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en stark frestelse att på Pauls forsknings- och 
framställningsmetod tillämpa vad fysikern H. C. 
0rsted en gång yttrade om tidens naturfilosofer: 
»Om man utelämnar nomenklaturen, blir endast 
elementa kvar.» Men det vore att fålla en alltför 
hård dom. Gör man sig mödan att tränga igenom 
snårskogen av »vetenskapligt» klingande termer 
och att hålla fast vid tanketråden genom mångfal
den av biografiska och andra utredningar, framträ
der efter hand bilden av en rikt sammansatt, ofta 
motsägelsefull, stundom föga sympatisk men alltid 
»strävande» natur — i den mening Goethe gav 
ordet — en natur av icke alldeles vanliga mått. 
Samtidigt får man som bakgrund en detaljerad och 
livfull skildring av en brokig och svåröverskådlig 
tankevärld, dominerad av namn sådana som Nova- 
lis, Schelling och bröderna Schlegel. Paul beteck
nar i något sammanhang Steffens roll som idéför
medlare som »paradigmatisch». Mer träffande vo
re kanske att med det ordet karakterisera hans 
funktion som företrädare för den i likhet med 
honom själv ofta motsägelsefulla och svårgripbara 
men fängslande företeelse som benämns tysk ro
mantik.

G u s ta f  Fredén

Paul Fröberg: M in n en  och bikt. E n  studie i  M alla  
Montgomery-Silfverstolpes memoarer. Svenska Huma
nistiska Förbundet. 85. P. A. Norstedt & Söners 
Förlag. Sthlm 1974.

»Jag undrar ofta på, vid tanken på Mallas tide- 
hvarf, hur en så oändlig välvilja kunde stå tillsam
man med ett så oändligt trassel, eviga missför
stånd, daglig omtuggning af samma förebråelser, 
missnöjen, explikationer. Man visste till slut icke 
hvar man hade sig sjelf, ty bäst man trodde sig hvit 
som ett lamm, beskyldes man att vara den svartas
te neger, den argaste egoist, den otacksammaste 
gök. Och så skulle man taga emot och gifva ifrån 
sig alnslånga epistlar i slika artiga ämnen. Detta 
sjelfplågeri i centrum bredde sig ut som ett conta- 
gium till alla radierna, och jag tackar Gud, att jag 
snart återfick mig sjelf genom att komma in i en 
krets af goda, obortkrånglade menniskor, der jag 
fick lära känna, hur den sanna ömheten ser ut.»

Orden är Bottigers, i ett brev till Adolf Fredrik 
Lindblad den 6 januari 1875. De citeras av lektor 
Paul Fröberg i slutet av hans analys av den vittra 
damens »lidelsefulla vänskaps kärlek».

En stor del av Fröbergs skrift ägnas åt detta för 
Malla typiska element — vänskapskärlek. Hennes 
katalogaria är väl inte så lång men desto mer inten
siv under de många åren som förmögen och socialt 
rangerad änka: Per Ulrik Kernell, Erik Gustaf

Geijer, Lindblad, Bottiger. När man tagit del av de 
olika turerna i detta oroliga hjärtas eskapader 
känns Bottigers vittnesbörd som en väntad bekräf
telse, ett uttryck för kreaturens suckan. Fröberg 
talar också om Mallas memoarer som »en av våra 
stora kärleksromaner». Memoarerna utgör förfat
tarinnans uppgörelse med sig själv, en fortlöpan
de bildningsroman för sensibiliteten. Fröberg stäl
ler hela tiden Mallas inre upplevelser och sätt att 
vara mot tidevarvets kultur i stort, dess litterära 
och sentimentala smak; ty, säger Fröberg: »Mallas 
syn på kärleken är -  som hos alla -  både tidspräg- 
lad och personlig. Hon har tagit intryck från om
givningen och från den litteratur hon läser, men 
också från de erfarenheter livet skänker hen
ne.» Det hör till de ovedersägliga förtjänsterna i 
denna studie att Fröberg så fint lyckas blottlägga 
Mallas intellektuella och sentimentala bakgrund. 
Förutsättningen är hans djupa kunskap om roman
tikens andliga atmosfär.

»Detta är mina barn — det är skrifvit med mitt 
hjerteblod!» säger Malla om sina memoarer. I an
nat sammanhang kallar hon dem »m itt enda egna». 
När man tagit del av Fröbergs berättelse om Mal
las liv, sådat det speglas i memoarerna, blir detta 
uttryck gripande. Bilden från de litteraturhistoris
ka handböckerna av de berömda fredagarnas litte
rära och musikaliska läckerheter viker för en an
nan: bilden av en orolig kvinnosjäl, rastlöst jagan
de efter något bestående, ett offer för de höga kav 
hon — kanske av rädsla — ställde på tillvaron och 
medmänniskorna, barnlös änka vid 37 år, »tante» 
och andlig gudmor i många förnäma hus, egocen- 
trisk, kanske driven därtill av ruvande ensamhet. 
En journalreflexion är av intresse. 1827 skriver 
Malla: »vi är alla ensamma en korrt tid undantagen 
— Kärlekens\»

Därför är Bottigers bekännelse så intressaftt: 
den bryter igenom den s j älvc en trerad e väven och 
far oss för ett ögonblick att se sammanhangen i 
annat perspektiv än Mallas. Och i fantasin kan 
läsaren sedan efter personlig läggning filmiskt fö
reställa sig den tillvaro i Uppsala som Malla under 
många år förde, och där skvallerspeglarna säkerli
gen inregistrerade minsta avvikelse lika obarmhär
tigt som nutidens veckopress.

Det började tidigt: knappt 13-årig öppnar Malla 
Montgomery en dagbok, Idén att skapa ett sam
manhängande memoarverk tas upp sedan hon 
1807 förenat sina öden med sedermera översten 
David G. Silfverstolpes. Men först som änka och 
under inflytande av vänskaps kärleken till den 
unge Per Ulrik Kernell blir memoarskrivandet en 
sysselsättning på heltid. Det säger något väsent
ligt om arten av Mallas inspiration och intentioner 
att författandet båda gångerna dikteras av senti
mentala skäl: Malla hade velat berätta sin inre 
historia för David Silfverstolpe, men denne re



serverade äkta man lyssnade ganska förstrött och 
sjönk in i det svårmod och den apati, som bröt 
ned honom i förtid. Kernell däremot är en mera 
inspirerande förtrogen, även om, som Fröberg 
noterar, Mallas bild av memoarverket såsom till
kommet på hans initiativ är missvisande. När så 
Kernell dör 1824 ser Malla det som en ljuv plikt 
mot hans minne att fullfölja sin berättelse.

Vi kan här förbigå redogörelsen för hur memo
arerna växer fram under de följande decennierna 
och nöja oss med att markera deras slutpunkt, som 
inträffar med utgången av året 18 5 1. Det sista 
partiet av renskrivningen daterar Malla till januari 
1853, hon var då själv nära 7 1 år. Testamentariskt 
förordnar hon 1860 Bottiger att vårda den litterä
ra kvarlåtenskapen. Manuskripten delas mellan 
Lindblads hustru Sophie Kernell (de tidigare år
gångarna -  Sophie var syster till Per Ulrik) och 
Bottiger (de senare, fr. o. m. 1831). Denne, som ju 
redan fyllt ett sådant officium efter sin svärfar 
Esaias Tegnér, skiljer ut de brev som bifogats me
moarerna och återsänder dem såvitt möjligt till 
avsändarna eller dessas arvingar. Frågan om me
moarernas eventuella utgivning tas upp flerfaldiga 
gånger i korrespondensen mellan Bottiger och 
Lindblad. De ges dock inte ut under deras livstid; 
först 19 0 8 -11 publiceras de av Lindblads dotter 
Malla Grandinson, i avsevärt förkortat och delvis 
omarbetat skick. Fröbergs skrift bättrar alltså vad 
som fordom brast, inte minst genom att hans 
kommentarer ger en viss ersättning för utrensade 
partier.

Nu erinrar man sig att memoarerna inte är Mal
las enda litterära företag: bekant från striden kring 
Almqvists D et går an  är hennes motskrift M ånne  
det går a n ? , utarbetad i januari 1840 och tryckt av 
Palmblad. Mallas deltagande i debatten resulterar i 
erkännande från ingen mindre än Fredrika Bre- 
mer. Uppmuntrad av denna sanktion vågar Malla 
sända den berömda författarinnan sina släktmin
nen och begära hennes råd. Fredrika Bremer 
fastslår att memoarerna »bör tryckas». Mallas lyc
ka var gränslös, särskilt som hon länge beundrat 
Fredrika Bremers och Sophie von Knorrings verk 
och stundom känt sig misslyckad när hon jämfört 
sina egna alster med G ran n am e  och Cousinerna.

Att Malla däremot inte helhjärtat beundrade 
Fredrika Bremer som människa och misströstade 
om att kunna grunda ett sant vänskapsförhållande 
med henne är en annan sak. Hon bländades av den 
mera framgångsrika väninnan, samtidigt som hon 
hos henne saknade sann kvinnlighet. En liknande 
reaktion erfar Malla inför en av sina inte så få 
friare -  den mest lysande i skaran, nämligen An
ders Fredrik Skjöldebrand, känd militär, politiker 
och författare. Hon försöker analysera sina käns
lor inför den 25 år äldre Skjöldebrand. Hos ho
nom finner hon mycket av det som bygger upp
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hennes idealbild av manlighet: »musik, génie — 
ära, kärlek, tapperhet, ädelmod, — exalterad käns
la». Men han skrämmer med sin andliga överläg
senhet och hon fruktar att en förening med en så 
pass mycket äldre och så erfaren man skulle ge 
något retrospektivt över hennes tillvaro. Efter svå
ra inre strider väljer hon David Silfverstolpe -  
yngre, lika passionerad beundrare men byggd av 
mera vardagligt virke.

Memoarerna ger en föga upplyftande bild av 
Mallas stämning som brud i januari 1807. Hon 
var, säger hon själv, »undergifven och rörd, men 
fällde icke en tår». Hennes ungflicksår på mormo
derns egendom Edsberg hade dock lovat en högre 
grad av sällhet. Nu är hon bunden vid en man som 
saknar hennes rika temperament och förmåga att 
hänföras — och som hon besvärar med sina käns- 
loutbrott. Samlevnaden blir komplicerad. Gripan
de är att läsa hur Malla i stunder av självrannsakan 
förebrår sig att kanske ha utövat ett skadligt infly
tande på Davids själslugn, att ha undergrävt hans 
stabilitet. Hon har också skuldkänslor över att inte 
kunna skänka mannen ett barn, trots att »et ljuft 
hopp» flera gånger väckts. De sista åren av äkten
skapet innebär en plågsam isolering för Malla. 
Makens död 18 19  ställer henne barnlös, ekono
miskt oberoende, utan egentliga plikter i det osäk
ra predikamentet att själv bestämma över sitt liv.

Malla har ofta i memoarerna citerat några ord ur 
Leopolds Oden: »O  villans ljufva tid! O mina förra 
år!» Hennes tankar går tillbaka till de svärmiska 
ungdomsåren på Edsberg: »men dock i den skiöna 
Edsbergs naturen, som så ofta svarat till min känsla. 
Ack! jag blef danad a{ denna natur, uti dess skiöte: 
endast här återfinner jag iln in g a r  af dessa oskul
dens och hänryckningens intryck, så ljufva i ung
domen, så saknade i den mognade åldern, då erfa
renheten utkylt och hoppet allt mer och mer bort
skymmes af en tom verklighet.»

Det är under tonåren som Mallas litterära smak 
grundläggs; hennes intresse för teater och musik 
utvecklas under de föreställningar som framfördes 
på godset. Dramatiska sällskapslekar blir under de 
sista åren av 1790-talet ett stående inslag i Eds- 
bergs-kretsens tidsfördriv. Av intresse är att dessa 
divertissemang tycks ha inspirerats av försök i en 
ännu mera lysande miljö, nämligen Finspång i Ös
tergötland, där Aurora De Geer residerade. För
bindelsen med hovet på Finspång är märklig också 
ur en annan synpunkt: det är bekant att Auroras 
make Jean Jacques De Geer behärskade engelska 
språket, vilket var ovanligt vid denna tid. Malla 
fick från Finspång just en engelsk guvernant, Emi
lie D ’Alton, och de kunskaper som därigenom 
grundlädes gjorde det möjligt för henne att följa 
den engelska litteraturen på grundspråket. (Så 
t. ex. läste hon Ossian 18 12 . Kontakten med det 
anglofila Finspång har klarlagts av professor Hol
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ger Frykenstedt, vilket Fröberg redovisar i en 
not.)

I något sammanhang har Malla klagat över att 
hennes egen uppfostran försummades, att hon 
lämnades »utan någon särdeles handledning». Det 
kanske är riktigt. Man måste dock göra en reserva
tion för att hon på Edsberg mötte en förfinad 
högreståndskultur i den meningen att människor
na i hennes omgivning intresserade sig för vad som 
var nytt och aktuellt i tiden och dessutom förmåd
de behandla det aktivt. Vid läsningen av Fröbergs 
redogörelse kommer man stundom att tänka på 

Jaktslottet, liksom familjens umgänge tangerar mil
jöer och gestalter som levandegjorts i D rottningens 

juvelsmycke.
Det är intressant att på detta sätt kunna mäta 

pulsen hos ett tidevarv, se hur attityderna från 
litteraturen fortplantas till beteendemönster — det 
kan gälla »proménades solitaires», fysionomiska 
karaktärsstudier, intresse för sanndrömmar, svär
merier i efterföljd av Ossian, La  nouvelle Hélise och 
Werther. Det är upplyftande att se hur människor
na i denna krets utövar talanger och prövar syssel
sättningar där alla, var och en med sina förutsätt
ningar, kan deltaga och göra en aktiv insats. Visst 
var bågsömmen en konstant i Mallas herrgårdstill- 
varo, men där fanns också plats för Rousseau.

Man gör reflexionen att Mallas position som 
värdinna i Uppsala-hemmet hade förberetts väl 
under uppväxtåren på Edsberg. I den stilla univer
sitetsstaden ägnade man sig åt ungefär samma säll
skapslekar och sysselsättningar. Och stämningarna 
från barndomshemmet måste ha förberett Malla 
för mötet med det brustna geni som ibland kor
sade hennes väg — Almqvist. Till det som talar 
sympatiskt för Malla som beskyddare av litteratur 
och musik hör hennes fördomsfria omvårdnad av 
Almqvist. 1842 avlägger diktaren sitt sista besök 
hos henne. Malla läser s. a. s. lagen för honom, 
Almqvist lyssnar undergivet och kastar sig sedan 
»som en uthungrad människia» över den måltid 
som därpå följer. Epilogen blir också försonande: 
»A lida, T h ekla  och Wennerberg voro här, och med 
den sednare sjöngo flickorna flere af Alm qvists 
vackra sånger, A rth u rs ja gt, B jörn in n an , K ällan. 
Det var mig en tillfredsställelse att han feck denna 
lilla uprättelse efter de ohöfliga saker jag sagt 
honom.»

Almqvist blir knappast mer än en flyktig passa
gerare i de kretsar där Malla rör sig. Där domine
rar Erik Gustaf Geijer, Malla talar själv om »de 
Trettio Geijerska åren». Till memoarernas många 
levande porträtt hör också bilden av Geijer. Den 
modelleras fram under ideliga kompletteringar 
allteftersom åren går. Inför de många yngre män
nen i Uppsala-världen har Malla ofta känt moder
lighet. Med Geijer blev det något annat, han hör 
till de män som känslomässigt betytt mest för hen

ne. Kanske är han också den som berett henne 
livets allvarligaste chock. Fröberg redogör för den 
episod som inträffade mellan Geijer och Malla i 
januari 1823 (den har inte tagits med i memoarut
gåvan och först genom Elsa Norbergs Geijer- 
avhandling 1944 blivit allmänt känd): Geijers 
förslag att Malla, den barnlösa, genom honom 
skall bli mor. Denna Det går an-idé avvisas men 
det dröjer länge innan dyningarna lagt sig. Malla 
är träffad i sitt innersta. Inga memoarer kan spegla 
sådana ödesstunder.

När Malla nedtecknar denna episod har hon 
blottlagt en hemlighet i sitt eget liv, men också i 
Geijers. Så blir det ofta för den som skriver me
moarer eller dagbok. Fröberg understryker Mallas 
sinne för diskretion och ger exempel på hur hon 
tvekar inför omnämnandet av vissa händelser. 
Hennes föresats är objektivitet, och man kan förli
ta sig på att det hon berättar är sant i huvuddrag. 
Det bestyrks, säger Fröberg, av jämförelser med 
närståendes anteckningar. Frågan är väl ändå om 
inte Malla kan ha influerat synsättet i dessa.

Mallas ungdomsväninna Charlotte Posse har ti
digt i vänskapens liv fört dem båda till »de exalte
rade dårarnas antal». Det är en karaktäristik som 
för Mallas vidkommande väl inte tappade sin gil
tighet med åren. De många superlativerna och 
vanan att tillmäta episoder och förhållanden ödes
karaktär kan bli tröttsam att läsa t. o. m i referat, 
som hos Fröberg. Men som document humain 
intar memoarerna en rangplats i vår litteratur. De 
ligger på den linje som bör vara Svenska Humanis
tiska Förbundets, och att sprida kunskap om dem 
är humanism. Lektor Fröberg har med sitt arbete 
fogat en vacker länk till den lysande kedja, som 
Förbundets skriftserie utgör. Boken om Malla 
präglas av sans, inlevelse i kulturförhållanden och 
människoöden från svenskt 1800-tal och — sist 
men inte minst — en distinkt och välbalanserad 
stilkonst.

Folke N ibelius

Darrel Mansell: T h e Novels o f Ja n e  Austen. A n  In 
terpretation. Macmillan. London 1973.

Darrel Mansell driver i denna studie redan från 
början en tes som sedan hävdas med envishet och 
nästan tjatighet: den nämligen att Jane Austen inte 
är realist utan att objektivt återgivna detaljer är 
mycket sparsamt förekommande, och att man rör 
sig i en stiliserad värld frammanad genom en myc
ket medveten selektiv metod; och att för Jane 
Austen det allt överskuggande intresset är att visa 
hjältinnornas psykologiska utveckling från roman


