvinnan, kärleken och romanen i kvinnliga 1800-talsförfattares texter, red. Yvonne Leffler, Karlstad: Karlstads 

universitet 2001, som är en variation på avhandlingskapitlet. 
75 Se Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 91–98; Burman, Bremer, s. 70 f.; Arping, 

”Den vilseförda läsarinnan”, s. 20 f. och ”’Förlåten! förlåten, unga läsarinnor!’”, Fredrika Bremer – Föregångare 

och förebild, red. Anita Widén, Stockholm: Årstaställskapet för Fredrika Bremer-studier 2005, s. 84 f. 
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djupare in i problematiken genom att också diskutera hur romangestalternas läsning skildras 

bortom de mer explicita kommentarerna, i Famillen H***, Grannarne och Hemmet. Jag läser 

Bremers romaner i ljuset av läsningsdebatten som pågick under hennes livstid – men som 

skönlitterära texter med en poetik som gynnar ironier, mångtydighet och ambivalens. Till 

skillnad från tidigare forskare inriktar jag inte undersökningen enbart på de fiktiva gestalternas 

romanläsning, utan diskuterar också på vilka sätt Bremer skildrar läsare av andra sorters genrer. 

Genom att koncentrera mig på den roll som kroppslighet, intimitet och begär spelar för 

gestalternas läspraktiker vill jag komplettera eller eventuellt nyansera rådande uppfattningar – 

om litterära representationer av läsare i allmänhet och om Fredrika Bremers verk i synnerhet. 

Undersökningens disposition 

Det första kapitlet tar avstamp i den uppmärksammade scen i Bremers genombrottsroman där 

ett sällskap diskuterar läsning i en metafiktiv debatt. Jag undersöker den stereotypa bilden av 

kvinnors romanläsning, och diskuterar hur högläsning och tyst läsning konstrueras som könade 

praktiker. I det andra kapitlet fortsätter jag med att utforska hur romanläsning kan balanseras 

med hushållsplikter och moderskap i det bildade hemmet, där läsaktens erotiska dimensioner 

väcker frågor om hustrulig trohet och äktenskapsbrott. Därefter vänder jag blicken mot andra 

genrer – filosofi, hagiografier, historia, och grekisk mytologi – för att i kapitel tre och fyra 

undersöka hur en empatisk läsning kan leda Bremers romangestalter till en normbrytande eller 

könsöverskridande läsning, samt hur läsningens intimitet kan leda gestalterna till nära 

samkönade relationer med andra läsare. 
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Kapitel 1. Den hemlighetsfulla läsarinnan 

 

På artonhundratalets expansiva bokmarknad blev romanen snabbt en statusmarkör för bildade 

hushåll.76 Flickor och unga kvinnor i samhällets burgnare skikt uppmuntrades att läsa 

didaktiska, uppbyggliga romaner för att inskolas i sina husliga uppgifter, lära sig om mänskliga 

relationer, och underhålla vänner och familj.77 Men det var viktigt att själva läsningen skedde 

på rätt sätt. Under epoken kunde läsakten signalera självförbättring, men också lättja och 

överträdelser – allt hängde på den valda texten och sättet att läsa.78 Romanen som genre 

betraktades som särskilt moraliskt tveksam, inte minst förljugna kärleksromaner som kunde 

förleda sina kvinnliga läsare att tro att de själva skulle rövas bort av stiliga stråtrövare eller 

uppvaktas av djärva riddare. Eftersom kvinnor ansågs vara medfött känslostyrda och empatiska 

framstod de som särskilt sårbara för trycksvärtans korruption.79  

I uppsatsens första två kapitel studerar jag romanslukerskan, en stereotypt 

verklighetsfrånvänd och manisk kvinnlig läsare som ofta förekom som gestalt i 

artonhundratalets litteratur.80 Den respons som oftast kännetecknar en romanslukerska är 

hänförelsen, ett begrepp jag förvärvat från Rita Felskis läsart enchantment: 

For much of the longue durée of modernity, the novel is the genre most frequently accused 

of casting a spell on its readers; like a dangerous drug, it lures them away from their everyday 

lives in search of heightened sensations and undiluted pleasures. Disoriented by the power of 

words, readers are no longer able to distinguish between reality and imagination; deprived of 

their reason, they act like mad persons and fools.81 

I kontrast till det förnuftiga, maskulina ideal av bildning och produktivitet som präglade 

artonhundratalet så är hänförelsen ett tillstånd av extas, som upplöser gränserna mellan texten 

och jaget. Istället för att uppöva kritisk distans så glömmer läsaren sig själv och sin omgivning 

till fördel för den kittlande berättelsen. Genom sin hänförelse föreställs läsaren bli så djupt 

påverkad – smygande över tid eller abrupt vid ett isolerat tillfälle – att hen fullständigt 

absorberar det lästa. Läsarten har därigenom associerats med feminin passivitet, kroppslighet 

                                                
76 Furuland, Romanen som vardagsvara, s. 117.  
77 Johannesson påpekar att litterärt umgänge gav kvinnorna tillgång till en ny sfär och ett nytt sätt att umgås med 

män inom ramen för det passande, se Den läsande familjen, s. 17. 
78 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 236. 
79 Se Golden, Images of the woman reader, s. 39. Johannesson diskuterar liknande tendenser i debatten tjugo år 

senare. Se Den läsande familjen, s. 60: ”Boklig bildning var ett centralt värde för medelklassen – samtidigt som 

olämplig litteratur upplevdes som ett ständigt potentiellt hot, särskilt mot döttrarnas ’renhet’”. 
80 Begreppet hämtar jag från Larsson, ”Den farliga romanen,” s. 322. 
81 Rita Felski, Uses of Literature, Malden: Blackwell Publishing 2008, s. 52 f.  
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och erotik, och lämpar sig väl för att beskriva den stereotypa kvinnliga läsaren i 

artonhundratalets litteratur.82 

Romandebatt i miniatyr 

Det oftast anförda exemplet på en förläst hjältinna i Fredrika Bremers författarskap är Julie H. 

från genombrottsromanen Famillen H*** (1830–1831). Lisbeth Larsson kallar Julie för en 

”inbiten romanslukerska”, medan Åsa Arping diskuterar henne som en mönstergill ”vilseförd 

läsarinna”.83 Men för att vara känd som Fredrika Bremers stora romanfantast läser Julie 

påfallande lite. Hon sitter aldrig försjunken i en tjock volym, hon nämner aldrig att hon läser en 

specifik titel, och diskuterar ingen särskild författare. I jämförelse med andra porträtt av 

romanförgiftade hjältinnor under seklet – exempelvis i Emilie Flygare-Carléns 

Romanhjeltinnan (1849) eller Victoria Benedictssons Fru Marianne (1887) – är Julie dessutom 

ovanligt skicklig på att utföra sina sociala plikter som dotter, syster och slutligen hustru i ett 

bildat hem. Hur vet vi då att hon är en romanslukerska? 

I början av romanen har Julie brevledes kallat till sig romanens berättare, den klarsynta 

Beata Hvardagslag, inför en äldre systers bröllop. I brevet berättar Julie en ”saga” – en syrlig 

allegori över den giftasängsliga systern Emilia och hennes fästman Algernon, vilket Arping 

menar är ett sätt att ”ironisera över systerns villrådighet” och ”ställa sagans och framför allt den 

romaneska kärleksberättelsens konventioner i skottgluggen”.84 Redan i berättelsens upptakt 

framstår Julie alltså som medveten om, och kritisk till, den högspända, romaneska prosan som 

en typisk romanslukerska skulle ha läst urskillningslöst. Också på andra håll visar sig Julie 

nyktert pragmatisk, till och med vid ett par tillfällen då familjemedlemmar anklagar henne för 

att vara naiv och verklighetsfrånvänd.85 

Julies främsta symptom på förläsning i romanens upptakt är snarare hennes ytlighet. Hon 

svärmar beundrande för sin ”Adonis”, den stiliga men något enkelspåriga löjtnanten Arvid, som 

har vackra blå ögon och mörka mustascher.86 Hon kritiserar därtill Emilias vigselförrättare, 

                                                
82 Felski, Uses of Literature, s. 76. 
83 Larsson, ”Den farliga romanen,” s. 322; Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 177 f. 
84 Famillen H***, s. 14; Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 54. Arping förklarar inte hur Julies 

medvetenhet om romanens konventioner förhåller sig till att hon själv är vilseförd av dem – däremot påpekar 

Arping att Julies ”förnumstiga inställning i detta inledande brev slår […] tillbaka på henne själv”, genom att 

förebåda uppbrottet med hennes fästman, s. 55.  
85 Vid ett tillfälle anklagar exempelvis Emilia henne för att se ”allting rosenfärgadt” – men då har Julie i själva 

verket försökt lugna sin upprörda syster med att Algernons svala kärleksbrev faktiskt kan bero på ”stark 

hufvudverk… eller stark snufva”, vilket verkar som ett mer jordnära resonemang. Famillen H***, s. 21. 
86 Men också den särskådande Beata erkänner att Arvid är mycket stilig: ”Löjtnant Arvid var i sanning en Adonis, 

N. B. en Adonis med mustascher.” Famillen H***, s. 31. 
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familjens präst och goda vän professor L., eftersom han ”ser så grufligt allvarsam ut”, och vad 

värre är har ”en skef fot, ett rödt öga och två vårtor på näsan. […] Hvad mig angår, skulle jag 

just icke stort tycka om att vigas af en surögd prest.”87 Som Arping har påpekat blir vidden av 

Julies bildningsresa kännbar när hon mot romanens slut har brutit upp förlovningen med Arvid 

och istället gift sig med denna surögda präst.88 

Men enbart faktumet att en artonårig romanhjältinna går från att vara ytlig och lite 

självupptagen till att bli en förståndig prästhustru är knappast fog nog för att kalla henne för en 

romanslukerska. Vår kunskap om Julies läsning kommer framförallt från den scen i Famillen 

H*** som äger rum femtio sidor in, där gestalterna diskuterar läsningens väl och ve. Scenen är 

konstruerad som det omgivande samhällets läsningsdebatt i miniatyr – inflyttad från den 

svenska offentligheten till familjen H:s hemtrevliga kabinett. Kvällen efter Emilias och 

Algernons bröllop sitter de ditresta gästerna församlade när en av dem får syn på en bok som 

ligger framme, och de betar raskt av samtidens vanligaste argument för, och framförallt emot, 

romanen. Det övergår snart från att handla om läsning i allmänhet till kvinnors läsning i 

synnerhet. 

En äldre ogift herre påstår att hans hustru, om han hade någon, enbart skulle få lov att läsa 

psalmer och recept. Julie utropar då bestört att hon skulle välja bort både mat och dryck hellre 

än läsning. Hon försöker åberopa litteraturens betydelse för moralisk bildning: ”Gifves det väl 

något för själen mera förädlande än läsningen av goda böcker?” Men hon stakar och kommer 

av sig – och berättaren Beata noterar nedlåtande för den tilltänkta läsaren att Julies styrka inte 

ligger i att verbalisera ”det sublima”.89 För att avleda sällskapets uppmärksamhet från Julies 

misslyckade brandtal låtsas hennes bror, kornett Carl, spilla ut ett glas vin. Men den äldre herren 

låter inte Julie komma undan så lätt. Han vill genast veta vad det är för litteratur hon tycker är 

så förädlande, kanhända ”moraliska böcker och predikningar?”90 

Julie försöker undvika frågan: ”‘Ne...e...ej icke just mycket predikningar! svarade Julie 

litet förlägen, och då hon i det samma blef varse den genomträngande blick, med hvilken 

Professor L… betraktade henne, rodnade hon starkt.”91 Det är värt att notera att det är under 

detta samtal som familjens präst för första gången ser på Julie, och om hon tidigare varit ”litet 

                                                
87 Famillen H***, s. 19. 
88 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 188: ”När romanen närmar sig sitt slut har den lite naiva, 

oreflekterade sextonåringen [sic!] botats från sina överromantiska idéer, givit sin vackre men ytlige trolovade på 

båten och istället förvandlats till förståndig prästfru, gift med L. Ett sådant positivt exemplum visar att god litteratur 

förädlar sin läsare och hjälper henne att göra det rätta, inte minst ifråga om kvinnans viktigaste livsval – kärleken.” 
89 Famillen H***, s. 52. 
90 Ibid., s. 53. 
91 Ibid.  
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förlägen” blir hon nu blossande röd – kanske känner hon sig genomskådad av L., som hon trots 

hans surögdhet ”känner likasom respekt för”.92 I berättelsens slut kommer de två att vara gifta. 

Faktumet att det blivande kärleksparets första interaktion äger rum just när hon tvingas blotta 

sina läspraktiker gör att bekännelsen framstår som ett led i deras romans, vilket jag kommer att 

återkomma till. 

Den gamla herren accepterar fortfarande inte Julies undanglidande svar, och hon tvingas 

slutligen bikta sig inför hela sällskapet: 

”Förmodeligen läser Cousine då historien? – det är visst ett rätt artigt studium.” 

”Icke just Historien, sade Julie åter munter och modig, men Historier deremot alltför gerna! Kort 

och godt om Onkel93 vill veta för hvilken läsning jag gerna försakar mat och dryck och sömn, så är 

det för… Romaner!” 

Den gamla Herrn upphöjde ögon och händer med ett uttryck af fasa. Af hans mine kunde man 

komma i frestelse att tro det Rousseau’s yttrande: ”Jamais fille sage n’a lu de romans”94 förmått 

honom att alldeles sky en så farlig läsning.95 

Jean-Jacques Rousseaus devis om att kyska flickor aldrig läser romaner återfinns i det berömda 

förordet till brevromanen Julie, ou La Nouvelle Héloïse (1761).96 Det var enligt Rousseau 

omöjligt för en kysk flicka att läsa en roman och förbli kysk, eftersom det fanns något 

inneboende korrumperande i genren.97 Den äldre herrens rigida utfrågning av Julies läsvanor, 

och åtföljande fasa när han får veta vilken genre det är hon föredrar, tjänar alltså till att 

misstänkliggöra Julies romankonsumtion. 

                                                
92 Famillen H***, s. 45: ”Se der är Presten! Oaktadt sina vårtor och sitt röda öga ser han ändå hygglig ut, jag 

känner likasom respekt för honom.” 
93 Onkel betyder i sammanhanget troligtvis inte morbror eller farbror, utan i en utvidgad betydelse, belagd i SAOB 

som ”äldre manlig person som är vän till (ngn av) vederbörandes föräldrar”. 
94 Rousseaus ursprungliga påstående kan översättas till ”Aldrig har en kysk flicka läst en roman”. Som Åsa Arping 

har noterat så felciterar Beata Rousseau, och byter ut chaste (kysk) mot sage (förnuftig). Arping tolkar det som att 

förändringen ”visar att hon [Bremer] ser läsning som en intellektuell snarare än moralisk problematik”, se Den 

anspråksfulla blygsamheten, s. 187. Emellertid argumenterar jag i denna uppsats att romanläsning gestaltas som 

en både moralisk och sexuell problematik i Famillen H***, och jag lägger därför mindre vikt vid felciteringen. 

Oavsett om det är en avsiktlig omskrivning eller en miss från Bremers eller tryckeriets sida, så var Rousseaus 

förord redan under artonhundratalet så pass berömt att Bremers läsare nästan oundvikligen måste associera till den 

förföriska, fördärvande kärleksromanens inflytande på en oförsiktig ung flicka, till sinne och kropp. 
95 Famillen H***, s. 53.  
96 Julie är sannolikt namngiven utifrån Rousseaus romanhjältinna. (Se även Arping, ”Den vilseförda läsarinnan”, 

s. 12.) Genom Julie skapar Fredrika Bremer en intertextuell tråd bakåt i litteraturhistorien, inte bara till Rousseau 

utan också till den medeltida abbedissan Héloïse d’Argenteuil (1101–1162) och hennes brevväxling med sin 

prästvigda lärare och senare make Pierre Abélard, som gett Rousseaus opus sin undertitel. Se Abélard och Héloïse: 

en kärlekssaga från 1100-talet berättad av dem själva i brev, övers. B. Bergh, Lund: Historiska media 1997. Det 

innebär att Bremers skildring av Julie och professor L. kan läsas mot bakgrund av Rousseaus sexuellt utmanande 

roman om Julie och Saint-Preux, likväl som Héloïse och Abélards notoriskt passionerade brev.  
97 Se Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 178: ”Den typen av argumentation bidrog starkt till att 

sexualisera debatten. I samma stund som romanen fastställdes som en farlig förförare blev också en dygdig 

romanläsarinna något av en självmotsägelse.” 
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Det mest förfärande för den gamla herren är kanske inte att Julie läser romaner, utan att 

hon erkänner det så öppet och frankt. Han är inte heller den enda som tycks bestört av detta. Ett 

misstycke lägger sig över sällskapet ”vid Julies öppna förklaring”, med undantag för professor 

L. som ler vänligt mot henne.98 En ung kvinna från de bildade klasserna skulle vara beläst, för 

att kunna föra belevade samtal om litteratur med gäster och familj, men på ett modest och 

ödmjukt sätt. Hon fick inte oskylt exponera sin passion för romaner som Julie gör.99 Särskilt 

inte om läsningen skedde i ensamhet – bakom låsta dörrar och i hemliga skrymslen, för att 

erinra oss om Alberto Manguel. Eftersom denna sorts läspraktik föreställdes ske om natten i 

kvinnans sovrum, för egen självisk njutnings skull, förknippades den gärna med 

masturbation.100  

Senare under artonhundratalet skulle onaniskräcken bli institutionaliserad i medicinska 

utlåtanden: ”Officiellt förklarades den sexualitet som inte syftade till reproduktion som 

måttlöshet, avvikelse eller sjukdom”, skriver Karin Johannisson.101 Men också under det tidiga 

seklet fördömde många – inte minst Fredrika Bremer själv – onani och icke-reproduktiva 

sexuella begär utifrån religiösa och medicinska grunder.102 Till följd av epokens skräckblandade 

förtjusning för kvinnors sexualitet lade läsningsdebattörerna stor vikt vid att beskriva denna typ 

av romanslukerskor i sina dystopiska förmaningar om läsningens risker. Så upptagna var män 

under sjutton- och artonhundratalen att detaljerat redogöra för kvinnors erotiska litterära nöjen 

att sentida forskare tycker sig skönja ett sexuellt intresse.103 Både professor L. och den gamla 

herren framstår som intresserade av Julies läsning, om än på olika sätt – men bägges fascination 

speglar hur det omgivande samhällets manliga debattörer hängivet och ofta voyeuristiskt 

utredde vad och varför kvinnor läste. Så när Julie bekänner för sällskapet att hon läser romaner, 

och att hon därtill gör det nattetid istället för att sova, trotsar hon det ödmjuka beteendemönster 

som förväntas av henne och gör sig själv till offer för sexuella spekulationer. 

                                                
98 Famillen H***, s. 53, min kursiv. 
99 Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 89: ”The ideal woman is a modest, even a secret, reader.” 
100 Ibid., s. 107–109: ”Reading appears a solitary, transgressive, even masturbatory act […]”. Se även Carla 

Peterson, The Determined Reader: Gender and Culture in the Novel from Napoleon to Victoria, New York: 

Rutgers University Press 1986, s. 31: ”[…] as the protagonists so often feel compelled to read in secret, their 

reading may acquire suggestions of the autoerotic.” 

 101 Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 59. 
102 Burman, Bremer, s. 223; Wieselgren, ”Fredrika Bremer om sexuell moral”, Kvinnor och skapande, en antologi 

om litteratur och konst tillägnad Karin Westman Berg, red. Birgitta Paget, Stockholm: Författarförlaget 1983, s. 

126–138. 
103 Se Stephan K. Schindler, ”The Critic as Pornographer: Male Fantasies of Female Reading in Eighteenth-

Century Germany”, Eighteenth-Century Life 20, 1996:3; James Conlon, ”Men Reading Women Reading: 

Interpreting Images of Women Readers”, Frontiers: A Journal of Women Studies 26, 2005:2. 
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I denna replikväxling uppdagas Julies privata läspraktiker, något hon tidigare hållit 

hemligt i den inre sfär av intimitet som började bli central i seklets tankevärld. Birgitta Holm 

har tidigare uppmärksammat att Julie framträder som en person med en privat sfär just i denna 

scen: ”[…] det är först i romandiskussionen som vi börjar få en bild av hennes inre.”104 Men 

när Julie väljer att exponera sig framstår det inte som ett fritt val, utan frampressat av det övriga 

sällskapets nyfikenhet. Bekännelsen belönas inte heller med ömsesidig förtrolighet, utan med 

missnöje och misstänksamhet. 

Då försöker Carl återigen komma till systerns räddning, och tillkännager att han själv mer 

än gärna läser romaner: ”Fru Staels Corinna har kostat mig en sömnlös natt, och för Walter 

Scotts Rebecka har jag i tre dagar alldeles mistat aptiten.”105 Han visar därigenom på en lika 

uppslukad läspraktik som sin lillasyster. Carls formulering får det att framstå som att det inte 

bara är själva romantexterna, Germaine de Staëls Corinne (1807) och sir Walter Scotts Ivanhoe 

(1820), som orsakat honom sömnlösa nätter. Det är mer specifikt hjältinnorna, Corinne och 

Rebecca, som hänfört honom – och hans läsning förefaller därmed motiverad av samma 

verklighetsfrånvända dyrkan som karaktäriserade den stereotypa romanslukerskan, snarare än 

exempelvis fosforisternas estetiska engagemang, som var mer maskulint kodat.106  

Antingen överdriver Carl för att rädda Julie ur sin sociala knipa (som då han medvetet 

spillde ut sitt vin), eller så har han tidigare hållit sin böjelse för romaner hemlig också för den 

närmaste familjekretsen. Både Julie och Emilia tycks nämligen häpna: ”Julie såg på sin bror 

med den största förvåning. Emilias milda ljusblå ögon lyfte sig äfven till honom frågande. Men 

han fann för godt att undvika dem.”107 Om Carls bekännelse är sann är det inte konstigt att han 

hållit sina läspraktiker dolda – det var stigmatiserat för män att erkänna att de läste populära 

kärleksromaner redan under sjuttonhundratalet, och könsdikotomin som drevs allt hårdare 

under Fredrika Bremers livstid innebar att män som uppvisade feminina egenskaper eller 

framstod som svaga bestraffades socialt.108 

                                                
104 Se Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 56. 
105 Famillen H***, s. 53 f. 
106 Fosforismen var Uppsalaromantikernas estetiska projekt under det tidiga artonhundratalet, med Bremers 

förläggare V. F. Palmblad i spetsen, som såg romanen som en fulländad konstform. Se Henrik Wallheim, En 

underbar berättelse om ridderliga äventyr: V. F. Palmblad och den romantiska romanen, Hedemora: Gidlund 

2007 [diss. Uppsala], och Petra Söderlund, Romantik och förnuft: V.F. Palmblads förlag 1810–1830, Hedemora: 

Gidlund 2000 [diss. Uppsala]. 
107 Famillen H***, s. 54. 
108 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 257 f. 



  25 
 

Istället för att svara Carl påstår snart Algernons mor, en högdragen friherrinna: ”Min 

[dotter] Euphemie skall aldrig läsa romaner. […] Hon skall ingenting läsa alls!”109 Den nygifta 

Algernon ger sitt medhåll i beslutet att förvägra både syster och svärsyster lektyr: 

”Jag tror verkeligen, sade Algernon, att det är bättre att ingenting läsa, än att läsa blott romaner. 

Romanläsningen är för själen hvad opium är för kroppen; ett oafbrutet fortsatt bruk deraf enerverar 

och skadar. Förlåt, Julie – men jag tror att ett ungt fruntimmer kunde bättre använda sin tid än att 

egna den till denna läsning.” 

Julie såg ut som om hon ej hade lust att förlåta denna anmärkning. 

Emilia sade: ”jag tror med Algernon att (för unga fruntimmer isynnerhet) denna läsning är vida mera 

skadlig än gagnelig.”110 

När Algernon påstår att romanläsning ”enerverar och skadar” själen är det en kraftfull 

kombination av romanmotståndarnas två huvudargument: moral och medicin. Samtida 

etikettböcker beskrev de lättlästa, stimulerande romanerna som jämförbara med narkotika, och 

läsakten som ett rus eller en smitta, som okontrollerat kunde smyga sig in i den påverkansbara 

läsarens kropp och sinne.111 Till de moraliska argumenten hör frågan om nytta kontra nöje: Julie 

”kunde bättre använda sin tid”, tycker Algernon, vilket framställer henne som en självisk 

tidstjuv som smiter undan praktiska göromål i hushållet för att frenetiskt bläddra i 

verklighetsfrånvända romaner.112 

Utöver systrarnas förvånade blickar ignoreras Carls inpass helt. Sällskapet fortsätter att 

tala om det problematiska med Julies och unga kvinnors läsning, trots att Carl precis intygat att 

även unga män läser romaner, och därtill på samma hänförda sätt. Detta bidrar till att Julies 

läsning både könas och sexualiseras, medan hennes brors liknande praktiker förbigås med 

tystnad. Kanske förutsätter Algernon och Emilia att Carl, som är en man, knappast kan läsa 

”blott” romaner, och varvar sitt romanslukande med en mer maskulin läsning – exempelvis den 

svenska historien, som vi senare får se Carl föreläsa om för sin käresta. 

 Efter att också Emilia kritiserat kvinnors läsning blir Julie desperat. Hon vänder sig till 

professor L., som ännu inte uttalat sig, och dinglar kokett en konfektkrans framför honom som 

lockbete, ”skälmaktigt leende”, för att be honom att komma till hennes undsättning.113 Återigen 

framstår hon som sexuellt intresseväckande inom ramen för läsningsdebatten. Professor L. låter 

sig övertalas, och håller ett försvarstal för romanen där han berömmer dess mimetiska tekniker, 

och påstår att en god roman kan leda unga läsare (också kvinnliga sådana) till kunskap och 

                                                
109 Famillen H***, s. 54. 
110 Famillen H***, s. 54. 
111 Golden, Images of the woman reader, s. 36 f. 
112 Jfr de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 264 f. 
113 Famillen H***, s. 54. 
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självkännedom, även om det måste ske med ”urval och måtta”.114 Han upprättar alltså en 

skillnad, tycks det, mellan den ideala, goda romanen och sämre verk, som inte förmår göra allt 

detta.115 Julie blir så rörd att hon kastar sig i hans armar, konfekten bortglömd. Arvids svartsjuka 

låter ana att omfamningen inte är så oskyldig som den först kan verka.116 Scenen är därmed inte 

bara en fiktiv förhandling kring kvinnors läsning, utan också startskottet för Julies och 

professorns kärleksrelation. 

Denna miniatyrdebatt brukar användas av forskare för att uttolka Fredrika Bremers attityd 

gentemot läsningsdebatten som pågick i hennes samtid.117 Eftersom professor L. försvarar 

romanen brukar scenen tolkas som ett ställningstagande till genrens fördel. Ulrika Kärnborg ser 

hans uttalanden som uttryck för Bremers verkliga (om än intuitiva) åsikter om genrens 

potential: ”Professorn verbaliserar det som Bremer instinktivt känner.”118 Victor Svanberg ser 

istället Julie som Bremers självporträtt, då han skriver att Julie är ”en ung flicka, som har drag 

av henne [Bremer] själv”, och att Bremer genom skildringen av professor L. i romandebatten 

kunde leva ut sitt förmodade begär efter familjevännen Frans Michael Franzén, som Svanberg 

spekulerar att Bremer var kär i då han menar att ”Fredrikas glädje över att få fantisera kring en 

sådan möjlighet [är] uppenbar”.119 

Jag tar avstånd från båda dessa förklaringsmodeller, eftersom jag ser Julie och professor 

L. som fiktiva gestalter vars utsagor i romanen är för mångbottnade för att det ska vara fruktbart 

att upprätta ett lika-med-tecken till deras författares åsikter eller känslor. Jag sällar mig snarare 

till Åsa Arping, som tolkar Bremers relation till läsningsfrågan utifrån hela narrativet om Julies 

bildningsresa i romanen, snarare än endast debattscenen.120 Därför stannar jag inte vid den 

metafiktiva debatten i Famillen H***, utan använder den som en språngbräda för att diskutera 

hur Julie och L:s romans fungerar som ett iscensättande av maskulina och feminina läspraktiker, 

och hur dessa knyts till samtida föreställningar om begär och intimitet. 

                                                
114 Famillen H***, s. 54. 
115 Birgitta Holm noterar att professor L. förespråkar goda romaner snarare än exempelvis romaneska, se Fredrika 

Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 57. Se även Malm i ”Fredrika Bremer och realismerna”, s. 86 f.: 

”Även om han [professor L.] bejakar läsarnas känslor är det pedagogiska projektet tydligt: romanen är belärande.” 
116 Famillen H***, s. 56: ”Löjtnant Arvid såg ej ’alldeles nöjd’ ut, men åt oförtrutet konfekt. [...] Professorn åter 

såg ganska nöjd ut, och kysste med ett uttryck af faderlig godhet först den lifliga flickans hand, sedan hennes 

panna. Löjtnant Arvid sköt med mycket buller stolen ifrån sig…” 
117 Se Arping i ”Den vilseförda läsarinnan”, s. 21 och ”’Förlåten! förlåten, unga läsarinnor!’”, s. 82 f.; Larsson, 

”Den farliga romanen”, s. 322 f. 
118 Kärnborg, Fredrika Bremer, s. 41. 
119 Svanberg, Medelklassrealism, s. 158. 
120 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 177; jfr ”Den vilseförda läsarinnan”, s. 11. Arping menar dock att 

Fredrika Bremers skiljer ”mellan de äkta och de oäkta” romanerna, se ”’Förlåten! förlåten, unga läsarinnor!’”, s. 

80. Det finns också andra forskare som betonar Bremers kluvna attityd mot romanerna utan att diskutera denna 

specifika scen, exempelvis Holm, ”’Miss Bremer’s latest’ på alla nattduksbord”, s. 52: ”Hon [Bremer] ser 

romanerna både som ett livsfarligt gift och som en väg till värld och kunskap.” 
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Att läsa tyst och högt 

Julies och professor L:s relationsutveckling löper parallellt med hennes bildningsresa. Den 

metafiktiva debatten i Famillen H*** etablerar Julie som en romanslukerska, misstänkliggjord 

eftersom hon läser i hemlighet, och sexualiserad när hennes läspraktiker exponeras för 

omgivningen. Hennes litterära respons kommer också fortsättningsvis att framställas som 

kroppsligt erotisk i texten, men då framförallt som åhörare till L., som har rollen som högläsare 

i familjens bildade umgänge. 

Inpå artonhundratalet betraktades läsning som en i första hand social aktivitet, vilken 

knöts till borgerliga värderingar som familjegemenskap och bildning.121 Att högläsa texter för 

en grupp åhörare var under seklets första decennier fortfarande det vanligaste, även om tyst 

läsning förekom i allt högre grad.122 Enligt Eva Helen Ulvros förstods högläsning som en 

utpräglat maskulin syssla – även om kvinnor också högläste, inte minst för varandra, så ansågs 

en manlig uppläsare vara att föredra.123 Ulvros spekulerar att prästvigda män ofta blev utvalda 

till denna syssla eftersom de hade ”en självklar förfarenhet både i högläsningens konst och i att 

förklara det lästa”.124 Professor L., som både är professor och präst, framstår därmed som en 

exemplarisk högläsare. 

Genom högläsningsstunderna kunde kvinnor ta del av maskulint konnoterade ämnen som 

teologi eller politisk historia, som sällan var tillåtna för kvinnor att läsa på egen hand.125 Det är 

märkvärdigt att professor L., i egenskap av traktens präst, inte högläser några predikningar eller 

kyrkliga texter. Istället läser han romantisk skönlitteratur och lyrik för familjen H.: ”Franzéns, 

Tegnérs, Stagnelii, Sjöbergs, Nicanders m. fl svenska skalders arbeten, hvilka Professor L***s 

uttrycksfulla föredrag och förträffliga deklamation lärde oss ännu bättre värdera […].”126 

Enligt Peter de Bolla skedde en omkodning av högläsningssituationen under denna 

period: från att ha varit en religiös undervisning blev högläsningen en laddad scen för 

förförelse.127 Män började läsa romaner och sekulära texter för sina familjer och vänner, och 

den högläsande mannen hävdade sin maskulinitet genom att läsa väl, övertygande, vackert och 

                                                
121 Om att både män och kvinnor högläste under epoken, se Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 171; Ulvros, 

Fruar och mamseller, s. 295. Om läsningen som social aktivitet, se Sicherman, ”Sense and Sensibility”, s. 206; 

Golden, Images of the woman reader, s. 156. Om den bildade borgerlighetens högläsning, se Ulvros, Fruar och 

mamseller, s. 317 och s. 319. 
122 Ulvros, Fruar och mamseller, s. 292. 
123 Ibid., s. 293.  
124 Ibid., s. 294. 
125 Ibid., s. 296. 
126 Famillen H***, s. 73. 
127 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 241: ”the reading of texts aloud shifts from a religious scene of 

instruction to a highly charged scene of seduction.” 
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inte minst förföriskt.128 Denna sociala läsning kunde dels förstärka familjebanden och 

familjesfärens intimitet, vilket jag kommer att återvända till i nästa kapitel. Men den kunde 

också vara en form av uppvaktning och legitimerad erotik.129 Det ser vi när professor L.  

högläser och predikar med förförisk glöd: 

Hans eldiga och kraftfulla föredrag, så förträffligt tolkande hans rika känsla; […] och hvars 

välgörande kraft oemotståndligt trängde till alla åhörarnes hjertan, – välljudet af hans manliga röst, 

det värdiga och uttrycksfulla af hans åtbörder, allt detta gjorde, att man med förtjusning hade lyssnat 

till honom hela timmar. Och då han, under det han kom allt djupare in i sitt ämne, med en allt mer 

stigande värme, med allt kraftfullare språk uttryckte allt högre, allt djerfvare ideer, kände man sig 

likasom upplyftad från jorden och närmare himmelen.130 

Den manliga högläsarens mål var att hålla sin publik förtrollad med hjälp av sitt kroppsspråk: 

blickar, gester, ögonkontakt och tonfall, som vände åhörarens blick mot hans kropp och 

försäkrade deras fullständiga uppmärksamhet.131 Trots det beskriver Fredrika Bremer inte 

professor L:s mimik eller gestik mer utförligt än i den citerade passagen ovan. Istället hamnar 

fokus på Julies kroppsliga respons som åhörare. Det är när professor L. högläser och föreläser 

för familjen som hennes attraktion för honom vaknar till liv, ett faktum som berättaren Beata 

noterar tidigt: ”Jag såg hennes bröst höja sig, hennes kinder färga sig, vid det hon lyssnade till 

talet om sanning och dygd, under det hennes uttrycksfulla öga hängde vid den ädle tolkarens 

läppar, för att liksom insuga hvart ord […].”132 Julies fysiska respons – rodnande kinder, 

flämtningar och den oavvända blicken på professorns läppar – visar att hon som åhörare följer 

ett erotiskt kodat kroppsspråk. Hennes kärlek till L. har väckts, och snart vänder hon sig till 

Beata med sina bekymmer: 

En dag, då Julie och jag [Beata] sutto vid ett öppet fönster och arbetade – en törnroskruka på bordet 

emellan oss, – och vi länge suttit tysta, sade Julie på en gång hastigt: ”Tycker du ej?”.... och 

tvärtystnade. 

Jag såg på henne och frågade, ”hvad då?” 

”Jo… att… att Professor L*** har något mycket ädelt i sitt ansigte, i synnerhet öfver pannan?”... 

”Ja, ” svarade jag, ”man läser der hans ädla själ, hans milda vishet. ” 

Julie luktade på en törnros, – dess knoppar tycktes i det samma spricka ut på hennes kinder. 

”Aha!” tänkte jag. Åter sade Julie: ”Tycker du ej?”... Ny paus. 

”Att pro…” sade jag vägledande. 

                                                
128 de Bolla beskriver de stereotypa könade lässcenerna: ”women readers, when indulging their presumed insatiable 

desire for novels, practiced an erotics of reading that was markedly distinct from the production of sexual identity 

engaged in by men when publicly reading aloud to an audience.” The Discourse of the Sublime, s. 237. Tidigare i 

historien var det vanligare att läsa religiösa texter under husandakten, som enligt en protestantisk hustavleideologi 

skulle ledas av husbonden och patriarken, se Ulvros, Fruar och mamseller, s. 298. 
129 Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 171; de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 256. 
130 Famillen H***, s. 74. 
131 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 241. 
132 Famillen H***, s. 74. 
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”Ja… att… att Professor L*** har en bra välljudande röst och talar alldeles förträffligt? Han gör allt 

så klart…. så rikt och skönt. Man tycker sig bli bättre, under det man hör honom.”133 

Det är professorns ”välljudande” högläsningsröst som Julie tilltalas av, men också hans tidigare 

så kritiserade utseende framstår nu i ett nytt ljus för henne. Istället för att svärma över blå ögon 

och mörka mustascher, som hon gjort med Arvid, är det nu pannan som fångar hennes 

uppmärksamhet. Under ett sekel där kropp och sinne betraktades som tätt förbundna system, 

förmodades det intellektuella och moraliska i människans tankar sippra ut i ansiktets rynkor och 

kroppens resning. Enligt en sådan logik är L:s ädla panna ett uttryck för hans intelligens, lärdom 

och godhet. Här blir det också uppenbart att högläsningssituationen handlar om mer än texten: 

att lyssna är också att titta.  

I Bremers roman Grannarne fungerar maskulin högläsning på ett liknande sätt. När den 

byroniske antihjälten Bruno Mansfeldt ska läsa högt ur Esaias Tegnérs versberättelse Axel 

(1822) blir hans åhörare djupt påverkade, men allra mest hans tillkommande Serena: ”Serenas 

synål drömde i hennes hand; äfven hennes öga syntes förvandladt till öra.”134 Den unga, 

förälskade kvinnan tittar oavvänt på sin älskade, handarbetet bortglömt, och insuper 

högläsningens rörelser och mimik med blicken. Det går också att se likheter i Bremers Nina 

(1835), där den unga hjältinnan blir förälskad i en norrländsk pastor första gången hon hör 

honom predika filosofiskt om kärlek och godhet: ”Ifrån den stund han började att tala, hängde 

min själ vid hans läppar.”135 

Kärleken till L. bidrar till Julies andliga och litterära uppvaknande, och ett subtilt skifte 

äger rum i hennes inre liv som förblir omärkbart för nästan alla: ”hennes väsende blef mera 

stilla och allvarligt, och stundom dröjde ett lätt drag af svårmodighet på hennes täcka ansigte. 

Men denna förändring märkte länge ingen af famillen.”136 Den enda som noterar Julies nya 

allvar, utöver Beata, är professorn som oavvänt betraktar den unga kvinnan: ”Besynnerligt var, 

att han näst mig och kanske mer än jag gaf akt på Julie. Hans blick följde henne ofta så vänligt 

allvarlig, så pröfvande….”, noterar berättaren.137 

Nästa gång L. läser högt för familjen, ur ett verk av den romantiska filosofen Johann 

Gottfried Herder, ligger Arvid och snarkar i soffan. Då blir skillnaderna mellan de två männen 

smärtsamt tydliga för Julie, som med glödande kinder springer ut i den dimmiga trädgården. 

Där träffar hon på L., som skämtar vänligt om ”hennes romaneska smak för afton-promenader” 

                                                
133 Famillen H***, s. 75.  
134 Grannarne, s. 338 f. 
135 Nina, del 2, s. 714. 
136 Famillen H***, s. 75 f. 
137 Ibid., s. 76. 
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i en blinkning till hennes bekännelse under den tidigare romandebatten.138 Snart märker L. att 

hon har gråtit, och samtalet får en annan vändning. Hon ber honom om råd för att handskas med 

den förlovning hon börjat ångra, och L. hänvisar då till William Shakespeares tragiska Hamlet 

(1609) och råder henne att fortsätta utveckla sitt intima inre jag, oåtkomligt för alla runtomkring 

henne – för Arvid och familjen, likväl som för Beata och oss läsare: 

Då våra omgifningar störa eller plåga oss, låt oss söka en fristad och ett inre rikt lif inom oss. Då 

skola vi säga med Hamlet: ’O! jag kunde låta stänga in mig i ett nötskal, och tro mig vara herre öfver 

en omätlig verld!’ Att lära känna denna verld, som lefver inom oss, ordna den, bringa den till klarhet 

och fortskridande utbildning, är en njutning, som ingen ställning i lifvet kan betaga oss.139 

Han rekommenderar henne att söka sin tröst i böcker, som han själv fått göra när han mött 

motgångar, och snart måste göra igen – eftersom han har blivit kär i den redan förlovade Julie. 

”Jag ville vara en bok”, replikerar då den tårögda Julie.140 Hon avslöjar på så vis sina känslor 

för honom samtidigt som hon förstärker samtidens populära association mellan den materiella 

boken och kvinnokroppen, och mellan läsning och erotik.141 Men det synliggör också bristen 

på böcker i själva berättelsen: ingenstans får vi läsa om att Julie själv sitter med en bok i handen, 

ingen volym ligger uppslagen på ett nattduksbord eller i en soffa. 

Bokhistorikern Leah Price har argumenterat att det inte bara är viktigt att notera när 

gestalter i artonhundratalsromaner läser, utan också när de inte gör det.142 Enligt Price används 

fysiska böcker oftast som ren rekvisita i seklets litteratur – exempelvis som symboler för 

välstånd när de fyller upp en bokhylla, eller som en social sköld mellan två människor som vill 

undvika att tala med varandra. I Famillen H*** används böcker på ett liknande vis: den 

metafiktiva debatten triggas igång av en bok som ligger framme i kabinettet där 

bröllopsgästerna samlas, troligtvis som en bildad statussymbol.143 Böcker används också på en 

narrativ nivå, som när professorn spionerar på Julie över en upp-och-nedvänd bok som han 

uppenbarligen inte läser, och som sedan faller till golvet när han får veta att hon slagit upp sin 

förlovning med Arvid.144  

                                                
138 Famillen H***, s. 128.  
139 Ibid., s. 129. 
140 Ibid., s. 130. 
141 Ibid., s. 129. 
142 Leah Price, ”Trollope and the Book as Prop”, The Feeling of Reading. Affective Experience & Victorian 

Literature, red. Rachel Ablow, Michigan: The University of Michigan Press 2010, s. 50. Själva den immateriella 

texten omtalas enligt Price bara i metafiktiva diskussioner, som den vi ser i familjen H:s kabinett efter Emilias och 

Algernons bröllop, se s. 6. 
143 de Bolla påpekar hur viktigt det var för de burgnare skikten att visa sig läskunniga genom att låta böcker ligga 

framme, se The Discourse of the Sublime, s. 259, et passim. 
144 Famillen H***, s. 172: ”Julie låg på knä bredvid sin bror och valde från ett fat, som hon ställt på soffan, de 

största och vackraste drufvor, dem hon räckte honom. Jag hade nog haft lust att fråga Professor L…, hvilken bok 

läser Professorn så andäktigt och uppmärksamt? Han hade antingen svarat: ”Julie” eller ock blifvit litet illa vid och 

slagit upp efter bokens titelblad, hvilket hade sett bra misstänkt ut, nemligen – hvad hans läsning i boken angick.” 
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Här undersöker jag inte sådana olästa böcker, men däremot en läsare som faktiskt aldrig 

någonsin läser under berättelsens gång. Den hotfullt intima och hemlighetsfulla romanläsningen 

som Julie berättar om utspelar sig aldrig inför våra ögon – och trots hennes bekännelse förblir 

hennes läspraktiker alltså, i någon mening, likafullt privata. När berättelsen är slut har vi fått 

intrycket att Julie är en romanslukerska, men vi vet fortfarande inte vad hon läser, när hon läser, 

eller på vilket sätt. Läser hon ensam i sängen eller i salongen, omgiven av sina syskon? Dunkar 

hennes hjärta, tåras hennes ögon – eller är det förbehållet L:s högläsningar? Föredrar hon 

madame de Staël eller sir Walter Scott? Brukar hon själv högläsa för sina syskon, eller är hon 

alltid åhörare? 

Tydligare än i kanske någon av sina senare romaner fångar Fredrika Bremer här den 

könade läsningens uppdelning i offentlig, maskulin högläsning och privat, feminin 

romanläsning. Peter de Bolla argumenterar för att epokens diskurs kring läsning tjänar till att 

konstruera det senare som en avvikande och problematisk läspraktik, som därför måste 

övervakas och kontrolleras.145 Detta bidrar dock till att göra den tysta läsningen till en plats för 

feminin intimitet, upplevelsen av ett eget och hemligt inre, en privat region som kvinnan själv 

kontrollerar.146 

I debattscenen påpekar Åsa Arping att Julie ”skrivs […] rakt in i en litterär strid som rasat 

under ett halvsekel – för eller emot kvinnlig romanläsning”.147 Utifrån Julies osynlighet som 

läsare i resten av romanen vill jag hävda att det är andra fiktiva gestalter som skriver in henne i 

denna strid. Det är bröllopsgästerna i den metafiktiva debatten som framställer Julie som en 

romanslukerska, snarare än det övergripande narrativet i Famillen H***. När de får veta att hon 

läser romaner rabblar de upp moraliska och medicinska problem med kvinnors läspraktiker och 

sexualiserar hennes läsning, men hon uppvisar inga av de symptom på förläsenhet som 

romanmotståndarna nämner. Hon bekänner själv att hon skulle kunna välja bort både mat och 

sömn för läsningen – men tvingas aldrig att bevisa detta i narrativet eftersom romanläsningen 

och hennes resterande liv verkar fungera i perfekt symbios.  

                                                
Det finns flera exempel på detta hos Bremer, t.ex. när Greta använder en bok för att spionera på sin romantiska 

väninna Clara i Nina, eller när Jeremias funderar över sin kärlek till Eva i Hemmet: ”han steg upp och tog en bok, 

som han såg uti, men synbart utan att läsa.” Se Hemmet, del 1–2, s. 320. 
145 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 266: ”The male reader perfects his proprietorial manner by practising 

his reading; he perfects his proper person, his personality through the activity of reading. The woman, 

unfortunately, reads the wrong text, in the wrong places, even if she reads in public with the right gestures and 

intonation. None of this matters, however, since she is engaged in a private, internalized activity, and her needs 

concerning the ownership of person are radically different from the man’s: her position is one of adornment, 

ornamentation, the listener more often than the reader; the transported, seduced audience more often than the 

ravisher or masterful reader.” 
146 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 267. 
147 Arping, ”’Förlåten! förlåten, unga läsarinnor!’”, s. 83. 
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Genom att därtill framställa brodern Carl som en ivrig läsare och skildra sällskapets 

fortsatta upptagenhet av kvinnors läsning, visar Fredrika Bremer dels att det var möjligt att som 

man läsa på ett feminint kodat sätt, trots samtidens stränga särartsideologi, och dels på 

romanmotståndarnas inkonsekvens i frågan. Peter de Bolla har diskuterat huruvida epokens 

intensiva intresse för kvinnors romanläsning tjänade till att dölja faktumet att också män läste 

romaner i mängder.148 Detta, enligt de Bolla, märks inte minst av faktumet att 

romanmotståndarna generellt är så bevandrade i den genre de fördömer, och kan beskriva dess 

element i stor detaljrikedom som kommer från personlig erfarenhet.149 

Eftersom Julie enbart framstår som en romanslukerska i förbindelse med hennes 

begynnande romans med L. menar jag också att det inte går att förstå Julies läspraktiker utan 

att diskutera sexualitetens framskjutna roll i den samtida romandebatten. Då aktualiseras också 

artonhundratalets syn på (maskulin) högläsning och (feminin) tyst läsning, och den legitima 

respektive illegitima intimitet som dessa läspraktiker erbjöd. Även om jag ifrågasätter Victor 

Svanbergs biografiska tolkning av Julies och L:s relation som ett uttryck för Bremers fördolda 

begär efter Franzén, vill jag därför ta fasta på det erotiska och intima elementet i Julies 

bildningsresa, som Svanberg är ensam om att notera.150 Julies och professorns 

relationsutveckling beror på och växelverkar med de frågor som behandlades i den samtida 

läsningsdebatten – frågor som rör mannens förföriska högläsning, kvinnans farligt intima tysta 

läsning, och hennes nästan ofrivilligt kroppsliga respons på litterära texter. 

Åsa Arping har argumenterat för att Julies berättelse följer ett etablerat, didaktiskt samtida 

narrativ, som ska skildra en läsarinna som sakta vänjer sig av med läsningen, för att istället 

lägga sin energi på familj och hushåll.151 ”Den romanälskande Julie H. försvinner och 

återuppstår på de sista sidorna som prästfrun Julie: uppslukad inte av litteratur, utan av 

lanthushållning ’och en syndaflod af småsaker’”, skriver Arping, och tolkar det som att Julies 

nya plikter innebär att hon inte längre läser.152 

                                                
148 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 271. 
149 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 272 f. 
150 Arping nämner att artonhundratalets läsningsdebatt var sexualiserad på s. 178 i Den anspråksfulla 

blygsamheten, men observationen återkommer inte i hennes tolkningar av samtidens läsande hjältinnor. Hon 

påpekar även i sin diskussion om debattscenen i Famillen H*** att Julie rodnar och att hennes läsning ifrågasätts 

skarpt av de övriga gästerna, men härleder inte detta till romanens sexuella konnotationer, utan menar att dessa 

avväpnats i Famillen H*** genom att Bremer felciterat Rousseaus företal. Se Den anspråksfulla blygsamheten, s. 

187. Birgitta Holm noterar dock att ”gnistan” väcks hos Julie i debattscenen och att hon därefter vänder sig bort 

från Arvid och mot L., men kopplar inte samman detta med hennes läspraktiker eller någon uttryckligen erotisk 

dimension, se Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 57 f. 
151 På s. 206 i Den anspråksfulla blygsamheten kategoriserar Arping narrativet om den vilseförda hjältinnan som 

någon som till sist ”väljer bort romanerna till förmån för äktenskap och hushållsgöromål och som slutligen påstår 

sig föredra livets realiteter framför litteraturens villfarelser.” 
152 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 202. 
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Huruvida Julie till sist ger upp romanläsningen framgår egentligen inte av texten. I ett 

avslutande brev till Beata beskriver hon sin vardag som prästfru, vilket Arping anspelar på ovan. 

Där nämner Julie inga särskilda böcker och refererar inte till sina läsvanor – men det har hon å 

andra sidan inte gjort tidigare i romanen heller, bortsett från bekännelsen i familjen H:s kabinett. 

Arping har rätt i att Julies narrativ i grunden är en bildningsresa från ytlig ungdom till sansad 

prästfru, men det finns inget i texten som tyder på att denna bildning sker genom att hon ska 

sluta läsa romaner – tvärtom är professor L. övertygad om genrens bildande och fostrande 

kvalitéer, och högläser alla möjliga sorters texter för henne, inte minst skönlitterära. Det är 

också Julies litteraturintresse som gör henne mottaglig för denna högläsning.  

Om man beaktar det övergripande narrativet i Famillen H*** är det därför svårt att se 

Julie som litterärt vilseförd, särskilt i jämförelse med de många hjältinnor från seklets litteratur 

som fördärvas, tillintetgörs, insjuknar och dör till följd av sin läsning. Hon förlovar sig 

visserligen först med Arvid på grund av hans stiliga pipskägg, vilket med lite god vilja kan 

sägas vara en följd av hennes romankryddade kärleksideal – men hennes läsning får inga 

allvarligare följder, och står aldrig i konflikt med hennes husliga plikter. 

Faktumet att Julies tysta romanläsning aldrig åskådliggörs i texten kan tolkas på flera sätt. 

Det erotiska inslaget i hennes läspraktiker blir i någon mening inkapslat i högläsningen, där hon 

vägleds av sin blivande make. Samtidigt finns det en dold intimitet hos henne som framträder 

genom hennes läsning, som varken professor L. eller Beata kommer åt – hon berättar om nätter 

då hon försakat sömn för att läsa, och genom L:s högläsningar blir hon allvarsam och tankfull, 

utan att låta någon få tillgång till dessa tankar eller lässtunder. Trots att både professorn och 

romanens berättare betraktar henne oavvänt förblir hennes egna, tysta läspraktiker dolda. 

Sammanfattning 

I sin skildring av läsningsdiskussionen mellan Julie H. och en samling bröllopsgäster i Famillen 

H*** behandlar Fredrika Bremer inte bara romangenrens problematik, utan minst lika mycket 

den kvinnliga läsarens. Vi får se hur Julie motas in i rollen som stereotyp romanslukerska av 

sin omgivning: de vill noggrant utreda hennes läspraktiker, och riktar sedan sina medicinska 

och moraliska förbehåll mot kvinnors läsning i största allmänhet till Julie, som får stå som 

representant för hela världens romanslukerskor. I den meningen är läsningsdiskussionen 

metafiktiv, vilket tidigare forskare har uppmärksammat. Däremot har ingen tidigare 

uppmärksammat att Julies läsning egentligen aldrig utspelar sig framför våra ögon, och att den 

i någon mån förblir privat och otillgänglig för läsaren genom hela narrativet. 
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Scenen visar oss också att en brännpunkt i artonhundratalets läsningsdebatt handlade om 

sexualitet och begär. I Julies bekännelse att hon läser romaner uppstår en spänning mellan de 

hemliga, tillbakahållna läspraktikerna och blottläggandet av dem. Hennes ensamma, tysta, 

nattliga läsning ger ett sken av förbjuden njutning och inåtvänd reflektion. Dessutom är det i 

den metafiktiva romandebatten som Julie och professor L. interagerar med varandra för första 

gången, och den följs av en kärlekshistoria perforerad av läsning, böcker och litterära 

anspelningar. Invävt i deras relationsutveckling får vi se hennes gensvar som åhörare till 

professorns högläsning för familjen, vilket visar på hur gemensam läsning kan kodas erotiskt. 

Trots att L:s högläsning sexualiseras i texten, är det framförallt Julies kroppsliga respons som 

berättaren riktar in sig på. Där högläsningen är en legitim plattform för L. att utöva maskulinitet, 

förblir Julies romanläsning hemlig, kittlande och problematisk i omgivningens ögon. 

Romanläsningen framstår som tydligt feminint kodad då Julies bror Carl avslöjar att han 

slukar romaner på samma feminint kodade, hänförda sätt som sin syster, och att han fantiserar 

om fiktiva hjältinnor om nätterna. Men sällskapet ignorerar honom och fortsätter att diskutera 

kvinnors febriga romanslukande, som om han hans bekännelse saknade betydelse. Genom sin 

gestaltning framställer Bremer läsningsdebatten som könad, och visar att debattörerna har ett 

intresse i att upprätthålla etablerade könsnormer och tiga ihjäl det som överskrider dessa 

normer. 
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Kapitel 2. Otrohet och eskapism  

Elise och bovarysmen 

1856 utkom ett av seklets mest ansedda verk om en romanslukerska, Madame Bovary, där 

Gustave Flaubert skildrar en kvinna som läser hänfört, berusat och omättligt. I hennes efterföljd 

används ordet bovarysm för att beteckna lusten att förgylla den slätstrukna vardagen med 

självupphöjande fantasier.153 Flera teoretiker har försökt ringa in den bovarysmiska upplevelsen 

taxonomiskt, inte sällan till läsartens nackdel. Från feministiskt håll har forskare istället försökt 

visa hur eskapism kan vara produktivt. Bland annat Martyn Lyons argumenterar för att 

skildringar av bovarysmisk läsning har en politisk sprängkraft, eftersom de visar kvinnor som 

hänger sig åt romanens drömvärldar istället för att begränsas av sina tilldelade 

samhällsuppgifter.154 Det subversiva i eskapismen ligger då både på en praktisk och på en 

känslomässig nivå, eftersom det vittnar om en kvinna som väljer att uppehålla sig i sitt inre jag, 

självtillräcklig i sin fantasi, trots att hon är ekonomiskt och socialt beroende av sin manliga 

förmyndare i den verkliga världen. Att läsa oproduktivt, lättjefullt och riktningslöst, enbart för 

sitt eget höga nöjes skull, blir då ett trots mot en patriarkal ordning som förbjuder kvinnor från 

att känna och bereda sig själva njutning. 

Sjutton år innan Madame Bovary publicerades skrev Fredrika Bremer sin femte roman, 

med titeln Hemmet (1939). I denna förtätade skildring av intimsfären finns flera ivriga läsare 

som blir föremål för analys i denna uppsats: den romanförtjusta modern Elise Frank och hennes 

döttrar Petrea och Sara. Elise är precis som Emma Bovary missnöjd med vardagen och drömmer 

sig bort i litteraturens höviska värld. Idén om den förlästa husfrun var ett av samtidens allra 

värsta och oftast åberopade skräckexempel på romanernas fördärvlighet, eftersom en moders 

läsvanor kunde påverka inte bara hennes eget välmående utan också äktenskapets, barnens, och 

i förlängningen hela samhällets. Här skiljer sig Elise från Julie H. på flera beaktansvärda vis, 

eftersom hon redan är gift och flerbarnsmor när berättelsen tar vid. 

Elise kommer från en högreståndsmiljö lik familjen H:s, där hon hade möjlighet att läsa 

och skriva hela dagarna. Hon saknar det vittra umgänget i sitt barndomshem: ”med de mest 

bildade svärmade vi för musik och litteratur”, skriver hon nostalgiskt till sin syster Cecilia.155 

Men sedan hon gift sig med en oansenlig ämbetsman har hennes livssituation förändrats, 

                                                
153 Se Brantlinger, The Reading Lesson, s. 9: ”’Bovarysm’ means narcissistic egoism and eroticism, but also caveat 

lector: you become what you read […]”. 
154 Martyn Lyons, Readers and Society in Nineteenth-Century France. Workers, Women, Peasants, London: 

Palgrave Macmillan 2001, s. 87. 
155 Hemmet, del 1–2, s. 20.  
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eftersom hon själv måste driva ett stort hushåll.156 I början av romanen fyller Elise trettiotvå, 

och inträder därmed enligt egen mening i medelåldern. Hon och hennes make har fem döttrar 

och en son – och snart kommer de få ett barn till, när de tar sig an fosterdottern Sara. Det har 

varit omöjligt för Elise att förena plikten som mor och maka med sina litterära intressen, och 

hon beklagar sig brevledes till systern: 

Du vet, att ett af mina största nöjen varit läsningen af en god roman; men detta nöje har jag fått lof 

att nu alldeles försaka, ty när jag en gång fått en interessant roman i handen, har jag grufligt svårt att 

släppa den, förrän jag uppnått dess sista sida; men det bär sig icke för mig; och när för fru Staels 

Corinna två middagar, en stortvätt och sjutton småbestyr höllo på att stranda och min husliga frid att 

lida skeppsbrott, så tog jag beslutet att öfvergifva all romanläsning, åtminstone tills vidare.157 

Elise skildras redan här som en mer åskådliggjord läsare än Julie, trots att hon liksom Julie 

återberättar sina läspraktiker utan att vi faktiskt får bevittna dem. Vi får veta vad hon läser: 

liksom Carl har hon känt sig uppslukad av madame de Staëls romantiska klassiker Corinne 

(1807). Vi kan också föreställa oss hur hon läser, eftersom hon nämner sitt stora nöje och hur 

indragen hon blir i de berättelser hon läser. Hon framhäver bokens fysiska form och sitt eget 

taktila grepp om den, vilket bidrar till att ge oss en tydligare bild av hennes förfarande. 

Anledningarna till att hon är mer öppenhjärtig än Julie är flera: hon bekänner sig förtroligt till 

systern, istället för att korsförhöras i ett stort, fientligt sällskap – och som Ingeborg Nordin 

Hennel påpekat fungerar hennes brev till systern som en slags dagbok, som ger oss tillgång till 

hennes hemliga tankar och känslor.158 I Hemmet filtreras inte narrativet av en dramatiserad 

berättelse som Beata Hvardagslag; berättarinstansen växlar istället sömlöst mellan olika 

gestalters perspektiv och inre känsloförlopp. Därför har vi nu följt med in i Elises sovrum, där 

hon sitter i aftonlampans dunkla sken, medan vi aldrig hade tillgång till Julies.159 

 Elise tycks vara en lika uppslukad och hänförd läsare som Julie och Carl H., som ju båda 

hellre försakade nattsömn och måltider än att lägga undan boken – men för Elise är det inte det 

egna ätandet som är i fara, utan hela familjens middagar. Faktumet att hon förlorar 

uppfattningen om tid och rum när hon läser blir genast mer allvarligt för en plikttyngd husfru 

än för en ung, ogift och barnlös kvinna – för att inte nämna en ogift man som Carl. 

 Först kan det tyckas som att Elise har besegrat sitt rus: eftersom hon vet att hon inte kan 

förena läsningen med plikterna så läser hon inte längre. Men för systern avslöjar hon snart att 

                                                
156 Om att hon gift ner sig, se Hemmet, del 1–2, s. 24. 
157 Ibid., s. 30 f. 
158 Ingeborg Nordin Hennel, ”På ’hvardagslifvets theater’. Något om rollspel och musicerande i Fredrika Bremers 

romaner”, Mig törstar!, studier i Fredrika Bremers spår, red. Åsa Arping & Birgitta Ahlmo-Nilsson, Hedemora: 

Gidlund 2001, s. 128. 
159 Hemmet, del 1–2, s. 14. 
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hon är för beroende av romaner för att ge upp dem fullständigt.160 Hon lägger sedan 

brevskrivandet åt sidan, för att ägna sig åt sin nattliga last: 

Jag lemnar dig nu Cecilia, för…., skall jag säga dig min hemlighet? […] så stort är mitt behof af 

någon litterär vederqvickelse af den sorten, att, sedan jag ej mer läser romaner, har jag begynt sjelf 

— skrifva en. Ja, Cecilia!161 

I brist på medryckande romaner att läsa författar hon alltså en egen. Under artonhundratalet 

påtalade läsningsdebattörerna ofta risken att romanslukerskor skulle få för sig att skriva egna 

romaner, lika formelartade och förpestande som de verk de själva läst.162 När den auktoritative 

familjefadern lagman Frank kommer hem vid midnatt är Elises första impuls att gömma 

manuskriptet i byrålådan, som en skamlig hemlighet.163 Men hon stålsätter sig och väntar in sin 

make, varpå ett gräl utbryter: 

”Hvad? oppe ännu och skrifvande?” sade han, med en missnöjd blick. ”Är det så du håller dina 

löften, Elise?” 

”Förlåt mig, Ernst! Jag har glömt mig.” 

”Och för hvad? Hvad skrifver du? Nej, låt mig se! Hvad, en roman, tror jag! Hvad skall det tjena 

till?” 

”Tjena till? Ack! det roar mig.” 

”Man bör ha mening och ändamål äfven med sina nöjen, och mig roar det alls icke, att du sitter uppe 

om nätterna, förderfvar dina ögon för en eländig romans skull. Hade vi en eldbrasa här, så skulle jag 

bränna opp den smörjan![”] 

”Det vore mycket bättre, att du gick till sängs och beskedligt läste din aftonbön, än att tänka på 

sådana autodafeer. [...]” 

”[...] Se på mig, Elise; du är blek, din puls är spänd! Läsa min aftonbön? Jag har lust att läsa en lexa 

för dig, jag. Är det förnuftigt, är det förståndigt att sitta uppe, bli blek och utvakad, för att skrifva 

något, som duger till ingenting? Jag kan riktigt bli ond, när du kan vara så sjåpig, så barnslig. Det är 

visst värdt, att fara till brunnar, att fråga doktorer i öster och vester och fäkta och sträfva för helsan, 

när du gör precist allt hvad i verlden du kan, för att förstöra den!”164 

När Elise skämtsamt jämför makens romanhat med inkvisitoriska bokbål (”autodafeer”) 

framställer hon hans motstånd mot genren som nitiskt och bakåtsträvande. Men lagman Frank 

låter sig inte avväpnas. Med hans medicinska språkbruk blir Elises läs- och skrivpraktiker en 

fråga om både moral och hälsa. Kroppsliga besvär som kopplades samman med en alltför 

intensiv läsning var ögonsjukdomar och plötslig blindhet (då man som Elise ”förderfvar” sina 

ögon) eller letargi och utmattning (när man blir ”utvakad”).165 Eftersom vetenskapsmän 

betraktade hjärtat och hjärnan som nära sammanlänkade hos kvinnan kunde hon få hjärtproblem 

                                                
160 Hemmet, del 1–2, s. 31. 
161 Ibid., s. 30 f. 
162 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 267. 
163 Lagman: lagkunnig man, jurist. 
164 Hemmet, del 1–2, s. 33 f. 
165 Golden, Images of the woman reader, s. 32. 
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när hon läste upphetsande eller upprörande texter, utöver symptom som andfåddhet, 

överhettning, blodstockning och värmeutslag – vilket alltså kan bli följden av att Elises puls är 

”spänd”. Dessutom tydde samtida rön på att omfattande läsning innebar en ökad risk för 

förstoppning, hemorrojder och dålig matsmältning, förkylningar, gikt, artrit, apoplexi, 

lungsjukdomar, astma, migrän och epilepsi.166  

Det är därmed inte svårt att förstå varför lagman Frank reagerar så starkt på att hans 

hustru, som redan har en svag hälsa, sitter och skriver när hon borde sova. Själv stannar han 

däremot uppe resten av natten för att arbeta efter att deras träta tagit slut: ”Hans pennas sakta 

raspande liksom hviskade henne till sömns. När klockan slog två, vaknade hon; han skref 

ännu.”167 Det tyder på att han inte anser det vara lika farligt för honom själv att skriva hela 

natten – eftersom han ägnar sig åt sitt praktiska, förnuftiga arbete istället för att författa kittlande 

romaner, men också eftersom han är en man och hon en kvinna. 

Det finns ytterligare en patologisk aspekt av den stereotypa romanslukerskan, som är ännu 

tydligare könskodad. Kvinnors läspraktiker kopplades gärna samman med deras reproduktiva 

förmågor, menstruation och moderskap, ett kunskapsområde som liksom sexualitet blev 

föremål för medikalisering under artonhundratalet.168 En alltför intensiv läsning kunde leda till 

infertilitet och barnlöshet, och sinnessjukdomar som hysteri som sades härröra ur livmodern.169 

Kvinnor, till skillnad från män, ansågs ha en begränsad reproduktiv energiresurs, som kunde bli 

uttömd om de ansträngde sig för mycket med litterära bemödanden.170 Läsningen kunde alltså 

skada kvinnors reproduktiva hälsa, och då hennes samhällsroll var att föda och uppfostra barn 

är det lätt att föreställa sig den panik som detta hot orsakade.171 För Elise, vars krasslighet är en 

följd av svåra förlossningar, riskerar den febrila hänförelsen inför romanen att dränera henne 

fullständigt. 

I jämförelse kan Julie H. läsa nätterna igenom utan några allvarliga konsekvenser, 

eftersom hon är ung och ogift under nästan hela berättelsen, och ännu inte burit ett barn. 

Detsamma gäller Elises dotter Petrea, som jag återvänder till mer ingående i uppsatsens sista 

kapitel. Petrea Frank läser romaner med en hänryckt intensitet precis som sin mor, men blir 

bemött på helt andra sätt. När hon slukar riddarromaner går hon ”dag och natt […] i en 

                                                
166 Se not 44. 
167 Hemmet, del 1–2, s. 35.  
168 Se not 44 om läsningens relation till moderskap och reproduktion. Om medikaliseringen av detta kunskapsfält, 

se Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 109–121. 
169 Flint, The Woman Reader, s. 56–58; Golden, Images of the woman reader, s. 21 f. och 34. 
170 Golden, Images of the woman reader, s. 31. 
171 Ibid. 
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drömverld, i hvilken hon ända till exaltation frossade med granna och underbara scener”.172 

Riddarromanens fiktiva värld sipprar ut i Petreas verkliga, och löser upp gränserna däremellan. 

Liksom sin mor lockas hon bort från vardagsplikterna: ”hon glömde alla sina små 

hvardagsförrättningar, och tappade eller släppte hvad hon höll i händerna.” 173 Därtill låter hon 

sitt utseende förfalla, och går runt med hål i kläderna och håret i tovor, trots att en ogift kvinna 

var ålagd att försköna sig för att försäkra sig om ett lyckat äktenskap.174 Men Petreas 

bovarysmer framställs inte som problematiska av lagman Frank eller någon annan. Eftersom 

hon är ogift kommer hon aldrig att behöva sköta om varken make, hushåll eller barn. Istället 

blir Petrea slutligen själv en romanförfattare, men inte i lönndom som sin mor, utan öppet och 

framgångsrikt. 

För Petrea kan fiktionens eskapism verkligen bryta mot samhällets könsmönster på det 

sätt Martyn Lyons förordar, eftersom hennes bokliga livsstil utgör ett alternativ till äktenskapet. 

Hon kan bryta mot sin samtids starka normer kring kvinnlig skönhet, kroppsdisciplin och 

sociala plikter eftersom hon ändå inte eftersträvar att gifta sig, och hon kan välja bort moderskap 

för läsning och skrivande. I alla praktiska angelägenheter innebär alltså hennes författarkarriär 

att hon slipper förhålla sig till samhällets femininitetsideal. Petreas alternativa livsstil bygger 

dock på att andra kvinnor tar hand om henne: modern Elise stöder Petrea ekonomiskt innan hon 

etablerat sig som författare, och hon får flytta till ett eget rum högt upp i huset, i 

”vindskammaren”, där hon kan leva självständigt.175 Lillasystern Gabrielle hjälper henne också 

att få lugn att skriva och läsa, och serverar henne mat med jämna mellanrum: 

[…] du skall här ha så mycket ro du någonsin vill. Om du vill använda hela dagen till läsning och 

skrifning, så skall ingen störa dig, jag skall slåss med alla dina goda vänner och bekanta, om det 

behöfs för att skydda ditt lugn. Jag skall blott komma opp och säga dig när det är frukost och när det 

är middag.176 

Petrea kan välja bort äktenskapet, men bara därför att hennes föräldrar väljer att stötta henne 

tills hon kan bli självförsörjande, och därför att systern ombesörjer hennes måltider och sköter 

om hennes sociala förpliktelser – ungefär som en hustru skulle göra. För Elise är det ett mer 

svårlöst dilemma, men som jag kommer att argumentera nedan hittar hon ändå sätt att utmana 

eller kringgå sin makes försök att kontrollera hennes läspraktiker. 

                                                
172 Hemmet, del 1–2, s. 360. 
173 Ibid. 
174 Se t.ex. Bjurman, Catrines intressanta blekhet. 
175 Hemmet, del 3–4, s. 161. 
176 Ibid., s. 157. 
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Läsning som otrohet 

Elises svårigheter att balansera romaner med sina hushållsplikter visar på en nära förbindelse 

mellan läsningen och äktenskapet. På grund av denna förbindelse tenderade felaktig läsning att 

formuleras med hjälp av otrohetsmetaforer i samtida rådgivningslitteratur.177 Snart leder också 

Elises läsning henne på villovägar. Kort efter parets nattliga romandispyt flyttar en ung, stilig 

informator in för att undervisa deras enda son. Den nyutexaminerade Jacob Jacobi välkomnas 

varmt till hushållet, där han vinner både barnens och föräldrarnas tycke. Särskilt Elise får god 

kontakt med honom, eftersom de har gemensam smak: ”De sympathiserade i månget afseende, 

särdeles i kärlek till musik och skön litteratur […].”178 Redan här anar Elise vilken farlig 

vändning relationen kan ta, och hon håller sig alltmer på sin kant. 

Lagman Frank uppmanar henne då att inte vara så ”’fière’ och främmande” mot deras nya 

familjemedlem.179 Han föreslår också det medel med vilket Elise och Jacobi kan närma sig 

varandra. För att hindra den unga mannen från att gå ut och supa med sina vänner om kvällarna 

blir det Elises plikt att läsa skönlitteratur med honom: ”Det vore tusen gånger bättre för den 

unga karlen, om du lät honom läsa högt för dig — ja, till och med romaner, eller hvad i verlden 

du vill!”180 Här ges Elise ett kryphål i sin självpålagda avhållsamhet från romanläsningen, och 

samtidigt också sin självpålagda avhållsamhet från Jacobi. I lagman Franks tankevärld är denna 

åtgärd mer för informatorns skull än Elises – den kan till och med förstås som en medborgerlig 

plikt, eftersom den ansvarslöse ungkarlen som strök omkring i städerna och söp ansågs vara en 

fara för samhället.181 När högläsningen fyller en osjälvisk och samhällsnyttig funktion framstår 

den därför som mer förenlig med Elises hustruroll.182 

Jacobi börjar högläsa romaner för Elise om kvällarna, och precis som när professor L. 

högläser för Julie i Famillen H*** väcker situationen snart passionerade känslor. Han vill 

”trycka till sina läppar hennes klädning, hennes hvita, vackra hand”, och tittar på Elise ”med 

blickar, som otvetydigt talade om hans känslor”.183 Högläsningsstunder som leder till 

utomäktenskapliga romanser är ett folkkärt motiv i litteraturhistorien – exempelvis hos Goethe, 

där Werther och Lotte läser tillsammans under stor sinnesrörelse, eller i Dante Alighieris Divina 

Commedia (cirka 1308–1320), där Paolo Malatesta och Francesca da Rimini läser om hövisk 

                                                
177 Se Wallin Bergström, Otrogen läsning. 
178 Hemmet, del 1–2, s. 86.  
179 Ibid., s. 65.  
180 Ibid. 
181 Johannesson, Den läsande familjen, s. 49. 
182 Pearson för ett liknande resonemang i Women’s Reading in Britain, s. 108. 
183 Hemmet, del 1–2, s. 87 och 114. 
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otrohet och snart faller i varandras armar.184 Det kanske tydligaste exemplet är den redan 

nämnda Emma Bovary, som genom sin absorberande läspraktik låter sig styras av fiktiva 

hjältinnors begär och drömmar: ”Steget från Emma som läsare till Emma som 

äktenskapsförbryterska är kort”, som Nina Björk har påpekat.185 Också hos Julie är det en 

otrogen passion som väcks av professorns högläsningar – eftersom hon fortfarande är förlovad 

med Arvid under större delen av romanen. 

För Elise, som vi redan har sett söka sig till eskapism och bovarysmisk, inåtriktad njutning 

istället för att ägna sig åt sina hustruliga plikter, framstår därför läsinspirerad otrohet som en 

påfallande risk. Liksom i många andra otrohetsskildringar varnas också den tilltänkta läsaren 

att själv hålla sig vaksam. Berättarinstansen påminner förnumstigt att det finns ett korn av 

potentiell erotik i varje vänskaplig relation, som kan manas fram av en oaktsam närhet: ”Hvarje 

innerligare beröring, hvarje ny förbindelse menniskor emellan har sin fara, sin frestelse; den 

ljufvaste, ädlaste, kan ha sin farliga lutning.”186 

Det dröjer inte länge innan lagman Frank börjar irritera sig på Elise och Jacobis närhet. 

Deras stämningsfulla högläsning och sång väcker svallande känslor av en förtrolig intimitet 

som han själv stängs ute ifrån.187 Under tiden blir äktenskapet mer och mer ansträngt. Efter en 

middagsbjudning där Elises kyckling blivit vidbränd uttrycker lagman Frank sitt missnöje, och 

då söker hon sig tillbaka till sin förbjudna romanvärld för att glömma sitt misslyckande som 

hustru. Liksom tidigare förlorar Elise sig sinnligt och kroppsligt i skrivandet, och tiden rusar 

förbi obemärkt: ”Hon skref och skref och skref, och hjertat var varmt, och ögat tårfullt, orden 

glödde, lifvet ljusnade, stunderna flydde. En timma och en half gingo om.”188 

Men i det upprymda ”skrifruset” glömmer hon bort att servera kvällste till sin man, och 

sviker återigen sina plikter.189 När hon slutligen vaknar ur sin hänförelse och ska resa sig för att 

ordna med teet kommer lagman Frank in: 

Ett starkt uttryck af missnöje utbredde sig öfver hans ansigte då han såg hennes sysselsättning. Han 

gick fram till henne och sade med hårdhet: ”du gaf oss en dålig middag i dag, Elise; — men då 

romanskrifvande så upptar din tid, är det ej underligt om dina husliga pligter försummas. Du lär för 

öfrigt lika litet bry dig derom, som du bryr dig om att efterkomma mina önskningar.”190 

                                                
184 Arping betonar i förbifarten att gemensam läsning tenderar att mana på kärlekshistorierna, Den anspråksfulla 

blygsamheten, s. 198. 
185 Nina Björk, Sireners sång. Tankar kring modernitet och kön, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1999, s. 145. 
186 Hemmet, del 1–2, s. 107.  
187 Ibid., s. 89. 
188 Ibid., s. 97. 
189 Ibid., s. 98. 
190 Ibid. 
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Efter denna tillrättavisning lämnar lagman Frank uppretat huset för att dricka te på sin herrklubb 

istället. Genom att bestraffa och skuldbelägga henne när hon glömmer bort sina uppgifter i 

hemmet utövar han en kontroll över hustruns romanintresse.191 Lagman Frank ber senare om 

ursäkt för att han tappat humöret, men Elise har tagit till sig förmaningen. Följden av 

teserveringsgrälet blir nämligen att hon ger upp det självtillräckliga och njutningsfulla 

skrivandet, precis som hon tidigare gav upp läsningen, eftersom hon inte kan riskera att hennes 

verklighetsflykt krockar med plikterna: ”Hon visste också, att den [romanen hon skriver] skulle 

bli den sista af hennes hand, och att hennes man aldrig mer för en sådan orsak skulle sakna 

henne vid thebordet och gå ut att söka sitt the på klubben.”192 

Tidigare forskning har betonat Elises och Jacobis attraktion till varandra, och många har 

också diskuterat Elises förkärlek för romaner, men sällan har dessa två aspekter av narrativet 

anknutits på ett mer ingående sätt. Carina Burman närmar sig frågan när hon i förbifarten 

påpekar att Elises och lagmannens gräl om hennes romanskrivande ”sammanfaller med hennes 

romans med Jacobi”.193 Men jag menar att romanslukandet och otroheten inte bara 

sammanfaller, utan ingår i samma motivkrets. 

Det som oftast lyftes fram som hotfullt med kvinnors romanläsning under epoken var 

tanken på att litteraturen kunde förmå kvinnan att åsidosätta sin förmodat gudagivna roll som 

mor och maka.194 Bengt Johan Törneblad (1782–1820) var en svensk författare och 

tidningsutgivare som författade rådgivningslitteratur till unga kvinnor.195 Liksom många 

etikettböcker under seklet argumenterade Törneblad för att kvinnans läsning bara var godtagbar 

om den syftade till att göra henne en bättre hustru och mor.196 Om det misslyckades – om hon 

läste litteratur avsedd för en manlig publik, eller på ett för odisciplinerat och lystet sätt – 

riskerade hennes läspraktiker att fördärva henne som maka.197 När läsningen hotar äktenskapet, 

så innebär det i förlängningen ett hot mot hela det samhälle som i grunden vilar på idén om 

                                                
191 Sarah Death diskuterar hur kvinnorna i Fredrika Bremers romaner använder sin kontroll över köket och 

matförrådet för att utöva makt i sina familjer, och exemplifierar med denna scen, där hon menar att Elise tvingar 

lagman Frank att nöja sig med herrklubbens undermåliga teservering: ”Kontroll över matförrådet fungerar således 

som en kvinnlig motvikt i ett patriarkalt samhälle.” Sarah Death, ”’Mina ägg, mitt färska smör, min skummande 

chocolad blefvo ej litet prisade’”, Fredrika Bremer – Föregångare och förebild, red. Anita Widén, Stockholm: 

Årstaställskapet för Fredrika Bremer-studier 2005, s. 75. Men om man har i åtanke att det är Elises uppslukande 

skrivrus som föranledde henne att glömma teet, snarare än ett aktivt val, verkar denna makt högst villkorad. 
192 Hemmet, del 1–2, s. 101. 
193 Burman, Bremer, s. 171. 
194 Jfr Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 112. 
195 Se Bengt Johan Törneblad, ”Ideal till en sann och äkta qvinnobildning, i contrast med den falska 

Stockholmska”, Om fruntimmer, Stockholm 1815. 
196 Wallin Bergström, Otrogen läsning, s. 12 f. 
197 Ibid., s. 14. 



  43 
 

könens kompletterande, harmoniska arbetsfördelning.198 Eftersom kvinnors felläsning 

uppfattades som en överträdelse mot äktenskapet som institution, kan man därför tala om 

läsning som otrohet på en symbolisk nivå.199 

 Men likheterna tar inte slut där, särskilt inte när det kvinnan läser är romaner: ”en enda 

[roman] göra mera ondt, än alla spelhus och bordeller tillsammanstagna”, skriver Törneblad.200 

Det beror på att romanen så ofta ansågs skildra osedlighet och sexuella överträdelser, som i 

Goethes Werther eller Rousseaus Julie, som redan har diskuterats i denna uppsats – men också 

Samuel Richardsons Clarissa (1748), Choderlos de Laclos Les Liaisons dangereuses (1782) 

och Fanny Burneys Evelina (1778).201 Flera av dessa klassiker totalförbjöds därför för unga 

flickor i flera europeiska länder långt inpå artonhundratalet, av fler än bara Törneblad.202 I en 

svensk kontext betraktades särskilt Goethe och Rousseau som hälsovådliga för kvinnliga läsare, 

och i engelsk litteratur från det sena sjuttonhundratalet svämmar det över med historier om 

hjältinnor som uppvaktas och förförs av sluga casanovor som ger dem Rousseaus Julie i gåva, 

enkom i syfte att korrumpera dem.203 

Läsningsdebattörer konstruerade kvinnors försyndelser bland boksidorna som en otrohet 

på flera olika nivåer, som blir synliga i Fredrika Bremers skildring av Elise Frank. Inledningsvis 

har vi faktumet att romanläsningen hotar Elises ”husliga frid”, som hon själv uttrycker det – det 

är hennes bovarysmiska läsning som tar tid och uppmärksamhet från hennes plikter, som att 

sköta middagsbjudningar och servera kvällste till maken. Här har vi den symboliska eller 

metaforiska otrohet som Törneblad varnar för då han hävdar att kvinnors felläsning orsakar 

äktenskap att gå i kras.  

Utöver den tidsmässiga aspekten finns också mer konkreta element av otrohet. Som 

Patrick Brantlinger har argumenterat är hotet från kvinnliga läsares njutning tudelat under 

tidsperioden: inte bara lust utan även lättja, då läsningen tar tiden från någon viktigare syssla.204 

                                                
198 Laqueur, Om könens uppkomst. 
199 Wallin Bergström, Otrogen läsning, s. 21. 
200 Törneblad, Om fruntimmer, s. 49. 
201 Mats Malm har uppmärksammat att dessa tidiga genombrottsromaner utvecklar en verklighetsbaserad estetik, 

och Guido Mazzoni har påpekat att det ofta rör sig om verklighetstrogna skildringar av passionerad kärlek (”the 

mimesis of passion”), se Malm, Textens auktoritet, s. 11; Mazzoni, Theory of the Novel, s. 71. Men något som 

varken Mazzoni eller Malm nämner, och som är centralt för att förstå de moraliska spänningarna inbyggda i 

familjeromanen, är att det som många av dessa verk skildrar så mimetiskt inte enbart är passionerad kärlek, utan 

mer specifikt utomäktenskaplig kärlek och olovlig sexualitet – vilket går stick i stäv med artonhundratalets 

borgerliga ideal, som betonar äktenskapets heliga tvåsamhet, ett stilla familjeliv och kvinnans medfödda kyskhet.  
202 Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 73: ”Indeed, virtually the most dangerous texts in the period’s index 

librorum prohibitorum were Rousseau’s Julie, ou la Nouvelle Eloise, ’the book that all mothers prohibited and all 

daughters longed to read’, and Goethe’s The Sorrows of Young Werther.” 
203 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 31; Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 74: ”In English fiction 

female reading of Rousseau is almost synonymous with seduction”. 
204 Brantlinger, The Reading Lesson, s. 22. 
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Båda dessa former av njutning blir ett uppror eller en otrohet i relation till kvinnans 

äktenskapliga plikter. För det första har vi alltså den intima självtillräckligheten, där Elise söker 

sig till det ensamma, inåtriktade läsrusets kickar: hon föredrar att läsa, och i brist därpå skriva, 

framför att umgås med sin make. När hennes hänförda och kroppsliga respons ger associationer 

till onani hotas den äkta mannens egenrätt till kvinnans kropp och äktenskapets helgd. 

För det andra orsakar den förmodat medfödda feminina empatin att romaner som 

trovärdigt skildrar kärleksaffärer – som exempelvis madame de Staëls Corinne, som Elise läst 

så uppslukat – att kvinnan själv upplever de lidelsefulla känslor hon läser om. Oavsett om hon 

läser i sitt sovrum om natten, eller i förmaket mitt under ljusan dag, är hon därmed i någon 

mening känslomässigt otrogen. Rita Felski resonerar i den riktningen när hon i sin diskussion 

om Madame Bovary hävdar att Emma är otrogen mot sin make redan då hon börjar läsa.205  

Slutligen kan läsningen också leda till bokstavlig otrohet, som det gör för madame 

Bovary, eftersom kvinnan kan lockas att imitera de sexuella överträdelser hon läst om i 

romanerna.206 Sammanfattningsvis hotar alltså Elises läspraktiker hennes äktenskap först 

genom att ta tid och uppmärksamhet från hennes plikter (på en symbolisk nivå), sedan genom 

att väcka känslor av sexuell njutning eller lättja (på en känslomässig nivå), och sist men inte 

minst genom att driva henne att imitera romanerna med en verklig otrohet (på en bokstavlig 

nivå). Men liksom det paradoxalt nog är Elises make som förser henne med fler romaner för att 

muta henne till lydnad, så är det också han som driver henne mot den verkliga otrohetens rand, 

särskilt då han uppmanar Elise att låta Jacobi högläsa för henne.  

Affären avvärjs innan det hinner gå för långt. Efter lagman Franks utbrott över det 

uteblivna teet försonas de äkta makarna, Elise förklarar för den kärlekskranka Jacobi att de 

aldrig kan bli mer än vänner, och han gifter sig istället med deras präktiga dotter Louise. Elise 

låter sig aldrig igen bli hänförd av varken romaner eller stiliga unga män, utan övar istället på 

självcensur och avhållsamhet från läsningen, som enligt samtida etikettböcker var ett sätt för 

kvinnan att förädla sig.207 Men även om hon inte längre låter sig svepas med i berusad 

verklighetsflykt väljer Elise att i smyg färdigställa sitt verk för att kunna sälja det och tjäna 

pengar för välgörande syfte. Hon skickar sitt manuskript till tryck, inkasserar stora pengar, och 

överraskar slutligen sin make med den ackumulerade summan på ålderns höst. I slutet av 

Hemmet har också den sjuttioåriga lagmannen förlikat sig med romangenren till sist – just på 

                                                
205 Rita Felski, Literature after Feminism, Chicago: The University of Chicago Press 2003, s. 27. 
206 För en längre diskussion om de olika nivåerna, se Wallin Bergström, Otrogen läsning, s. 21–23. 
207 Flint menar att etikettböckerna premierade ”the difficult art of self-denial in relation to reading as a touchstone 

of female worthiness”. Se The Woman Reader, s. 93. 
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grund av dess hänförande, ungdomliga nöje. Deras dotter Petrea, vid det laget själv en 

framgångsrik romanförfattare, meddelar: 

Han tycker om, att vi om aftnarne läsa högt för honom — romaner! Min mor prisar sig skämtande 

att ha förfört honom till denna läsning; han erkänner leende, att den verkligen är nyttig för ’gammalt 

folk’, ty den hjelper att hålla hjertat ungt.208 

Läsning i familjen 

Vi har sett hur professor L:s högläsning väcker Julies kärlek till honom, och hur Jacobis 

högläsning i Hemmet framkallar förbjudna begär hos honom och Elise. Men högläsningen fyller 

också en normerande, socialiserande funktion i flera av Fredrika Bremers verk – kanske allra 

tydligast i Hemmet.  

Även om lagman Frank har många invändningar mot romangenren är han själv en stor 

läsare – så länge det sker med mening och ändamål – och verkar tycka om att högläsa för sin 

hustru för att bilda henne och stärka deras äktenskapliga gemenskap. Som vi sett i Famillen 

H*** kunde familjevänner ges detta uppdrag, inte minst prästvigda män med vana att läsa för 

en församling, men den mest idealiserade bilden i samtiden var familjefadern som läste för 

hustru och barn.209 Högläsningen ansågs nyttig eftersom kvinnor kunde sitta och handarbeta 

samtidigt och därför inte förspillde värdefull tid – till skillnad från den tysta läsningen, som gör 

det svårt för Elise att hinna utföra sina sysslor.210 Nina Björk har argumenterat att tyst läsning 

framförallt var acceptabel för epokens kvinnor då den inte var alltför intensiv eller tidskrävande, 

utan utgjorde ett lättavbrutet tidsfördriv som lätt kunde ”tas upp och läggas undan igen när 

omvärlden så krävde”.211 I jämförelse framstod det nattliga romanslukandet som hotfullt, 

eftersom ingen kunde övervaka, avbryta eller reglera den sortens läsning. 

Elises romanläsning är inte bara en fråga om tidfördelning – romaner eller matlagning, 

romaner eller tvätt, romaner eller en god natts sömn. Den aktualiserar också motsättningen 

mellan sexuella begär och kyskt moderskap som var så grundläggande i artonhundratalets 

idévärld.212 Som vi sett hamnar Elise i onåd hos maken på grund av sitt njutningsorienterade 

litteraturintresse, men inte ens den uppbyggliga högläsningen visar sig vara lätt att förena med 

                                                
208 Hemmet, del 3–4, s. 172. 
209 Ulvros, Fruar och mamseller, s. 294. 
210 Ibid., s. 207 och 296 f. 
211 Björk, Sireners sång, s. 114. 
212 Se Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 58 f.; Ulvros, Fruar och mamseller, s. 152: ”Under 1800-talet kom 

idén om kvinnan som passiv och utan stakare känslor i sexuellt avseende att få starkt fotfäste. Kvinnan kom i allt 

högre grad att definieras som moder och med sin känslomässiga kapacitet huvudsakligen inriktad mot barnavård 

och moderskap.” 
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hennes husliga plikter. Redan i öppningsscenen till Hemmet högläser lagman Frank för sin 

hustru, och skäller ut henne för hennes bristande koncentration: 

”Min söta vän, det är inte värdt att jag läser för dig, när du oupphörligt gäspar och jemt tittar till 

höger och till venster!” sade, något stött, Lagman Frank, i det han lade bort en afhandling af Jeremy 

Bentham och steg opp. 

”Söta du, förlåt! men — de der goda sakerna äro allt något hårtsmälta, och jag tänkte på…. hör kära 

Brigitta!....” och Fru Elisa Frank vinkade till sig en gammal tjenarinna och talade sakta med henne.213 

Kort därpå anklagar lagmannen istället sin hustru för bristande pli på husets tjänare, som hon 

borde ha instruerat och övervakat i deras morgonbestyr: ”Men — få vi aldrig frukost i dag? 

Klockan är en qvart och sju minuter öfver nio. Det är då fasligt, min kära Elise, att du aldrig 

kan vänja dina pigor vid någon punktlighet.”214 Inte heller barnen har hon disciplinerat 

ordentligt: ”Och barnen, — äro de ej heller färdiga? För Guds skull, söta Elise […].”215 Hon tar 

sin makes förmaningar på stort allvar och lämnar hastigt rummet.216 

Det kan tyckas motsägelsefullt att lagman Frank beklagar sig över den uteblivna frukosten 

när det är han själv som högläst för sin fru hela morgonen, och särskilt eftersom det som 

distraherade Elise under hans högläsning var tankar på hushållet som hon ville dryfta med 

tjänstefolket. Lagman Franks dubbelbestraffning avslöjar ett svårlöst problem i kvinnans 

relation till läsning: om Elise lyssnar plikttroget på sin makes högläsning försummar hon 

frukosten, men om hon istället funderar över matlagning och tvätt så ignorerar hon hans lektion 

i utilitarism. Hon måste bilda sig för att leva upp till idealet som borgerlig hustru, men det får 

inte gå ut över hennes övriga plikter. 

Lagman Frank, som jämt sitter ”bland sina papper och böcker”, är på många sätt det 

Catherine J. Golden benämnt husband-scholar: en kombinerad läromästare och älskare, som 

vill utbilda och forma sin hustru efter eget sinnelag.217 Elise minns deras förlovningstid som 

om hennes fästman hade varit en skräckinjagande informator: ”Ernst var min lärare. Jag såg 

upp till honom med kärlek, men icke utan fruktan.”218 Hon är efter många års äktenskap 

                                                
213 Hemmet, del 1–2, s. 5.  
214 Ibid., s. 7. 
215 Ibid. 
216 Ibid. 
217 Ibid., del 3–4, s. 110; Golden, Images of the woman reader, s. 122. Rollen som husband-scholar har Frank 

gemensamt med professor L. i Famillen H*** – men även med greve Alarik i Presidentens döttrar, som blir kär i 

presidentdottern Adelaide G. när hon spelar Galatea i en pjäs. Hon står marmorstilla och livlös tills Pygmalion 

andas liv i henne, och det är i det ögonblicket Alarik blir kär i henne – men han får sedan mycket problem med att 

tukta henne, eftersom hon redan har egna åsikter och inte så lätt kan formas. Scenen återfinns i Presidentens 

döttrar, del 1, s. 29. Nordin Hennel noterar att lagman Frank på liknande pygmalionskt vis vill forma Elise ”efter 

sitt kynne”, se ”På ’hvardagslifvets theater’”, s. 128. 
218 Hemmet, del 1–2, s. 25. 
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fortfarande nästan rädd för honom: ”om denna klara, så förunderligt genomträngande blick 

fästades på mig med mycken stränghet, så skulle mitt hjärta upphöra att slå.”219 

Också professor L. i Famillen H*** vill som bekant vägleda Julie, men lagman Frank 

delar inte professorns tilltro till romangenren. Han vill istället att hans hustru ska forma sin 

identitet så att den överensstämmer med hans boksmak, vilket Catherine J. Golden menar är 

kännetecknande för en husband-scholar.220 Den lärda patriarken är ett motiv som frekventerar 

familjeromaner från hela seklet, och kopplas där samman med föreställningen som rådde bland 

den europeiska intelligentian om att delad litteratursmak implicerar en kompatibilitet som äkta 

makar.221 Enligt denna genrelogik blir skilda litterära intressen ett äktenskapligt problem, som 

mycket riktigt får allvarliga konsekvenser i Hemmets narrativ då Elise istället söker sig till den 

likasinnade Jacobi. När hon skriver till sin syster betonar hon att hennes smak inte stämmer 

överens med lagmannens: ”Han jäspade vid mina älsklingsromaner, ja, skrattade ibland, der jag 

var färdig att smälta i tårar; jag deremot gäspade åt hans nyttiga och lärda böcker och fann dem 

mer tråkiga, än jag tordes säga.”222 Lagmannen klandrar Elise när hon gäspar åt hans ”nyttiga 

och lärda böcker”, men gäspar själv eller skrattar åt hennes sentimentala romaner. Som Åsa 

Arping har påpekat illustrerar scenen inte bara parets äktenskapliga problem, utan visar också 

att deras preferenser och läspraktiker blir ”en arena för genusmärkta prioriteringar och 

statusstrider”.223 

Ju mer Elise avviker från makens utkorade pensum, desto mer måste han inskärpa sin 

övervakning och kontroll. Den första kvällen när Elise satt uppe för att skriva på sin roman och 

blev påkommen av lagmannen råkade vara hennes födelsedag, och hans present råkade vara 

hennes idol sir Walter Scotts samlade verk i en ”praktupplaga”.224 Men i utbyte mot gåvan 

avkräver han henne ett löfte om att hon ska sluta läsa och skriva nattetid: ”Lofva mig blott, att 

icke tillbringa nätterna med att skrifva eller läsa romaner!”225 Om han tidigare implicit försökt 

                                                
219 Hemmet, del 1–2, s. 22. 
220 Golden, Images of the woman reader, s. 118. 
221 Ibid.: ”Reading preferences […] predicted marital harmony.” I Emilie Flygare-Carléns Romanhjeltinnan (1849) 

är Blenda förläst efter en livstid av romanslukande, tills hon uppfostras av sin blivande man som upprättar en mer 

passande läslista åt henne; i Jane Austens Mansfield Park (1814) formar Edmund Bertram sin unga kusin Fanny 

Prices smak, och deras gemensamma litterära intressen förebådar deras framtida äktenskap; och i Elizabeth 

Gaskells Wives and Daughters (1864–1866) förstår vi genast att den växtintresserade Molly Gibson är mer 

passande för botanisten Roger Hamley än den frivola Cynthia. 
222 Hemmet, del 1–2, s. 22.  
223 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 183–185, citat s. 185. Se även s. 183: ”I Elises klagan märks genuin 

sorg över att hon och hennes man inte kunnat mötas, men också en tydlig åtskillnad mellan vad som anses vara 

bra och dålig, nyttig och onyttig litteratur. Medan lagman Frank står för den patriarkala misstron mot fantasi och 

mot kvinnors läsning får hon representera den olyckliga husmoderns behov av att fly från en vardag som bara 

förstärker hennes underordning.”  
224 Hemmet, del 1–2, s. 34 f.  
225 Ibid., s. 35. 
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styra Elises bildning genom att välja volymer att högläsa för henne, ger han nu en mer explicit 

befallning som reglerar hennes läspraktiker. Elise kan inte göra annat än att lova – hon befinner 

sig i moraliskt underläge eftersom hon redan brutit mot ett löfte genom att stanna uppe sent, 

och hon är dessutom, som vi vet, mer eller mindre beroende av romaner, och kan knappast tacka 

nej när hon erbjuds att läsa sin favoritförfattare. Men i direkt trots mot hans påbud fortsätter 

hon trots det att skriva och läsa romaner i lönndom. Lagman Franks uppfostringsprojekt tycks 

ha misslyckats: Elise lyssnar knappt när han högläser för henne, och hon uppsöker fortfarande 

i hemlighet sina sensationsdrivna romaner, om inte för att läsa dem så för att skriva egna. 

Också parets döttrar trotsar patriarkal högläsning. Familjen som samlas om kvällarna för 

att läsa var enligt Eric Johannesson ett motiv med stark ideologisk genomslagskraft för den 

bildade borgerligheten under århundradet.226 Bland paret Franks många barn finns den stolta 

fosterdottern Sara, som uppfattas ha en intim inre sfär, som lockar just därför att den stänger 

andra ute: ”Sara stod i hemmet som en skön men dunkel gåta [...], på en gång tilldragande och 

frånstötande.”227 Till skillnad från syskonen är Sara uppvuxen i Kapkolonin i nuvarande 

Sydafrika. De andra barnen förstärker hennes känsla av utanförskap genom att kalla henne ”lilla 

Afrika”, och efter att ha förlorat båda sina biologiska föräldrar upplever hon sig inte passa in i 

den bekymmersfria familjen Frank. Hon delar därför inte med sig av sina tankar och känslor till 

någon syster eller vän, som Elise gör, vilket Nordin Hennel ser som ett exempel på en feminin, 

hotfull intimitet: 

Genom att enbart anförtro sig åt sin dagbok blir hon dessutom i familjen oroande frånvaro i sin 

närvaro. Saras dagboksmonolog har samma funktion som melodramens monolog genom att hon där 

ventilerar vem hon är och upplevelsen av det. [---] I sin isolering och som svar på en diffus social 

position konstruerar hon en alternativ, imaginär värld […].228 

Sara är i hemlighet missnöjd med sitt liv – hon vantrivs med den bildade, borgerliga 

femininiteten och vill rymma hemifrån för att uppträda som sångerska på Europas scener. I sin 

dagbok avslöjar hon att hon under en högläsningsstund reagerade på ett avvikande vis, utan att 

visa det för resten av familjen: ”Vi läste högt Macbeth i går aftons. Alla fasade för lady 

Macbeth. Jag teg, ty jag tyckte om henne. Det var kraft i den qvinnan.”229 

Högläsningen av William Shakespeares pjäs Macbeth (1606) tycks fylla en socialiserande 

funktion. De många döttrarna Frank lyssnar på den upplästa tragedin i faderns påkostade 

bibliotek, som är navet för familjens umgänge. Det framgår inte vem som högläser, men 

                                                
226 Johannesson, Den läsande familjen. 
227 Hemmet, del 1–2, s. 204. 
228 Nordin Hennel, ”På ’hvardagslifvets theater’”, s. 105. 
229 Hemmet, del 1–2, s. 205. 
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högläsningen ingår oavsett i den påbjudna och patriarkalt övervakade litterära miljö som 

lagman Frank vill etablera i sitt hem. I dramat klargör Lady Macbeth kallsinnigt för sin 

räddhågsna make hur hon skulle kunna slå ihjäl sitt eget spädbarn för att inte bryta en ed. I den 

bildade familjen, där det tidiga artonhundratalets hemkult konstruerade kvinnan som naturligt 

moderlig och moralisk, måste lady Macbeths sluga, våldsamma beräkning bli något som 

familjen tillsammans uttrycker sin gemensamma motvilja inför. Från dramat lär sig döttrarna 

att fasa för skadlig och opassande femininitet. 

Åtminstone skenbart fungerar övningen: ”Alla” fasar, eller uttrycker fasa. Men som 

Nordin Hennel påpekar blir lady Macbeth en ”farlig spegel” för Saras känslor av utanförskap.230 

I sitt dolda inre, utan att någon tar notis om det, tar hon till sig lady Macbeth. Sara representerar 

därmed kanske tydligare än någon av Bremers romangestalter den hotfullt intima relation en 

kvinna kan ha till skönlitteraturen, där hon inom sig medvetet förvränger det som läses. Till och 

med i en gemensam högläsningsstund, där hennes systrar uppvisar en normativ reaktion, kan 

Sara motsträvigt välja att beundra antagonisten. 

Precis samma passage figurerar också i Fredrika Bremers roman Presidentens döttrar, 

där lady Macbeths replik finns nedtecknad i ett längre utdrag. Den lärde greve Alarik läser 

orden högt för sin fästmö Adelaide med familj: 

Adelaide satt bredvid honom; han läste högt Macbeth, och njöt af det intryck den gjorde på hennes 

unga lättrörliga själ; han tycktes känna hennes hjertas hastigare slag vid kraftfulla ställen, och 

stadnade ofrivilligt för att se henne rysa och blekna vid de förfärliga ord, med hvilka Lady Macbeth 

eggar upp sin för brottet tvekande man [...].231 

Liksom i Hemmet har högläsningen av lady Macbeths överträdelser här en socialiserande 

funktion, men i denna scen blir Adelaides fasa också sexualiserad av Alariks uppskattande 

blick. Adelaide reagerar feminint och kroppsligt, som hon förväntas göra: hennes hjärta slår 

snabbare, hon bleknar och skälver. I ljuset av Adelaides respons blir Saras särskilt 

normbrytande. Hennes beundran för lady Macbeth visar på ett förakt för normativ femininitet 

och det liv hon förväntas leva. Istället för att som Adelaide och den egna familjen frukta den 

fiktiva drottningens okvinnlighet uppskattar Sara istället hennes maskulint konnoterade kraft.232 

Motivet av en högläsande pater familias var så pass utbrett i familjeromaner under denna 

tid att det enligt Jacqueline Pearson nästan inte gick att skildra sådana scener annat än i ett 

                                                
230 Nordin Hennel, ”På ’hvardagslifvets theater’”, s.  109. 
231 Presidentens döttrar, del 2, s. 266 f.  
232 Macbeth menar att hans hustru är för maskulin för att föda döttrar: ”Bring forth men-children only, / For thy 

undaunted mettle should compose / Nothing but males.” (William Shakespeare, Macbeth 1606, 1.7.72–74.) Själv 

ber hon tidigt i pjäsen demoniska makter att avköna henne för att hon ska kunna fullfölja parets mordiska plan 

(1.5.42).  
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idylliskt ljus.233 I Famillen H*** ser vi hur hela familjen lyssnar vördnadsfullt på professor L. 

när han högläser, inte minst Julie, som högtidligt insuper varje ord som lämnar hans läppar. I 

relation till motivets genomslagskraft och ideologiska betydelse i samtida litteratur utgör Elises 

uttråkade gäspningar och Saras trotsiga identifikation med antagonisten en subtil men tydlig 

motvikt. Vi ser samma motspänstighet hos kvinnliga åhörare i flera av Bremers verk, inte minst 

då greve Alarik läser Macbeth för Adelaide i Presidentens döttrar. Inledningsvis reagerar hon 

med en skräckblandad förtjusning, men till Alariks stora förtret överger hon honom snart 

tankspritt för att gå och titta på exotiska djur.234 I Grannarne (1837) ser vi också Hellevi 

Husgafvels systerskara slumra till varje kväll då hustyrannen försöker högläsa långdragen 

fransk historia för dem. Dessa kvinnors ointresse för patriarkal högläsning blir ett subtilt uppror 

mot en maskulin, bildad högläsningskultur.235 

Sammanfattning 

I jämförelse med Julie i Famillen H*** kan vi konstatera att Elises läspraktiker är mer 

åskådliggjorda, vilket också synliggör precis hur hemlighetsfull Julie är som läsare. Skillnaden 

beror delvis på att berättarsituationen är en annan – i Hemmet har vi tillgång till Elises förtroliga 

brev till systern och får därmed inblick i hennes ensamma stunder, medan berättaren i Famillen 

H*** saknar tillträde till Julies intima inre sfär. Båda läser och skriver i tyst ensamhet, men 

Elises praktiker skildras i detalj i breven, medan Julies förblir höljda i dunkel. Däremot har Julie 

och Elise det gemensamt att deras läsning äger rum bortom inträngande blickar, utanför 

patriarkal kontroll.  

Elise intima läspraktiker tvingar fram förhandlingar med maken, som ständigt försöker 

övervaka eller styra hennes litterära praktiker. Lagman Frank ger också Elises hänförda sätt att 

läsa och skriva patologiska förtecken, vilket kan läsas mot bakgrund av att de föreställda 

kroppsliga riskerna med en alltför intensiv romanläsning ofta kopplades till reproduktion och 

moderskap under artonhundratalet, vilket förstärks då maken betonar att Elise redan är 

försvagad av sina många barnafödslar. Även om hon i sin ungdom kunde läsa lika friktionsfritt 

som Julie, är hon vid trettiotvå års ålder medtagen av livet. Detta kan också tolkas som en 

klassfråga: Elise har tidigare tillhört en högreståndssfär lik den vi möter hos familjen H., där 

hon kunde läsa så mycket hon ville, men som hustru till en mindre välbärgad jurist är hon tyngd 

                                                
233 Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 172 f: ”The harmony of reading husband and sewing, listening wife is 

central to many didactic novels promulgating domestic ideology [...], but so seductive was it that it appealled [sic!] 

even to radical women who were otherwise critical of the patriarchal home.” 
234 Presidentens döttrar, s. 268 f. 
235 Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 174. 
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av husliga plikter som hamnar i konflikt med läsningen. Här är det också fruktbart att jämföra 

Elises läspraktiker med hennes dotter Petreas, eftersom Petrea förblir ogift och barnlös genom 

hela sitt liv. Petrea befinner sig redan utanför den bildade borgerlighetens normer, och kan 

därför läsa och skriva dygnet runt utan allvarliga konsekvenser – men hennes emancipation 

beror också på att andra kvinnor i hennes liv tar över hennes sysslor i hemmet och stöttar henne 

både ekonomiskt och socialt. 

Precis som för Julie och professor L. fungerar högläsning som förförelse i Hemmet, där 

Elise lyssnar till sonens informator och upplever förbjudna begär. Läsningen står alltså inte bara 

i motsättning till hennes vardagliga plikter som hustru, utan för henne också nära gränsen till 

äktenskapsbrott när hennes och informatorns romanläsning skapar en litterär gemenskap mellan 

dem som hon saknar i sitt äktenskap. Även om Elise aldrig fullbordar romansen kan hennes 

läspraktik tolkas som del av ett större idékomplex i en tid då otrohet tematiserades på flera 

nivåer i läsningsdebatten. Att ägna sin tid och kraft åt romaner istället för hemmet beskrevs i 

otrohetsmetaforer, samtidigt som man föreställdes sig att romanen kunde ge den läsande 

kvinnan en självtillräcklig njutning i nivå med onani, och i värsta fall kunde locka henne att 

skaffa en älskare. 

Till och med patriarkalt godkänd läsning blir dock svår att kombinera med plikterna: 

Elises make skäller ut henne för att hon inte sett över frukosten och barnen under hans 

högläsning, men han skäller också ut henne för att hon inte lyssnat tillräckligt uppmärksamt då 

hon istället tänkt på dagens hushållssysslor. I sin gestaltning av parets högläsning visar Fredrika 

Bremer hur svårt det var för en kvinnlig läsare att kombinera dessa två ideal utan att bestraffas. 

Lagmannen försöker tvinga Elise att sluta läsa romaner genom förbud och mutor, och 

genom att själv upprätta ett passande pensum att högläsa. Högläsande patriarker tenderade att 

framställas i ett idylliskt ljus under denna tidsperiod, men Bremer skildrar en hustru som gäspar 

uttråkat medan han läser, i ett subtilt trots, och som i smyg fortsätter att skriva på sin roman 

som hon sedan också får publicerad. Ett liknande motstånd mot paternalistiskt maktutövande 

märks hos parets dotter Sara – hon lyssnar på Macbeth tillsammans med sin familj där hon 

förväntas reagera med avsky inför lady Macbeth, men gör det precis motsatta, och skriver om 

sin fascination för den skrämmande gestalten i sin hemliga dagbok istället för att diskutera det 

med sin familj. 

Efter många år tycks Elise och lagman Frank ha förhandlat sig fram till ömsesidiga 

eftergifter och kompromisser när det gäller romanerna. Elise visar sig framgångsrikt kunna 

författa en roman så snart hon tyglar sin eskapistiska njutning, medan lagmannen går från att 

vilja bränna upp alla romaner till att glatt lyssna till döttrarnas högläsning av desamma. 
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Kapitel 3. Den blinda martyren 

Att läsa sig till hjälte 

I Famillen H*** är kusin Elisabeth tidigt förevisad som avvikande – liksom Sara Frank i 

Hemmet är hon den enda fosterdottern i en flerbarnsfamilj, och en gåta för sina närmaste. När 

den skärskådande Beata Hvardagslag observerar familjemedlemmarna sitter Elisabeth stilla och 

vit som en marmorstaty, försvagad av sjukdom. Hon är också blind, och genom sin blindhet är 

hon den första i familjen H. som tillskrivs en onåbar, okänd intimitet: ”Hvad som rådde i djupet 

af hennes själ, var det storm eller lugn, hade man svårt att se, – dess speglar voro fördunklade, 

och något stelt kallt, nästan halfdödt, hvilade i det yttre och bortstötte alla frågande blickar.”236 

Berättaren konstruerar ett mysterium kring Elisabeth som förutsätter hennes blindhet: eftersom 

hon inte längre kan se, kan Beata inte heller se in i henne, och därigenom förblir hon främmande 

också för den tilltänkta läsaren. Här kommer jag att diskutera hur Elisabeths blindhet och 

intimitet hänger samman med hennes osedvanliga läspraktik. 

Elisabeth läser inte i första hand romaner, som hennes kusin Julie. Det är snarare hennes 

sätt att läsa som är problematiskt, något som Catherine J. Golden har framhållit som en central 

och ständigt omstridd fråga i den pågående läsningsdebatten.237 Jacqueline Pearson har också 

påpekat att nästan alla texter föreställdes ha en dold subversiv eller skadlig agenda som läsarna 

kunde förvränga för egen vinnings skull. Här har Elisabeth återigen mer gemensamt med Sara 

Frank än de övriga hjältinnorna: inte heller Sara läser romaner, utan bläddrar nattetid i en 

samhällskritisk skrift av upplysningsfilosofen greve de Volney, som hon har fått av sin 

musiklärare Herrman Schwarts som ett led i hans försök att förföra henne.238 Sara, som tidigare 

beundrat den antagonistiska lady Macbeth i Shakespeares tragedi, får nu ytterligare näring för 

både sin känsla av utanförskap och sin önskan att slita sig loss från borgerlighetens kvävande 

regler. Saras läsning av Volneys Les Ruines övertygar henne att rymma, just enligt 

musiklärarens plan.239 Men det är hela tiden Volney som framstår som skyldig till hennes 

korruption, snarare än Schwarts.240 

                                                
236 Famillen H***, s. 9 f. 
237 Golden, Images of the woman reader, s. 100.  
238 Nordin Hennel påpekar att det farliga med Les Ruines ”underförstås av att hon [Sara] fått Volneys skrift av 

Schwarts och att hon läser den i hemlighet och på natten”, se ”På ’hvardagslifvets theater’”, s. 109. 
239 Constantin François Chassebœuf de Volney (1757–1820), Ruinerna eller Reflektioner öfver Riks-

hvälfningarne, övers. 1800 [Les Ruines, ou méditations sur les révolutions des empires 1791].  
240 När hon har beslutat sig för att bryta med familjen vänder hon sig till filosofen för stöd, snarare än sin älskare: 

”Och du, Volney! starke och stolte tänkare, stå mig bi! Lär mig att, om allt annat svigtar, lugn hvila i min egen 

kraft!” (Hemmet, del 1–2, s. 331.) Lagman Frank frågar henne också när hon ska rymma: ”Är det möjligt, att en 

usel bok, en bok af en lika svag och ytlig som anspråksfull tänkare, kunnat förföra dig.” (Hemmet, del 1–2,  

s. 337 f.) Det är Volney som lagman Frank vill att dottern ska avvisa, och honom som Sara försvarar. 
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Filosofi ansågs i allmänhet vara lika bekymmersamt för kvinnor att läsa som de mest 

osedliga romaner, eftersom man tänkte sig att filosofernas retoriska knep kunde uppvigla 

okritiska och påverkansbara läsare till samhällsomstörtande tankar.241 Men också den till synes 

mest anständiga text kunde bära på dolda faror.242 Så är fallet med Elisabeths val av litteratur. 

En bit in i Famillen H*** får Beata äntligen insyn i Elisabeths hemligheter när den unga 

kvinnan håller en högspänd monolog om sitt liv. Då visar det sig att hennes sammanbitna 

lidande är ett resultat av felaktig läsning – men inte av kittlande romaner eller subversiv filosofi, 

utan ett mer påbjudet läsmaterial.  

Som barn älskade hon att läsa historieböcker om Sverige, ”hjeltarnes hembygd”, berättar 

Elisabeth för Beata.243 Denna patriotiskt konstruerade historieskrivning väckte empati hos 

henne, och hon översvämmades av samma starka fosterlandskärlek som drev de svenska 

hjältarna. I sin monolog berättar hon att hon alltid har drömt om att få leva enligt ett höviskt 

riddarideal av äventyr och ärofylld död. Historiens stridshjältar framstår för henne som emblem 

för maskulina dygder som frihet och mod. Hon kan precis som Sara inte acceptera sin tilldelade 

plats i intimsfären: ”Olycklig den qvinna, som ser i den trånga krets, uti hvilken hon är kallad 

att stilla och enahanda lefva och verka, blott ett glädjelöst tillstånd, ett fängelse, en lifvets 

graf.”244 

Flera gånger förklaras Elisabeths sjuklighet med denna påtvingade, instängda femininitet. 

Hennes lidande tar hysteriskt kroppsliga uttryck så fort hon är utomhus. Hon viftar med 

armarna, pressar händerna hårt mot bröstet, eller ”sammanknäppte dem öfver pannan med ett 

uttryck af outsägligt lidande”.245 Rörelserna är så häftiga ”att de tycktes närma sig utbrott af 

vansinnighet”, noterar Beata olustigt.246 Men i hemmet håller hon obevekligt sitt lidande i 

schack: ”så fort […] vi nalkades hemmet, återtog hon småningom sitt slutna, kalla, nästan 

onaturligt stela väsende.”247 Elisabeths slutenhet i hemmet patologiseras lika mycket som 

hennes utåtagerande rörelser. Även om den elastiska diagnosen hysteri populariserades först 

mot seklets slut påstod läkare redan under sjuttonhundratalet att felläsning kunde leda till 

nervsjukdomar, och att kvinnors lössittande livmoder, stimulerad av läsning, kunde vandra runt 

i kroppen och orsaka utslag av både överhettad frenesi och känslokall apati.248 

                                                
241 Flint, The Woman Reader, s. 24 f.; Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 77 f. och 83. 
242 Pearson, Women’s Reading in Britain, s. 86. 
243 Famillen H***, s. 97.  
244 Ibid., s. 96. 
245 Ibid., s. 94. 
246 Ibid. 
247 Ibid.  
248 Golden, Images of the woman reader, s. 21 f. och 32–34; Flint, The Woman Reader, s. 58; Johannisson, Den 

mörka kontinenten, s. 149, et passim. 
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Elisabeths läspraktik och omgivningens reglerande reaktioner på den är färgade av 

samtidens normer kring läsning och kön. Under barndomen fick hon tidigt lära sig att hennes 

hjältedröm var opassande, till och med ”löjlig i en flickas bröst”.249 Elisabeths längtan efter ett 

ärofyllt liv för tankarna till Cervantes vilseförda Don Quixote, som efter att ha förläst sig på 

riddarromaner tror sig vara ämnad till hjälte, medan omvärlden skrattar. Men det är inte enbart 

en chevaleresk riddare eller krigshjälte Elisabeth vill vara. Inför husrådinnan avslöjar hon också 

en masochistisk längtan efter det kristna helgonets lidande: 

Du har läst, – hört talas om martyrer, – om de rysliga plågor, de nästan otänkbara grymheter, som 

frihetens och fosterlandets vänner i alla tider lidit, – och du har med fasa vändt bort ditt öga, aflägsnat 

din tanke. Jag läste äfven, jag hörde även om dessas öden, men törstade att dela dem, – genomtänkte 

med begärlighet alla qval, alla afgrundsplågor,… […] jag bad till himlen om deras ära, om deras 

vällust.250 

Elisabeth utgår från att Beata, liksom hon själv, har läst om martyrium under sin uppväxt. Det 

verkar därmed som att historiska och religiösa texter ingick i bildade flickors uppfostran. 

Hennes formulering visar också att hon vet hur hon borde ha reagerat, med en feminin 

överkänslighet för skildringar av våld och smärta. Beata, som åtminstone utifrån Elisabeths 

perspektiv får symbolisera en normativ kvinnlig läsare, förväntas ha reagerat med avsmak inför 

boksidans blodiga grymhet. Det påminner om den läsart som Rita Felski kallar chock (shock), 

som bottnar i litteraturens makt att samtidigt störa och fascinera oss.251 Chocken är besläktad 

med hänförelsen som kännetecknar Julies och Elises romanläsning, men snarare än njutning 

åsyftar chocken de kroppsliga känslor av äckel, obehag eller rädsla som läsaren kan uppleva. 

Felski menar att läsarten innebär en fysisk reaktion mot det som är skrämmande, smärtsamt 

eller upprörande – som då Beata förväntas rent kroppsligt vända bort blicken från texten för att 

avlägsna sin tanke från det fruktansvärda.252 Men Elisabeths egen läsning utmärks snarare av 

en hänförd njutning. Vid tanken på att dela hjältarnas öde ”törstade” hon att uppleva inte bara 

deras ryktbarhet, utan också plågornas kroppsliga ”vällust”. 

Även om Elisabeths känslor avviker från de utkorat feminina läser hon ändå på ett 

feminint sätt. Om den normgivande kvinnan skulle äcklas av våldsskildringarna på grund av 

sin medfödda empati, går Elisabeths empati på sätt och vis djupare. Hon inte bara ömkar 

martyrerna, utan vill själv bli dem. Elisabeth tycks alltså representera en typ av läsare som är 

avvikande och hotfull just eftersom hon är för feminin, för empatisk. På samma sätt som en 

förläst ung kvinna kan identifiera sig med hjältinnan i en fiktiv kärleksberättelse identifierade 

                                                
249 Famillen H***, s. 97.  
250 Ibid.  
251 Felski, Uses of Literature, s. 105. 
252 Ibid. 
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den unga Elisabeth sig med hjältarnas och martyrernas plågor, och liksom en stereotyp 

romanslukerska lockades hon att imitera det hon läste. 

Det är inte tydligt i Famillen H*** exakt vilka genrer eller texter Elisabeth har läst. Det 

verkar åtminstone röra sig både om historieböcker och kristna verk, eftersom hon önskar att 

hon skulle få lida ”korsets död, – plågor, blodsvett, oändliga qval!” men också vill stupa med 

”fara, kamp och ärofylld död”.253 Utifrån Elisabeths förhoppningar om martyrskapets vällust är 

det inte orimligt att tänka sig att hon bland annat tagit del av hagiografer och helgonliv. Denna 

typ av litteratur framställde ofta martyrer – särskilt kvinnliga martyrer – i ett erotiskt ljus. Den 

för plågor och övergrepp utsatta martyrkroppen fetischiserades, samtidigt som detaljerade 

våldsskildringar betonade martyrens egen njutning över att få lida för sin religiösa övertygelse, 

och befrielsen i att slutligen få dö och komma till Gud.254 

I Elisabeths beskrivning smälter de kvinnliga helgonen och manliga hjältarna ihop till en 

och samma kategori av martyrskap: det viktiga för henne var att lida och dö ädelt, om det så är 

för religionen eller fosterlandet. Men hon har inte kunnat leva som varken helgon eller hjälte. 

Istället har hon förvisats till den stillsamma intimsfären av ”menniskor, samhällsordningar, 

convenancer och förhållanden”, som hon själv bittert upplyser Beata om.255 Trots det har hennes 

vuxna liv kantats av våld och överträdelser, ett faktum som tydligt hänger samman med hennes 

sätt att läsa. 

En helgonlik kärlek 

Elisabeth är själv medveten om att det finns andra, mer anständiga genrer som hon kunde och 

borde ha ägnat sin starka empatiska respons åt: ”En enda passion tillåter verlden det qvinnliga 

hjertat,... uti uppfostran befordras dess utvecklande vanligen genom läsning af romaner, 

känslosamma poesier m.m. Det är kärlekens. Jag lärde att känna den.”256 Det är märkvärt att 

Elisabeth så öppet förbinder känslosam läsning med normativ kärlek. Här ser vi också romanens 

tudelade roll som fördärvlig och uppbygglig: precis som den kan leda unga kvinnor till sexuella 

snedsteg, så kan den också fostra henne in i den sensibilitet och empati som hennes framtida 

hustruroll skulle kräva av henne. Elisabeth betonar att känslorna skapas hos kvinnan då hon 

läser på särskilda sätt, och att hon själv ”lärde att känna” kärlek genom romanerna.257 

                                                
253 Famillen H***, s. 104; s. 98. 
254 Se t.ex. Virginia Burrus, The Sex Lives of Saints: An Erotics of Ancient Hagiography, Philadelphia: University 

of Pennsylvania Press 2004; och Harlots of the Desert: A Study of Repentance in Early Monastic Sources, red. och 

övers. Benedicta Ward, London: Mowbray 1987. 
255 Famillen H***, s. 98. 
256 Ibid. 
257 Ibid., min kursiv. 
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Formuleringen antyder, om än subtilt, att begär och kärlek är något som behöver inskolas hos 

kvinnor, vilket innebär att det inte längre framstår som medfött eller naturligt.  

I sin diskussion om vilseförda läsarinnor använder Åsa Arping citatet ovan för att belysa 

hur många samtida romanslukerskor som ruineras. Hon menar att Elisabeth tillhör ”de tragiska 

1800-talshjältinnor som formas av romanesk litteratur och går under.”258 Mycket riktigt får 

romanläsningen problematiska följder för Elisabeth, eftersom hon förälskat sig i sin farbror och 

fosterfar överste H: ”Man säger att den [kärleken] förädlar qvinnan, att den skapar hennes 

sällhet,... den har fört mig till brottet, den för mig nu till min graf”, berättar hon svårmodigt för 

Beata.259 Det är däremot inte helt självklart att det är romanerna som är skyldiga. För Beata 

understryker Elisabeth det oskuldsfulla i sin kärlek, som tycks ha bestått av en kysk dyrkan: 

[…] han kallade min känsla för honom brottslig. Jag vet ej, om den då var det. Vanlig var den ej, – 

och kanske ej passande för jorden. Jag hade ej då skytt englarnes blickar i mitt hjerta,… de hade 

förstått mig… Englarne i himmelen älska ju!... och, måste älska högre och renare än jordens barn, 

ty de älska det högsta goda, – de älska Gud! … Ack, han var en Gud för mig! Hvarför var han blott 

en vredgad, straffande hämnare?260  

Associationerna till änglarnas gudskärlek erinrar om Elisabeths fascination för helgonmyter. 

Hennes kärlek till översten är inte passade för jorden, där den tolkas utifrån sexualfientlig 

misstänksamhet – inte minst av översten själv, som behandlat henne kyligt och grymt i många 

år. Även i forskningen har Elisabeths begär ofta tolkats som incestuöst och erotiskt utifrån ett 

psykoanalytiskt paradigm.261 Elisabeths lidande har av Carina Burman tolkats som ett resultat 

av ”olycklig kärlek” snarare än en längtan efter Gud eller personlig frihet.262 Men kanske bör 

vi förstå Elisabeths känsla som ett uttryck för den sorts himmelska passion som väglett helgon 

och martyrer genom extrema plågor. Genom att flytta blicken från Elisabeths romanläsning till 

hennes läsning av helgonliv och svensk historia, som i hennes barndom skapade längtan efter 

martyrium och ära, så framstår hennes olyckliga kärlek till översten precis som en längtan efter 

Gud och personlig frihet. Då hon riktar sin överjordiska, kyska kärlek till fosterfadern 

identifierar hon sig starkare med de martyrer och hjältar som hon beundrar. Eftersom Elisabeths 

kärlek till farbrodern är en himmelsk, helgonlik dyrkan av en gudagestalt, kan skildringen läsas 

                                                
258 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 194. Jfr ”Den vilseförda läsarinnan”, s. 26. 
259 Famillen H***, s. 98. 
260 Ibid., s. 99. 
261 Burman, Bremer, s. 68 f. Holm noterar att Elisabeths ”låga” kunde ha blivit ”helig” om den givits utrymme, 

och nämner även att det är översten som projicerar ”det orena i sitt begär” på Elisabeth, men utvecklar inte vad 

detta skulle innebära och kopplar inte samman det med läsning, martyrskap eller intimitet. Se Fredrika Bremer 

och den borgerliga romanens födelse, s. 73 f. 
262 Burman, Bremer, s. 45. Burman påpekar dock att Elisabeths kärlek till skillnad från överstens inte är ”sexuellt 

belastad” på s. 222, men diskuterar inte relationens martyriska och religiösa aspekter. 
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i ljuset av Fredrika Bremers religiösa poetik – där hon samtidigt ville gestalta kvinnans politiska 

och mänsklighetens andliga frigörelse.263 

Elisabeth, som i egenskap av fosterdotter stod under överstens förmyndarskap, berättar 

för Beata att hon försökte rymma till Amerika för att undfly hans grymma behandling av henne. 

Men hon infångades ”med våld” av sin farbror innan hon hann borda skeppet.264 Överste H. 

förde henne ”som en fånge” tillbaka, och när denna fångenskap gjorde henne vansinnig spärrade 

han istället in henne på ett mentalsjukhus.265 Väl där led hon svåra kval, men blev – precis som 

en lidande och sårad martyr – mirakulöst botad genom sin gudstro: ”Såsom en sky, hvilken full 

af himla-saft sänker sig ned öfver en hårdt tilltorkad jord, så sänkte sig de heliga harmonierna 

ned i min stelnade själ och upplöste dess förkolnade lava.”266 

Men religionen gav henne bara sinnet åter, inte sinnesron. Så snart Elisabeth blev frisk 

nog att lämna vårdanstalten upptogs hon återigen hos familjen H. Väl på plats såg hon översten 

”lugn och lycklig i skötet af sin famille” och upplevde sig själv närmast kvävd av hans köld och 

stränghet.267 Hon förgiftade honom med arsenik, och ångrade sig genast därefter, med en biblisk 

gestik: ”Högt bekände jag mitt brott, – anropade deras förbannelser, som jag gjort olyckliga… 

Jag kröp på golfvet och lät min panna kyssa stoftet…”268 Patriarken överlevde attentatet, och 

istället blev Elisabeth oförklarligt sjuk. 

I upptakten till Famillen H*** beskrivs Elisabeths blindhet som en medicinsk åkomma, 

”svarta starrn”.269 Blindhet ansågs vara ett vanligt medicinskt besvär som kunde uppstå av 

felaktig läsning, en föreställning som vi redan mött i scenen där lagman Frank oroar sig för att 

Elise ska fördärva sina ögon genom att läsa hela nätterna i Hemmet.270 Det kan alltså ses som 

ett passande straff för en felläsande hjältinna. Men i Elisabeths bekännelse får hennes synfel en 

symbolisk, religiös innebörd: ”Jag förbannade ljuset, – och ljuset drog sin stråle bort från mitt 

ovärdiga öga”, förklarar hon.271 Oavsett vad Elisabeths blindhet beror på har hon omtolkat den 

så att den passar in i ett martyrnarrativ: som sådan förbinder den henne med en lång rad kristna 

martyrer, som Sankt Paulus som bländades av den återuppståndne Jesus, och Sankta Lucia som 

                                                
263 Mig törstar!, s. 8; Burman, Bremer, s. 218 f. 
264 Famillen H***, s. 101.  
265 Ibid. 
266 Ibid. 
267 Ibid., s. 102. 
268 Ibid., s. 103. 
269 Ibid., s. 9. 
270 Golden, Images of the woman reader, s. 3 och 32. 
271 Famillen H***, s. 103. Med ”svarta starrn” åsyftar Beata möjligtvis någon av de ögonsjukdomar som idag 

kallas ”grön starr” (glaukom) och eller ”grå starr” (katarakt). 
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historiskt sett har åkallats för att bota ögonsjukdomar och blindhet, och som brukar avbildas 

med två ögon på ett fat eller i handen. 

På samma gång blir blindheten, som vi har sett, också ett sätt för Elisabeth att dölja sina 

innersta, förbjudna känslor från omvärlden. Birgitta Holm har påpekat att Elisabeth 

förkroppsligar ”[b]lindhetens dubbla funktion, att hindra jaget från att se och att synas”.272 

Också Carina Burman har noterat att Elisabeths blindhet blir ett sätt för henne att dölja sitt 

lidande.273 Blindheten hindrar andra, till och med den observanta Beata, från att se in i henne. 

Hon kan varken läsa eller läsas. 

Tidigt i berättelsen sjunger Elisabeth om den övergivna Ariadne i den grekiska mytologin, 

troligtvis ur Franz Joseph Haydns känslosamma opera Arianna à Naxos (1790).274 Elisabeths 

empati ger henne förmågan att framföra sången med mästerlig inlevelse, och hela familjen H. 

samt Beata rörs till tårar av framträdandet: ”man ryste ofrivilligt, man kände sitt hjerta klappa, 

i sympathie med Ariadne, då hon genomträngd af en stigande ångest söker sin älskare…”275 

Det verkar vara genom Elisabeths blindhet som hon får tillgång till mytens tragik på ett djupare 

sätt: ”Den blinda följde Ariadne med hela sin själ, och man skulle ha kunnat tro af det spända i 

hennes blickar, att de sågo något annat än – mörkret allena.”276 Som Birgitta Holm har 

argumenterat är Ariadne ”det mytiska emblemet för den svikna kvinnan, den förrådda”.277 

Elisabeths förmåga till empati med den tragiskt övergivna Ariadne framstår som ett resultat av 

att hon själv blivit grymt avvisad av sin älskade, men den kan därtill ses som ett led i hennes 

livslånga identifikation med tragiska, mytiska figurer och deras smärta.  

                                                
272 Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 67.   
273 Burman tolkar också blindheten biografiskt, som ett sätt för Bremer att skildra sitt eget dolda lidande. Se 

Bremer, s. 69 f: ”Elisabeths slocknade blick dolde passionernas raseri, liksom Bremer en gång gömt sitt elände 

bakom depression och psykosomatiska plågor. När Bremer jämförde sig med romangestalten rörde det lidelserna 

– flickårens fosterlandskärlek lika väl som ungdomens lidande, förtryck och sjukdom.” 
274 Här råder skilda meningar. Från Bremers text framgår det att Elisabeth vill sjunga ”Ariadne à Naxos” (Famillen 

H***, s. 19). Birgitta Holm påpekar att Ariadne på Naxos var ett vanligt motiv i samtida musik och konst, och att 

”den sång som Elisabeth föredrar kan vara från ett otal olika musikverk” (Fredrika Bremer och den borgerliga 

romanens födelse, s. 68). Åsa Arping tolkar det som att Bremer åsyftar Jiří Antonín Bendas musikdrama ”Ariadne 

auf Naxos” från 1755 (se Famillen H***, ord- och sakförklaringar, s. 231). Men Bendas drama är på tyska, och 

det framstår som troligare att Bremer skulle ändra namnet till svensk tappning än att hon skulle skriva fel språk. 

Ett musikdrama utgörs dessutom av talade repliker som ackompanjeras av musik, och det framgår tydligt i romanen 

att Elisabeth sjunger. Haydns operor var populära i Sverige kring den tid då Bremer skrev sina tidiga romaner (se 

Nordin Hennel, ”På ’hvardagslifvets theater’”, s.  s. 124). I Haydns ”Arianna á Naxos” ropar den nyvaknade 

Ariadne med en stegrande desperation efter Teseus – jämför då Elisabeth sjunger: ”Tårar trängde ovillkorligt fram 

i allas ögon, då hon med ett sönderslitande uttryck af kärlek och smärta i röst och anlete, med Ariadne ropade 

’Teseo, Teseo!’ Vid högsta punkten af hennes inspiration och af vår förtjusning, steg Öfversten hastigt upp […]”, 

Famillen H***, s. 20. 
275 Famillen H***, s. 19 f. Holm menar att Elisabeth i den stunden är ”helt identifierad med Ariadne”, Fredrika 

Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 68. 
276 Famillen H***, s. 20.  
277 Holm, ”’Miss Bremer’s latest’ på alla nattduksbord”, s. 88.  
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En natt då det stormar och blixtrar begär Elisabeth att få gå ut i ovädret med Beata som 

följeslagerska. Snart kommer översten för att hämta in henne igen, men hon vägrar. Istället 

redogör hon hänryckt för sin kärlek, som hon återigen betonar varit ren:  

Om vi hade lefvat i en verld, der ordet och gerningen kunnat vara oskyldiga, som känslan och 

tanken… o då hade jag, lik en klar och varm flamma, kringslutit och kringstrålat din varelse,… 

genomträngt dig med salighet,… brunnit en ren offerlåga, blott för dig.278  

Nu kommer det fram att överste H. besvarat hennes kärlek, men inte hennes martyriska, 

överjordiska dyrkan: ”Min kärlek var ej ren som din. Det är ej giftet, som din hand beredde 

mig, hvilket förstört min helsa, – det är kampen med lidelsen och begäret…”279 Överste H:s 

sviktande hälsa framstår som ett direkt resultat av hans orena begär, medan Elisabeths sjuklighet 

istället beror på hennes syndiga agerande i mordförsöket, och inte att hennes passion skulle vara 

av samma förbjudna slag.  

Många forskare har betonat hur Elisabeth misslyckas med att iscensätta samtida normer 

för femininitet och därför går under. Jenny Bergenmar diskuterar hur Elisabeth, som stör den 

harmoniska, borgerliga familjegemenskapen, tvingas gå under som ett ”avskräckande exempel 

[som] påminner om passionens pris”, medan Ulrika Kärnborg påpekar att Elisabeth ”inte klarar 

anpassningen till det borgerliga normallivet”.280 Samtidigt som jag ställer mig bakom dessa 

tolkningar menar jag att berättelsen också kan ses som en flykt från samma normer som den 

konstruerar.281 

Bremers feministiska tankar var nära förbundna med hennes religionsuppfattning.282 

Även om hon var protestant var hon kritisk mot den lutherska hustavleideologin som 

”begränsade kvinnans roll till hushållssfären och till att vara mannens hjälperska”, som Agneta 

Pleijel formulerar det.283  Istället ville Bremer att kvinnan skulle vara ”Herrens tjänarinna”, och 

                                                
278 Famillen H***, s. 138. 
279 Ibid., s. 139. 
280 Jenny Bergenmar, ”Lidelsens rätt och passionens pris. Kärlekens val hos Bremer och Lagerlöf”, Mig törstar!, 

studier i Fredrika Bremers spår, red. Åsa Arping & Birgitta Ahlmo-Nilsson, Hedemora: Gidlund 2001, s. 248; 

Kärnborg, Fredrika Bremer, s. 39 f. 
281 I en diskussion om Bremers roman Hertha påpekar Ingeborg Nordin Hennel att hjältinnornas upproriska eller 

anarkistiska tendenser tenderar att bestraffas i narrativet, samtidigt som Bremer genom dessa gestalter kan 

”ventilera en framåtsyftande patriarkatskritik”. Se ”På ’hvardagslifvets theater’”, s. 110. Också Birgitta Holm 

påpekar att Elisabeth är mer än bara kuvad och krossad, och menar att hon ”förebådar skolgrundaren Hertha” i 

Bremers mest kända roman. Se Birgitta Holm, ”Ett världsomspännande befrielseföretag. Om Fredrika Bremer”, 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria i Nordisk kvinnolitteraturhistoria band 2: Fadershuset: 1800–1900, red. Elisabeth 

Møller Jensen, Höganäs: Wiken 1993, s. 245. 
282 Agneta Pleijel, ”’att se hela det verkliga lifvet – i Guds ljus!’”, Fredrika Bremer – Föregångare och förebild, 

red. Anita Widén, Stockholm: Årstaställskapet för Fredrika Bremer-studier 2005, s. 141. Se också antologin Mig 

törstar!, som undersöker Fredrika Bremers religiösa emancipation, som har till avsikt att undersöka ”sambandet 

mellan emancipation och religion i hennes verk och tankevärld”, s. 8, i synnerhet Inger Hammars bidrag, ”Fredrika 

Bremers Morgon-väckter. En provokation mot rådande genusordning”. 
283 Pleijel, ”’att se hela det verkliga lifvet – i Guds ljus!’”,  s. 145. 
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därmed låta sin förhöjda empati, renhet och moralkänsla gagna hela världen.284 I denna form av 

könspolaritet fanns det enligt Ronny Ambjörnsson en utopisk potential, eftersom Bremer 

hoppades att kvinnans högre stående känslighet och moraluppfattning skulle göra världen mer 

fredlig och god när hon fick mer inflytande i offentligheten.285 

Utifrån en sådan ideologi kan Elisabeths kritik mot den snäva intimkretsen och hennes 

längtan efter att få lida för och tjäna Gud även ses som emancipatorisk. Jag ställer mig därför 

frågande till om hennes läsningsnarrativ bör förstås som enbart tragiskt och avskräckande – 

eller snarare om det tragiska inte samtidigt kan vara en form av självförverkligande. För 

martyrer i helgonlegender är döden en befrielse, ett sätt att slippa kroppsliga plågor och äntligen 

förenas med Gud. I ett samhälle där Elisabeth inte kunde bli en profet eller patriotisk hjälte 

hittade hon ett eget sätt att uppfylla sin dröm om martyrium. 

I Elisabeths dödsscen har hon äntligen funnit ro. Sedan översten bekänt att han älskar 

henne blir hon helt lugn, eftersom det varit hans missriktade stränghet, snarare än hennes egna 

begär, som plågat henne – själv tycks hon ha varit nöjd med att dyrka honom på avstånd. Hon 

ber familjens alla medlemmar om förlåtelse och dör. I samma ögonblick som hon somnar in 

ropar prästen, professor L., med en blick mot himlen: ”Hon ser nu!” Liksom de helgon som 

återfått synen genom gudomlig nåd, upptas Elisabeth till himlen och blir, efter sin botgörelse 

och död, den martyr hon alltid drömt om. 

Sammanfattning 

I Famillen H*** möter vi den dystra kusin Elisabeth, som håller en monolog om sitt förflutna 

för romanens berättare Beata. I denna livshistoria kan vi spåra ett martyrnarrativ, som kan 

förstås i relation till Elisabeths läspraktiker. I sin ungdom läste hon historiska och religiösa 

texter om helgon och stridskämpar, vilket ledde till en livslång identifikation med martyrer. 

Den unga Elisabeth bestraffades för sin normbrytande läsning genom omgivningens hån och 

förminskande, och hon övergick då till att läsa romaner och lyrik i ett försök att iscensätta en 

mer normativ femininitet. Men den känsla som väcks i henne av romanläsningen – en kärlek 

till hennes farbror, överste H. – ingår i samma martyrnarrativ, eftersom hon betraktade honom 

som en gud. Detsamma gäller hennes påföljande sjukdom och vansinne, hennes försyndelse då 

hon försöker mörda farbrodern, den plötsliga blindhet som hon drabbas av och själv betraktar 

som ett himmelskt straff, och slutligen hennes försonande och död. Elisabeths blindhet för 

                                                
284 Pleijel, ”’att se hela det verkliga lifvet – i Guds ljus!’”,  s. 145. 
285 Ronny Ambjörnsson, ”Likhet och särart hos Fredrika Bremer”, Fredrika Bremer – Föregångare och förebild, 

red. Anita Widén, Stockholm: Årstaställskapet för Fredrika Bremer-studier 2005, s. 140. 
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samman hennes längtan efter martyrens öde med ett av litteraturhistoriens vanligare straff för 

romanslukerskors felläsning, men det leder också till att romanens berättare – och därigenom 

också vi som läsare – har svårare att komma åt hennes inre, intimaste sfär. Elisabeth har ofta 

betraktats som ett tragiskt och avskräckande exempel, men jag menar att det finns ytterligare 

en dimension som blir synbar i analysen av hennes sätt att läsa. I min tolkning tar jag fasta på 

att hon genom sin martyrliknande död faktiskt också får uppleva sin livsdröm om martyrium. 

Sara Frank är liksom Elisabeth ett exempel på en patologisk läsare, som kan ta patriarkalt 

övervakade eller godkända texter och förvrida deras didaktiska poäng, som vi ser när hon dras 

till den mordiska lady Macbeth istället för att frukta henne. Hon låter sig också förföras av den 

subversiva filosofen greve de Volney, och hon gifter sig med sin manipulativa musiklärare och 

överger hemmet. Både Elisabeth och Sara kan tolkas som läsarinnor som bestraffas för sina 

överträdelser. De gestalterna uttrycker en vantrivsel i intimsfären och väljer aktivt att läsa på 

ett sätt som trotsar samtidens normativa femininitet. Själva artikulerandet av deras förbjudna 

passioner genom grandiosa monologer, hemliga dagboksanteckningar och djärva 

replikväxlingar möjliggör tanken på ett liv utanför det bildade hemmets strikta schema. 
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Kapitel 4. Könsväxlingar och begär 

 

Gestalter som överskrider utstakade normer för feminint beteende förekommer på flera ställen 

hos Fredrika Bremer.286 Genom olika sätt att läsa och identifiera sig med det lästa finns det 

därtill gestalter som upplever könsöverskridande erfarenheter, eller som könsväxlar – det vill 

säga rör sig mellan olika kön under berättelsens gång.287 Elisabeth i Famillen H*** känner sig 

splittrad på grund av sin läsning, eftersom hon ”lefde två varelser uti en” då hon som barn 

identifierade sig med både manliga hjältar ur historieböckerna och kvinnligt kodade helgon.288 

Men i Grannarne och Hemmet skildras könsöverskridande och könsväxlande läspraktiker på 

ett mer framträdande sätt. 

I sin avhandling om transmotiv i artonhundratalslitteratur skriver Sam Holmqvist att 

”[h]os en författare som Fredrika Bremer görs trans hastigt, i till synes oviktiga detaljer”.289 Ett 

av Holmqvists exempel är Fransiska Werner, protagonisten och jagberättaren i brevromanen 

Grannarne, som framförallt könsväxlar i en kort, tillbakablickande episod. I Hemmet rör sig 

också Elises dotter Petrea mellan olika kön, något som sällan nämns i Bremerforskningen. Jag 

tar fasta på Holmqvists förbehåll – de ”till synes” oviktiga detaljerna – då jag placerar in 

Fransiskas och Petreas könsväxlingar i kontexten av deras läspraktiker. Det som först verkar 

perifert kan då säga något om hur kön, begär och läsning fungerar i Fredrika Bremers romaner 

i stort. 

Orestes i gymnastiksalen 

Grannarne var Fredrika Bremers fjärde utkomna roman, och den fick ett gott mottagande i 

pressen när den publicerades 1837.290 När berättelsen tar vid är Fransiska Werner nybliven 

läkarhustru på den småländska landsbygden, och gör en rad visiter hos färgstarka grannar och 

släktingar. Romanen är mestadels berättad av Fransiska genom brev riktade till hennes nära vän 

Maria. Läsningen är på många sätt en del av Fransiskas vardag. I sin nya familj blir hennes roll 

ofta att högläsa romaner medan maken eller svärsystrarna handarbetar, men som barn var 

romanen förbjuden för henne. Därför symboliserar genren en sfär av vuxen femininitet som hon 

                                                
286 I Bremers Syskonlif (1848) finns exempelvis den kortklippta faster Göthilda som bär manskläder, jagar och 

svarvar, och i Grannarne ser vi den karska generalskan Mansfeldt. 
287 Sam Holmqvist, Transformationer. 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C. J. L. Almqvist 

och Aurora Ljungstedt, Göteborg: Makadam Förlag 2017 [diss. Uppsala], s. 20. 
288 Famillen H***, s. 98. 
289 Holmqvist, Transformationer, s. 29. 
290 Burman, Bremer, s. 141. 
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i sina uppväxtår saknade tillträde till. Hon förklarar för sin make hur otålig hon var att växa 

upp: ”Ack, den som vore stor och fick dricka kaffe alla dar! Ack, hur lyckligt att bli stor, och 

få fara på bal i florsklänning och blommor, som mamma! Ack, den som vore stor och fick läsa 

romaner!”291 Under tiden som Grannarne utspelar sig har Fransiska äntligen uppnått denna 

efterlängtade femininitet, då hon går på middagsbjudningar, dricker kaffe och bär fina 

klänningar, och där romanläsningen ingår i en rad aktiviteter som syftar till att förstärka och 

bekräfta hennes position som bildad hustru. Men som ung flicka levde hon ett annorlunda liv, 

och läste andra texter. 

Den tonåriga Fransiska slukade istället svensk historia och grekisk mytologi. Liksom 

Elisabeth i Famillen H*** återberättar den vuxna Fransiska sina ungdomliga läspraktiker, och 

anger därför inte platsen för läsningen. Däremot får vi precis som hos Elisabeth en tydlig inblick 

i hennes känslomässiga respons och läsningens långtgående konsekvenser i hennes liv. Som 

sextonåring gick Fransiska i gymnastikklass där hon klättrade i rep och motionerade, något som 

Fredrika Bremer själv gjorde som ung och som var på modet för unga flickor under epoken.292 

Precis som Elisabeth tjusades Fransiska av dramatiska livsöden, och ”gråt öfver att jag ej var 

en karl och kunde draga i krig”.293 Hennes beundran för manliga stridskämpar smittar av sig på 

flickorna i gymnastikgruppen, och de inspireras att anta hjältenamn ur den grekiska mytologin: 

Jag läste vid den tiden grekiska historien. Dess hjeltar och hjeltebragder omsväfvade mig i 

gymnastikens salar. Jag föreslog min rote att antaga manliga och antika namn, och att vi härefter på 

detta ställe, endast skulle kalla hvarann vid namnen Agamemnon, Epaminondas, Pelopidas o. s. v. 

För mig valde jag namnet Oreste, och kallade min bästa vän i roten Pylades.294 

Fransiska börjar hädanefter kalla sig själv Orestes, vilken i den grekiska mytologin är son till 

kung Agamemnon. Under hela detta avsnitt i romanen växlar den vuxna Fransiska mellan 

pronomen för att beskriva sig själv och kamraterna i roten, vilket hon uppmärksammar när hon 

återberättar hela skeendet i sitt brev till väninnan: ”Du anmärker troligen, bästa Maria, att jag 

kallar samma personer, än han, än hon, men håll denna sammanblandning till godo, den 

karakteriserar hela uppträdet, samt villervallan som då var i min hjerna.”295 Eftersom hon växlar 

mellan feminint och maskulint pronomen använder jag hädanefter hen som könsneutralt 

pronomen när jag talar om den tonåriga Orestes, och hon när jag talar om den vuxna Fransiska.  

                                                
291 Grannarne, s. 45. 
292 Burman, Bremer, s. 36. 
293 Grannarne, s. 38. Preteritumformen ”gråt” härstammar ur originaleditionen som trycktes i januari 1837 och är 

belagd i SAOB (se Grannarne, Ord- och sakförklaringar, s. 396 och 407). Under hösten samma år trycktes en 

nästan identisk andraedition, där det istället står ”då jag gret öfver…” (Se Grannarne, AE, första häftet, s. 59). 
294 Grannarne, s. 38.  
295 Ibid., s. 40. 
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Det tycks vara omöjligt för Fransiska som vuxen att återberätta sin erfarenhet utan att låta 

läsningens gränsupplösande villervalla sippra in i hennes narrativ. Skiljelinjerna mellan den 

fiktiva, lästa världen och den verkliga omgivningen förefaller uppluckrade, då hjältarna från 

den grekiska mytologin omsvävar ungdomarna också under deras gymnastiklektioner. När 

truppen bestämmer att ”härefter på detta ställe, endast kalla hvarann” för sina nya maskulina 

namn, skapas också ett undantag från vardagen där deras kön framstår som flytande och 

performativa istället för fixerade och biologiska. 

Den grekiska hjälten Orestes, som hämnades sin far genom att mörda sin mor 

Klytaimnestra, figurerar i många myter och litterära adaptioner. Ett återkommande drag är att 

han drabbas av galenskap efter sitt modersmord, följt av rening eller sonande. Det framgår inte 

ur vilken text Bremers Orestes väljer sitt namn, men eftersom den bästa vännen får heta Pylades 

är det troligt att de två kamraterna läst den ödesmättade Ifigenia i Tauris där den hjältemodiga 

Orestes och hans vapendragare Pylades infiltrerar en främmande ö och räddar Orestes syster 

Ifigenia.296  

Den unga Orestes är, liksom Elisabeth ”förälskad” i myter och historia, och när hen 

återberättar bragder ur den svenska historien väcker hen ”den mest brinnande enthusiasm” hos 

sig själv.297 Favoritkungen är Karl XII. När gymnastikkamraten Brita Kajsa sardoniskt påpekar 

att den svenske kungen förlorade striden vid Poltava 1709 (varpå Sverige förlorade sin ställning 

som stormakt i Europa) gråter Orestes förbittrade tårar: ”De voro fulla af en smärta — som jag 

nu mera ej begriper.”298 För den vuxna Fransiska spelar en ärekränkning av en historisk idol 

mindre roll, men för Orestes, som läser patriotisk historia med stark och febrig hänförelse, 

upplevs det som en personlig skymf.  

Brita Kajsa, som Orestes stundvis kallar vid öknamnet Darius, insisterar på att den ryska 

tsar Peter I var en mer framstående regent eftersom han besegrade Karl XII, och en hätsk 

konflikt utbryter mellan de två kamraterna.299 De möts en tidig morgon tillsammans med varsin 

sekundant för att duellera med värjor som Orestes stulit från sin bror. Brita Kajsa visar sig vara 

överlägsen i fäktandets konst, där Orestes själv är okunnig: ”Darius och jag helsade stolt och 

knappt på hvarann. Jag lät honom välja emellan värjorne. Han tog en och handterade den så lätt 

                                                
296 Se Euripides Ifigenia i Tauris (410 f. Kr.) eller Johann Wolfgang von Goethes Iphigenie auf Tauris (1779–

1786). Något som också tyder på att det rör sig om denna myt är att Ifigenia även förekommer i en scen i Famillen 

H***, där ett ystert sällskap vill ha Julies bror kornett Carl att spela rollen som Ifigenia i en populär samtida parodi 

av myten, se Skuncke, ”Fredrika Bremer, kornetten Carl och Iphigenia”, s. 9. 
297 Grannarne, s. 39. 
298 Ibid. 
299 Ibid., s. 38 f: ”Min långa fiende ville — sade hon — aldrig heta annat än Brita Kajsa; jag fortfor icke dess 

mindre att kalla henne Darius.” 



  65 
 

och ledigt, som om han varit vand dervid.”300 Föga förvånande vinner Brita Kajsa striden, men 

kastar sedan skrattade bort sin värja och förklarar fred. 

Efter duellen insjuknar Orestes i många månader, och pånyttföds efteråt, glömsk om sin 

könsväxling: ”min häftiga sjukdom, – under hvilken jag nästan beständigt yrade – hade mycket 

försvagat de gamla intrycken, och nu kommo en mängd nya […]; – jag glömde det förflutna, 

och derföre nog derom, – nu till det närvarande.”301 Efter det vet vi inte mycket om Fransiskas 

liv, utöver att hon levt som fattig pianolärare och gift sig kort innan Grannarne tar vid. Men 

alla spår av det som Sam Holmqvist kallar Fransiskas ”pojkidentitet” är inte borta, även om hon 

tycks ha levt i glömska om den sedan episoden ägde rum. De två barndomsrivalerna skiljdes åt 

i samband med Fransiskas sjukdom:  

Tolf år hade gått förbi. Jag hade alldeles förlorat min fordna fiende ur sigte; jag hade glömt min 

fordna tapperhet […] – jag var blifven björns fromma maka, och följde nu honom i trillan på visiter, 

så anständigt och stilla som någon misstriss Prudentia.”302  

Här gör Fransiska en tydlig åtskillnad mellan sitt anständiga, fromma hustruskap och sin 

”fordna tapperhet”, eftersom hennes nuvarande kvinnoroll är diametralt motsatt den djärva, 

maskulina rollen av legendarisk hjälte. Hon betonar också könsväxlandets performativa 

dimension när hon skriver att hon hade ”glömt” sitt tidigare jag, men nu ”var blifven” en maka. 

Ovetandes har dock Fransiska bosatt sig i samma grannskap som Brita Kajsa, och de två känner 

plötsligt igen varandra under en av Fransiskas visiter: ”plötsligen rann upp inom mig en hel 

episod af mitt förflutna lif; jag lefde åter om […]”, skriver Fransiska i sitt brev till Maria, och 

slungas tillbaka till ungdomens pojkstreck.303 De förutvarande rivalerna stämmer åter upp till 

en lekfull duell inför sina häpna makar, med nystpinnar istället för värjor.304 Trots att Fransiska 

lever ett anständigt, feminint liv kan minnet av hennes ungdomliga könsväxling blossa upp mitt 

i det borgerliga förmaket, hela tolv år senare. 

Även om gymnastikepisoden utgör en jämförelsevis marginell del av Grannarne blir 

något synligt i huvudpersonens hänförda läspraktik och påföljande lek med könsroller. När 

Fransiska läser grekisk mytologi identifierar hen sig med hjälten Orestes, och när hen läser om 

sedan länge döda svenska kungar blir hen så uppeldad att hen är villig att duellera för deras ära. 

Den empati som läsningen aktiverar är på många sätt ett bekräftande av en normativ femininitet 

– att känna igen sig i andras livssituationer, känna sympati och samförstånd, och att 

genomsläppligt absorbera andras perspektiv. Men samtidigt som den empatiska 

                                                
300 Grannarne, s. 42.  
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302 Ibid., s. 69.  
303 Ibid., s. 59. 
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identifikationen är ett tecken på femininitet går den genast till överdrift – Orestes identifierar 

sig med en viril och djärv hjälte istället för en kvinnligt kodad förebild, och vill till följd av 

detta leva ut egenskaper som mod, viljestyrka, stolthet och aggressivitet, som går stick i stäv 

med de egenskaper hen förväntas odla och iscensätta som flicka. Här har Fransiska återigen 

mycket gemensamt med Elisabeth i Famillen H***, även om Fransiska till skillnad från 

Elisabeth sedan glömmer alltsammans och anpassar sig efter samhällets normer. 

Fredrika Bremers skildring av Fransiskas läspraktiker avslöjar trots det en inneboende 

osäkerhet i artonhundratalets könskonstruktion. Genom läsningen som prisma ser vi på vilka 

sätt det feminina idealet av empati kan leda till könsväxlingar – där en flicka kan bli pojke 

genom själva sin femininitet. Empatisk läsning gör alltså den kvinnliga identiteten obehagligt 

rörlig, eftersom den tillåter henne att flyta in i olika perspektiv: istället för att vara fixerad och 

förbestämd så kan hen glida ut och in i olika kön, tack vare det som förutsätts vara en medfödd 

tendens till empati och hänförelse. När utövandet av femininitet kan maskulinisera en läsare 

innebär det att könsgränserna är mer otydliga och instabila än vad artonhundratalets 

läsningsdebattörer ville göra gällande. Kanske är det därför inte så märkligt att Orestesepisoden 

upplevdes som osmaklig i sin samtid – flera manliga recensenter ville redigera bort avsnittet, 

trots att de hyllade romanen i övrigt.305  

Romantisk vänskap 

Det finns ytterligare en aspekt av Fransiskas könsöverskridande läsning som kan förklara det 

motstånd episoden mötte i Bremers samtid. Sam Holmqvist karaktäriserar Fransiskas pojkskap 

utifrån att hen ”som ung antagit pojkidentitet och fäktats med sina vänner i Grannarne […]”.306 

I beskrivningen står fäktningen och homosocialiteten i fokus. Men Orestes könsväxling ger hen 

också möjlighet att agera på en annan aspekt av maskuliniteten: att uppvakta flickor. Genom att 

hen identifierat sig med de omlästa hjältarna börjar hen inte bara utmana gränserna för sin 

samtids könsroller, utan också för romantiska begär. Orestes och Brita Kajsas konflikt har sin 

upprinnelse i dispyten om kungarna, men deras agg fördjupas av att de börjar uppvakta samma 

flicka: 

En ung, täck, halt flicka, som den manligare klädseln ej förmådde göra mindre qvinlig och blygsam, 

ådrog sig min chevalereska böjelse, och jag förklarade mig för hennes – riddare. En dag då jag var 

inbegripen i att deklamera för henne verser af Racine, stod plötsligen den afskyvärda Darius vid min 

sida och sade spotskt: ”jag är din rival!”307 

                                                
305 Burman, förordet till Grannarne, s. XXVIII. 
306 Holmqvist, Transformationer, s. 273, not 64. 
307 Grannarne, s. 39. 
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Den halta flickan är liksom de övriga i roten involverad i hjälteleken, men hos henne görs det 

tydlig skillnad mellan den ”manligare klädseln” och att hon bakom den är en ”flicka”, på grund 

av sin kvinnligt kodade blygsamhet och skönhet. Där Orestes tycks ha genomfört en 

framgångsrik könsväxling anser hen alltså att flickan misslyckats. Enligt Holmqvist var det 

populärt under artonhundratalet att skildra kvinnor utklädda till män, vilket istället för att 

utmana könsrollerna bekräftar dem: ”Motivet bygger på att en gestalt ’egentligen’ är en kvinna 

men har iscensatt en kortvarig förklädnad, som avslutas med att den heterosexuella ordningen 

återställs när gestalten blir kvinna igen.”308 

Orestes börjar galant uppvakta sin vackra kamrat i enlighet med konventionerna i 

chevalereska riddarromaner, och läser upp verser av den franskklassicistiske dramatikern Jean 

Racine. Kanske läser hen till och med alexandrinska verser om sin namne ur Racines 

franskklassiska tragedi Andromaque (1667), där hjälten Orestes kärlekskrankt förföljer den 

spartanska prinsessan Hermione. När Brita Kajsa avbryter Orestes uppvaktningsförsök för att 

konkurrera om den vackra kamraten beskrivs fienden fortfarande som ”den afskyvärda Darius”, 

men strax oskadliggörs hen genom att påminnas om sitt flickskap: 

Jag kastade på rivalen en förgörande blick och sade föraktligt: ”Brita Kajsa, blif du vid din synål!” 

Detta stack Brita Kajsa, som rodnade, under det mitt parti stämde upp ett skallande skratt.309 

Genom att bruka flicknamnet och hänvisa Brita Kajsa till en feminint kodad syssla som att sy, 

avslöjar Orestes det omöjliga i rivalens uppvaktning – eftersom hen blir könad som flicka, 

framstår det för roten som skrattretande att hen skulle uppvakta en annan flicka på det 

ridderliga, maskulina vis som Orestes gjort. Det tillbakavisar Brita Kajsas närvaro i den 

maskulina fiktionen som de övriga gymnasterna spunnit runt sig själva, och hen blir lika 

effektivt avväpnad som Orestes senare blir i deras duell. 

Antikexperten Mary Beard menar att det var brukligt för den grekiska mytologins hjältar 

att tysta kvinnor i sin närhet. Hon exemplifierar med en scen i Odysséen där Odysseus son 

Telemachos säger åt sin mor Penelope att tiga: ”Moder, uppsök nu ditt gemak och återupptag 

dina sysslor, slända och vävstol… Att tala tillkommer männen […].”310 Beard argumenterar för 

att detta i klassisk grekisk litteratur var ett sätt för män att visa sig vuxna: ”En väsentlig del av 

att växa upp som man är dessutom, enligt Homeros, att lära sig ta kontroll över offentliga 

uttalanden och att tysta det kvinnliga släktet.”311 Därtill tystar Orestes även sin vackra kamrat, 

                                                
308 Holmqvist, Transformationer, s. 12.  
309 Grannarne, s. 39. 
310 Mary Beard, Kvinnor och makt. Ett manifest, övers. Annika Hultman Löfvendahl, Norstedts förlag 2018 

[Women and Power. A manifesto 2017], s 16. 
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som aldrig namnges, genom sina långrandiga recitationer – redan i Famillen H*** har vi sett 

hur professor L:s högläsning blir en liknande, maskulin förförelse. Genom sin läsning av den 

grekiska mytologin har Orestes inte bara lärt sig gymnastiska konster, utan också att tysta 

kvinnor – antingen genom att hänvisa dem till textila sysslor, eller genom att ”deklamera” 

litterära verk för dem. Gymnasternas könsväxlingslek avslöjar därmed också samtidens normer 

kring maskulinitet, inlärda bland annat från den litteratur som de läser. 

Det var inte ovanligt med romantiskt svärmeri mellan flickor i artonhundratalets litteratur, 

men situationen kompliceras av att hela gymnastikgruppen växlar mellan olika kön. När Orestes 

förvägrar Brita Kajsa en plats i den homosociala hjältegemenskapen förstärker hen sin egen 

maskulina position, och försvarar samtidigt sin uppvaktning av den åtrådda flickan. 

Efter att Fransiska insjuknat omnämns aldrig den vackra gymnastikkamraten igen, och 

det kan tyckas som att Fransiska efter en ungdomlig förvirring lärt sig att anamma en mer 

helgjuten och acceptabel femininitet. Sin romantiska böjelse för kvinnor har hon dock kvar 

senare i livet. Föremålet för Fransiskas vuxna svärmeri är den undersköna Serena, som blir 

hennes närmaste förtrogna utöver vännen Maria. Eftersom nästan alla litterära hjältinnor från 

samma tidsperiod har minst en intim, förtrolig väninna är det inte märkvärdigt i sig. Serena 

verkar vara en schablonmässig förebild för Fransiska att beundra: hon är inte bara underskön 

och musikaliskt begåvad, hon är också självuppoffrande, dygdig och huslig. Men något som 

skiljer henne från klichén och fördjupar deras relation är Serenas likhet med kamraten i 

gymnastiksalen. Serenas mest påfallande och kanske enda utmärkande drag är att hon haltar: 

”Men prosan i denna teckning! det jordiska draget hos denna englabild! Ack det måste fram 

äfven det: Serena är – låghalt! […]”, skriver Fransiska.312 Hon vill understryka att detta inte alls 

förtar väninnans charm. Istället väcker hennes hälta snarare ”ett ovillkorligt begär att få stödja 

henne”, vilket påminner om de ridderliga impulser flickan i gymnastiksalen väckte hos 

Orestes.313 

Utöver faktumet att både Serena och gymnastikkamraten haltar är de båda också unga 

och vackra, och precis som Fransiska kallade sin första förälskelse ”qvinlig och blygsam” 

utgjuter hon som vuxen sig gärna över den ”blygsamma qvinna” som är hennes nya bästa vän.314 

Fransiska komponerar också en kärlekssång som hon skickar brevledes till Serena, vilket för 

tankarna till hur Orestes i tonåren reciterar verser om hövisk kärlek till sin kamrat.315 
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314 Ibid., s. 355. 
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Som tidigare forskare noterat förekommer romantiska vänskapsrelationer ofta i Fredrika 

Bremers författarskap, även om mycket av forskningen framförallt relaterar motivet till 

Bremers biografiska omständigheter.316 Dessa vänskaper är av högsta prioritet för Bremers 

hjältinnor, även då flera av dem till sist gifter sig med män. I Nina förlovar sig grevinnan Greta 

med en av sina manliga vänner på ålderns höst, men det blir uppenbart genom hela romanen att 

hennes relation till skyddslingen Clara är ”känslomässigt viktigare”, som Eva Borgström 

formulerar det.317 I det avseendet förstår jag som Birgitta Holm de normativa kärlekshistorierna 

i Grannarne som ”berättelsens ytskikt” medan det istället är ett kvinnligt nätverk ”som är 

romanens bas och undertext”.318 Fransiskas kärlek för sin godhjärtade make växer visserligen 

sakta under Grannarne, men hennes passion för Serena upptar mer av den nygifta hustruns tid 

och engagemang än maken, som ofta är bortrest på hembesök hos bygdens sjuka. Också 

Fransiskas relation till Maria förblir förtroligt intim efter bröllopet genom de många brev som 

utgör romanen, och Fransiska försäkrar vännen att hennes tillgivenhet inte kommer att minska 

bara för att hon gift sig.319  

Som vuxen läser Fransiska många olika texter, och fortsätter i hög grad att läsa empatiskt 

och identifikatoriskt, men identifierar sig inte med fler maskulina figurer.320 Det går att tolka 

den unga Orestes könsväxlande som pragmatiskt motiverat: som ett sätt att fly en begränsad 

könsroll, och att vinna de privilegier och den makt som åtföljer maskuliniteten, och kanske även 

som ett sätt att kunna agera på sin böjelse för den vackra kamraten. Orestes får sociala 

privilegier när hen förstärker sin maskulinitet, som gestaltas exempelvis då roten skrattar åt 

Brita Kajsa efter att hon tilltalats som flicka. På motsatt sätt går det att läsa Orestes uppvaktning 

som ett lekfullt sätt att förstärka sitt pojkskap, utan förankring i ett faktiskt begär. Något som 

talar emot en sådan tolkning är att Fransiska även som vuxen fortsätter att ingå i romantiska 

vänskaper med Maria och Serena, och att den senare påminner mycket om flickan i 

gymnastiksalen med deras delade hälta och kvinnligt kodade blygsamhet. 

                                                
316 Eva Borgström, ”Fredrika Bremer. Romantiska vänskaper och ett och annat frieri”, Kärlekshistoria. Begär 

mellan kvinnor i 1800-talets litteratur, Göteborg: Kabusa böcker 2008. Burman avvisar forskares funderingar 

kring Bremers sexualitet som spekulativa eftersom det är omöjligt att besvara sådana frågeställningar, se Bremer, 

s. 164 och 221. 
317 Borgström, Kärlekshistoria, s. 64 f. 
318 Holm, ”Ett världsomspännande befrielseföretag. Om Fredrika Bremer”, s. 250. 
319 Se t.ex. Grannarne, s. 15. 
320 I en känsloladdad scen högläser Fransiska ur Anders Fryxells (1795–1881) Berättelser ur svenska historien, 

(1823–1879), mer specifikt kapitlet ”Om Erik Stenbock och Malin Sture”, och identifierar sig starkt med Malin. 

För en utmärkt analys av denna scen, se Jonas Asklund, ”’Mitt hjerta var i Malin.’ Förmedling och förvandling i 

Fredrika Bremers Grannarne (1837).” TFL 2016:1. 
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Tappra riddare och sköna damer 

Petrea Frank, en av döttrarna i Hemmet, är liksom Fransiska Werner både läsbegiven och själv 

författare. Den fumliga men välmenande Petrea är en av Fredrika Bremers mest älskade 

romangestalter.321 Hon är redan i romanens inledning ett livligt barn som klättrar i berg, 

organiserar syskonens hyss och ägnar sig åt vadslagning med den nye informatorn. På så vis är 

hon en ovanlig romanhjältinna, rättfram och klumpig: ”Alla äro vi litet slägt med chaos; men 

Petrea var det mycket.”322 

Petrea författar skönlitteratur från tolv års ålder, och skriver då allt från kletigt romantiska 

kärlekshistorier till storslagna tragedier om svenska kungar. Efter att ha bevittnat ett skådespel 

i en grotta om den grekiska skogsguden Pan blir hon också djupt hänförd: ”Hon kunde ej se, ej 

tänka något, utom skogsguden; aningen om en ny underbar verld uppgick med ljufva rysningar 

i hennes själ.”323 

Till skillnad från flera av Bremers andra hjältinnor får Petrea fritt utlopp för sina spretiga 

intressen redan som barn, och familjen lägger både pengar, tid och resurser på att hjälpa henne 

att förkovra sig. Som flicka har hon många frågor om världens uppkomst, statens organisering 

och människans beskaffenhet.324 Hennes far, lagman Frank, oroar sig visserligen för att hon 

”ska göra sig löjlig” med sin frågvishet, som så illa lämpar sig hos en ung borgerlig flicka, men 

modern Elise tar då dotterns ovanliga ”lärgirighet” i försvar:325 

Hvar morgon stiger hon opp mellan klockan tre och fyra, blott för att läsa, skrifva eller arbeta på 

sina skapelser. Det är i sanning icke vanligt! Och den der oron, den der ifvern att fråga och disputera 

— månne den icke kommer af en slags intellektuel hunger? Ack! af en sådan, som många 

fruntimmer, i brist på föda, få lida hela sitt lif igenom. Af en sådan själens tomhet uppstå oro, 

otrefnad, ja oräkneliga fel!326 

Att detta stämmer ser vi prov på hos Elisabeth och Sara, och inte minst hos Edla i Presidentens 

döttrar (1834), som lider svåra kval i brist på vetenskaplig utbildning och en riktning för sin 

tankeverksamhet. Fadern går med på att de måste ge Petrea en mer skräddarsydd utbildning än 

de övriga döttrarnas, och Elise propsar på ”något allvarligt och fortsatt studium”.327 De beslutar 

att hon ska få studera under den lärda biskop B., och tills dess ska informatorn Jacobi ta sig an 

Petreas utbildning. Hon blir snabbt förälskad i honom, men Petrea har också upplevt svärmiska 

känslor för kvinnor sedan barndomen, som exempelvis då hon oskuldsfullt förälskar sig i 

                                                
321 Burman, Bremer, s. 168. 
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faderns väninna som är på besök: ”Petrea hade fattat ett slags passion för sin fars ’gamla 

flamma’, satte sig på en liten pall bredvid henne och kysste hennes hand när hon kom åt.”328 

När barnen börjar nå giftasålder går familjen på bal, och Petrea blir sittande hela kvällen: 

”Petreas fötter rörde sig och rycktes af danslust. ’Ack!’ tänkte hon ’om jag vore en karl, skulle 

jag bjuda opp Petrea!’”329 Sin önskan om att vara en karl återkommer Petrea till flera gånger 

under kvällen. Hon lokaliserar en annan ung kvinna som inte får dansa, och försöker muntra 

upp henne genom att prata om andra saker de kan göra med sina liv, som att inrätta ett 

välgörenhetsinstitut, göra en pilgrimsfärd till Jerusalem, bergsklättra, och inte minst ”skrifva 

romaner tillsammans”.330 Men dessa erbjudanden får inte någon större effekt på den modstulna 

flickan: ”Petrea såg tydligt, att en uppbjudning till dans skulle verka mera än alla hennes förslag, 

och med en djup suck öfver att icke vara en karl, och kunna gifva henne denna fröjd, steg hon 

upp [...].”331 

Snart får Petrea upp ögonen för en vacker grevinna som hon vill uppvakta chevalereskt 

med en vers, ungefär som Orestes i sin gymnastiksal: ”Om grefvinnan skulle fälla sin näsduk 

eller sin solfjäder, då kunde man störta fram för att upptaga den, samt återlemna dem med en 

kompliment på vers, som Petrea nu på förhand improviserade [...].”332 Men grevinnan tappar 

ingen näsduk. Till och med när en ung man, löjtnant Y., bjuder upp Petrea till dans kan hon inte 

släppa sitt ”begär att komma i närmare beröring” med grevinnan.333 Men snart minns Petrea, 

som har läst romaner, att en bal är en plats för kärleksaffärer. Hennes livliga fantasi föranleder 

henne kvickt att tro att löjtnant Y. är kär i henne: ”Och härmed brusade fram en ström af 

föreställningar om kurtis och frieri, som gjorde vår Petrea något yr i hufvudet. [...] och 

plötsligen förvandlades hon till en verklig kokett [...].”334 Det sjungs ”en liten fransysk romans” 

i sällskapet, vilket påverkar Petreas romaneska sinne: ”sången försatte henne i riddaretidens 

sköna dagar; löjtnant Y** syntes henne ett ideal af ridderlighet [...]”, och hon bryter av en ros 

till honom för att anspela på sången.335 Petrea föreställer sig att han schematiskt ska spela rollen 

av riddare så att hon själv kan spela den uppvaktade damen, men det gör han inte. Istället blir 

han förtjust i systern Sara som drar med sig Petreas löjtnant ut på dansgolvet: ”Rosen, som 

Petrea skänkt sin trolöse riddare […] sutto nu vid Saras bröst.”336 
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Petreas största, och livslånga, kärlek är just till Sara. Hon glömmer genast bort sina 

bekymmer när hon ser sin älskade syster dansa: ”Vid att se på henne glömde Petrea, att hon 

ännu satt. Petrea tyckte sig ej ha sett något mer hänryckande än Sara i valsens hvirflar.”337 När 

det gäller den svärmiska kärleken till Sara använder sig Petrea också av en melodramatisk 

gestik, hämtad ur de många romaner och dramer som hon läst: 

”Petrea!” sade hon [Sara] plötsligen, ”hvad skulle du säga om jag nu hastigt for ifrån dig, ut i vida 

verlden, och aldrig mer vände tillbaka.” 

”Hvad jag skulle säga?” svarade Petrea, med en störtsjö af tårar, ”ack! jag skulle ingenting säga alls, 

utan lägga mig ned och dö af sorg!”338 

Trots det beslutar sig Sara, som vi vet, för att lämna familjen Frank för ett liv som kringresande 

sångerska med sin skurkaktiga musiklärare. Petrea sörjer djupt den förlorade systern, och 

fantiserar ihop olika situationer då de återförenas. I sina dagdrömmar utnyttjar hon på nytt 

riddar- och äventyrsromanens klichéartade arsenal:  

Petrea begrät föremålet för sin ungdomliga beundran och dyrkan, men tröstade sig med att uppgöra 

romantiska planer för deras återseende, och alltid så att Petrea dervid agerade såsom Saras 

skyddsengel, antingen som drottning på en öde ö, eller som en krigare blödande för henne, eller som 

en förklädd person, lösande hennes bojor i fängelsets djup, för att sätta dem på sig sjelf; med ett ord 

på alla möjliga vis i verlden, utom på de möjliga.339 

Till skillnad från Fransiska, som genom sin ungdomsläsning könsväxlar till en grekisk hjälte, 

vill Petrea inte bara agera som en manlig krigare utan också som en drottning, och som ”en 

förklädd person” med ospecificerat kön. Vid trettio års ålder väntar Petrea ännu på Sara, som 

vid det laget varit försvunnen många år: ”jag har byggt planer på hennes återkomst — och 

väntar den beständigt, eller ock att få en vink om hvar jag kan finna henne; och är det i Grönland 

eller i Öde Arabien hvarifrån hennes röst ropar mig, så skall jag finna väg till henne!”340 

Petreas läspraktiker blir synliga när hon under en period i sin ungdom blir närmast besatt 

av Friedrich de la Motte Fouqués magiska riddarroman Der Zauberring (1813). Det är inte 

romanen i sig, utan hennes sätt att läsa som får texten att påverka henne så djupt. Hon har fått i 

uppdrag att högläsa den för sin familj. Det antyder att texten kan anses vara uppbygglig eller 

nyttig, eftersom lagman Frank vill att all läsning ska ha mening och ändamål. Men Petrea vill 

ha ut något annat av läsningen. För att försätta sig i ett extatiskt, hänfört känsloläge 

förhandsläser hon istället romanen ensam om nätterna, vilket för tankarna till hur Sara tidigare 

läst Volneys Les Ruines i sitt sovrum och övertygats om att rymma hemifrån: 
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Petrea läste ”Zauberring”. Hon skulle egentligen göra det högt för familjkretsen under aftnarne, 

hvilket betydligt skulle ha förtagit dess farliga tjusning, men Petrea smög sig till att på förhand läsa 

den ensam under nattens timmar, och det drog henne in i den förvillande trollkretsen.341 

Faktumet att Petrea ”smög sig” till att läsa ”ensam” och ”under nattens timmar” utgör ett 

ofelbart recept för hänförelse: flickors hemliga, ensamma och nattliga läsning var ju, som vi 

redan sett, den mest suggestiva. Hon uppsöker medvetet denna känsla, trots att hon har 

möjlighet att högläsa titeln med sin familj, och omvandlar därigenom en av föräldrarna godkänd 

och socialiserande berättelse till något intimt och eget. Här går det återigen att urskilja en 

upprorisk tendens i Hemmet i förhållande till familjens högläsningsstunder – dels då Elise 

gäspar sig igenom Jeremy Bentham, och dels då familjen tillsammans läser Macbeth och Der 

Zauberring, som döttrarna förvandlar till något kittlande eller förbjudet genom att utveckla en 

egen, hemlig relation till verken utanför den patriarkala familjegemenskapen. 

Birgitta Holm har spekulerat att de la Motte Fouqués starka kvinnoporträtt kan ha 

föranlett Petreas engagemang: ”Det är faktiskt kvinnorna och sångarna som är de verkliga 

hjältarna i den här romanen, och på så sätt kunde Der Zauberring slå an djupa strängar hos en 

instängd och handlingsförlamad kvinna [som Petrea].”342 Men det är också värt att notera att 

Petrea ju redan tidigare har fantiserat om att ridderligt offra sig för en ouppnåelig, förlorad 

kärlek, och att det inte är helt tydligt huruvida det enkom är romanens kvinnliga karaktärer som 

Petrea identifierar sig med. Som vi redan vet har hon ibland önskat att hon varit en man, för att 

kunna bjuda upp sittande flickor på bal eller för att rädda Sara tillbaka till intimsfären – men 

hon har också i sina fantasier spelat rollen som uppvaktad kvinna, som när hon fantiserar om 

att löjtnanten ska fria till henne. Samma dubbelhet blir tydlig när hon slukar Der Zauberring: 

Hon tänkte, hon drömde om ingenting annat än underbara händelser, undersköna fruntimmer och 

undertappra hjeltar. Hon var alltid sjelf någon af dem, tillbedd eller tillbedjande, än stridande med 

krucifixet mot troll och drakar, än vandrande i svärmiskt månljus bland liljorna i Frau Minnetrosts 

borg.343 

Petrea läser romanen eskapistiskt, för att drömma sig bort från ett samhälle där hon saknar 

inflytande och social prestige: ”hon hade velat med tio år af sitt lif kunna köpa sig ett års lif af 

Zauberrings herrlighet, och med detsamma skönhet, tjuskraft, makt m. m., som Petrea icke 

hade, utom — i sina drömmar.” 344 Istället fantiserar hon om att vara både den sköna 

romanhjältinnan och den tappra romanhjälten om vartannat, på samma sätt som att hon i 

                                                
341 Hemmet, del 1–2, s. 360. 
342 Holm, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 188. 
343 Hemmet, del 1–2, s. 360, min kursiv. Beskrivningen av Petreas läsning påminner om hur Gustave Flaubert 

formulerade sig när han skrev Madame Bovary: ”Idag till exempel red jag som både man och kvinna, älskande och 

älskad på samma gång, genom en skog en hösteftermiddag under de gula löven, och jag var också hästen, löven, 

vinden, orden mina människor uttalade och till och med den röda solen som fick dem att till hälften sluta sina 

kärleksdränkta ögon.” Björk, Sireners sång, s. 148. 
344 Hemmet, del 1–2, s. 361. 
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fantasierna om att rädda Sara kan vara omväxlande krigare och drottning. Eftersom hon inte 

identifierar sig med enbart en tapper riddare eller enbart en skön dam så iklär hon sig olika 

roller vid olika tidpunkter. I en värld där könsidentiteten skulle vara statisk, fix och bestämd 

blir Petreas hänförda läspraktik ett sätt att förbli rörlig, precis som för Fransiska och hennes 

identifikation med Orestes i Grannarne, och Elisabeths martyrfantasier i Famillen H***. 

Sammansmältning och svärmeri 

Som vi har sett låg det föreställda hotet med kvinnans läsning bland annat i hennes intimitet – 

i att hon genom läsningen kunde dölja ett förborgat inre dit mannen saknade tillträde. Därför är 

det relevant att utreda vilka former denna intimitet kunde ta. Hos Julie i Famillen H*** ser vi 

en hemlighetsfull läsarinna, som påstår sig föredra romaner framför allt annat – till och med 

mat och sömn – men som trots det aldrig skildras med en roman i sin hand under hela 

berättelsens gång. Elise Frank i Hemmet plöjer också romaner i smyg, om natten i sitt sovrum 

– men tvingas kompromissa med både sitt läsande och sitt skrivande när hennes uppslukade 

litterära praktiker ställer till problem i hennes äktenskap, dels genom att distrahera henne från 

hushållssysslorna, och dels genom att fresta henne att begå äktenskapsbrott. Också hennes 

döttrar Sara och Petrea läser och skriver i enskild hemlighet. 

Men intimitet, i Nancy Yousefs mening, handlar inte enbart om privata och förborgade 

läsakter, eller en självinriktad läsning, utan också om förtrolighet med andra. Gillian Silverman 

har diskuterat hur central längtan efter intimt samförstånd var för artonhundratalets läsare: 

läsaren kunde uppleva en förtrolighet med författaren eller texten, men också med andra läsare 

av samma verk.345 Vi ser flera exempel på det förra hos Bremer: när Fransiska identifierar sig 

med den mytologiska Orestes och Petrea spelar höviska roller ur Der Zauberring, när Elisabeth 

identifierar sig med forna tiders helgon och krigshjältar, och när Sara använder läsakten för att 

närma sig filosofen Volney.346 Men som vi sett i skildringarna av Julie och Elise kunde 

läsningen också skapa en intimitet med andra läsare, inte minst genom förföriska högläsningar. 

Denna form av intimitet spelar en särskild roll för Petrea och Sara i Hemmet, men på ett 

mer materiellt sätt. Fastän berättaren i Hemmet konstaterar att Petreas räddningsaktioner skulle 

vara omöjliga att genomföra lyckas hon faktiskt i slutändan att rädda sin syster, som 

tillsammans med sin lilla dotter då ligger för dödens rand. Sara och barnet är sedan länge 
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346 Ibid., s. 2. 
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övergivna av den skurkaktiga Schwarts när Petrea lyckas lokalisera dem. Det sker just tack vare 

systrarnas gemensamma läsning och boksmak, vilket jag snart återkommer till. 

Som vi har sett var framförallt kvinnliga läsare, bundna av sin medfödda empati, i 

riskzonen för att läsa absorberande. Deras djupt försjunkna läsning ansågs sudda ut gränserna 

för jaget – vilket hotade den bildade borgerlighetens värden som autonomi och rationalitet. 

Enligt Peter de Bolla fokuserade ofta läsningsdebattörer på de materiella spår som kvinnan 

sades lämna i de böcker hon läst – hårpuder längs bokryggen, en doft av parfym mellan 

boksidorna, och text märkt av fingeravtryck eller klösmärken där hon greppat boken i upprörd 

extas. Rent fysiskt satte hon avtryck i boken, och gjorde den till en förlängning av sin egen 

kropp. Dessutom påtalade debattörerna ofta marginalanteckningar som kvinnan klottrade in i 

lånebibliotekens böcker: anmärkningar, känslouttryck eller åsikter som andra kvinnor sedan 

kommenterade i sin tur, vilket skapade en upplevelse av intim gemenskap mellan de olika 

kvinnorna som läste samma bok.347  

Denna gemenskapsfantasi visar på en dualism i läsningsdebatten, som begreppet intimitet 

kan tjäna till att blottlägga: att den hänförda, tysta läsningen i enrum är den mest hotfulla, dels 

eftersom den vittnar om att den kvinnliga läsaren har ett hemligt inre liv – och dels eftersom 

detta inre liv påverkas så starkt av den delade intimiteten med boken, där en författare, fiktiv 

karaktär eller medläsare av samma text kan nå in i läsarens innersta och omforma henne.348 I 

Fredrika Bremers samtid utgjorde den intima läsningen samtidigt det största beviset på läsarens 

självständighet, det största hotet mot denna självständighet, och – enligt Silverman – det som 

kunde erbjuda den största känslomässiga utdelningen.349 Det finns också ofta ett utpräglat 

erotiskt språkbruk när man beskrev sammansmältningen mellan två läsare.350 

I Grannarne använder Fransiska gemensam läsning för att närma sig Serena. När hon går 

på en upptäcktsfärd i Serenas sovrum hittar hon, gömda bakom en grön gardin, väninnans 

bokhyllor: ”De voro alla mina gamla bekanta, och förtjust öfver mötet, vidrörde jag smekande 

de kära böckerna [...]”.351 Här är det både intimiteten med verken eller texterna och intimiteten 

med Serena som föranleder Fransiska att smeka bokryggarna. Faktumet att den andra kvinnan 

dolt böckerna bakom gardinen vittnar om hennes stora blygsel och kyskhet, som Fransiska så 

                                                
347 de Bolla, The Discourse of the Sublime, s. 269; Silverman, Bodies and Books; Pearson, Women’s Reading in 

Britain, s. 96. 
348 Silverman, Bodies and Books, s. 4. 
349 Ibid., s. 5. 
350 Ibid., s. 3. 
351 Grannarne, s. 333. 
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beundrar hos henne, men det skänker också Serenas läspraktiker en känsla av något hemligt och 

privat, som gör Fransiskas beröring till ett intrång.352 

Snart märker Fransiska att hennes väninna är i färd att läsa Per Ulrik Kernells romantiska 

reseskildringar Anteckningar under en resa i det sydliga Europa (1825): ”På bordet låg en 

uppslagen bok. Det var Kernells anteckningar. En blyertspenna låg i den öppnade boken; jag 

såg, att ett stycke af bladet var understruket, och jag läste [...]”, och så följer ett längre utdrag 

från passagen som Serena noterat.353 Fransiska blir hänförd då hon läser samma rader som 

väninnan nyligen tagit del av. Hon tycker att orden är så vackra och drabbande att hon också 

själv stryker under dem en andra gång: ”Jag strök äfven under de sköna, stärkande orden. Jag 

ville ha infattat dem i gyllne ram.”354 Denna extra understrykning fyller inte något praktiskt 

syfte (då passagen redan är utmarkerad), men skapar en förstärkt närhet mellan Fransiska och 

Serena, då hon mimar väninnans handrörelse. Det här är en läspraktik som Gillian Silverman 

observerat bland andra romantiska väninnor under artonhundratalet: att öppna den frånvarande 

vännens bok som ligger uppslagen eller markerad med ett bokmärke, och läsa där hon nyss läst 

för att på så vis känna sig kroppsligt nära.355 Det påminner också om den samtida oron för 

kvinnors intima relation till den materiella boken, och de spår hon lämnar i den. 

I Hemmet blir denna läspraktik ännu mer laddad – faktiskt en fråga om liv och död. 

Sjutton år efter att Sara flydde hemmet hittar hon och Petrea äntligen tillbaka till varandra – 

men inte genom burleska förklädnader eller äventyrliga upptäcktsresor, som Petrea fantiserat 

om, utan genom böcker i en rent bokstavlig bemärkelse. Petrea bor vid det laget i sin egen 

vindsvåning ovanför familjehemmet. En vän till familjen, Jeremias Munther, besöker henne 

med ett fång böcker som han ska överlämna. Titlarna beskrivs inte närmare, förutom att de är 

”det slags [böcker], som för den tänkande menniskans blick öppna nya verldar”, och alltså 

troligtvis relaterar till de filosofiska och teologiska frågor som Petrea besvärade sina föräldrar 

med under uppväxten.356 Petrea börjar genast bläddra i böckerna, och i en av dem hittar hon en 

liten pappersbit, bortriven från en sepiamålning – Jacobis porträtt av en vacker dam vid en 

rosenbuske, som Petrea vann i en vadslagning som barn. När Sara upptagits i familjen som 

                                                
352 Silverman betonar det påträngande i denna delade läspraktik, som i någon mening bygger på att kränka den 

andres intimitet: att tränga in i dess inre utan att hon frivilligt valt att dela med sig av det, se Bodies and Books, s. 

3. Det går att jämföra med en närliggande scen i romanen där antihjälten Bruno Mansfeldt, som Serena i slutändan 

gifter sig med, också besöker hennes rum i hemlighet. Där smeker han fetischistiskt Serenas ägodelar, bland annat 

genom att begrava ansiktet i hennes sjal, och han betraktar ”Serenas böcker, taflor, sysaker, med en slags smärtfull 

ömhet”. Grannarne, s. 356.  
353 Grannarne, s. 334. 
354 Ibid. 
355 Se Silverman, Bodies and Books, s. 1 och 3. 
356 Hemmet, del 3–4, s. 176. 
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fosterbarn gav Petrea målningen till sin nya syster, och redan då etablerades deras särskilda 

band – eftersom Sara vägrade ta emot de andra barnens gåvor, men behöll tavlan. På 

pappersbiten har den vuxna Sara klottrat ett plågat meddelande till sin syster – helt ovetandes 

om att den mirakulöst nog skulle nå fram till Petrea. 

Petrea inser genast att lappen är en ledtråd – eftersom hon, som vi redan vet, ständigt letar 

efter tecken på var Sara kan befinna sig: ”Se här boken der märket låg; se på första bladet står 

namnet: ’Sara Schwarts’, fastän utstruket.”357 Böckerna som Petrea får i present är utvalda för 

just henne, och det är ingen slump att Sara tidigare har dragits till samma verk – tvärtom vittnar 

det om en litterär samhörighet. Denna gemensamma smak har en gång i tiden framställts som 

hotfull, då Sara läste filosofen Volney och hennes far oroade sig för att Petrea skulle dras till 

samma text: ”Jag var i dag uppe i ditt rum”, förmanar lagmannen Sara kort innan hon rymmer 

hemifrån, ”du hade glömt boken framme, jag tog den, för att tala med dig om den, och 

förekomma att Petreas unga ögon utan ledning skulle förirra sig i dess irrgångar.”358 Men många 

år har gått sedan dess, och nu kan systrarnas gemensamma läspraktiker istället föra dem 

samman igen. 

Här blir det tydligt att de långtgående konsekvenserna av läsningen kan skilja sig radikalt 

mellan de olika läsarna. De mest extrema exemplen är Elisabeth, som drivs till ett mordförsök 

på mannen hon älskar, och Petrea, som tack vare sina läserfarenheter förmår rädda sin älskade 

Saras liv. Den radikala skillnaden i läsningens följder beror dels på att omgivningen bemöter 

deras läspraktiker på olika sätt: i Elisabeths fall med hån, ingripanden, och misstänksamhet, och 

i Petreas fall med familjens uppmuntran och stöd. 

Sökandet efter Sara är på många sätt Petreas första egna ridderliga äventyr, med många 

intriganta förvecklingar, även om det inte involverar blödande krigare eller en öde ö. När hon 

väl hittar systern ligger Sara i en dödsliknande sömn, som Petreas kyssar och tårar väcker henne 

från, som i en saga. Sara och hennes lilla dotter forslas hem till familjen Frank, inneslutna i 

intimsfären igen. Men den stolta, självständiga Sara vill inte inkräkta på fosterfamiljens 

gästfrihet, och då föreslår Petrea att Sara ska dela hennes ”enslighet” på vinden.359 Sara 

invänder att hon är för illa beryktad och skulle befläcka systerns anseende om de bodde ihop, 

men Petrea avbryter henne: 

                                                
357 Hemmet, del 3–4, s. 179. 
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359 Ibid., del 3–4, s. 223. 
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Gif mig din hand! Du var mig alltid kär! Såsom i ungdomsåren så känner jag mig nu dragen till dig. 

Låt oss gå! Låt oss åtminstone försöka vandringen tillsammans. Mitt hjerta begär det och ditt, Sara! 

säger det icke dig, att vi kunna passa för hvarandra och bli lyckliga tillsammans?360 

Åsa Arping menar att Petreas narrativ följer den stereotypa läsarinnans, men med ett viktigt 

undantag: ”I Petrea ser vi ytterligare en vilseförd läsarinna som till sist hamnar rätt, dock utan 

att få den hon älskar i belöning.”361 Den älskade som åsyftas är informatorn Jacobi. Eva 

Borgström läser istället relationen mellan Sara och Petrea som en erotiskt laddad 

kärleksrelation.362 Här uttalar jag mig inte om erotiska undertoner mellan systrarna, men vill 

ändå ifrågasätta huruvida ”den hon [Petrea] älskar” enbart är Jacobi, eftersom hennes svärmiska 

kärlek till Sara aldrig svalnar. Tvärtom förenas de slutligen i ett slags pragmatiskt samboskap 

och är ”lyckliga tillsammans”. 

Men det går också att diskutera huruvida Petrea någonsin vänjer sig av med sina läsvanor. 

Då hon ger sig ut på landsvägarna för att leta efter Sara får vi veta att hon inte förlorat sin smak 

för det chevalereska, även om hon inte längre beundrar gudar ur den grekiska mytologin: 

”Verlden var allt ännu, och i sanning mer än någonsin en Zauberring för henne, icke mer den 

förvirrande, halft hedniska, utan den äkta kristliga […]”.363 När det gäller Petrea konstruerar 

Bremer inte någon motsättning mellan det hänförda och det nyktra – istället framställs Petreas 

läspraktiker som en positiv kraft i hennes liv, och hon lär sig inte av med romanläsningen utan 

förblir i denna sinnesstämning livet ut. I själva verket är det Petreas ständiga dagdrömmar om 

att ridderligt rädda Sara tillbaka till deras hem som föranleder henne att fortsätta hoppas och att 

leta efter ledtrådar om var systern befinner sig. 

Intimsfären under seklet var, i Eva Helen Ulvros formulering, ”en värld präglad av 

systerskap med starka band mellan väninnor, systrar, mödrar och döttrar”.364 Sarah Death har 

uppmärksammat hur viktiga kvinnors nära relationer till varandra är i Bremers författarskap 

med fokus på just denna kvinnliga, systerliga gemenskap.365 Jag bygger vidare på Deaths 

observation, men avviker från hennes beskrivning av Saras och Petreas band som enbart 

systerskap, eftersom deras relation till varandra är så olik relationen till deras övriga systrar. 

Också Fransiskas känslor för sina väninnor Maria och Serena har Death kategoriserat som 

systerliga.366 För denna undersöknings syfte vore en sådan kategorisering missvisande och 

                                                
360 Hemmet, del 3–4, s. 223. 
361 Arping, Den anspråksfulla blygsamheten, s. 193; ”Den vilseförda läsarinnan”, s. 20. 
362 Se Borgström, Kärlekshistoria, s. 67. 
363 Hemmet, del 3–4, s. 188. 
364 Ulvros, Fruar och mamseller, s. 195. 
365 Sarah Death, ”Systerskap och syskonliv i Fredrika Bremers romaner”, Fredrika Bremer ute och hemma, red. 

Birgitta Holm, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 1987, s. 16. 
366 Ibid., s. 21. 
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förenklande, eftersom den tjänar till att släta ut den mångfald av samkönade relationer som 

konstruerades i samtidens litterära skildringar – likväl som deras politiska sprängkraft. Istället 

förstår jag alltså både Saras och Petreas relation och Fransiskas och Serenas som svärmisk eller 

romantisk vänskap – vilken kunde vara, men inte nödvändigtvis var, erotiskt laddad, och som 

rymmer många olika former av kärlek.  

Kvinnor som bestämmer sig för att leva ihop förekommer på flera håll i Bremers verk, 

antingen istället för eller som ett komplement till ett äktenskap.367 Också Fransiska och Serena 

bor tillsammans under en kort period, i en idyllisk samvaro av samläsning, musik och samtal: 

”Vi ha läst, arbetat, sjungit och språkat tillsammans, och allt får med Serena ett nytt och högre 

behag.”368  Så länge författare presenterade sina gestalter med legitima skäl att inte gifta sig 

ansågs det vara fullt rimligt för två romanhjältinnor att leva harmoniskt med varandra under 

artonhundratalets tidigare decennier.369 I det verkliga livet kunde det ogifta livet innebära ett 

ekonomiskt och socialt problem, men i fiktionens idyll var det möjligt för kvinnor att leva 

ensamma tillsammans, där de kunde åtnjuta ”perfect intimacy in perfect equality”, som Lillian 

Faderman uttrycker det.370 Genom sin intima, gemensamma boksmak blir Petreas och Saras 

respektive sökande efter äventyr och självförverkligande framgångsrikt, även om Saras första 

emancipationsförsök misslyckas. I deras vindsvåning kan de ogift och ostört kan ägna sig åt 

sina intellektuella intressen, försörjda av Petreas penna.371 

Sammanfattning 

Tidigare forskare har noterat att könsväxlingar är ett återkommande inslag hos Fredrika Bremer, 

men att de är hastiga och i förbigående. Trots det kan sådana skildringar vara viktiga för att 

förstå gestaltningen av läsningstemat i stort. I Grannarne läser Fransiska i sin ungdom den 

grekiska mytologin, och identifierar sig med hjälten Orestes till den grad att hen antar detta 

namn och blir en pojke inom gymnastikbyggnadens väggar. Detta föranleder hen att ridderligt 

uppvakta en annan ung flicka i sin gymnastiktrupp, som vi aldrig får veta namnet på. När 

                                                
367 Jfr Borgström, Kärlekshistoria, s. 52: ”Givetvis figurerar heterosexuella par i förgrunden, men i bakgrunden 

finns det i dessa romaner relationer mellan kvinnor som är häpnadsväckande lidelsefulla och här finns scener där 

en kvinna föreslår för en annan att de ska leva tillsammans, scener som till förblandning likt följer ett heterosexuellt 

äktenskapsfrieri.”  
368 Grannarne, s. 170. 
369 Faderman, Surpassing the Love of Men, s. 109. 
370 Ogifta kvinnor blev inte myndiga förrän 1882, hade få tillgängliga yrken att välja på om de kom från de 

mellersta skikten, och ansågs dessutom bryta mot den naturliga ordningen och sin medfödda plikt att föda barn; se 

t.ex. Ulvros, Fruar och mamseller, s. 211. Citatet återfinns hos Faderman, Surpassing the Love of Men, s. 103. 
371 Också Death tolkar Sara och Petreas vindsvåning som ”ett symboliskt rum som ger luft och frihet men samtidigt 

takets trygghet”, se ”Systerskap och syskonliv i Fredrika Bremers romaner”, s. 19. 
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Fransiska läser som vuxen tycks hon inte längre identifiera sig med maskulina figurer, men hon 

fortsätter att leva i romantisk vänskap med väninnan Serena, som liksom flickan i 

gymnastiksalen är låghalt, blyg och osedvanligt vacker – ett sammanträffande som skapar en 

känsla av kontinuitet i romanen mellan den sextonåriga Orestes och den vuxna Fransiska, som 

i övrigt tycks ha lagt ungdomens pojkstreck bakom sig. 

I Orestesepisoden växlar gymnasterna mellan olika könskodade pronomen, namn och 

kläder, vilket får kön att framstå som performativt snarare än biologiskt och fixerat. För att 

avväpna sin rival Brita Kajsa, som uppvaktar samma flicka som Orestes, tilltalar Orestes 

fienden vid flicknamn igen. Därigenom konstrueras en maskulinitet som utgår från förmågan 

att tysta och håna kvinnor, likväl som att uppvakta dem. Genom ungdomarnas lek med 

könsuttryck, inlärda från sin samtids litterära kanon, avslöjas också en del av de könsnormer 

som präglar deras samhälle. 

Petrea Frank i Hemmet läser riddarromaner och identifierar sig både med manliga hjältar 

och uppvaktade damer. Hon blir förälskad i sin informator Jacobi, som hennes mor Elise 

tidigare varit svag för, men svärmar också för en rad andra personer under romanens gång. Som 

barn beundrar hon sin fars väninna, och på sin första bal försöker hon uppvakta såväl en vacker 

grevinna som en löjtnant. Utifrån riddarromanernas persongalleri rollspelar hon både djärva 

riddare och undersköna damer, och när hennes älskade syster Sara rymmer drömmer Petrea om 

att rädda henne tillbaka till hemmet genom något romaneskt äventyr, antingen som krigare eller 

drottning. 

I Grannarne är läsningens intimitet central i Fransiskas och Serenas relation, där de ofta 

läser tillsammans, och där Fransiska smeker och läser i böcker som Serena läst i för att närma 

sig sin väninna kroppsligt och känslomässigt. För Saras och Petreas relation är denna slags 

gemensamma läsning livsviktig, eftersom det är deras samstämmiga smak som låter Petrea hitta 

en skriftlig ledtråd i en bok som Sara har läst och som för henne till den förlorade systern. På 

sätt och vis är det också Petreas romankryddade fantasier, inspirerade av tanken på sig själv 

som en chevaleresk räddare i nöden, som gör att hon ger sig ut på vägarna för att leta efter Sara.  
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Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Fredrika Bremer gestaltar kön och läsning 

i tre av sina tidiga romaner utgivna mellan 1830 och 1839: Famillen H***, Grannarne och 

Hemmet. En utgångspunkt för min analys är att Fredrika Bremer förhåller sig till de 

föreställningar om, och framställningar av, kvinnors läsning som präglade tidsperioden. I min 

förståelse av periodens läsningsdiskurs ser jag romangenren som en skärningspunkt för de 

teorier, farhågor och förhoppningar om könad läsning som cirkulerade under seklet. Därför har 

jag också relaterat Bremers gestaltning av läsning till hennes specifika historiska kontext, som 

fungerat som ingång till de episoder och karaktärer som blivit föremål för analys. Genom en 

textnära och historienära undersökning har jag strävat efter att fördjupa förståelsen för Bremers 

gestaltning av läsning, och för den tid hon verkade i. 

 När Fredrika Bremer skildrar läsning, gestaltar hon samtidigt andra saker: intimitet och 

empati, förbjuden erotik och inre hemligheter, romantisk vänskap och självförverkligande. 

Därför har det varit fruktbart att studera romanfigurernas läsning – deras läspraktiker, 

situationen för deras läsning, och deras val av litteratur – genom att analysera scener där de 

läser eller där deras läsning beskrivs, samt de konsekvenser som läsningen får i deras liv. I 

analyserna har jag haft nytta av Rita Felskis begrepp hänförelse och Martyn Lyons begrepp 

bovarysm, som beskriver feminint kodade sätt att läsa: uppslukat, kroppsligt, känslosamt, 

eskapistiskt och njutningsfullt. Dessa läsarter har varit användbara för att sätta de läsande 

gestalterna i relation till varandra, men bör främst betraktas som en schematisk provkarta, som 

pekar på mönster och tendenser på en mer övergripande nivå. 

Något som blivit tydligt är hur ofta romanpersonerna läser med just hänförelsen som 

utmärkande läsart. Genomgående i de scener som analyserats får vi därtill möta tyst läsning, 

trots att högläsning fortfarande tillhörde normen under det tidiga artonhundratalet. Det bidrar 

till att konstruera en hemlig och privat intimitet i lässcenerna. Känslan av intimitet förstärks 

också av den rumsliga situationen. För att uppnå ett hänfört tillstånd väljer Bremers gestalter 

att läsa i enrum, sent om nätterna, utan föräldrars eller äkta makars tillsyn och kontroll. Det 

motiveras på olika sätt – det kan vara en praktisk åtgärd för att dölja läsning av förbjudna eller 

problematiska texter, eller en avsiktlig metod för att förhöja de egna känslorna av hänförelse. 

Oavsett vilket skapar den ensamma läsningen alltid en spänning mellan gestalternas hemliga, 

tillbakahållna läspraktiker, och de scener där deras läsning avslöjas eller blir synliga för andra. 

 På det sättet framstår hänförelsen som fullständigt invävd i det fenomen som jag kallar 

intimitet, utifrån Nancy Yousefs definition. Genom att läsa på ett empatiskt och inlevelsefullt 
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sätt, vilket under tidsperioden var feminint kodat, kan gestalterna ägna sig åt en privat och 

hemlig akt samtidigt som de uppnår närhet med andra – en dubbelhet som kännetecknar denna 

form av intimitet. Här har undersökningen kunnat visa på flera återkommande tendenser. För 

det första identifierar sig flera romanpersoner med fiktiva figurer i de texter de läser. Detta kan 

bland annat leda till könsöverskridande erfarenheter, som då en kvinnlig läsare identifierar sig 

med maskulina hjältar. För det andra är empatin viktig för samvaron med andra läsare, något 

som ofta leder gestalterna till olika former av erotisk eller vänskaplig romantik. När Bremers 

romanpersoner delar läserfarenheter med någon annan tycks de dela något betydelsefullt, just 

därför att det är så hemligt och privat. För det tredje kan den empatiska läsningen också leda 

till en identifikation med eller beundran för textens författare, till den grad att läsaren beslutar 

sig för att utforma sitt liv i enlighet med de ideal som författaren förespråkar. För alla dessa 

former av inlevelse eller närhet fungerar intimiteten som en knutpunkt, eftersom den står för de 

inåtvända fantasier och känslor som läsningen kan väcka hos den enskilda läsaren, och 

samtidigt även beskriver en längtan efter sammansmältning och närhet. 

 Genom denna slags empatiska, intima involvering i andra framstår läsningen ofta som 

sexuellt laddad, inte minst i spänningen mellan det hemliga och det blottade. Både den tysta 

läsningen och högläsningen tillsammans med andra kan då fungera som tillfällen för autoerotik 

eller förförelse. Läsningen väcker också andra slags fantasier hos gestalterna: drömmar om 

äventyr, makt, självständighet och självkännedom. Även då de inte själva alltid tycks uppleva 

sina läsupplevelser som erotiska, kan läsarna bemötas med harm, fasa, förlöjligande eller oro 

av omgivningen, något som ofta bidrar till att sexualisera eller misstänkliggöra deras läsning. 

Då romanpersonernas makar, fäder eller bekanta betraktar deras läspraktiker som patologiska 

eller omoraliska blir det också möjligt för dessa manliga gestalter att kontrollera kvinnornas 

läsvanor. 

Här blir otrohetstemat i Bremers romaner viktigt för att förstå artonhundratalets syn på 

kvinnors läsning, just eftersom läsningen är så nära förknippad med intimitet och erotik. 

Motståndet mot kvinnors läsning syftade ofta till den underliggande rädslan att läsningen skulle 

underminera äktenskapet på olika sätt – genom att kvinnan vände sig bort mot sina husliga 

plikter mot en njutningsfull, inåtriktad eskapism, genom att hon begick äktenskapsbrott, eller 

genom att hon valde bort äktenskapet helt. Detta ser vi gestaltat i Hemmet. För en hustru kan 

den tysta läsningen, likväl som högläsning med andra än hennes make eller fästman, innebära 

en slags otrohet, vilket riskerar att omkullkasta den rådande ordningen. 

Den gemensamma läsningen kan i Bremers romaner också bli en brygga för romantik 

mellan två kvinnliga läsare. Genom att läsa om ridderliga eller mytologiska hjältar kan de 
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kvinnliga läsarna uppvakta andra kvinnor på ett ridderligt eller maskulint kodat sätt – i sina 

fantasier eller i verkligheten. Tidigare forskning har studerat de queera inslagen i romanerna 

främst utifrån ett biografiskt perspektiv, där texttolkningarna relaterats till Fredrika Bremers 

eget liv. Genom en mer textnära analys har jag istället relaterat skildringarna av romantisk 

vänskap i Grannarne och Hemmet till den syn på läsning, kön och kärlek som var vedertagen 

under Bremers samtid. Den intima läsakten blir då ett sätt för läsaren att komma nära sin 

väninna, genom att smeka hennes böcker, läsa samma rader som hon just läst, eller till och med 

lokalisera en förlorad syster genom skriftiga ledtrådar i en bok.  

Min förståelse av kön som diskursivt konstituerat och historiskt föränderligt har 

synliggjort att både de manliga och de kvinnliga gestalterna framstår som könade i sina 

läspraktiker. Maskulint kodad högläsning tjänar till att iscensätta och bekräfta den samtida 

könsideologin på samma sätt som kvinnornas tysta, hänförda läsning bekräftar femininitet. Men 

denna iscensättning misslyckas också gång på gång, som då en ung man bekänner att han läser 

romaner lika hänfört som sin syster, med en feminint empatisk förmåga som han inte förmodas 

besitta, eller då de kvinnliga läsarna identifierar sig med mytologiska hjältar och riddare. I dessa 

fall uppstår en intressant klyvning i den samtida synen på kön och läsning, där en empatisk 

läsare kan förmanligas just i kraft av sina allra mest kvinnliga egenskaper. Under tidsperioden 

sågs könen som stabilt åtskilda och motsatta, men Bremers gestaltning av kön och läsning i de 

tre romanerna förskjuter gränserna och visar på de sprickor som fanns inneboende i 

läsningsdiskursen. När hennes romanfigurer läser på könsöverskridande sätt riskerar det därför 

att luckra upp inte bara de vedertagna teorierna kring könad läsning, utan hela 

könsmaktsordningen bakom dem. 

I texterna upprättar Bremer en skillnad mellan scener där gestalterna läser i tysthet och 

scener där de bildade familjerna högläser tillsammans, ofta med en manlig uppläsare. Den 

senare, patriarkala situationen fungerar dels som en scen för förförelse och uppvaktning, som 

ibland kan leda till sagda otrohet, och dels som en fostrande åtgärd, där hushållets överhuvud 

ska bilda och forma sin hustru och sina döttrar genom väl vald litteratur. Denna åtgärd kan dock 

vara mer eller mindre framgångsrik: vid ett flertal tillfällen bjuder de lyssnande kvinnorna 

motstånd, genom att gäspa distraherat, smyga sig undan för att läsa samma text i ensamhet med 

bultande hjärta, eller motsträvigt välja att beundra de fiktiva antagonister som är avsedda som 

avskräckande exempel. Fastän kvinnan var utestängd från vissa former av läsning och kunskap 

under seklet så verkar det i Bremers romaner som att hon har sin egen, specifika läspraktik: den 

tysta och intima läsningen bakom sovrummets stängda dörr. Från den är istället mannen 

utestängd, och med honom stundvis även romanens berättare. 
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Till skillnad från tidigare forskare har jag tagit hänsyn till vad gestalterna läser utöver 

romaner: alltifrån historia och helgonliv till dramer, filosofi och lyrik. Bremers romanhjältinnor 

förhåller sig dessutom till dessa texter, samt till författare, fiktiva figurer och andra läsare, på 

skilda sätt. I mina närmre analyser av varje enskild läsare framstår de därför som mer olika än 

lika. De läser visserligen alla feminint, hänfört och empatiskt – men de väljer olika typer av 

texter, för olika syften, och deras läsningar får olika konsekvenser i texternas narrativ.  

På många sätt speglar Bremer sitt samhälles etablerade teorier om kön och de normer som 

reglerade romangenren: romanslukerskor och andra läsande hjältinnor bestraffas ofta i 

narrativet om de läser särskilt feminint eller särskilt mycket, och vissa av dem går under till 

följd av felaktiga läspraktiker. Men samtidigt som Bremer skildrar dessa stereotyper 

underminerar eller varierar hon dem på olika sätt. Även då hon konstruerar patologiska eller 

problematiska kvinnliga läsare, kan deras överträdelser till följd av läsningen också bli en flykt 

från en begränsad könsroll; även då hon visar läsare som kuvas eller kontrolleras av männen i 

sin omgivning, tvingas samtidigt dessa manliga figurer att förhålla sig till kvinnornas 

uppslukande läsning, och utforma kompromisser tillsammans med dem. För att förstå Bremers 

kluvna och metafiktiva förhållningssätt till temat är det viktigt att minnas att epoken 

kännetecknades av ideologiska motstridigheter och en ständig förhandling kring ramarna för 

kvinnors läsning. 

Eftersom Bremers skildringar av läsning, kön och intimitet är så varierade och 

mångbottnade öppnar undersökningen också för nya frågeställningar i framtida studier. 

Tidigare har endast ett fåtal forskare noggrant studerat Bremers representationer av läsning, och 

då har man framförallt diskuterat vad som förenar dessa läsare på ett skissartat och överskådligt 

sätt. I min undersökning har jag skilt på olika sorters läsningsskildringar, och därmed fört in 

den roll som platser, kroppar, könsskillnad och läspraktiker spelar för Bremers gestaltning. 

Genom att förhålla mig till intimitet och empati som nav i texterna har jag velat lyfta fram den 

feminina läsningens motsägelsefulla roll under det tidiga artonhundratalet: det samtidigt 

hotfulla och befriande, det samtidigt inåt- och utåtriktade, den avgränsade privata sfären och 

sammansmältningen, och den centrala roll som läspraktikerna spelar i texternas konstruktion 

av kön. I sin heterogena och komplexa gestaltning av kvinnors läsning visar Fredrika Bremer 

att varken kön eller läsning var så enkelt eller kategoriskt som hennes samtid – och eftervärld 

– gjort gällande. 
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