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Malla Silfverstolpes Memoarer
Konturskiss till en litterär värdering

Av P A U L  F R Ö B E R G

För en senare tid har det varit naturligt att i Malla Silfverstolpes memoarer 
främst se ett kulturhistoriskt dokument, värdefullt genom den outtömliga 
rikedomen på intima smådrag från en litterär storhetstid. De rent självbio
grafiska avsnitten intresserar då framförallt genom den inblick de ger i »men
taliteten hos den publik, som stödde och uppbar den romantiska kulturen».1 
Där ett starkare intresse för dem som uttryck för ett individuellt livsöde 
träder fram, förenas gärna sympatin —  som i Anna Hamilton-Geetes Geijer- 
apoteos I solnedgången —  med en attityd av nedlåtande ömsinthet (»stackars 
Malla»). A v en spirituell essayist som Klara Johanson karakteriseras de 
t. o. m. —  om än med en markerad självironi —  som »en störande sententiös 
text till denna lysande och kuriösa historiska bilderbok».1 2 3

Företrädare för en klart positiv syn på Malla-personlighetens roll i minnes- 
verket saknas väl inte. Ellen Key ser Malla —  i inledningen till en tysk ut
gåva av memoarernas resejournal3 —  som en tragisk övergångsgestalt mellan 
Fanden régime och det skede, som med George Sand inleder kvinnans indi
viduella och borgerliga frigörelse. Hon är —  utan originalitet och »künst
lerische Gestaltungsgabe» —  »eine der ewig Dürstenden, weil das Leben 
noch nicht Qwellen hat, tief genug für solcher Seelen Labsal». Det är —  säger 
Georg Göthe i en recension av den då nyss publicerade utgåvan —  Mallas 
»yttre och inre historia, som utgör det djupaste skiktet i hennes memoarer 
och genomtränger allt öfrigt».4 Hos en annan granskare —  Erik Hedén —  
får denna uppfattning ännu starkare betoning, och han upptäcker dessutom 
hos henne det konstnärliga temperament, som är förutsättningen för suggesti
viteten i speglingen av »tidens litterära lif».5 Men också för Göthe och Hedén 
blir ändå just detta, tidsbilden, memoarernas väsentligaste värde och behåll
ning.

Annorlunda ligger det till för en samtida som Fredrika Bremer, som under

1 F. Böök, Den romantiska tidsåldern. 
Svenska vitterhetens historia. 2:a uppl. 
Sthlm 1929. II, s. 164.
2 Det speglade livet. 2:a uppl. Sthlm 1951, 
s. 96.
3 [Malla Montgomery-Silfverstolpe,] Das ro
mantische Deutschland. Reisejournal einer

Schwedin (1825-1826) mit einer Einleitung 
von Ellen Key. Leipzig 19 12.
* En svensk adelsdams självbiografi. Nor
disk tidskrift för vetenskap, konst och in
dustri. 1910, s. 57.
5 Vittra storhetsminnen. Ord och Bild 1914, 
s. 2 f.
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hela 1840-talet följer utarbetandet av det slutliga memoarkonceptet och i sina 
brev till M alla ger vägledning och erkännande. Det kulturhistoriskt-doku- 
mentariska måste för henne stå i skuggan för memoarernas omedelbara —  
tidlösa —  intresse som miljö- och människoskildring.

Liksom de båda nämnda recensenterna —  på sitt sätt också Ellen Key och 
Klara Johanson —  framhåller Fredrika Bremer betydelsen för memoarerna 
av den bild M alla ger av sig själv: »Mallas bästa och interessantaste bekant
skap är —  Malla.» Men hennes synpunkt är helt och hållet litterär. Malla- 
porträttet blir för henne »den gyllne tråden i väfven, kring hvilken de andra 
skapa en botten eller leka i fantasirika gestalter». Såväl de råd som de lovord 
hon ger tar sikte främst på det konstnärliga intrycket. Hon manar till friare 
gruppering av brevcitat, personer och händelser, till större rikedom på må
lande drag, till starkare betoning av romantiska element. Hon prisar memoa
rerna för deras »bilder, inför hvilkas rena, originella verklighet alla diktens 
skapelser blekna», för självanalysens skoningslösa allvar. »Under det glitt
rande hvimlet» finner hon »den djupare ådern af rent menskligt interesse, 
evighets ådern i lifvet.» Memoarerna är »ett arbete för menskligheten». Det 
är som skönlitterärt verk Fredrika Bremer bedömer dem, som uttryck för 
en författarpersonlighets skaparvilja. Symptomatiskt är, att hon diskuterar 
möjligheten att ge minnesstoffet romanens form.6

Den värdering, som på 1840-talet så kommer Mallas memoarer till del från 
en insiktsfull bedömare, bör alltjämt äga någon giltighet. Memoarerna är inte 
bara ett ojämförligt tidsdokument, källmaterial för litteraturhistoriker. De 
har ett värde också vid sidan därav —  som litteratur. På de följande sidorna 
skall —  med utnyttjande av hennes digra memoarkoncept, som välvilligt ställts 
till mitt förfogande —  ett försök göras att se dem ur den synvinkeln.7

Mallas far, överste Robert Montgomery, hörde till en märklig normandisk
skotsk adelssläkt, av vilken en gren i närmast föregående generation flyttat 
till Sverige. Montgomery var känd som tapper krigare i fransk tjänst, som 
Gustav III:s frispråkige gunstling och —  inte minst —  som oemotståndlig 
kvinnotjusare. Efter sin medverkan i Anjala-myteriet dömdes han till arkebu
sering men benådades till förvisning på den västindiska —  då svenska —  ön 
S:t Barthélémy. 179 3  fick han återvända till hemlandet. Efter fem år i bitter 
tillbakadragenhet dog han —  drygt 60-årig —  179 8.8

Mallas mor, Charlotte Rudbeck, Montgomerys hustru i hans andra äkten-

6 Fredrika Bremers Brev. Samlade och ut
givna av Klara Johanson och Bilen Kleman. 
Sthlm 19 15-20. II, s. 98; 103; 87; 114 ; 
93; 88.
7 Uppsatsen bygger på originalmanuskriptet 
till memoarerna. Av utrymmesskäl har de
talj hänvisningar till detta (Mem. ms.) i 
möjligaste mån begränsats; i vissa fall har 
refererats till Malla Grandinsons utgåva, 2:a

uppl. 19 14-20 (Mem. I-IV), varvid origi
nalmanuskriptets något skiftande stavning 
behållits. Av de brev, som hänvisas till, är 
Kernells brev till Malla tryckta som bilaga 
till Mem. III; övriga brev befinner sig, när 
ej annat anges, i enskild ägo.
8 Vivi Horn, Den stur ske Montgomery. 
Sthlm 1938.
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skap, var dotter till friherre Thure Gustaf Rudbeck och Magdalena von 
Mentzer. Under Frihetstiden hade Rudbeck varit en av mösspartiets chefer. 
Efter Gustav III:s statsvälvning 1772 , som han —  då överståthållare i Stock
holm —  energiskt sökt hindra, var han några år landshövding i Uppsala 
men ägnade sig därefter främst åt skötseln av sina stora jordegendomar. Hu
vudgodset var Edsberg i Sollentuna socken utanför Stockholm.

Edsberg blev Mallas hem under hela hennes barndoms- och ungdomstid. 
Efter moderns död kort efter hennes födelse (1782) och faderns omgifte inte 
långt senare togs hon om hand av morföräldrarna. N är Malla var fyra år, 
avled friherre Rudbeck, och det blev mormodern, som för henne kom att 
representera föräldraauktoritet och föräldrakärlek.

Med stolthet kunde Malla tänka på sin förankring i en historisk tradition. 
Släkten Montgomery hade spelat en uppmärksammad roll både i Frankrikes 
och i Skottlands hävder, och Mallas fantasi leker gärna med dramatiska epi
soder ur släktkrönikan. Det romantiskt fantasieggande saknas inte heller i an- 
tavlan på mödernet. Mormodern härstammade på kvinnolinjen från Ebba 
Brahe, Gustav II Adolfs ungdomsälskade och »fältherren» Jakob De la Gar- 
dies gemål. Det stora namnet var eljest här Olof Rudbeck; morfadern var 
sonsonsson till Atlantikans författare. Det historiska intresse, som hör till 
Mallas karakteristiska drag, har så på nära håll haft rika källor att ösa ur.9

Över huvud spelar släkt och släktförbindelser en väsentlig roll i Mallas liv 
och därmed också i hennes memoarer. Den släktkrets, som på närmare eller 
fjärmare håll omgav henne, var stor, inte minst hennes syskonkrets. Modern 
hade i ett tidigare äktenskap med riksrådet Axel Arnell dottern Gustava, som 
under hela Mallas liv kom att stå henne mycket nära. Fadern hade flera barn 
både i sitt första äktenskap —  med en enleverad tysk adelsdam —  och i sitt 
tredje, med dottern till den kände jorddrotten och politikern Josias Carl 
Cederhielm. Härtill kommer en lång rad kusiner, sysslingar och andra 
fränder inom den svenska, finländska och pommerska aristokratin.

Äktenskapet 1807 med dåvarande ryttmästaren, sedermera översten, David 
Silfverstolpe och mormoderns död två år därefter innebar för Malla slutet 
på Edsbergs-tiden. För några år framåt ( 18 0 9 -12 )  blev nu Toresta gård i 
Uppland hennes hem. Från oktober 18 12  är hon bosatt i Uppsala, där kort 
förut det nyromantiska genombrottet ägt rum i tecknet av Phosphoros brand
röda omslag. 18 19  blir hon änka, och därmed inledes det skede i hennes liv, 
då hon blir Uppsala-romantikens grande dame och snillenas förtrogna. En be
tydelsefull parentes är den drygt ettåriga Tysklands-resan 18 2 5 -2 6  med 
dess introduktion i Berlins intellektuella kretsar. Mallas död i januari 18 6 1 
blir för många av hennes yngre samtida en symbol för att en lysande epok

Om Mallas intresse för sin fäderneätt se un caractère noble et généreux, portant
bl. a. Mem. I, s. 71 f. — 1829 läser hon en mon nom de famille, ce nom romantique et
roman av den engelska författarinnan Jane infortuné —  de Montgomery». —  Om in-
Porter. »Avec plaisir», skriver hon i dag- tresse för mödernesläkten se Mem. I, s. 98.
boken (Mem. ms. 31.12.1829), »j’y ai trouvé
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i svensk kulturhistoria är till ända.1 Speglad i ett intensivt personligt tem
perament lever den kvar i M alla Montgomery-Silfverstolpes gåva åt efter
världen, hennes memoarer.

Memoarernas framväxt

Mallas planer att teckna ned sina minnen går långt tillbaka i tiden. Ännu 
innan hon fyllt tretton år, börjar hon —  den 1 januari 1795 —  föra dagbok. 
Den intima dagboksbekännelsen med dess självanalys var mot 1700-talets 
slut på modet,1 2 och i Mallas Edsbergs-miljö har den säkerligen haft åtskilliga 
utövare, bland dem med visshet hennes äldre halvsyster Gustava.3 Arten 
av Mallas tidigaste anteckningar får man en inblick i genom ett brev från hen
nes —  jämte Gustava —  käraste barndomsväninna, sysslingen Charlotte 
Posse. Hon skriver den 3 augusti 179 5: »Min lilla M alla vill jag påminna, 
att hon lofvat mig sin tankehistoria\ »

Idén till ett sammanhängande memoarverk tas på allvar upp 1808, året 
efter Mallas giftermål och inför det avgörande uppbrottet från Edsberg. 
»Den femte november», berättar memoarerna, »började M alla sina Minnen. 
De fortsattes icke, men hon ordnade därtill sina dagböcker och upskref med 
bläck, hvad som förut blott var teknadt med blyertspenna.»4 1809 meddelar 
dagboken den 25 februari: »Jag har återtagit min journal, och känner ny hog 
att använda tiden.» Samma år lånar hon sin fars »lefnadsbeskrifning, för
fattad af honom sjelf». Hon läser den med stort nöje, även om hon snart 
måste »blygas öfver en mängd lättfärdiga äfventyr som hon gerna velat ej 
veta af».5

Under de år, som följer, väckes hos henne gång på gång frestelsen »att 
uptekna dessa minnen, att åt papperet medela sina nästan qväfvande tankar». 
Likaledes gång på gång skjuter hon den tillbaka som »en égoistisk sjelf- 
betraktelse och en hemlig fåfänga».6 I muntlig form har minnena tidigt fått 
konturer. Under några decemberdagar 18 10  berättar M alla för en väninna 
sin »historia» fram till 1805, och för sin då intimaste förtrogna skildrar hon 
i november 18 13  sin barndoms- och ungdomstid, »et samtalsämne för flere 
veckor».

Litteraturläsningen har bidragit och bidrar alltjämt med eggelse; framför
allt gör M alla bekantskap med några stora självbiografiska verk. Mémoires 
de M:me Roland läser hon första gången, när hon är nitton år; mot slutet 
av 18 10  återläser hon dem med oförminskad entusiasm. 18 14  får hon —  vid 
en högläsning —  den första kontakten med Goethes Aus meinem Leben.7

1 Jfr P. Fröberg, »Den fordne Narciss». En 
studie i C. W. Bottigers Ungdomsminnen. 
Samlaren 1963, s. 236 f.
2 M. Lamm, Upplysningstidens romantik. 
I, Sthlm 1918, s. 360 f.
3 I Mem. ms. 21.9.1806 nämner Malla
»Gustavas journal», och på 1840-talet läser

hon hennes dagboksanteckningar t. o. m. 
1819. —  I UUB finns Gustavas dagbok för 
1843 bevarad.
4 Mem. II, s. 147.
5 Mem. ms. augusti 1809.
6 Mem. ms. januari 18 13 ; Mem. II, s. 279.
7 Mem. II, s. 247.
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Sommaren och hösten 18 17  fördjupar hon sig »med innerligt interesse» i 
Rousseaus Confessions. Det kan vara tankar, väckta av dem, bakom dag
bokens patetiska utbrott julaftonen detta år: »Tom är verlden, tomt är mitt 
hjerta, tom är framtiden! Skall et echo af det förflutna genljuda genom denna 
öcken? Skall jag försöka därmed upfylla detta toma nu?» Memoarerna till
lägger: »Tanken att upskrifva sina minnen föll henne ibland i sinnet.»

I memoarerna tillskriver Malla Per Ulrik Kernell —  hennes stora vän
skaps- och kärleksupplevelse i början av 1820-talet —  den avgörande impul
sen till att de gamla funderingarna leder till resultat. »Kernell hade önskat», 
skriver hon här, »att hon åt honom skulle skrifva sina minnen från barndom 
och ungdom. Denna idée, som ibland i ensliga stunder sysselsatt henne, blef 
nu et afgiordt beslut.»8

Memoarernas framställning är något missvisande. Initiativet utgick inte 
från Kernell. Det är Malla själv, som för en nedteckning på tal. För att rätt 
förstå henne —  säger hon i ett brev den 24 juli 1822 —  borde han känna 
hennes historia. Kernells svar —  den 13  augusti —  blir positivt om än inte 
så entusiastiskt, som hans väninna kunnat önska. Först i ett P.S. erinrar han 
sig hennes förslag och uppmanar henne att utföra »projecktet».

Så till vida har Kernells något lågmälta godkännande av Mallas plan varit 
avgörande, att det är i tankar på honom hon börjar arbetet på memoarerna 
och efter hans död (1824) i dem ser ett förpliktande arv från honom. Redan 
i september 1822 läser hon igenom »sina gamla bref till Gustava för att 
däruti söka materialer till den minneshistoria, som hon ville sammanskrifva 
åt Kernell», och den 6 november s.å. sätter hon pennan på papperet.

I maj 1823 har Malla den första avdelningen, släktminnena, färdig. Hon 
läser den för Gustava och Charlotte Posse och uppmuntras av deras bifall att 
fortsätta. I oktober s. å. tar hon itu med »andra époquen af sina minnen, 
sina barndomsminnen».9 Våren 1824  läser hon ur anteckningarna för Geijers, 
Atterbom och den då nyförvärvade vännen Adolf Fredrik Lindblad »och hade 
den aldra ljufligaste, hjertligaste tillfredställelse att se dessa sina utvalda 
vänner interesserade däraf». Deltagandet inspirerar. »Hog till verksamhet!» 
utropar dagboken den 22 mars. »Jag skall återtaga mina minnen, fortsätta 
detta arbete!»

Under Tysklands-resan 18 25-2 6  kommer nya avsnitt till. Bevis för me
moarernas kraft att fängsla också en granntyckt kontinental publik får hon, 
då hon föreläser ur dem i en väninnas, den tyska diktarinnan Amalia von 
Helvigs, Berlin-salong. Man spår henne t. o. m. gillande av den tyska littera
turens högsta auktoritet. »Läste om-afton för dem mina Minnen, som af höras 
med mera nöje än jag kunnat hoppas», säger dagboken den 20 januari 1826. 
»Amalia sade till och med i afton, att Goethe med särdeles interesse skulle 
af höra dessa antekningar —  det är då något däri! ! »

Mem. III, s. 71.
Mem. ms. 21.10.1823.
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Den uppmuntran Malla mött i Berlins intellektuella kretsar eggar henne 
till fortsatt författarskap. »Det var ljufligt —  som om jag återfunnit 
det förflutna», skriver hon den 1 januari 1826, då hon hos Helvigs läst ur 
sina släktminnen. »De kära gestalterna af föräldrar och syskon stodo åter så 
tydliga för mig! Mina tankar . . .  börja åter få frihet och flygt.» Vid slutet av 
Berlin-sejouren har hon —  samtidigt som hon utförligt noterat resans upple
velser —  hunnit fram till 1798 års minnen. Det närmaste året efter hem
komsten lägger väl sjukdom i släktkretsen och affärstrassel hinder i vägen för 
arbetet på memoarerna, men hösten 1827  tar hon upp det igen. Stundom dag 
för dag, ofta vecka för vecka, kan man följa »skrifveriets» fortgång. I slutet 
av maj 18 30  låter hon sina vänner Alida Knös och J. U. Ekmarck lyssna till 
»allt hvad jag hittils skrifvit af mina minnen till slutet af mars månad 1804». 
I mars 18 32  är hon färdig med 1806 års minnen.

Stämningarna växlar mellan hänförelse och missmod. Malla kan brista ut i 
ett jubelrop: »Mina Minnen, ljufva, tröstande, upmuntrande! »1 »I allmän
het», konstaterar hon dock våren 1830, »började hon något förlora mod och 
interesse vid denna skrifning —  och endast föresatts och naturlig ihärdighet 
dref henne därtill.» Det är tydligt, att hon, när skildringen av barndoms- och 
ungdomstiden är avslutad, lägger mindre vikt än tidigare vid utarbetandet. 
Pennan får löpa snabbare. De tolv äktenskapsåren, 18 0 7 - 19 , avverkas på två 
år. Den händelserika tiden 18 20 -26  tar inte mer än ett år i anspråk. Ungefär 
samma tid åtgår för skedet 18 2 7 -2 8 ; minnena från 18 2 9 -35  färdigställes 
på knappa två månader.

Åren närmast kring 1830-talets mitt är för M alla en depressionstid. Hon 
känner sig ofta besviken på vännernas intresse för hennes Minnen, och med 
växande misstro ser hon på sin förmåga att ge dessa en form. Väl interfolieras 
ännu då och då uppgifterna om hur arbetet fortskrider med ord som »med 
nöje» eller —  trohjärtat —  »roligt», men uttrycken för leda är fler. »Utan 
lifsmod och lust» har hon —  tycks det henne nu —  sökt skildra de senare 
åren, tiden efter 18 22 ; med längtan ser hon fram mot att »detta långa onö
diga epos» äntligen skall bli färdigt.1 2 »Sluta 18 34  med trötthet och vämjelse», 
säger dagboken den 3 maj 1836. Men —  har hon några dagar tidigare för
klarat —  »et resultat, et helt, måste jag dock hafva däraf». Resultatet, hel
heten, tolkas —  åtminstone skenbart godtyckligt3 —  i håglöshetens tecken: 
med 18 35  års minnen skall memoarverket betraktas som fullbordat. Den 4 
maj kan hon dra en lättnadens suck: »Glad är jag dock att innom en vecka 
hafva slutat dessa gamla antekningar. Ja g  känner nu det förflutna så rigtigt 
bakom mig! »

1 Mem. ms. 20.6.1830.
2 Mem. ms. 4.5.1836; 2.5.1836.
3 Trol. har en kris i Mallas förhållande till 
C. W. Bottiger bidragit till denna avgräns- 
ning. (Jfr P. Fröberg, Smärtans och kär
lekens kavaljer. Sthlm 1930, s. 153.) —  En 
annan anledning till valet av 1835 som

gränsår antydes i Mem. ms. för slutet av juli 
1829. Malla hoppas, att hon ännu i fem år 
får behålla sin ungdom: »Sedan förutsåg 
hon nog åldrens krämpors årliga tilltagande. 
År 1834 var en époque som hon emotsåg 
som en öfvergång till Ålderdommen.»
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Avslutningsdagen, den io  maj, sammanfattar Malla i några resignerade 
ord den förväntan och tillfredsställelse men också det oavlatliga tvivel, som 
nedskrivandet av minnena betytt för henne: »Slut på mitt fjortonåriga ar
bete —  besynnerligt! Det har varit et mål —  et beständigt mig väntande 
arbete då jag varit ledig att egna mig däråt. —  Nu är det färdigt sadant det 
blir. Skall det nånsin hafva något godt med sig? Eller är det blott en lång 
dårskap att nånsin hafva börjat, och fullföljt det?»

Så »rigtigt bakom» ligger det förflutna dock inte. Minnesskrivandet har ef
terlämnat ett tomrum, svårt att fylla. »Jag längtar», meddelar dagboken den
3 juni 1836, »efter lugn —  enformighet —  skrifva!» I början av januari 
1838  dyker för första gången tanken på en omarbetning av de gamla an
teckningarna upp. Malla står i begrepp att för framtiden ge sin syster Gus
tava —  nu änka —  ett hem hos sig, och otåligt motser hon systerns ankomst 
för att av henne få »råd och dom» beträffande Minnena: »om det hela hade 
något värde, om det borde bibehållas, kanskie renskrifvas och förkortas, eller 
helt och hållet casséras». Det ljumma intresse hon sommaren 1839  menar sig 
möta från både Gustavas och Charlotte Posses sida, gör henne bitter, men hon 
beslutar sig ändå för att »renskrifva sina slägtminnen och så offra allt det 
andra åt glömskan».4 Under den följande hösten arbetar hon, om än ofta i 
djupt missmod, med såväl släkt- som barndomsminnena.

Återföreningen med systern, barndoms- och de tidiga ungdomsårens för
trogna, har väl trots allt varit en tillskyndelse, när arbetet på memoarerna 
tas upp på nytt, men den avgörande impulsen har kommit från litterärt håll. 
Kort efter det Malla talat om sina förväntningar på systerns råd —  den 6 feb
ruari 1838  —  antecknar hon: »Sedan Malla läst Mamsell Bremers och Fri
herrinnan Knorrings arbeten, hade det ock lifvat hennes lust att försöka sig 
på samma bana.»

Fredrika Bremers Teckningar ur hvardagslifvet hade —  liksom Sophie von 
Knorrings Cousinerna —  gjort ett starkt intryck på Malla,5 och när romanen 
Grannarne 1837 kommer ut, får den av henne ett hänfört mottagande. 
Omedelbart känner hon väl jämförelsen mellan den och vad hon själv 
åstadkommit förödmjukande: »Det duger ej det jag skrifvit, det är förfelat.»6 
Men i längden blir verkan en annan: den uppskattning, som kommit två 
kvinnliga svenska författare till del, lockar till tävlan.

Beundran för Grannarne leder till bekantskap och snart också förtrolig 
vänskap mellan Malla och författarinnan. Också med Sophie von Knorring 
söker hon kontakt.7 Under ett besök hos familjen Bremer hösten 1838  kom
mer Malla med en säregen propos. Dagboken den 19  september omtalar: 
»Samtal med Fredrika, åt hvilken jag sade min önskan att lemna henne

4 Mem. ms. 13.8.1839. till S. v. Knorring efter läsningen av Tante
Mem. IV, s. 144. —  Cousinerna är den Lisbeths 191de Testamente. Det blev inled

till form och innehall »bästa Svenska (ro- ningen till flera års brevväxling. (Barbro
man)» hon läst. {Mem. ms. 31.1.1835.) Nelson, Sophie von Knorring. Sthlm 1927,
6 Mem. ms. 20.2.1837. s. 340 ff.)
7 26.2.1839 sänder Malla ett anonymt brev
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ämnen, som hon ej behöfver, men som behöfva henne. Et slags Testamente.» 
Det är tydligen sitt eget minnesförråd M alla vill testamentera till en förmed
lare, som har en mer otvivelaktig skriftställartalang än hon själv. Misstron 
till den egna förmågan består, men —  som hon något år senare bekänner —  
»ämnet var af sa mycken vigt för henne, ja det var nu mera det alåra vig- 
tigaste».8

De två närmaste åren kommer nya eggande impulser, också nu både direkt 
och indirekt från Fredrika Bremer.

I december 18 39  läser M alla Hemmet och utropar betagen: »Ack den som 
kunde skrifva så! anförtro sin saknad, sin längtan och sina tankar åt pap
peret!»9 Författarlusten vaknar på nytt. Olika planer korsar varandra. »Det 
är mig et sådant nöje att skrifva», jublar M alla den 3 januari 1840, »det 
går så lätt, då jag är uprymd. Mån tro detta är blott inbildning?» Hon 
vågar sig in på Fredrika Bremers eget område, en hemskildring i romanform. 
På en och en halv vecka (7 - 18  januari 1840) utarbetar hon sin lilla roman 
Månne det går an?, en motskrift till Almqvists Det går an. A v hennes lit- 
terata Uppsala-vänner vinner den gillande, och Palmblad åtar sig att trycka 
den.1 »Upmuntran är det dock för mig», antecknar Malla, »att kunna vinna 
något bifall med mitt skrifveri.» Denna uppmuntran får omedelbar verkan. 
I dagboken den 2 1  januari 1840 noteras: »Började åter öfverse mina barn
domsminnen, och renskrifva dem.»

Också utanför vänkretsen möter genast erkännande. Den 29 februari får 
romanen en berömmande recension i Upsala Tidning, där det f. ö. inte saknas 
anspelning på Fredrika Bremer som inspirationskälla eller kanske t. o. m. som 
romanens författare: »Den hjertats poesi, den milda, evangeliska anda, som 
wi want oss att älska hos ‘Hemmets’ författarinna, genomflägtar hela denna 
intagande berättelse.»

Med anledning av Månne det går an? får M alla ett smickrande brev från 
Fredrika Bremer: »Jag njuter oupphörligt af klarheten och behaget i 
målningen, af den innerliga naturen i känslor, i sättet att tala, af sanningen 
så i minsta detaljer, som i hållningen af det hela, och denna hur ädel, hur 
vacker! . . .  Godaste Malla! säg mig en sak: —  hvarföre den som kan skrifva 
så, icke skrifver mer?»2

Erkännandet från Sveriges då mest berömda författarinna, uppmaningen 
från henne till fortsatt författarskap, blir avgörande för Mallas beslut att 
helt ägna sig åt det, som hon nu, mer övertygad än någonsin förr, uppfattar 
som sin livsuppgift. Omedelbart efter brevets mottagande skickar hon sina 
släktminnen till Fredrika Bremer för att inhämta hennes råd. Sändningar av 
de följande avsnitten följer sedan regelbundet. Jämte den erfarna yrkesskri-

8 Mem. ms. 4.8.1839. vore som att sätta en ny lapp på et gammalt
0 Mem. ms. 27.12.1839. kläde och att det vore bättre mitt lilla opus
1 Atterbom granskar romanen och rättar bibehölle sin egenhändiga enfald». {Mem. 
språkliga fel. Han vill också tillägga något, ms. 26.2.1840.)
men —  skriver Malla —  »jag sade, att det 2 A. a. II, s. 84.
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bentens råd får Malla också de mest avgörande bevis på uppskattning. Ett 
brev av den 23 december 1840 fastslår auktoritativt, att memoarerna »bör 
tryckas». Den 27 december —  hon har just hört Jenny Lind sjunga Geijers 
Höstsädet —  antecknar Malla i dagboken: »Skall jag ännu lefva, —  skall 
jag hoppas, att det begrafna hoppet också skall åter grönska en gång? Att 
hvad jag giordt —  hvad jag velat godt, hvad jag lemnat af mig i ord på 
papperet, skall hafva något värde? —  Fredrika Bremers bifall är mig en stor 
upmuntran och uprättelse! ! ! »

I brevväxlingen mellan Malla och Fredrika Bremer blir Minnena det 
stående temat under så gott som hela 1840-talet. Åtskilliga partier av dem ut
arbetas i det Bremerska hemmet på Årsta, där Malla tillbringar en del av 
somrarna 1842, 1846 och 1847.

Under intryck av Fredrika Bremers positiva inställning till Minnena erfar 
Malla en författarskapets lycka, som hon knappast tidigare känt i samma 
grad. »Lyckligast är jag här vid min Chifonière», skriver hon den 3 mars 
18 4 1. »Sjelf återgår jag nu med längtan och nöje till min förflutna lefnad», 
lyder en anteckning från den 22 oktober 1843. Utanför den trängre fa
miljekretsen —  på släktgårdarna, hos Atterboms, av Anna Lisa Gei jer, »de 
små Knösarna» och unga vänner som Gunnar Wennerberg —  visas nu ett 
intresse för Mallas Minnen, som väl inte alltid är tillräckligt för hennes högt 
spända förväntningar men som ändå bidrar till att hon »med glädje och ve- 
derqvickelse» kan ägna sig åt sitt »kära skrifveri», »det roligaste ändock\^>? 
Behovet av en medkännande publik förblir ett livsvillkor för henne: »Min 
visa dör —  siungen på en ton, som ingen hör,»3 4

Så får under 1840-talet huvudpartiet av Mallas Minnen den utformning, vari 
det nått eftervärlden.

I september 1843 är Malla färdig med minnena från barndoms- och ung
domstiden i deras omarbetade skick, i augusti 1845 med äktenskapsåren. 
Skildringen av »fredagarnas» gyllne tid, 18 20 -25 , avslutas i oktober 1847. 
Den i april 1850 föreligger hela minnesverket fram till den gräns, utgången 
av år 1835, hon tidigare utstakat. Nu känner hon sig villrådig: åter finns en 
tomhet att fylla. Hos sin unga väninna Thekla Knös söker hon råd, om hon 
skall fortsätta memoarerna eller ägna sig åt författarskap av annan art, t. ex. 
översättning. Rådet blir: »Öf ver sättning kan hvem som helst göra; fortsätta 
kan blott den, som börjat.» »Jag tror», tillägger Malla, »hon har rätt, fastän 
mycket bordt bevisa mig, att jag kanskie aldrig bordt börja! —  Får gå\ »5

I denna stämning av ett vemodigt quand même går Malla ännu en gång 
till verket. Redan två dagar efter det hon menat sig ha slutgiltigt lagt ned 
pennan, griper hon den på nytt och skriver »de fortsatta Minnenas förord».6 
Författarglädjen är inte den samma, som den oftast varit under 1840-talet. 
Grundstämningen anges av uttryck som »tungt och tomt» eller av grämelse-

3 Mem. ms. 21.7.1844; 10.5.1845.
4 Mem. ms. 2.1.1840.
5 Mem. ms. 30.3.1850.

6 Står i Mem. ms. som inledning till 1836. 
Daterat »Den 3 Aprill 1850».
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fyllda reflexioner, där hon summerar sin besvikelse och hopplöshet: »Hela 
min lefnad har varit förfelad och så äfven allt detta skrifveri.»7 Och dock 
bär de sista anteckningar, som berör hennes »skrifveri», alltjämt spår av den 
trotsiga okuvlighet, som hon brukat kalla sin »finska envishet». De lyder —  
dag för dag —  »Skref 1844», »Skrev 1845» osv. till slutåret.

Med utgången av 18 5 1  har Minnena nått ändpunkten. I marginalen date
rar M alla renskrivningen av det sista partiet till januari 1853. Hon skall då 
inom kort fylla sjuttioett år.

A v memoarerna skulle, enligt en bestämmelse av M alla vid 1830-talets 
mitt, de tidigare årgångarna tillhöra Lindblads hustru, Sophie Kernell, de se
nare —  fr. o. m. 18 3 1  —  skalden C. W . Bottiger, »att därmed göra hvad 
honom bäst tyckes».8 I ett testamentariskt förordnande, daterat 2 1  juni i860, 
anförtros dessutom åt honom —  hennes stora sensommarkärlek —  att efter 
Mallas död ta i förvar »den kista, hvaruti befinnes en mängd pappers påsar 
med bref och årens dagböcker». Det blir också han, som —  i samråd med 
Lindblad —  får ansvaret för hennes litterära kvarlåtenskap. I överensstäm
melse med instruktioner från M alla avskiljer han de bifogade breven och 
återsänder dem såvitt möjligt till avsändarna eller dessas arvingar. »En otalig 
hop» bränner han.9 Till den hopen har förmodligen hört också de ursprung
liga dagböckerna. Frågan om memoarernas eventuella utgivande diskuteras 
vid flera tillfällen i brevväxlingen med Lindblad. Medan den till en början 
förefaller att ha lämnats öppen, uttalar sig Bottiger längre fram bestämt mot 
en publicering.1 19 0 8 - 1 1  bringas emellertid memoarerna till trycket av Lind
blads dotter, M alla Grandinson, dock i avsevärt förkortat och delvis bearbetat 
skick; vad de mycket omfattande memoarerna fr. o. m. 18 3 1  beträffar endast 
som en ytterst summarisk översikt.

Författarplaner
När M alla i brev till Kernell 1822  nämner planen på en självbiografi, anger 
hon bland sina motiv också det, att hon inte vill »så aldeles fruktlöst hafva 
genomlefvat en brokig och smärtsam erfarenhet, ifall den i något afseende 
kunde gagna andra». Man kan —  tycks det mig —  här utläsa, att redan från 
början tanken på en framtida publicering föresvävat henne. Tanken får i me
moarernas fortsättning allt tydligare konturer. I skiftande formuleringar 
kommer hon tillbaka till frågan, huruvida vad hon »i ord på papperet» 
lämnar efter sig, i en framtid skall läsas med intresse.2 Själva den ihärdighet, 
varmed hon fullföljer arbetet på memoarerna, vittnar om att de är uttryck för

7 Mem. ms. 2 0 .11.18 5 1.
8 Mem. ms. 10.5.1836. —  »I arfvingars hän
der skola de ej komma». {Mem. ms. 28.5. 
1840.)
9 Brev från C. W. Bottiger till A. F. Lind
blad 15.4.1868.

1 I brev till R. Rudbeck 21.2.1882 anför 
C. W. Bottigers bror Gustaf B. ett dennes 
testamentsförslag, enl. vilket »framlidna 
Öfverstinnan M. S. Silfverstolpes memoarer 
få icke af trycket utgifvas».
2 Mem. ms. 27.12.1840.



en medveten författarambition, och den omarbetning hon på 1840-talet un
derkastar dem, tyder på en strävan att ge dem en så långt möjligt litterär 
form.

Lusten för författarskap har tidigt vaknat hos Malla. I barnaåren låter hon 
fantasin spela kring den verklighet, som omger henne. Som 20-åring leker 
hon med tanken på en novell, Skolhuset, där handlingen utspelas i Edsbergs- 
miljö och hon själv införes som lärarinna, »oberoende genom nyttig verksam
het i et inskränkt kall» men också med ett framtidsperspektiv av kärleks
lycka.3

Författarfunderingarna är inte övergående barnsliga infall. De består. 
»Söka vara lycklig på mitt vis, läsa, skrifva, tänka», blir för husfrun ute på 
Toresta en utväg ur tristessen och enformigheten.4 »Skrifva», antecknar hon 
i mars eller april 18 12 , »skulle jag kunna skrifva något dugeligt, något till 
gagns? —  ty blott som tidsfördrif är dumt.» Det är närmast m:me de Genlis’ 
Souvenirs de Félicie, som väckt hennes lust »att också skrifva något dylikt». 
När hon i april 1820 med »obeskrifligt» intresse läst Samuel Constant de 
Rebecques populära roman Laure ou lettres de quelques femmes de Suisse 
med dess kontrastering av kärlekspassion och passionerat oavhängighets- 
behov,5 antecknar hon: »Mon roman pouvrait ressembler à celui là si j ’avais 
du talent pour le composer.»

Nya planer dyker upp längre fram: berättelser i novell- eller romanform, 
dramatiseringar av sagomotiv, operaämnen.6 * De »teckningar ur vardagslivet», 
som omkring 1830  kommit på modet i Sverige, lockar kretsen kring Malla 
att välja sin egen Uppsala-miljö som bakgrund. Själve Gei jer står till tjänst 
med uppslag. Han hade, berättar Malla den 20 mars 18 33 , »flere gånger 
föreslagit sina vänner att de samfäldt sålunda skulle sammanskrifva en ro
man». Förslaget inger henne tanken att tillsammans med väninnan Alida 
Knos försöka sig på »en slags novell i bref». Kanske är det en liknande 
tanke, som skymtar året därpå, då hon föreslår Bottiger att till honom »som 
till en Idéal varelse» adressera brev, där hon vill »ordna och utgjuta sina tan
kar».1 Särskilt mot slutet av 1830-talet, när hennes Minnen enligt den då gäl
lande planen var fullbordade, arbetar fantasin med olika novelluppslag,8 och 
ännu i maj 1844 får hon idén till »en Roman i La Fontaines genre», tydligen 
med handlingen förlagd till en förtrogen miljö, hennes egen gård Gränome.
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3 Mem. ms. juli 1802.
4 Mem. ms. 26.2.1810.
5 Jfr Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe 
in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in 
der deutschen Romantik. Halle 1922, s.
1 13  f.
6 Mem. ms. 2 1.12 .1832 : »För att afleda och 
utgiuta sina tankar . . .  började Malla en 
slags berättelse i novellform, men som se
dan icke blef fortsatt.» —  Ofta har hon i in
billningen dramatiserat sagan om Hagbart
och Signe. {Mem. II, s. 280.) —  1831

söker hon ordna W. Scotts The Lay of the 
last Minstrel i »acter och Scener» som opera
förslag för Lindblad {Mem. ms. 30.9.1831), 
och 22.9.1840 antecknar hon: »Försök att 
få operaämne af novellen Clara Montgo
mery» (utg. av A. Apel och F. Lauen).
7 Mem. ms. 10.10.1834.
8 I Mem. ms. 13.9.1839 är det upplevelsen 
av ett oväder vid Steninge, som »kunde 
gifva ämne till en novell, beskrifning om 
detta ställe, denna natt —  jag kände lust att 
försöka».



Malla Silfverstolpes Memoarer 49

Den enda äv dessa novell- och romanplaner, som realiseras, är inlägget i Det 
går an-striden med Månne det går an? Här liksom i allt vad Malla skriver 
eller planerar att skriva, är det lätt att spåra inslag av personliga minnen och 
problem. Direkt —  utan fiktion —  kommer dessa till tals i de memoarer, 
som skulle bli hennes enda bestående verk.

■) • V ' • 1 . ; rp i •

'Litterär bakgrund '■
Med sin förening av personlig bikt och tidsskildring har Mallas memoarer 
knappast någon motsvarighet i tidigare publicerad svensk memoarlitteratur. 
Den utomsvenska har däremot kunnat erbjuda incitament och förebilder. In
tresset för memoarer (liksom för historisk litteratur över huvud taget) var 
starkt på Edsberg, och sådana kom att för all framtid höra till Mallas favorit
läsning. Bland självbiografiska författare, hos vilka hon upplevt en känsla av 
igenkännande, nämner hon främst m:me Roland, Rousseau och Goethe.

Få böcker har haft så stor betydelse för Mallas minnesverk som m:me 
Rolands Mémoires. Hon berättar: »Beskrifningen på m:me Roland, hennes 
barndom, hennes tankegång var mycket träffande för Malla, som däri igien- 
kände mycket af sig sjelf och sina idéer.»9 Ännu på 1830-talet står Mé
moires i förgrunden för hennes intresse.

Likheterna mellan den svenska herrgårdsflickan och den unga dam, som 
skulle bli girondismens genius, är också många. Båda upplever barndomen 
och den tidiga ungdomen som »ces temps paisibles de saintes illusions» meil 
gör också sina upptäckter av illusionernas bräcklighet. Båda är »coeurs sen
sibles», dras till ensligheten, till meditationen och introspektionen och dröm
mer om klosterlivets avskildhet, samtidigt som de starkt känner lusten atf 
»behaga» och behovet av svärmiskt tillgivna vänner att meddela sina upp
levelser till. Båda äger en brinnande ärelystnad, finner hos sig ett övermått 
av känsla, svärmar för historiens och diktens hjältar och hjältinnor och iden
tifierar sig med dem. Plutarkos’ skildringar av Aten och Sparta ger näring åt 
deras republikanska idéer. För båda spelar läsningen, studierna, en domine
rande roll. De har samma intresse för uppfostran, samma strävan —- hos 
m:me Roland mer intellektuellt betonad odi med starkare medveten själv
känsla1 —  att forma och i skrift uttrycka sin personlighet. MinnesförmåganJr 
och det intensiva intresset för händelser och platser, förknippade 3med deras 
inre utveckling, är gemensamma drag. En viss skygghet inför sensuella lockel-1 
ser möter hos båda, men pryderi är dem främmande. Liksom m:me RolancF 
lämnar en ohöljd redogörelse för en erotisk upplevelse i den tidiga puber- 
tetsåldern,2 kan M alla realistiskt konstatera sinnenas frestelser. Båda genom-* 
går en personlig utveckling i sitt föirhållande till religionen. Men under det1

(A. a. II, s. 93.)
2 Mémoires de Madame Roland. Nouvelle 
édition critique. Publiées par CL Perron. II, 
s. 30 ff.

4-704512  Samlaren 1970

° Mem. I, s. 291.
1 Fredrika Bremer ställer Mallas ödmjuka 
stränghet mot sig själv i kontrast till själv
godheten hos andra memoarförfattare, »äf- 
ven den eljest storsinnade M:me Roland».



att m:me Rolands innebär en utveckling från religiös tro till upplysnings
filosofins livssyn, går Mallas utveckling i motsatt riktning.

Hos m:me Roland har Malla funnit överensstämmelser också i personliga 
förhållanden och miljö, som bör ha haft betydelse för den form hon ger sin 
framställning av barndoms- och ungdomstiden. Liksom m:me Roland inleder 
hon memoarerna med en släktöversikt och presenterande karakteristiker, ger 
detaljerade skildringar av uppväxtmiljön och dess personligheter, skisserar 
för barnets och den unga flickans karaktär belysande episoder och redogör 
noggrant för den litteratur, som haft betydelse för henne. Särskilt ungdoms
årens dagboksutgjutelser kan i sin patetiska stilisering erinra om sådana i 
m:me Rolands självbiografi. Men mot den litterärt avvägda, behärskade be
rättarstilen i denna avtecknar sig i Mallas memoarer omedelbarheten, impro
visationen.

I Rousseaus Confessions är det mycket, som Malla bör ha stått främmande 
för. Framförallt är ungdomsmiljön där en helt annan än hennes. Men man 
kan lätt förstå, att hon känt frändskap med deras författare och att de —  när 
hon först läser dem 18 17  —  kunnat ge incitament till tanken på egna me
moarer. Subjektiviteten, självupptagenheten, självanalysen, uppfattningen om 
särställningen i tillvaron är gemensamma drag. »Något hos mig», skriver 
Malla den 20 mars 18 33 , »är olikt andra, och jag är ensam af mitt slag.» 
Idyllstämning och grämelse, vänskapsutgjutelser och lidelsefulla förebråelser, 
hängivelse och en aggande känsla av misskändhet kan hos båda stå sida vid 
sida. Oförbehållsamt redovisas här som där egna och andras svagheter.3 
Liksom Confessions är Mallas memoarer på en gång bikt, självförsvar och 
uppgörelse med omvärlden.

När Malla 18 14  för första gången lär känna Goethes Aus meinem Leben, 
spårar hon genast något befryndat mellan sig själv och diktaren. »Godt, 
herrligt», säger dagboken, »att vara med varelser, som i högre, mer utveklad 
grad ega de egenskaper, som hos mig måste fördöljas och qväfvas! Känsla 
af nöje och oberoende —  ovanligt lif!»4 Sommaren 1829 —  samtidigt med 
att hon på Edsberg söker forma sina minnen från 1800-talets början —  blir 
»de ensliga stunderna i Thurelund med Goethes Aus meinem Leben . . .  de 
äldra bästa och oförgätligaste för Malla». Hon utropar: »Makalöse, oöfver- 
träffelige författare! —  med hvilken obeskriflig känsla af förtjusning har 
jag i denna bok äfven funnit många af mina minnen förnyade, återkallade, 
uplifvade! —  Du åldrige Vise! Du är mig ej främmande.»5

Då Malla talar om den makt att »återkalla» och »uplifva» hennes egna 
minnen, som utgår från Goethes självbiografi, har hon väl främst syftat på 
det utpräglade sinne för den konkreta detaljen, för belysande episoder, för 
psykologiska iakttagelser, som hör till dess kännetecken. Det är också hennes.
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3 Mallas berättelse om hur hon tjuvläser en I, s. 150 ff.)
väninnas brev {Kem. I, s. 17 1)  är i viss 4 Mem. II, s. 247.
mån en parallell till Rousseaus om det 5 Mem. IV, s. 148; Kem. ms. juli 1829.
stulna bandet. (Les Confessions. Sthlm 1812 .



Gemensam är likaledes utvecklingstanken: liksom Goethe söker M alla visa, 
hur personligheten danas under inflytande av miljö och upplevelser.

Men vad Malla för sina memoarer kunnat hämta ur Aus meinem Leben 
är i första hand entusiasm för uppgiften, inspiration till fortsatt arbete enligt 
egna förutsättningar, knappast direkta mönster. Den litterära nivåskillnaden 
är —  här som i fråga om Confessions —  för brant. Olikheterna är också på
fallande. Den personliga utvecklingen avser hos Goethe främst den intellek
tuella bildningsgången, hos M alla den moraliska. Mot Goethes systematiska 
framställning med dess breda, ofta nära nog fristående översikter och dess 
stränga urval av minnesbilder står Mallas impressionistiska skildringsteknik, 
där miljön träder fram väsentligen indirekt, som moment i de flödande pri
vata hågkomsterna. Medan hos Goethe skildringen av individuella upplevel
ser har ett dubbelt syfte: att belysas av tidsmiljön och att belysa den, är hos 
henne allt koncentrerat till det personliga. Dagboksanteckningarnas stora 
roll i Mallas memoarer bidrar slutligen till att ge vad hon berättar prägeln 
av ett lidelsefullt närvarande. Goethes Aus meinem Lieben är ett lugnt —  
ibland magistralt ironiskt —  tillbakablickande.

Också skönlitteraturen i ordets inskränkta mening ger bidrag till memoa
rernas stämningston och form.6 Framförallt gäller detta ungdomsårens läs
ning, som M alla f. ö. gärna återvänder till. För henne —  bokslukerskan —  
glider verklighet och litterära intryck samman och speglar varandra. Littera
turen »exalterar» hennes känsla, »upskrufvar» hennes inbillning, ger henne 
ideal att efterlikna; hon identifierar sig med dess gestalter, tolkar i dem in 
sina egna livsproblem. Ännu långt upp i medelåldern är den på detta sätt 
för henne en personlig angelägenhet. Så småningom förändras väl något för
hållandet till vad hon läser; reflexioner och karakteristiker blir mer värde
omdömen än hjärteutgjutelser. »Förmågan att blifva förtjust är förbi», an
tecknar hon den 1 1  september 1847. Men också då tjänar urvalet och reak
tionerna till belysning av hennes personlighet och därmed till belysning av 
de minnesanteckningar, som alltmer blivit hennes egentliga livsinnehåll.

Den tidiga ungdomsläsningen domineras av fransk litteratur. »Hvarföre 
älskar jag Frankrike så mycket?» frågar sig Malla 18 14 . »Är det som fru 
Rolands, fru Genlis’ fädernesland? Florians —  det språk hvarpå Rousseau 
skref —  min ungdoms käraste författare! »7

Florian är för 1790-talets högreståndsungdom introduktören i litteraturen. 
Hans skådespel står ofta på repertoaren vid Edsbergs-kretsens dramatiska öv
ningar, och för Malla hör hans roman Numa Pompilius till de första böcker 
hon erinrar sig med förtjusning ha läst. »Den bidrog också», skriver hon, »till 
den exalterade beundran för krigiska bedrifter som blef ett grunddrag hos 
henne.»8
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6 Alltifrån oktober 1801 för Malla läselis- dessa har emellertid, tydl. i samband med 
tor, som införes i memoarerna. De sista åren Bottigers genomsyn, utrensats.
(fr. o. m. april 1849) nöjer hon sig dock 7 Mem. II, s. 240.
med en hänvisning till bifogade sådana; 8 Mem. I, s. 44.



Med Rousseaus Émile gör Malla sin första bekantskap i de tidiga ton
åren, sedan ofta förnyad. Hos Sophie, romanens kvinnliga huvudperson, fin
ner hon »en slags lösning på sin egen gåta»; Sophie blir »henne klar genom 
de likheter hon därmed kände innom sig».9 Känslans ömtålighet, fantasins 
livlighet, längtan efter kärlek och svårigheten att finna dess värdiga föremål 
—  allt drag, som Rousseau betonar hos Sophie1 —  bör ha varit igenkän- 
ningstecken. Igenkännande, självbespegling, är också, vad La nouvelle Hé
loïse bjuder henne. »Julie m’a rappellé à moi-même», utropar hon i ok
tober 18 12  efter en omläsning av den stora kärleksromanen. » .. .  Oh! Génie 
sublime, coeur passionné et sensible, mes bénédictions sur ta cendre! »

Favoritförfattaren är emellertid m:me de Genlis, sekelskiftets auktoritet 
inom mondän ungflickspedagogik och sentimental erotik. I hennes oräkne
liga romaner och skådespel söker Malla förebilder för sin självuppfostran, 
personifikationer av sitt hjälteideal, rådgivare i vänskapens och kärlekens 
mysterier. Redan i 1 1 -årsåldern fängslas hon av uppfostringsromanen Adèle 
et Théodore och planlägger sina studier efter dess anvisningar —  en kombi
nation av idéer från Fénélon och Rousseau.2 Souvenirs de Félicie är bland 
de verk, som väcker hennes författarambition,3 och med ett försök till pas
tisch på Le Palais de la Vérité når hennes memoarer en höjdpunkt i fråga 
om karaktärsteckning och livfullhet.4 Den exalterade idealismen i m:me de 
Genlis’ romaner, passionsmålningen, böjelsen för det romaneska, reflekteras 
hos Malla, både i hennes konkreta upplevelser och i hennes tolkning av dem. 
Romanen framför andra är La duchesse de la Vallière, som M alla första 
gången läser 1804 »med et för henne farligt nöje» och sedan åter och åter 
igen. Den utvecklade, skriver hon, »hennes egit hjertas hemligheter, gaf ord 
åt förqväfda känslor».5 Sin beundran för m:me de Genlis förblir M alla tro
gen. I början av deras bekantskap söker hon förmå fosforisthövdingen At- 
terbom att uppskatta hennes älsklingsromans förtjänster, och i Berlins litte
rärt avancerade salonger hävdar hon m:me de Genlis’ jämställdhet med den 
franska romantikens banbryterska, m:me de Staël.6

Memoarerna nämner också andra representanter för sekelskiftets franska 
kvinnoroman. Elisabeth Montolieus Caroline de Lichtfield, som Malla läser 
redan som 12- och 14-åring och som hon ännu 18 33  kallar sin »favorit
roman»,7 har ett motiv, som för henne själv länge är ett huvudproblem: hur 
en ungdomspassion overvinnes genom en kärlek, byggd på aktning. I den bal
tiska baronessan Julie-Barbe Krüdeners (på franska skrivna) passionsroman 
Valérie möter hon en kärlek, »sådan den lefde i hennes drömmar, öm, varm, 
trofast i döden».8 »Med nöje och interesse» följer hon i m:me Cottins roma

4 Mem. ms. mars 1822. Jfr C. Santesson, At- 
terb om studier. Sthlm 1932, s. 7 ff.
5 Mem. II, s. 27.
8 Mem. II, s. 281; IV, s. 55.
7 Mem. I, s. 80; Mem. ms. sommaren 1796; 
31.8.1833.
8 Mem. II, s. 16.
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Mem. I, s. 147; Mem. ms. 8.2.1804.
1 Jfr Rousseau, Émile ou De Véducation. 
Sthlm 1817. III, s. 91, 98 h, 10 1, 117 .
2 Mem. I, s. 77 f. —  Jfr J. Harmand, 
Madame Genlis. Sa vie intime et politique 
1-746-1830. Paris 19 12, s. 512.
3 Jfr ovan, s. 48.
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ner kampen mellan sinnlig passion och djupare själsgemenskap.9 M:me de 
Staëls Corinne har »stycken som väl och sannt tekna et älskande qvinno- 
hjerta —  och mycket däri var Malla väl bekant». I dagboken gör hon 
under höstmånaderna 1807 långa utdrag ur romanens reflexioner om kärle
kens »mystère», växlingen mellan innerlig förtrolighet och kyligt främling
skap, och i dess huvudperson känner hon igen sig själv »till känsla och 
enthousiasme».

På Mallas litteraturlistor under åren omkring 1800 står, utom de nämnda, 
en lång rad franska modeförfattare: Marmontel med sina Contes moreaux 
till dygdens lov; en företrädare för »le genre sombre» som Arnaud, vars 
skräckromantiska passionsskildring Adelson et Salvini »fäste sig djupt i M al
las sinne»; moraliskt vågade romanskribenter som Laclos, Restif de la Bre
tonne, Louvet och Pigault-Lebrun, vilkas »lättsinniga och retande vällustiga 
kärlekshistorier» väl kunde ge »en elak smak» men också »utveklade i flere 
af seenden hennes begrepp».1

På 1820-talet kommer i litteraturuppgifterna den franska litteraturen något 
i skuggan för den engelska. Men under 1830- och 1840-talen följer Malla 
den med förnyat intresse. Reaktionen är ambivalent. De tre stora är för henne 
Victor Hugo, Balzac och Sue. Hos dem finner hon »et omäteligt djup af 
snille och människiokännedom», »excellente peinture de moeurs», något »ti
taniskt»,* 1 2 men tillika förkärlek för grymhet och brott. Radikalismen och 
dragningen till det »okyska» i George Sands romaner kallar fram den åld
rande Mallas ogillande, men samtidigt tillerkännes författarinnan »du Génie 
sans doute, de la vérité, du coeur».3 Lamartine, vars Jocelyn lockar till »ljufva 
tårar»,4 intresserar dock mest som revolutionens hävdatecknare. Chateau
briands Souvenirs d’Italie har M alla läst redan 18 17 , men en djupare förtro
genhet med hans verk får hon först mot slutet av 1840-talet, alla med »un 
style riche et parfait, des sentiments profonds et un génie fécond».5

Inflytandet från Mallas franska skolning har främst gällt känslolivet, själs
rörelserna. Det har även satt stilistiska spår. Dagbokscitaten i memoarerna —  
särskilt i partierna från ungdomsåren ofta på franska —  har åtskilligt av 
den patetiska retorik, den antitetiska uttrycksfullhet, de välberäknade kaden
ser, som i hennes franska litteraturläsning är ett arv från 1600- och 1 7 oo
talens franska klassiker.

Engelsk litteratur lär M alla till en början känna i fransk eller svensk över
sättning. Genom Richardsons Charles Grandison och Fanny Burneys Cecilia, 
Eveline och Camilla introduceras hon på 1790-talet i en vardagsrealism, som 
hennes franska läsning då inte haft någon motsvarighet till.6 Längre fram

Mem. II, s. i i 5, 228. Jfr Kluckhohn, a. a., det (31.10 .1834) och Le Ju if errant (aug.
s. 108 f.
1 De citerade uttrycken hämtade från Mem. 
ms. hösten 1795; maj 18 10 ; Mem. II, s. 
178; I, s. 16 1.
2 Omdömena gäller Nôtre Dame de Pa
ris (Mem. ms. 19.9.1836), Eugénie Gran-

1845).
3 Mem. ms. 29 .11.1839 ; mars 1838.
4 Mem. ms. 20.1.1838.
5 Mem. ms. 31.1.1849.
0 Mem. I, s. 135 (Charles Grandison). 1796 
läser Malla Cecilia och Eveline, 1799 Ca-
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kompletteras beläsenheten med bl. a. Richardsons Clarissa och Goldsmiths 
The vicar of Wakefield.'

Med sina levande tavlor av engelskt liv, sin inlevelse i den unga flickans 
reaktioner inför valet av make8 har särskilt miss Burney med all sannolikhet 
haft betydelse för memoarernas skildring av Edsbergs-miljön och av den unga 
Malla själv. Till samma generation som Fanny Burney hör Maria Edgworth, 
som Malla dock får kontakt med först på 1830-talet. Romanen Helena blir 
då —  vid sidan av Elisabeth Montolieus Caroline de Lichtfield —  hennes 
»favoritroman». Dess »obeskrifliga finhet och djup» gör den till »et qvinligt 
mästerstycke», och i en av dess personer, den kloka men kärva Esther Claren
don, återfinner Malla något av sitt eget kynne.9

Samtidigt med den engelska familjeromanen fascinerar Ann Radcliffes 
The Mysteries of Udolfo och Lewis’ The monk Mallas fantasi och bidrar att 
»göra henne känsligare för alla intryck både af naturens skiönheter och hjer- 
tats hemligheter».* 1 Andra sidor av engelsk förromantik representeras av 
Sterne-epigonen Mackenzies The Man of Feeling —  15-årig gör Malla långa 
utdrag därifrån —  och Ossian-avsnitten i Goethes Werther.2 Också frans
mannen Arnaults retoriska tragedi Oscar, Ossians son för henne in i den os- 
sianska stämningsvärlden och lockar henne t. o. m. till försök i patetisk prosa
lyrik.3 På engelska läser hon 18 12  Ossian »med enthousiasme».4

Förhållandet till engelsk familjeroman och förromantik återspeglar två 
förhärskande drag i Mallas läggning: verklighetsinriktningen och dragningen 
till exalterad känsloromantik. De dragen kontrasteras särskilt tydligt i det 
intresse hon fr. o. m. 1820-talets början ägnar Walter Scott och Byron.

Sin första bekantskap med Byrons diktning gör Malla i mars 1822, då hon 
läser The Giaour, men det är framförallt under de upprörda åren mot 1820- 
talets slut hon i den söker resonans för sina depressionsstämningar. Han var, 
berättar hon från april 1828, »hennes Kärlek denna tid! —  hvar afton läste 
hon Byron och hennes drömmar buro hans namn». Under 1820-talet och 
1830-talet —  periodvis också senare —  fyller Walter Scotts historiska roma
ner Mallas läseförteckningar. Medan Byron visar »himlen eller helfvetet», 
ömsom inger »beundran och fasa», är stämningen hos Scott »en viss sansad 
svalka».5 Hans verk är »lika underhållande för tanken som lugnande för 
hjertat». De visar »mycket förstånd och djup människiokännedom», skapar 
»lugn trefnad», »förskiönar verkligheten».6

Något av det som fängslat Malla hos Walter Scott finner hon också hos 
två amerikanska författare, Irving och Cooper. Beskrivningen av engelskt 
lantliv i Irvings Sketch book och Bracebridge hall återväcker under Berlin-

milla. Jfr O. Sylwan, Realism i 1700-talets 
roman. G. H. Å. 19 11 : 1, s. 12 f., 44.

Mem. II, s. 318; Mem. ms. december 1822. 
8 Jfr D. Cecil, Poets and story-tellers. Lon
don 1949, s. 80 f.
0 Mem. ms. 20.3 och 6.10.1835.
1 Mem. I, s. 217; Mem ms. maj 1799.

2 Mem. ms. februari 1797; Mem. I, s. 218.
3 Mem. I, s. 218.
4 Mem. II, s. 208.
5 Mem. ms. 28.3.1826; Mem. III, s. 77.
6 Mem. ms. december 1822; 27.4.1826; 
28.3.1826.
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vistelsen hennes ungdomserinringar.7 Med sin förening av »förskiönad verk
lighet», fantasieggande mystik och problematiska karaktärer torde Bulwer vid 
sidan av Scott under 1830-talet och början av 1840-talet ha varit den engelske 
författare —  en något banaliserad kombination av Scott och Byron —  som 
närmast motsvarat Mallas smak. Uppskattning —  om än mer summarisk —  
ägnar hon också mer utpräglade realister. Charlotte Brontës Jane Eyre 
läser hon »med nöje och djupa tankar», och hennes Shirley har hon lust att 
Översätta; om Dickens och Thackerays romaner har hon omdömen som »san
ning och skarpsinnighet», »präktig», »med nöje och stort bifall».

Den tyska litteraturen —  också den tidigast i översättning —  erbjuder 
M alla en liknande konstellation av motsatser som den engelska.

I hennes ungdomsmiljö ingår stämningar från Goethes Werther-roman 
som element i livsatmosfären. Redan när hon är tio år, hör hon den läsas 
i översättning, och hon »upskrufvade sig sjelf till en känsla därvid, som hon 
naturligtvis ej erfarit om hon ej haft den vanan att härma de äldres affekter 
och omdommen».8 Vad som varit härmning blir natur: senare intygar hon, 
att intrycken överensstämt med hennes »ursprungliga rigtning».9 Sambandet 
med entusiasmen för den engelska förromantikens Ossian-stämningar har hon 
ju själv betonat.

Huvudparten av den tyska litteratur, som M alla på 1790-talet och de 
närmast följande åren kommer i beröring med, hör till en populär genre, 
där en handling i vardagsmiljö förenas med en moralisk grundsyn, befryndad 
med den engelska familjeromanens. Inte sällan har den en tendens, riktad mot 
den florerande känslosamheten. Så är t. ex. fallet med två romaner, som hon 
själv menar ha betytt mycket för hennes inställning till kärleken och äkten
skapet: Wilhelmine Caroline Wobesers Elisa oder das W eib wie es sein sollte 
och Friedrich Rochlitz’ Amalia W ill.1 A v samma typ är Joachim Heinrich 
Campes Väterlicher Rat für meine Tochter, som —  skriver hon till en vä
ninna 1802 —  »har uplyst mig huru långt jag är ifrån det mål jag bör efter- 
sträfva».2 Helt i förgrunden står emellertid två av tidens mest populära och 
inflytelserika författare, Kotzebue och Lafontaine. Kotzebues skådespel hör 
till Mallas allmännaste teaterupplevelser, och de båda författarnas romaner, 
där sensualism blandas med moraliserande idyll, skänker henne »rörelse och 
förtjusning». Särskilt kom Lafontaines romaner att betyda mycket för henne. 
Han ger henne förebilder åt hennes egna litterära försök. Högläsningen som
maren 1802 på Edsberg av Landtpresten är samtidig med hennes fantasilek 
kring den lantliga idyllen Skolhuset, och 1844 rör sig författarplanerna om 
en roman »i Lafontaines genre». På 1820-talet intas en liknande plats av 
Johanna Schopenhauer. Hennes roman Gabriele är »Mallas käraste nöje», 
just när hon 1822 börjar skriva sina Minnen. 1826  försvarar hon både denna

7 Mem. ms. 26.1, 23.2, 12.4.1826. 1803 (Rochlitz).
8 Mem. I, s. 60. 2 Brev till Charlotte Adlermarck 30 .11
9 Mem. II, s. 195 f- 1802. (K. B.)
1 Mem. ms. januari 1799 (Wobeser); maj
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och andra romaner av Johanna Schopenhauer mot Berlin-salongernas kritik.3
Mot slutet av Edsbergs-tiden och åren närmast därefter inviges Malla i kul

ten av den mogna tyska klassicismen. I Schillers och Goethes dramer finner 
nrhon nya föremål för sin hjältedyrkan. Don Carlos står för henne »obeskrifligt 

öfverjd lt hvad hon hittils läst»; Wilhelm Meisters Lehrjahre hänför henne 
med sin »rikedom af snille, kraft och phantasie».4 Med djup personlig in
levelse men med »et sorgligt förvillande intryck» läser hon våren 18 12  Die 
Wahlverwandtschaften. Klassicismens harmoniideal präglar den kärleksupp- 
fattning, som hon möter i Caroline von Wolzogens roman Agnes von Li
lien —  i Tyskland till en början ansedd som Goethes verk.5 På gränsområdet 
mellan förromantik och nyromantik rör sig en författare, som för Malla öpp- 

;nar nya inblickar i »hjertats hemligheter». 18 17  är läsningen av Jean Pauls 
Titan hennes »högsta nöje», och i Lianes anteckningar finner hon där »skiönt 

mtveklad mången outredd tanke och känsla, som hon tyst erfarit och någon 
gång försökt att sätta på papperet».6 Reflexionen är från samma år som tan
karna på en självbiografi för henne börjat få en tvingande aktualitet.

Till den tyska nyromantiken —  fr. o. m. 1 8 10-talets mitt inom hennes lit
teratursfär —  står Malla knappast i något djupare personligt förhållande. 
Novalis kallar hon visserligen 1822 sin »lieblingsläsning», den »mystiska 
grunden» I Werners Die Söhne des Thales fyller henne med »nya tankar», 
»med mycket nöje» läser hon Dorothea Schlegels roman Florentin, och för 
Fouqués forntidsromaner har hon ett bestående intresse.7 Men för övrigt rea- 

(gerar hon med en blandning av sval beundran och kritik. Alltjämt är hon -— 
som hon 1807 sagt om sig själv —  främmande för »metaphysiskt grubbel».8

Under de båda sista årtionden, som memoarerna omspänner, intar tysk lit
teratur —  bortsett från Goethe, och Schiller, vilkas samlade verk då syste
matiskt genomgås —  en underordnad plats. Också här följer M alla visser
ligen med utvecklingen; man möter namn som Heine, W illibald Alexis, Stif
ter. Men intresset är avgjort mindre än för engelsk och fransk litteratur. Den 
mest läste tyske författaren är Ida von Hahn-Hahn.

Den svenska nyromantikens koryféer och epigoner blir Mallas nära vän
ner, deras verk ägnar hon en kärleksfull beundran. Men vad som i dem berör 
henne personligen är inte det filosofiska djupsinnet. För henne representerar 
den nyromantiska diktningen väl snarast en innerligare skiftning av stäm
ningar, som hon i ungdomen —  inom svensk litteratur —  hänförts av hos 
Lidner och Thorild; i Skjoldebrands Tancrède och Clorinda och Her
man von Unna. För de patetiska tonfallen hos Leopold blir hon aldrig okäns
lig; om och om igen citerar hon i memoarerna ur hans Oden: »O villans 
ljufva tid! O mina förra år!» Det är något av samma patos hon beundrar

3 Mem. III, s. 73; IV, s. 49. 6 Mem. II, s. 287.
f Mem. I, s. 275; II, s. 247. 7 Brev till Kernell 18.6.1822; Mern. II,
5 Mem. I, s. 331. Jfr Kluckhohn, a., a., s. s. 3 13 ; III, s. 2 1; II, s. 231, III, s. 1,0, 18.
2 3̂ f- 8 Mem. II, s. 125.
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hos Ling i »Agnes guddomliga chörer».9 Den svenska prosalitteratur, som 
växer fram, motsvarar hennes intresse för människor, för deras omgivning, 
deras öden och deras hjärtans hemligheter. Hennes beundran för Almqvist 
som poet, som miljö- och människoskildrare är stark, trots förvirringen inför 
allt »smaklöst, trivialt, vansinnigt» och de djup? där hon »ej rätt kan skiönja 
gpund eller botten».1 Hon står inte ens oberörd inför den fascination, som ut
går från Ariman-gestalten. Ormus och Ariman är, säger hon 1829, »kan
hända det jag bäst förstått af allt hvad jag hört läsas af denna författare».* 1 2 
Det är intresset för konkret liv, som låter henne känna så varmt för Fred
rika Bremer och som fängslar henne hos en dansk realist av en på en gång 
äldre och yngre skola som fru Gyllembourg.3

Stil och komposition

Hur långt 1840-talets omarbetning av Mallas memoarer gått är omöjligt att 
säga, eftersom den första versionen inte blivit bevarad. Någon ledning ger 
uppgifterna om den tid, som använts för de olika avsnitten. Tydligt är, att 
skildringen av barndoms- och ungdomstiden fått den omsorgsfullaste utarbet
ningen. Själv har hon ju konstaterat, att intresset mattats, när hon hunnit 
fram till de senare skedena. Ingressen till 1807 års minnen anmärker: »Dag
boken blir hädanefter utförligare och kan oftast följas.» De »fortsatta min
nena» (fr. o. m. 1836) utgör knappast mer än ett urval av hennes journal. 
Mer och mer ersätter hon också de utdrag ur vänbrev, som tidigare fått 
komplettera hennes egen framställning, med hänvisningar till bifogade (nu 
bortrensade) brev. Följdriktigt reducerar hon fr. o. m. 1828  års minnen me
moarernas titel till »Supplement till bref och dagböcker».

Ur formens synpunkt har Mallas memoarer blivit föremål för åtskillig kri
tik. Redan Fredrika Bremer anmärker på stilistisk vårdslöshet och framhåller 
behovet av koncentration. Senare kritiker har ibland varit stränga. Man kan 
måhända bortse från att Henrik Schiick i hastigheten berövar M alla all 
»egentlig begåvning».4 Men en fin kännare av tiden och sensibel stilist som 
Carl Santesson anser henne som en —  i regel —  »klen skribent»,5 och Klara 
Johanson talar om fullkomlig brist på »talang och all ansats till ordkonst», 
om »stilens hjälplösa och kantiga tafatthet», om avsaknaden av »överblick, 
anordning, kombination».6

Omdömen som dessa innehåller väl mycken sanning. I fråga om språklig 
korrekthet lämnar memoarerna en hel del övrigt att önska. Själv klagar 
M alla över att hon inte fått någon grammatisk skolning.7 Upprepningar av 
situationer,. personomdömen, känsloutgjutelser och triviala bekymmer kan

91Merri. II, si 214.
1 Mem. ms. februari 1834; brev till Malla 
Lindblad 4.12.1852.
2 Mem. IV, s. 159.
3 Under 1840-talet nämner Malla ofta fru
Gyllembourgs arbeten (till en början upp

fattade som verk av Heiberg, utgivaren) 
med understruket erkännande.
4 111. sv. litt.hist. 3:e uppl. V, s. 210.
5 Atterb om studier. Sthlm 1932, s. 12.
6 A. a., s. 98, 96.
7 Mem. II, s. 198.
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leda till en tröttande monotoni. Väsentligt och oväsentligt blandas utan hän
syn till proportionslagar. En något mer genomtänkt komposition finner man 
bara i de delar, som behandlar tiden fram till Mallas giftermål.

Men som helhetsomdöme förefaller kritiken orättvis. Träffande är däremot 
Erik Hedéns karakteristik: det märkliga med Mallas memoarer är, »att de 
alldeles icke äro litterära men dess mer stilistiska, icke till formen men till 
lynnet konstnärliga». Malla har, säger han, konstnärens förmåga att »upp
taga och återge upplefda intryck i just den färg och skärpa, som lifvet gett 
dem själft». De upplevelser, som gjort starkast intryck på henne, »bilda en 
kärna, kring hvilken de andra naturligt och utan att skymma gruppera sig».8

Den stilistiska »tafattheten» kan inte sällan med lika rätt benämnas ome
delbarhet, en fordringslös enkelhet, identisk med känsla för »lif och sak».9 
Oförbehållsamt berättar Malla, vad hon känner och tänker och vad som till
drar sig omkring henne. Hennes språk har —  med alla sina formella brister 
—  en naturlighet, som tidens litterära prosa ofta saknar. »Jag känner», skri
ver en vän om hennes brev, »ingen som till den grad som N i kan uttrycka 
sin personlighet i hvad hon skrifver . . .  N i kan ej vara anonym.»1 Omdömet 
kan gälla också memoarerna. Även då man anar anknytning till ett visst 
stilmönster —  som i resejournalens många Ehrensvärdskt lapidariska konsta
teranden: »såg där flickor i skånsk drägt», »Här är sällsynt att se vackra 
fruntimer» —  kvarstår ett intryck av personlig språkkänsla.

Här och var lyses f. ö. framställningen upp av temperamentsbetonade färg
stänk, som skulle kunna kallas »ordkonst». En ung björkskog med vita stam
mar och ljusgröna löv lockar till en nästan »Frödingsk» metafor: den blir en 
grupp »balklädda flickor».2 Omedelbarheten kan bli lekfull naivism, som då 
Malla inför kronprins Oskars förmälning i Storkyrkan önskar sig vara »en 
fluga för att sittande på ärkebiskopens mössa rätt kunna få se och betrakta 
det skiöna, älskvärda unga paret».3

Med uddighet och ironi kan Malla återge sina iakttagelser av mänskliga 
svagheter. Den konventionelle konversatören får blixtbelysning i en lakonisk 
formulering: »sökte qvickhet och fann den sällan», liksom den pretentiöse 
dilettanten i en spefull anmärkning om konstentusiasten general Hårds 
» halfva konstsinne och säkra okunnighet».4 Ironin blir frän sarkasm i karak
teristiken av skalden Tegnérs hustru: »obildad med poetisk öfverstrykning», 
och av den Lundensiska professorsfrun Euphrosyne Palm: »såg mig ut att 
genom stränga omdommen bestraffa allt annat slags interesse än det hon sjelf 
kan erfara, som ej föreföll mig särdeles vidsträckt».5

Ofta finner hon kongeniala uttryck för själens dolda rörelser. Hon kan 
spegla ambivalensen i en intensiv lyckokänsla, som när den 18-åriga känner 
sig digna under sällheten över all ömhet, som omger henne: »och hon grät

8 A. a., s. 2 f.
0 Hedén, a. a., s. 3.
1 Mem. III, s. 220.
2 Mem. III, s. 22.

3 Mem. III, s. 88.
4 Mem. I, s. 340; Mem. ms. 6.4.1830.
5 Mem. IV, s. 96; Mem. ms. 5.7.1825.



i förväg öfver framtidens saknad», eller den associativa förbindelsen mellan 
nuet och det förflutna, som när den åldrande tecknar ned sina minnen: »ve
modig Öfver mitt dåvarande vemod».6 Med fin intuition väger hon mot 
varandra medvetet och undermedvetet, fantasins lockelse och ett djupare 
känslokrav: »Kanhända min imagination har del däri, men huru skall jag ur
skilja dess verkningar från hjertats röst?»7

M alla saknar inte heller sinne för satsernas rytm. Under omarbetningen 
av memoarerna på 1840-talet är hon angelägen att låta dem högläsas för att 
få »höra huru det låter».8 En avgörande upplevelse, ett intryck eller en stäm
ning koncentrerar hon gärna i ett tungt slutfall, föregånget eller efterföljt av 
en markerad paus. Hon berättar t. ex., hur hon ibland i större sällskap mö
ter den man hon då —  1809 —  håller av: » —  och hennes hjerta klappade 
och hennes kinder lågade», eller hur de skiljes åt efter en kyss: » —  och rå
kades aldrig mera sål »9 Hon tycker sig —  1825 —  märka kyla och beräkning 
bakom den ömhet, som visas henne: »Detta tänkte Mallas förnuft, men hen
nes hjerta älskade.»1

Personligast träder M alla oss till mötes i memoarernas frikostiga utdrag ur 
dagboken. Medan hennes försök —  från barndomen och sedan allt framgent 
—  att forma sina tankar och känslor till vers mycket sällan når över det 
valhänta epigoneriets gräns, kan dagbokscitaten äga en uttrycksfullhet, som 
suggererar och griper. Det är framförallt i dem, som memoarernas litterära 
värde koncentreras. Men också utanför dagboken, i de egentliga minnes- 
skildringarna, har den intensitet i reaktionerna, som är Mallas lycka och 
plåga, gett memoarerna deras särprägel. Få andra svenska författare har bli
vit så ett med sitt verk som de uppsaliensiska »fredagarnas» värdinna.

Det stora kompositionsproblemet har varit avvägningen av minnesdetal- 
jernas roll i helheten. Särskilt i barndoms- och de tidigare ungdomsminnena 
förekommer väl mer översiktliga miljöteckningar, men ju starkare dagboken 
kommit att prägla framställningen, desto tydligare gör det rent kronologiska 
schemat —  krönikans —  sig gällande. Detalj fogas till detalj. Från olika håll 
har M alla fått sig påpekat, hur nödvändig en gallring måste vara, och hon 
har själv insett det. Men inför Fredrika Bremers krav på en sådan har hon 
sitt svar till hands: »Hon har visst rätt —  men ändå måste jag skrifva så och 
ej utesluta något som ännu lefver i mitt minne.»2 Det är här nog i första 
hand fråga om en ömsint trofasthet mot alla hågkomster från det förflutna. 
Hon talar själv om det »ovanliga minne i hvad man vanligen anser som 
småsaker», den »trofasthet i intryck som giorde, att intet som angeck dem 
hon älskade för henne var obetydligt».3 Men det är också fråga om en åt
minstone halvt medveten tanke, att endast så låter sig det förflutna rekon
strueras i en suggestiv minnesbild. Med gillande citerar hon i juni 18 15  ur 
en tysk roman: »Besteht unser ganzes Leben nicht aus Fragmenten, die die

6 Mem. I, s. 219; Mem. ms. 28.4.1836. 1 Mem. Ill, s. 13 1 .
7 Mem. ms. juni 1805. 2 Mem. ms. 11.5.1842.
8 Mem. ms. 12.2. 1841. 3 Mem. III, s. 96.
9 Mem. II, s. 165 f.

Malla Silfverstolpes Memoarer 5 9



6 o Paul Fröberg

Erinnerung daraus für uns sammelte?», och den 20 maj 1829 skriver hon, att 
hon vill »samla till ett de strödda bilderna af det förflutna», samla fragment 
och foga ihop dem till en helhet.

Just enskildheterna, det skenbart oväsentliga, kan ge en förnimmelse av 
verklighet. »Cest à cette multitude de petites choses, que tient l ’illusion», 
säger Diderot cm Richardsons romaner.4 Hans ord träffar i många fall in på 
Mallas memoarer. Tillsammans med de talrika dagbokscitaten kan den 
snabba anhopningen av enskildheter dessutom inge en känsla av samtidighet 
med skeendet, av att det som händer utspelas inför våra ögon. Fredrika Bre
mer har —  oberoende av sina gallringskrav —  sett, att det kan vara så. 
De många bipersonerna »bidraga till taflans sanning och verklighet», skriver 
hon i november 1840 . 1 ett brev några månader senare konstaterar hon: »Allt 
är så fullt af lif och rörelse och en rörelse framåt under all denna omvexling 
och mångfald af personer och tillfälligheter.»5

Tanken att ge sitt minnesstoff en fiktionsram har Malla flera gånger varit 
inne på. N är hon i februari 18 13  planerar att teckna ned sina hågkomster, 
börjar hon ett brev, avsett som inledning till dem: »Hon föreställde sig sjelf 
däri vid femtio års ålder, skrifvande till en trettioårig, som också var hon 
sjelf.» Det är tydligen brevromanen, som föresvävat henne som förebild. Året 
därpå kallar hon sina dagboksanteckningar »en slags roman som hon tyst 
innom sig bearbetade».6 Bakom anbudet 1838 om minnesanteckningarna som 
ett »testamente» till Fredrika Bremer dyker romanplanen upp igen, och 1840, 
då omarbetningen av memoarerna inletts, tas formproblemen upp till dis
kussion i de båda väninnornas brevväxling. Malla har sökt råd hos den er
farna författarinnan, och Fredrika Bremer föreslår i ett brev av den 1 1  no
vember 1840 två alternativa lösningar: antingen att gruppera minnena till en 
»troget sann och tillika lätt åskådlig tafla» eller »att upptaga karakterer och 
händelser . . .  med poetisk frihet och uttala i en roman den sanning som Min
nena bevarat». I ett följande brev, av den 26 november, har Mallas invänd
ningar föranlett ett kompromissförslag: »Fullkomligt tror jag med dig att ar
betet blir bättre som familjekrönika, eller Slägtminnen (den titeln, tycker 
jag, är präktig!) än behandlat som roman, men jag tror att allt hvad af roman 
eller romantiskt i denna Minnes-serie kan finnas, bör med förkärlek fram- 
hafvas». Kvar står: »ämnet skulle vinna på att af dig mera fritt behandlas».7

Malla väljer —  eller: har redan valt —  memoarformen.
Just vid den tid, då hon inleder den slutliga utformningen av Minnena, har 

hon gjort bekantskap med Lockhardts stora Walter Scott-biografi. Dagboks
anteckningarna nämner den första gången den 3 februari 1840, och den 30 
september s. å. meddelar de: »Memoirs of the Life of Walter Scott. By I. G. 
Lockhardt. —  I flere månader har den sysselsatt mig och med förökat interesse 
för hvar je ar som beskrifves». När Malla inte långt efteråt med Fredrika

4 Citatet hämtat från Sylwan, a. a., s. 14.
c A. a. II, s. 87, 114 .

6 Mem. II, s. 248.
7 A. a. II, s. 88, 89.
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Bremer diskuterar Minnenas komposition, kan intrycken från Lockhardts ar
bete ha bidragit till det val hon slutligen träffar: ett memoarverk, byggt på 
en bred stomme av brevcitat, bilagda brev och dagboksutdrag.

Tanken på romanform har dock inte gått alldeles spårlöst förbi. Brev- och 
journalutdragen är ju band, som förenar memoarerna med brev- och dagboks- 
romanen. Kapitlen inledes med diktcitat som ett slags motton ungefär som så 
ofta hos W alter Scott och hans efterföljare.8 Inslagen av mer eller mindre 
fristående berättelser har motsvarigheter i en lång episk tradition. »Malla»- 
fiktionen —  detta att skildringen utanför dagboken inte är hållen i jag-form 
—  kan tyckas vagt antyda, att dess huvudperson inte helt får identifieras 
med nedskrivaren, att en viss distans har bevarats: M alla ser sig själv nästan 
som en romanfigur, vars reaktioner och upplevelser hon kan diskutera med 
sina vänner. Betydelsefullare är den rent allmänna roll, som intrycken från 
hennes ivriga romanläsning spelat för inriktningen av den fantasi, som diri
gerat urvalet av minnesstoffet och gett detta dess stämning och färg.

»Endast i känslan har jag poésie —  imagination är ej liflig hos mig», sä
ger M alla i en dagboksanteckning 18 14 .9 »Hon var som en spegel som trogit 
upfattar de föremål som komma i dess väg», konstaterar memoarerna från 
februari 18 2 1 . Hon ägde »et godt minne hvarigenom hon behållit och till- 
egnat sig hvad hon läst och hördt . . .  innom sig hade hon ingen upfinnings- 
kraft». Skenbart motsägande är en reflexion två och ett halvt årtionde senare, 
den 12  december 1847. M alla berättar om en kväll tillsammans med de 
närmaste vännerna: »trefligt och lifligt —  jag berättade —  och förefaller 
mig stundom som spindeln eller masken, som spinner blott ur egit inre för
råd». Men det hon spinner är inte »uppfinning» utan vad hennes goda minne 
bevarat av egna upplevelser, av vad hon »läst och hört» och känsloreaktio
nerna inför detta. Den naturliga litterära formen blev för henne memoaren.

Men om M alla inte kunde »uppfinna» människoöden, leker hennes inbill
ning med dem, som möter henne i livet, i lokalsägner, i litteraturen. Hennes 
fantasi är inlevelsens. Fredrika Bremers råd att ta till vara »allt hvad af 
roman eller romantiskt i denna Minnes-serie kan finnas», har för M alla knap
past varit av nöden. Dragningen till det roman-romantiska ligger i hennes 
temperament. Särskilt de tidigare partierna av memoarerna har en rikedom på 
underbara händelser, som författarinnan själv varit med om eller som rela
terats för henne. Robert Montgomerys friarbrev —  ett direkt lån, placerat 
som inledning till memoarerna —  är en 17  00-talsroman i miniatyr, ekivok 
och sentimental, full av pikareska och eleganta äventyr och av botgörarens 
förstuckna segerkänsla. Skildringen av hennes tidigare guvernant och senare 
väninna Emilie d’Altons levnadsbana med familjetvister, förklädnader, för
växlingar, missförstånd och en stor —  av M alla aldrig genomträngd —  
bördshemlighet fyller de flesta krav, som en sensationsroman i förromanti- 
kens eller senromantikens stil kunde uppställa.1 I Berlin-väninnan fru von

8 Jfr Staffan Björck, Romanens formvärld. 9 Mem. II, s. 238. 
Sthlm 1953, s. 292. 1 Mem. I, s. 125 ff.
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Bardelebens äktenskapshistoria i frihetskrigets skugga återspeglar verklighe
ten den romantiska romanens Wahlverwandtschafts- och dubbelkär leks

motiv.2
Det dramatiska och spännande, det fantastiska, det mystiska lockar ständigt 

Malla: flykt och oförmodade återseenden, lönnliga mord och deras myste- 
riösa avslöjanden, gudsdomar och gåtfulla förutsägelser. Egendomliga sam
manträffanden, aningar och sanndrömmar, mystifikationer, anonyma brev 
spelar en påfallande roll både i hennes egen och i hennes vänners och be
kantas biografier. De stora kärleksuppgörelserna formas gärna till effektfulla 
scener, där minutvisarens gång, det oförutsedda, nyckfulla stämningsomkast- 
ningar avgör ett öde. Mallas naturgivna begåvning för sådant har funnit nä
ring och eggelse i de böcker hon läser, från Ann Radcliffe till Bulwer och 
Sue, och i hela den andliga atmosfär, som kännetecknar hennes ungdoms- 
miljö.

Miljöbilder
De första delarna av Mallas memoarer är en bred krönika om den tid, som 
är bakgrunden för hennes livshistoria. Hon söker där förklaringen till sin ut
veckling. Men hon har också känt författarens lockelse att teckna händelser, 
miljöer och personer, att låta det förgångna på nytt stå upp till liv, sådant 
minnet och erfarenheten format det. Tidsavståndet ger här minnesbilderna ri
kare perspektiv och större linjer än i teckningen av senare skeden. M iljö
bilden blir fastare sammanhållen.

Den sengustavianska epoken möter oss i mångskiftande belysning och per
sonlig fasettering. Barndoms- och ungdomstiden står för M alla i ett ljust 
skimmer, men i hennes skildring av den finns ingenting av poetisk romanti
sering. Hon är realist i den engelska familjeromanens och den Goetheska 
självbiografiens anda. Med intim konkretion ger hon en bild av svenskt 
herrgårdsliv i »feodalismens» aftonglans.

Centrum för alla upplevelser är Edsberg. »Med en henne egendomlig öm
tålighet» —  som hon själv uttrycker det3 —  älskar Malla sitt barndomshem. 
Sina käraste motiv hämtar memoarernas sparsamma naturskisser just från Eds
bergs omgivningar. Här —  och egentligen endast här —  blir M alla natur
målare. Hon ser Edsviken i solglimmer, i aftonrodnad eller i månbelysning. 
Träden och uddarna kastar långa skuggor över vattenspegeln. Det doftar av 
ny utsprucket björklöv och av nattviol. Bäckarna sorlar, näktergalen och tal
trasten sjunger i ekarna och hasselsnåren, Sollentuna-kyrkans klockor ringer 
i solnedgången. Från Tunberget öppnar sig i junikvällen, genom ett glest 
flor av regn, vida utsikter: i söder Katarina kyrktorn, i norr »Edssjön och Eds 
kyrka i fonden med skogar öfver skogar i blånande fjerran».4 »Känsla af en-

Mem. IV, s. 20 ff. —  Jfr F. Böök, Po- 4 Mem. I, s. 140. Naturbilderna är väsent-
mantiska salonger. Essayer och kritiker. ligt utförligare i Mem. ms. än i den tryckta
Sthlm 19 13, s. 49 f. utgåvan.
3 Mem. I, s. 81.



Malla Silfverstolpes Memoarer 63

samhet i naturen», skriver Malla om ett besök i juni 18 13 ,  »men dock i den 
skiöna Edsbergs naturen, som så ofta svarat till min känsla. Ack! jag blef 
danad af denna natur, uti dess skiöte; endast här återfinner jag ilningar av 
dessa oskuldens och hänryckningens intryck, så ljufva i ungdomen, så sak
nade i den mognade åldern, då erfarenheten utkylt och hoppet allt mer och 
mer bortskymmes af en tom verklighet.»

Det är 1700-talets idyll-landskap med dess ljus- och skuggspel, dess 
doft- och ljudeffekter, dess vemodsstämning inför naturens skönhet, en »joie 
douce et mélancolique».5 Men också götiska stämningar kommer in i bilden. 
Traditioner om Edsberg som gammalt vikingasäte, ättekullarna, by namnens 
forntidsklang blir appeller till Mallas entusiasm för »ära och bragder».6

Ingående målas livet på Edsberg, på de kringliggande adelsgodsen och de 
befryndade familjernas egendomar i Närke och Västergötland liksom under 
vintersäsongen i Stockholm. Det är väl främst här, som inflytandet från Goe
thes miljöbeskrivning kommer i tankarna. V i får detaljerade redogörelser för 
rummens möblering både på Edsberg och i Stockholms-våningen, glimtar av 
hårmodernas, klädmodernas och dansmodernas växlingar, av slädpartier till 
Hagalund, picknickar, börsassembléer, Karlbergsbaler, konsert- och teater
besök. Hovfestligheterna i samband med Gustav IV  Adolfs förmälning 1797 
skildras med en utförlighet och en livfull konkretion, som är en inte oäven 
parallell till beskrivningen i Aus meinem Leben av kejsarkröningen i Frank
furt am Main 176 4.7

På Edsberg dröjer sig patriarkaliska sedvänjor kvar: aftonbönen tillsam
mans med tjänstefolket och närboende torpare, sagoberättandet under höst- 
och vinterkvällar, bröllopsfestligheter för de underlydande och dessas födelse- 
dagshyllning för matmodern till dånet av kanonskott och söndersprängda 
fönsterrutor.8 Gästfriheten följer gamla herrgårdstraditioner: friherrinnan Rud- 
beck prövar själv »herrarnas ölsinne» med en bål, lagad på hemväxta po
meranser.9 Sin kulmen når umgängeslivet under de stora släktmötena vid jul 
och nyår. I kavaljerkotterierna kring Malla lekes kurragömma- och blind- 
bockslekar, och dansen går till »blinde Eriks» fiol —  länge ett minnes
anteckningarnas ledmotiv.

Men över denna målning av det traditionella —  tidlösa —  herrgårdslivet 
vilar 1790-talets och det begynnande 1800-talets speciella atmosfär. Man 
sjunger Paykulls, Franzéns och Baggesens visor, improviserar tableaux vi
vants, spelar pjäser av Florian, m:me de Genlis, Piron och Kotzebue. Till be
kantskapskretsen hör kända personligheter från Gustav III:s epok: kapell
mästare Kraus och sångaren Karsten stimulerar det musikaliska intresset, 
prins Hessenstein —  »en aimable gubbe efter gamla tiders sed» —  uppvak
tar sin väninna friherrinnan Rudbeck, och från Ulriksdal kommer änkedrott
ning Sofia Magdalena på visit.

5 Mem. ms. 29.9.1798.
6 Mem. I, s. 82.
7 Mem. I, s. 174 ff.

8 Mem. I, s. 345.
9 Mem. I, s. 1 2 1.
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Den franska orienteringen dominerar inom Edsbergs-kretsen, nyanserad av 
intryck från engelsk och tysk förromantik. En och annan parisisk libertin
roman är med som pikant krydda, men det är det slutande 1700-talets sen
timentala strömningar, som ger sin färg både åt det inre livet och åt yttre 
företeelser. Thorild-entusiasterna med Thorilds vän hovauditören Gustaf Ed
man i spetsen —  Edsbergs-f amil jens allt i allo —- drömmer om »en liteh 
republik af själar» }  Man svärmar i skuggan av Ossian, La nouvelle Hé
loïse och Werther och smälter i tårar inför Vernés Le voyageur sentimental, 
»en rätt vacker imitation af Sternes berömda resa».1 2 Under »proménades 
solitaires» ger man sig hän »aux charmes mélancoliques de la nature».3 I 
frimureriets och den engelsk-gotiska renässansens efterföljd leker man med 
mysteriösa och demoniska attityder, i »saliga grubblerier» över symboler, 
aningar, andesyner och magnetismens förborgade möjligheter. Leken kan 
tangera allvaret: självmord blir ett favorittema i konversationen, och mitt 
under en bal upptäckes i ett rum en svårmodig kavaljer »ensam liggande på 
golf vet med en rakknif i handen».4

I bakgrunden skymtar de politiska stämningarna och kabalerna, där det ari
stokratiska fronderiet av tidigare 1700-talsmärke allieras med entusiasmen 
för den franska revolutionen och Napoleon. Anjala-myteriets följdverkningar 
som familjetragedi skildras med dramatisk åskådlighet, förbittringen mot 
Gustav III och misstankarna om Gustav IV  Adolfs börd lever vidare i vaga 
antydningar och fysionomiska jämförelser.5 Antigustavianernas likgiltighet 
för Finlands öde, statskuppskonspirationerna, den döende friherrinnan Rud- 
becks förvirrade men patetiska fråga: »Men hvad göra då Rikets Herrar?»,6 
den Fersenska tragedien, tolkad som rättmätig vedergällning för kronprins 
Karl Augusts död7 —  allt sveper som vindkast från en »åsktung luft»8 in 
i Mallas egen historia vid —  och kort efter —  Edsbergs-tidens slutår.

Just under dessa faller över Edsberg en strimma av strålglansen från 
Weimars Musenhof tack vare Mallas vänskap med Amalia von Imhoff, sys
terdotter till Goethes väninna Charlotte von Stein och nu förmäld med en av
de forna Edsbergs-kavaljererna, artilleriofficeren Carl von Helvig.9 Familjen 
Helvigs hem i Stockholm 18 0 4 -10  är med sina »ritsoiréer» och högläsnings^ 
aftnar centrum i det litterära sällskapslivet, och de ömsesidiga besöken där 
och på Edsberg skänker Malla »skiöna och rika» dagar under Goethes och 
Schillers auspicier.1 Bekantskapen med Amalia och hennes systrar »blef en

1 Mem. I, s. 50. —  I brev till Edman hän- 
syftar troligen Thorild härpå: »Ack, ‘Själar- 
nes Republik!’ florerar den ännu?» (Atter- 
bom, Svenska Siare och Skalder. V. 2:a uppl. 
Örebro 1863, s. 101.)
2 Mem. I, s. 102.
3 Mem. ms. 24.5.1804.
4 Mem. I, s. 109.
5 Mem. I, s. 51 ff., 73.
6 Mem. II, s. 154.
7 Mem. II, s. 189. — I Mem. ms. juni

18 10  talar Malla om Karl Augusts död. »ge
nom ondskans lömska gift». Amalia von 
Helvig ger uttryck åt samma uppfattning. 
(Henriette von Bissing, Das Leben der 
Dichterin Amalia v. Helvig. Berlin 1889, s. 
252 ff.)
8 Fredrika Bremer, a. a. II, s. 395.
0 Jfr Maria Holmström, Från Goethes Wei
mar till Geijers Uppsala. Sthlm 1934.
1 Mem. II, s. 64, 96, 1 13.
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vigtig époque för Malla. Den utvidgade betydligt horrizonten för hennes tan
kar och begrepp».2

Under sin andra Sverige-vistelse, 18 14 - 16 ,  blir den tyska väninnan me
moarernas andra huvudperson. Den gamla vänskapen förnyas och fördjupas. 
Skilsmässan för med sig ett pockande krav på återseende. Mallas Tysklands- 
resa på 1820-talet blir en vallfart inte bara till Kernells grav i Erlangen 
utan också till Amalia, nu bosatt i Berlin.

Skildringen av själva resan ger —  bortsett från vad dagboken har att 
berätta om »hjertats hemligheter» —  en översikt i snabba turistnotiser av den 
väg M alla färdas till huvudmålen. Naturbilderna är få och summariska. 
Konstintrycken antydes mest i uppräkningar av namn på konstnärer och 
konstmotiv. Murgrönsprydda ruiner och det romantiskt-pittoreska i medeltids
städernas krokiga gränder och »besynnerliga» gavelhus har hon inte mycket 
sinne för, men hon fängslas av prydliga, »reguliära» småstadsidyller. Något 
utförligare stannar hon vid litterära och historiska associationer och vid spå
ren av Napoleon-tidens händelser. Hennes mest levande intresse är de män
niskor hon möter —  Arndt, von Platen, Jean Paul, Schelling och åtskilliga 
andra därtill.

I resejournalens senare del speglas 1820-talets Berlin i dagboksanteck
ningarnas spridda iakttagelser och reflexioner. Någon beskrivning av staden 
ges inte, bara ett par konstateranden om »granna» byggnader och »breda 
vackra gator». Vinternöjen i »Die Zelte», utflykter till Tiergarten, Bellevue 
och andra topografiska turistattraktioner skymtar förbi. A llt koncentreras f. ö. 
till kulturlivet: teatern, operan, konserterna, konstnärsateliéerna och framför
allt den estetiska salongsvärlden. Genom Amalia von Helvig introduceras 
Malla omedelbart i den: hos Varnhagens, Savignys, von Arnims, Mendel
sohns. Memoarerna redovisar hennes reaktioner av tjusning, undran och kri
tik inför dessa lysande och förvirrande genikotterier, inför intelligensen, bild
ningen, men också ytligheten, föreningen av konvenansbundenhet och mora
lisk frigjordhet, de filosofiska och estetiska subtiliteterna, den intellektuella 
kylan, den oberörda åskådarattityden.

Mallas människointresse står på helspänn, fascinerande öden rullas upp för 
henne, hon upplever stimulansen av sjudande andligt liv. Men trots all älsk
värdhet, som strömmar emot henne, känner hon sig som en främling. T. o. m. 
hos Amalia von Helvig märker hon »något som gör att vi ändå ej rätt kunna 
förstå hvarandra».3 Riktigt som förr blir förhållandet dem emellan inte. Om 
en kväll hos Varnhagens skriver Malla: »De naturliga enkla begreppen 
hafva de så raffinerat att mig tyckes de sjelfva ej rätt känna igien dem! Det 
nya roar mig, ger mig tankeämnen utan att locka mig ifrån min enfald.»4 5 
Rahel och hennes make förefaller henne »som et par spectateur er, som ifrån

2 Mem. ms. juni 1805.
3 Mem. IV, s. i i .
4 Mem. IV, s. 33.
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en liten sluten avantscens loge sitta i lugn och betrakta och med fina och 
qvicka anmärkningar bedömma det allmänna skådespelet. Sjelfva äro de al
deles utom scenen.»5

»Innerlighet och hjertlighet ser jag i Berlin endast på theatern», suckar 
Malla.5 6 Men vad hon förgäves söker i den Berlinska genivärlden, har hon re
dan långt före resan funnit —  och finner alltjämt efter återkomsten till Sve
rige —  i den miljö, där hon sedan 18 12  så småningom blivit hemmastadd. 
Med Toresta-tidens kortare mellanspel hade efter Edsbergs-tiden kommit de 
många Uppsala-åren.

Den intima vänskap, som Amalia von Helvig under en längre Uppsala- 
vistelse 18 16  genom Mallas förmedling knutit med romantikens förgrunds
gestalter, Geijer och Atterbom, hade fört också Malla närmare dem. Hennes 
till en början reserverade inställning till representanterna för den nya littera
turriktningen har snabbt förbytts i den varmaste sympati. Ännu efter ett de
cennium av förtrolig samvaro lever visserligen kvar en viss aristokratisk 
främlingskänsla inför den bildningstyp, som de företräder. »Med sina djupt 
och högt värderade Upsala vänner», skriver hon i memoarerna från april 
1825, »saknade dock Malla ibland en viss finare sällskapston, en slags fransk 
bildning, som hon blifvit up fostrad vid.» Men —  tillägger hon —  »med 
andra vänner och bekanta saknade hon än mer grundligheten, alf varet, höj
den och djupet af Upsala vännernas rigtning». I memoarerna från 18 16  be
rättar hon om de anfäktelser av »tvifvel och ovisshet», som karakteriserar 
övergångsskedet, då hon från sin tidigare av fransk och aristokratisk libera
lism färgade miljö småningom glider in i en miljö, som präglats av den 
tyskorienterade nyromantikens och konservatismens livsstil.7

Mer än något annat svenskt memoarverk har Mallas anteckningar präglat 
eftervärldens föreställning om en tid och en tidsatmosfär. I memoarerna från 
Uppsala-åren är det dock inte som i barndoms- och ungdomsskildringen fråga 
om en återblick på något förgånget, om en historisk exposé, snarast om dia- 
rier över ett fortskridande nu. Malla eftersträvar här inte medvetet att ge en 
tidsbild. Allt, som har med den rent yttre ramen att göra, inventarie- och ac- 
cessoarbeskrivning, får ett mycket blygsamt utrymme. Det är inte scenen, som 
skildras, utan vad som på den utspelas. Men i själva handlingen, i vad som 
sker, i karaktärerna, i de inre upplevelserna, träder miljön alltjämt levande 
fram. Mot en bakgrund av kungabesök, akademiska solenniteter, Gilles-baler, 
den adliga societetens umgängesliv och sommarresornas rekreationspauser av
speglas —  i än utförligare, än snabbt förbiglidande situationsbilder och

5 Mem. IV, s. 37. —  En översikt av Mallas 
skildring av sina Berlin-intryck ger Böök i 
Romantiska salonger. Essayer och kritiker.
Sthlm 1913. — Ett par misstag där passar
jag på att rätta. Den Hoffmann, som Malla 
träffar i Berlin, är inte —  som Böök för
modar —  E. T. A. Hoffmann (som dog 
1822) utan en »Hauptmann» Hoffmann. —

När Böök (s. 55) säger, att Bettina v. Arnim 
»tog . . .  den grekiske filosofens (Platons) 
namn i sin mun», bygger han på den tryckta 
utgåvan, som här misstolkat konceptet. I 
detta står: »Bettina talade som (min kursi
vering) Plato». 
ö Mem. IV, s. 89.
7 Mem. II, s. 269 f.
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personskisser —  den svenska litteraturens högperiod under 1800-talets förra 
hälft.

Mallas »fredagar»8 —  inledda den 1 november 1820 —  blir en samlings
punkt för det mesta, som Uppsala äger av andlig livaktighet. Nästan dag för 
dag kan man i anteckningarnas ofta kortfattade resuméer av umgängeslivet 
i Mallas salong och i dess annexer —  i hem som Geijers, Atterboms, »de små 
Knösarnas», landshövding Kraemers —  följa utvecklingen inom det vittra 
Uppsalas horisont från högromantik till senromantik och begynnande rea
lism: i högläsningen av litterära, historiska och filosofiska verk, i diskussio
ner och samtal, i »systrarna Murrays» och Mallas systerdotter Ava Wrangels 
sång, i Almqvists Songes, Geijers och Lindblads visor, Wennerbergs Gluntar, 
Josephsons musik. Också de politiska brytningarna och det varmare religiösa 
intresset alltifrån 1830-talets slut reflekteras i Mallas tecirklar.

Framförallt speglar memoarerna den romantiska livsattityden, när den av- 
klätts geniernas idérustning: innerligheten, stämningsmottagligheten. I kret
sen kring Malla och Alida Knös får den en biton av biedermeierintimitet, 
av samvarons, den ömsesidiga förtrolighetens värme, som låter poesien ge
nomskimra vardagen. Skildringen av lantliga utflykter, av födelsedags- och 
namnsdagsfester, av familjära bekymmer och glädjeämnen har i memoarerna 
sitt väl beskärda utrymme. A llt ses genom —  och brytes i —  Mallas sensibla 
men också exalterade temperament. Det blir dock endast bakgrund till det 
för henne väsentligaste: människorna, hennes intryck av och förhållande till 
dem.

Ver sonteckning
I överensstämmelse med gängse romanteknik alltifrån engelsk och tysk 1700- 
talsroman introducerar Malla en person —  ofta i de tidigare delarna av me
moarerna, sedan mer sparsamt —  med en presentation av det yttre: utseende, 
klädsel, sätt att vara osv. Mer sporadiskt sväller introduktionen ut till en 
psykologisk rundmålning mot en bakgrund av uppfostran och släktförhål
landen. För en sådan utförlig beskrivning av ungdomsvänninnan Charlotte 
Adlermarcks uppväxtmiljö ger M alla förklaringen, att hon själv »speglade 
sig så till sägandes» i väninnan.9

Karakteristiken kan begränsas till en flyktig glimt. Övning i koncentra
tionens konst har Malla fått bl. a. i den gamla sällskapsleken att »ihopsöka 
caractèrer», som man flitigt ägnar sig åt både på Edsberg och i Uppsala.

8 Sin stora tid har »fredagarna» från 1820 
fram till Mallas Tysklands-resa. De närmaste 
åren efter hennes hemkomst skapas omkring 
Hans Järta, bosatt i Uppsala från 1825, en 
konkurrerande societet. (Mycket snart kom
mer Malla dock att stå i ett vördnadsfullt 
förhållande till Järta.) Dessutom lägger 
Mallas nu tilltrasslade finanser (mångårig 
väntan på redovisning för lån till en gam
mal affärsvän till hennes man) hinder i vä

gen för ett sällskapsliv i samma utsträckning 
som tidigare. På 1830-talet blir »tisdagsaft- 
narna», än hos Malla, än hos Geijers eller 
Atterboms, en något blygsammare ersätt
ning. I början av 1840-talet lever »freda
garna» upp igen. Den 20 januari 1843 an
tecknar Malla: »Första Fredagen hos mig —  
icke Vordna Fredagar! men en god, bra, tref- 
lig afton.»
9 Mem. ms. 3 1 .1 .18 0 1.



I en snabb impression får hon grepp om något väsentligt —  eller vad hon 
uppfattar som väsentligt —  i en karaktär. Exempel på uddighet och ironi 
har getts här ovan. I snabbkarakteristikerna saknas dessa element mycket 
sällan helt. Personer, som spelar en större roll i memoarerna, får under 
berättelsens gång rikare åskådlighet av det sammanhang, där de hör hemma. 
Iakttagelse lägges till iakttagelse, situationsmålning till situationsmålning, 
ibland också anekdot till anekdot, tills en personlighet träder oss till mötes 
i den mångskiftande dagern av Mallas reaktioner. Jämförelser med och —  
mer eller mindre medvetna —  associationer till litteraturen kan ge karakte
ristikerna vidare perspektiv.

Memoarerna från Edsbergs-tiden bjuder —  i sitt brokiga vimmel av släk
tingar, väninnor och »courtiseurer» —  en rikedom av intressanta, säregna ka
raktärer. Där är t. ex. den hjärtegoda mormodern, road av sällskapsliv och 
sällskapsskvaller, fast förankrad i traditioner och patriarkaliska seder, den 
pigga, skälmska Emilie d’Alton med en romanhjältinnas äventyr bakom sig, 
och Marianne Pollett —  Leopolds berömda väninna —  spirituell, omväx
lande älskvärd och vasstungad, utmanande okonventionell, lättsinnig och pas
sionerad, intrigant och hänsynslös. Där är Helvig med sin romaneska levnads
historia, till utseendet erinrande om Plutarkos’ »antika profiler», excentrisk 
och genial, mäktig lidelsefull hängivenhet men också barbarisk våldsamhet 
och —  ännu efter sin förlovning med Amalia —  med sina »häftiga bro
derliga smekningar» förvirrande på den unga Malla.1 Där är den elegante, 
högt begåvade Claes Cederström —  Charlotte Posses make —  ströende ut 
sina kvickheter, gärna med en ton av persiflage, brinnande ärelysten och 
samtidigt »irrande hit och dit utan bestämdt mål», förhärjande »lik volca- 
nen . . .  de närmaste föremålen genom inre oro».1 2

Sitt mest genomarbetade porträtt från denna tid ger Malla av marinoffi
ceren och teaterchefen Carl Edouard Brelin (senare adlad Gyllensköld), hen
nes första allvarliga böjelse. Fr. o.m. jultiden 1798 behärskar han länge 
memoarerna och kan stå som symbol för de senare Edsbergs-årens stäm
ningar.

Den högt bildade världsmannen, »invigd i . . .  alla söderns förfinade njut
ningar», gör med sin förening av känslovärme och känslokyla, av melankoli 
och satirisk spiritualitet på Malla ett på en gång fascinerande och oroande 
intryck: »Han föreföll henne som et godt och välstämt Claver, men hvari en 
Octave aldeles fattas.» Doften av »eau de Suave», hans stående attribut, och 
hans favoritfärger, »étrusque, rödt, svart och hvitt», markerar ytterligare ett 
mondänt drag. Skarpt avtecknar han sig, där han —  under en utflykt med 
Edsbergs-kotteriet —  sitter »ensam i sin mörkröda chais med svarta och hvita 
ornament i étrusquestil». Rykten om ett dunkelt förflutet i frimurarkretsen 
kring hertig Karl och Reuterholm och i 1780- och 1790-talens politiska
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1 Mem. I, s. 157, 326.
2 Mem. ms. 5.6.1796.
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intrigspel, hans hemlighetsfullhet och oåtkomlighet, den genomträngande 
blicken, som tycks märka allt, den »eviga hviskningen», hans anspråk på att 
äga »en slags magnetisk magi» —  allt gör honom till en »Monsieur Mys
tique». Ibland tycks det Malla, »som om någon stor olycka lemnat spår i hans 
hjerta eller något brott tryckt hans samvete». Då han vid ett tillfälle lyssnar 
till en hennes »explication», vet hon inte, »om hon skulle tro, att det var tå
rar eller löje, som hans sagta ryckning uttryckte».3

Konturerna i Mallas porträtt av Brelin stämmer överens såväl med in
trycket av hans egna brev och anteckningar som med vad andra samtida haft 
att säga om honom.4 Men färgläggningen, nyanseringen, vittnar om att hon 
sett honom i ljuset av sina läseupplevelser. Hon gör själv en jämförelse med 
en romangestalt, som 1803 intresserar henne, »en öfverspänd, mélancolisk 
och hemlighetsfull person» i Rochlitz Amalia W ill.5 Kanske påtagligare är 
inflytandet från den litteratur, som är aktuell för henne just under de år, då 
hon utformar Brelin-bilden. Det är inte svårt att i denna känna igen reflexer 
från Almqvists Ar iman med hans »art af vemod sväfvande öfver munnen», 
hans »uppsyn af så oförklarlig beskaffenhet, att ingen kunde säga, om den ut
gjordes af kallt leende eller varmt allvar», eller att i kombinationen av mon
dänitet och mörk slutenhet, lockande till spekulationer om en stor olycka 
eller något samvetstyngande brott, skymta drag från både Byrons och Bul- 
wers demoniska hjältar. Malla bestyrker själv associationens aktualitet för 
henne. En dagboksanteckning från den 2 juni 1842, under ett besök hos 
Fredrika Bremer, lyder: »Läste Zanoni högt —  många samtal. Brelin är mig 
mycket närvarande dessa dagar i minnet af det förflutna.»6

I journalen från Tysklands-resan ger M alla ett annat av sina mest lyckade 
porträtt. Modellen är här Bettina von Brentano-von Arnim, den tyska ro
mantikens Sibylla.

Kort återges intrycket vid det första mötet hos Amalia von Helvig: »Hon 
ser underlig ut! Kolsvart hår i stora hängande lockar omkring hennes lilla 
magra, bleka anlete och bruna, skarpa ögon, därtill en liten fin, spenslig ge
stalt, små händer och fötter.»7

I växlande scenerier från den Berlinska salongsvärlden och i förtroliga 
samtal suggereras så bilden fram av »den lilla trollqvinnan», »magisk», »full 
af bilder och inre lif», med barnets och geniets nyckfulla grace. A llt hos Bet
tina är —  och vill vara —  improvisation, oberoende av konventioner. Hon 
»vill interessera» men också chockera. I långa berättelser tvinnar hon inför

3 Mem. I, s. 280; Mem. ms. mars 1801; 
Mem. I, s. 280, 249; 224; 2 13 , 243 f., 285, 
245; II, s. 2 3 1, 284.
4 Brev från Brelin till Malla 179 9-18 13
samt prosafragment. Brev från Brelin till
skilda personer samt prosafragment i K. B. 
I breven till Malla förenas en kokett känslo
fullhet (»the thorny path of a melancolly 
friend») med spirituella notiser och antyd

ningar om »anecdoter ur scandalens krö
nika».
5 Mem. ms. maj 1803.
6 I oktober 1829, då Malla sysslar med Bre- 
lin-minnena, upptar läselistan Ormus och 
Ariman. Under omarbetningen 1841-42 av 
minnena från åren kring 1800 läser hon 
Bulwers Eugen Aram och Zanoni.
7 Mem. IV, s. 4.
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den spänt lyssnande Malla samman fantasi och verklighet till något »så poé- 
tiskt vackert att jag haft lust att gråta». Men bakom hennes »blixtrande 
idéer», hennes experiment med svärmerier och passioner anar Malla ett drag 
av intellektuell och esteticistisk kyla: »hela hennes hjerta sitter i hufvudet, 
i phantasien.»8

Bettina blir en personifikation av den Berlinska salongsromantiken. Hos 
henne finns den magiska gracen, fantasileken, exaltationen, den andliga liv
aktigheten. »Hon väcker mig alltid», skriver Malla, »om jag är aldrig så för- 
trögad.»9 Men hon representerar tillika lösligheten —  det otillförlitliga —  i 
mänskliga förhållanden, begreppsraffinemanget, »förståndigheterna», »för
bildningen».1

När Malla på 1840-talet omarbetar sina minnen från resan, har hon gjort 
bekantskap med Bettinas memoarroman Goethes Briefwechsel mit einem 
Kinde. Den kom ut 1835, och redan den 15  november s. å. har Malla börjat 
läsningen. Ett citat därifrån, om resignation och försakelse, väljer hon som 
motto för 1836 års minnen. På läselistan för februari 1836  nämnes boken 
åter, nu med omdömet: »Egit —  ensamt i sitt slag, poétiskt skiönt.» I vilken 
utsträckning den satt spår i de slutredigerade reseminnena är svårt att säga. 
Troligt förefaller, att de utförliga referaten av Bettinas berättelser om sig och 
Goethe har sökt stöd i den.

Av den intimaste vänkretsen i Uppsala ger Mallas memoarer en snabb
presentation i en lätt maliciös bild av en »fredag» 1822, en dialogimprovisa
tion med uppslag från m:me de Genlis’ allegoriska saga Le Palais de la Vé
rité.2 Hon låter en fe svänga sitt trollspö över de församlade, som därigenom 
tvingas att var och en ofrivilligt uttala sitt hjärtas mening. »Med road blick», 
säger Santesson, »följer hon framträdande och egenart hos sina gäster, med 
fint kvinnligt intresse och förtrogen kunskap iakttager hon de ömsesidiga 
relationerna mellan de olika förgrundsgestalterna»:3 den vackra, behagsjuka, 
svärmiska Alida Knös; den syrligt ironiska Anna Lisa Geijer och hennes 
buttert rättframme make; den naivt självupptagne Atterbom; den blide Ker- 
nell.

Scenen är i ett avseende ensamstående i memoarernas personteckningar: 
endast här söker Malla en fiktionsram för sina vänporträtt. Men den är sam
tidigt kännetecknande för hennes förmåga att ta fasta på slående drag i en 
personlighet och levandegöra dem. Vad memoarerna oftast ger är miniatyr
tavlor från samvaron i de romantiska sällskapskretsarna eller närbilder från 
förtroliga samtal, fixerade i dagbokens omedelbart nedkastade notiser: Ker- 
nell en afton hos Geijers »med blygsam sj elf förgätenhet», med blond grace, 
oskyldig glättighet och mimisk talang sjungande Fredmans-epistlar», eller i 
Mallas kabinett »så förunderligt rent helig, så ödmjukt gudfruktig, så fri från

8 Mem. IV, s. 8, 45, 63, 33, 92.
9 Mem. ms. 6.5.1826.
1 Mem. IV, s. 70, 39.

2 Mem. ms. mars 1822.
3 A. a., s. 10.
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flärd och fåfänga»; Lindblad, naivt impulsiv, stupande kullerbytta i jublande 
entusiasm; Jon Ulrik Ekmarck lyssnande i knäppningarna från en klockas 
sekundvisare till »tidens rastlösa framilande» och till samvetets oro över för
summad användning av den.4

Den dominerande personligheten under den längsta delen —  de tre första 
årtiondena —  av Mallas Uppsala-tid är Erik Gustaf Gei jer. Hon kallar själv 
denna tid »de Trettio Geijerska åren».5

Det första mötet med Geijer äger rum hos familjen Wrangel, Mallas sys
ter och svåger, i maj 18 14 : »Han satt och läste i et nummer af Litteratur- 
Tidningen något af Atterbom, hvarmed han var mycket nöjd, och utropade 
ofta ’Bra charmant!’» I en ögonblicksbild har M alla fångat något av det 
väsentligaste i den Geijerska karaktären: impulsiviteten.

Två år senare föres han fram som akademisk talare. I stark koncentra
tion men med noggrant iakttagna detaljer tecknar hon här Geijer, såsom hon 
allt framgent skulle se honom: hans oansenliga, nästan bondska yttre, in
trycket av manlig kraft men också av lättrörd känsla, sinnet för posens effekt, 
myndigheten över omgivningen.6

Successivt kompletteras, nyanseras och konkretiseras bilden i memoarerna. 
Sin prägel får Mallas Geij er-porträtt främst av hennes intensiva beundran för 
detta »naturunder» och av tacksamheten för varje yttring av den hjärtlighet, 
som hans frodiga natur kunde stråla ut, fastän han »alltid sparade sin innersta 
vänlighet till afskiedets stunder». Men det har också drag, som river upp 
eller chockerar hennes »sårbara känsla»: den takt- och tanklösa hårdheten, 
oförståelsen för »de tusentals nyanser och schatteringar, som kunna finnas i 
caractèrer och förhållanden», egoismen, »då frågan är att göra något som ej 
roar honom». Med tolerant förvåning iakttar hon växlingen mellan sträv ord- 
karghet och den blixtrande talförheten, när han är »röd och litet rusig». 
Misstänksamheten är ständigt vaken. Hans obenägenhet under den gemen
samma Tysklands-resan att med personlig värme uttala sig om det svenska 
kronprinsparet lockar fram en undran: »Kanskie är det för att han har något 
att tacka dem för?»7 Böjelsen för sinnlighet, som tolkats ut ur munnens lin
jer hos föreläsaren på auditorium 18 16 , får i memoarerna från januari 1823 
en utförlig exemplifikation i en dramatisk passionsscen, som väl säger mer om 
M alla än om hennes motspelare men samtidigt åskådligt —  om också i pa
tetiskt överspel —  markerar ett element i det Geijerska kynnet, förvirrande 
på den föreställning om helgjutenhet och harmoni, som för henne varit och 
förblir grunddraget i hans karaktär.

Redan den första porträttskissen —  från augusti 18 12  —  antyder den am
bivalens, som under deras långa bekantskapstid skulle göra sig gällande i 
Mallas förhållande till Alida Knös, hennes medtävlerska om ställningen som

4 Mem. III, s. 33, 62; Mem. ms. 9.4.1824; van står »ovanlig figur»; Mem. ms. har
Mem. IV, s. 182. »oansenlig».
5 Mem. ms. 2.6.1847. 7 Mem. II, s. 296; Mem. ms. 8 .6.1831; Mem.
6 Mem. II, s. 263. —  I den tryckta utgå- III, s. 85, 150; IV, s. 209; III, s. 196.



Uppsala-romantikens kvinnliga genius: »behaglig, men hade något vekt, väl
lustigt och smäktande som ej anstod Malla. Fin och hvit, fet med skiöna blå 
ögon och pärltänder». Våren 18 18  inledes ett närmare umgänge. Det första 
intrycket består. En touche av svartsjuk malice ger udd åt kritiken av den 
spiritualitet, som Alidas manliga vänner så tjusades av: hennes »påfund 
kommo så långsamt att de påminte om dessa nysningar som hota men aldrig 
blifva af». Bekantskapen blir vänskap, förtrolighet. Malla blir alltmer in
tagen av Alidas »lätta poétiska väsende», » oskulds trefnaden» i hennes hem, 
den inre spänstigheten, förmågan att »1 ätt taga lifvet och dess växlingar». 
Men samtidigt är denna lätthet en påminnelse om olikheten i deras kynnen. 
De är —  säger Malla om Alida och hennes dotter Thekla —  »mig ibland så 
lätta, så Fjärilsbevingade, att jag ledsnar och kan ej med ögonen följa dem. 
Jag är tung och faller till jorden». Hon kan plågas av »den ständigt naiva 
ungdoms tonen» hos den 6o-åriga Alida, och under stunder av nedstämdhet 
märker hon allt fler brister hos väninnan: lusten att alltid vara bemärkt, 
otåligheten, när hon hör »berömmas den som ej behagar henne», ytligheten 
i hennes omdömen om var och en, som »ej är i hennes genre, ej poétisk, 
känslig eller qvick».8

Barndoms- och ungdomsåren på Edsberg utgör, när Malla arbetar med sina 
memoarer, ett avslutat skede, som hon med ett visst lugn blickar tillbaka på. 
Minnesbilderna av de människor, som då stått henne nära, kan hon uppfatta 
som litterärt stoff. Inlevelsen är där men också en fläkt av distansens ob
jektivitet. I viss mån gäller detsamma om de bekantskaper hon gör under 
sina resor.

Personteckningarna från Uppsala-tiden har delvis en annan karaktär. I 
Uppsala lever Malla bland och med de människor hon är sysselsatt med att 
skildra. Det är inte minnesbilder hon ger av dem. De utgör element i hennes 
aktuella liv. Några av dem hör till tidens ledande kulturpersonligheter, men 
det är inte närmast som sådana vi möter dem i memoarerna. Hon är impo
nerad av dem, hon beundrar dem, men först och främst värdesätter hon 
dem just i deras förhållande till henne. Iakttagelsen kan vara skarp som förr, 
men engagemanget är intensivare. Vad vi får veta om dem är hennes egna 
reaktioner.

Det är engagemanget, som ger Mallas personskildringar deras spänning, 
deras atmosfär av en ofta hänsynslös uppriktighet. Memoarerna går ibland 
mycket långt i blottandet av »hemligheter ur hennes vänners lif».9 Själv kan 
hon rygga tillbaka för vad hon meddelat. I april 1836  antecknar hon: »Ängs
lig att hafva orätt med dessa antekningar som också angå andra än mig», 
och i maj 1846: »har jag rätt upskrifva detta? —  Sanning! —  borde kanskie 
förtigas!» Objektivitet är hennes föresats; det råder knappast heller något 
tvivel om att va i hon berättar är sant. Men tolkningen måste —  som alltid
8 Mem. ms. juni 1818; Mem. III, s. 62; 9 C. W. Bottigers brev till A. F. Lindblad
Mem. ms. 13.12 .1834; Mem. IV, s. 195 f.; 15.4.1868.
Mem. ms. 6.4.1842; 11.12 .1845 ; 16.5.1832;
11.2 .1842; 22.3.1843.

72 Paul Fröberg



Malla Silfverstolpes Memoarer 73

—  få en subjektiv ton. I särskilt hög grad kan den tonen märkas hos Malla. 
» Sanningen, som hon så if rigt sökte» —  skriver en av dem, som stått henne 
mycket nära och i memoarerna fått en huvudroll, C. W . Bottiger —  »har der- 
före lupit åt skogen, skrämd af hennes subjektiva stämningar och hennes, 
med all sin godhet, våldsamt upproriska, till och med hämndlystna sinne.»1

Porträttens drag skiftar. Dagboksanteckningarna återger ögonblicksintryck, 
som Malla ibland senare —  kanske redan nästa ögonblick —  finner miss
visande. Till en del får de just däri sin förmåga att levandegöra, att skapa en 
förnimmelse av närhet, intimitet. Skiftningarna är inte bara reflexer av ett 
mycket rörligt temperament. Årtionde efter årtionde ingår samma människor 
i Mallas närmaste miljö. Vad hon minns av dem och vad hon omedelbart 
upplever, flyter lätt samman. Själv är hon medveten om den perspektivför
skjutning, som kan ha ägt rum. »Jag vill ej anticipera», skriver hon den 
3 juni 1842, »och uttala mina tankar och åsigter sådana de nu på ålderdomen 
utveklat sig.» Naturligtvis gör hon det ofta ändå. Den 4 januari 1849 be
känner hon: »Jag skref uti år 18 30  de tankar och föreställningar som spökat 
innom mig dessa dagar och nätter.»

Malla
Den mest levande personligheten i memoarerna, »den gyllne tråden i väf- 
ven», är Malla själv, sådan hon där möter läsaren i fristående karakteristiker, 
i psykologiska tillbakablickar, i dagboken självuppgörelser.

Tafatt och smaklös, utan »mindsta begrepp om qvinnligt behag», likgiltig 
för sin klädsel, oförmögen att lämpa sig efter »det kruserliga umgänges- 
lifvet», är den unga M alla »en underlig flicka» —  en parallell till Petrea 
i Fredrika Bremers Hemmet. Hon har samma benägenhet för ytterlighet och 
exaltation med »konvulsioner af instängd glädje», snabbt förbytt i våldsam 
smärta, samma svärmiska hjältedyrkan, samma verksamhetsdrift och längtan 
»att för något eller någon upoffra lif, tid, nöjen».1 2 Överensstämmelserna 
kan tyckas visa på ett fastare samband än parallellens. Just vid den tid, då 
omarbetningen av barndomsminnena inledes, har Hemmet varit Mallas stora 
läseupplevelse, och alldeles fritt från associationer till romanen är väl inte 
hennes självporträtt.

Alltifrån barndomen har M alla benägenhet att »känna efter sig sjelf».3 
Misstänksamt —  inte utan en ironisk glimt —  iakttar memoarförfattarinnan, 
vad som dolt sig under det hon en gång tyckt sig erfara. I de tidiga ung
domsårens känslof rosser i och böjelse för entusiastiska superlativer upptäcker 
hon ef terapning och affektation.4 Om 1 5 -åringens exalterade vänskap konsta
teras: »Hon förstorade för sig sjelf hvad hon giordt för att få tillfälle be
undra sig»; hon hade »et visst tycke för det högtidliga och romantiska, som 
giorde att hon ej gerna försummade et tillfälle att göra effect».5 Samma fres-

1 Brev till A. F. Lindblad 15.4.1868. 3 Mem. I, s. 90.
2 Mem. I, s. 38, 4 1, 154, 40; 232, 92, 54, 4 Mem. I, s. 60, 74 f.
87. 5 Mem. I, s. 162, 164.
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telse till spektakulära effekter lägger hon märke till under senare epoker av 
sitt liv. När hon vid m:me de Staëls besök i Uppsala 18 13  råkat den be
römda författarinnan, antecknar hon i dagboken: »Kanhända glömde jag att 
nog höra på henne, emedan jag sjelf ville låta höra mig —  dumt!!», och 
när kronprins Oskar 1832  visar henne en demonstrativ artighet, grumlar en 
reflexion hennes stolta förtjusning: »Huru ljufvare likväl om ej en fåfängans 
tanka smugit sig in i min glädje —  Alla se detta\ »6

I ungdomsporträttet är också andra drag med, som memoarerna ständigt 
återkommer till: ärelystnaden, »hennes första hufvudböjelse»,7 alltför lätt 
hopkrympt till koketteri; trofastheten, vars vrångsida är fastlåsthet vid det 
gamla; minnesgodheten, som kan leda till långsinthet. Exempel hopas på de 
offer hon —  långt in i ålderdomen —  bringar »afguden fåfänga» och sin 
»gamla skiötesynd» behagsjukan; på oförmågan att bryta sig loss från det 
invanda; på den sårade känslans makt att tvinga fram vedergällningskravets 
demoner.

Malla-porträttet har linjer av förnuftsmässighet. Själv upptäcker hon hos 
sig »något prosaiskt, alltför mycket realistiskt».8 Hennes jämförelse med 
Esther Clarendon i Maria Edgworths Helena antyder samma drag av sträv 
bon sens. Skärpan i hennes självanalyser och i åtskilliga av hennes person
karakteristiker är belägg för den, och hennes inställning till religionen pend
lar alltid mellan förnuftets och känslans krav.

I sin Edsbergs-miljö har Malla mött en rationalistisk religionsuppfattning, 
närmast representerad av Bastholms Vishets- och lycksalighetslära. Från 1795 
är under många år hennes huvudsakliga uppbyggelsebok den schweiziske teo
logen J. F. Girards Le chemin du bonheur. Hans religion är »attrayante et 
sublime pour l ’homme qu’a un coeur honnête et bon». Dess grundtankar —  
den i människans natur givna övertygelsen om en allsmäktig, mild skapare; 
skilda religionsformer som betydelselösa meningsskiljaktigheter; dygdens be
löning, lastens straff —  är länge också hennes.9 Dagboken genombrusas 
av entusiastiska böner till »Père éternel», »Allmagt, Försyn», »Providence 
divine». I juli 1800 blir läsningen av Rousseaus Profession d’un vicaire 
savoyard för henne »den högtidligaste Gudstjenst».

Under Uppsala-åren får Mallas religiositet en allt starkare positivt kristen 
färg. Gustaf Knös med sina försök till förening av uppenbarelse- och för
nuftstro blir på 1820-talet hennes andlige ledare.1 Omkring 1840 kommer 
unga teologer som A. F. Beckman och C. A. Thorén in i hennes krets, och 
hon tar intryck av deras biblicistiska fromhet. Men hon opponerar mot det 
dogmatiska i den.2 Ännu 1849 återläser hon »med tillfredställelse» sin ung-

6 Mem. II, s. 224; Mem. ms. 4.6.1832.
7 Mem. ms. 11.3 .1835.
8 Mem. III, s. 34.
9 Mem. I, s. 108, 114 , 14 1; Mem. ms. 5 .11
1 7 9 9 .

1 Mem. III, s. 13 1. 199 ff.
2 Bl. a. vänder hon sig mot uppfattningen

om omvändelsen »som moment» och mot 
tron på Satans existens. {Mem. ms. 19.8 
1840; 6.2.1846.) —  På samma sätt har hon 
under Berlin-vistelsen reagerat inför Schlei
ermacher, vars predikan hon finner »för dog
matisk». {Mem. ms. 30.4.1826.)
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doms Le chemin du bonheur.3 Uppbyggelseboken framför andra är från 
1830-talets början den Berlinske »Hof- und Domprediger» Franz Theremins 
eleganta predikningar med deras nyanser av moderat rationalism, »det bästa 
i religieuse väg hon nånsin läst».4 Hennes religion bevarar alltjämt förbin
delsetrådar till upplysningens livssyn. Huvudtemat förblir detsamma: för
tröstan till »en allseende allvis Fader», avböjande av sådant, som inte äger 
förnuftets sanktion.5

Hos Theremin har Malla funnit en sats, som hon upprepade gånger cite
rar: »Allt lidande är straff.»6 För henne blir den en bekräftelse på den 
vedergällningstanke, som från början är ett centralt element i hennes livssyn. 
Den präglar många av de historier, som hon lagt in i memoarerna och som 
kunde ha fyllt en plats i Linnés Nemesis Divina. Den möter i hennes tolk
ning av litteraturen och av samtidens politiska händelser: W alter Scotts The 
Bride of Lammermoor visar »vedergällningsrätten i sin förfärligaste skep
nad»; i Axel von Fersens tragedi 18 10  ser hon »vedergällningsrätten i all 
sin magt».7 Gång på gång återkommer hon till »den stränga vedergällnings
rätten innom Montgomerys olyckliga slägt».8 De lidanden hon själv utsättes 
för och de lidanden, som drabbar människor i hennes omgivning, blir utslag 
av samma vedergällningens lag.

I sin obönhörliga logik har vedergällningstanken något som kunnat tala 
till förnuftssidan hos Malla, men framförallt blir hänvisningar till den ett 
naturligt uttryck för hennes dramatiska temperamentsexplosioner. »En ön
skan kunde hon dock ej öfvervinna», heter det den 1 1  september 1834 , 
»—  hon kände begärelse till hämd —  det vill säga: hon önskade att de 
som giordt henne ondt —  någon gång skulle få skiäl att känna och erkänna 
hvilket lidande de förorsakat och inse följderna däraf». Att inte känna denna 
hämndlust vore, säger hon, liknöjdhet för dess föremål, men hon vet tillika, 
att grunden är brist på kristlig glömska av oförrätter: »naturens gamla eviga 
hedendom». Hon begriper »furiernas retande ingifvelser hos de Gamla —  
Medeas raseri», och hon jämför sig »till lynnet och caractère» med Cassius 
i Shakespeares Julius Caesar.9

Jämförelsen är symptomatisk. Dramatik är Mallas passion. »Det var 
henne», skriver hon som 22-åring, »en obeskriflig njutning att likasom gifva

3 Mem. ms. 27.6.1849.
4 Mem. ms. 30.9.1831.
5 Inför den generation av fromma, som om
kring 1850 anger tonen i de religiösa kret
sarna, ter sig Mallas livssyn ytlig. Malla har,
säger Agnes Geijer-Hamilton (W. Gordon 
Stiernstedt, Två släktled berätta. Sthlm 1947, 
s. 241), i sin tillit till »förståndets övervikt» 
aldrig lärt känna friden i »begreppet allt av
nåd». Belysande är Ebba Hildebrandssons 
skildring av den ålderstigna Malla i brev 
1860-61: Malla äger »icke trons fotfäste, 
hon motser det (tillkommande) såsom något

tomt, ett skuggornas rike, kulet, halvdunkelt, 
med ett ord: ett grekiskt elysium, därifrån 
vänder hon helst sina tankar: ‘Man kommer 
ändå aldrig till någon visshet om de där 
sakerna’. .. Allt det positiva i kristendomen 
är henne förhatligt, hon hör till ‘upplys
ningens’ tidevarv». (Ebba Grenholm Din 
tillgivna Ebba. Sthlm 1955, s. 204 h)
6 Mem. ms. 20.4.1832, 18 .11.18 38 .
7 Mem. ms. 8 .11.18 33 ; april 1796.
8 Mem. ms. 10 .11 .18 32 ; 15.8.1840.
0 Mem. ms. 23.8.1834; januari-februari 
1820.
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luft åt sin egen dolda känsla genom declamerandet af tragiska roller. Hennes 
egen våldsamma och tragiska natur var hennes enda ledare därvid; den ut
tryckte sannt och varmt ärans och kärlekens språk.»1 Sinnet för det drama
tiska, fascinationen inför det spännande, är med i hennes kärlek till allt, som 
hör soldatyrket till —  »Sjelfva trumpetens ljud hänför mig!» bekänner hon 
18 1 3 1 2 —  och det är groningsgrunden för den exalterade beundran för den 
franska revolutionens gestalter och för Napoleon, som hon under Uppsala- 
åren endast motvilligt låter tvingas undan av nya politiska ideal. Från den 
tidiga ungdomen till livets slut har hon behov att i »explicationer» dramati
sera sitt förhållande till omgivningen och sina känslor.

»Ibland var Malla rädd för sig sjelf —  för sin brinnande liflighet och det 
omäteliga djup af förmåga till sällhet och olycka, som hon kände innom sig. 
Hon . . .  hade gerna velat dö för att undvika lifvet som skrämde henne.»3 
Det är den 16-årigas reaktion inför livet hon så beskriver, men hon ser däri 
också »en slags förkänsla, en aning» om vad det för henne har i beredskap. 
Den inre oron liksom kväver henne, självmord blir —  från ungdomen långt 
in i ålderdomen —  en frestelse.

Att frigöra sig från exaltationens lust och plåga, bli oberoende av sina 
stämningar, nedsätta sina anspråk, nå fram till lugn försakelse blir i memoa
rerna det mål Malla ställer upp för sig. För en kort stund kan det lyckas 
henne, men gärna smyger sig en ton av besvikelse in i euforien. »Ingen 
önskan, ingen saknad, intet jordiskt hopp för ögonblickets fröjd», säger dag
boken den 5 september 1848. »Jag väntar ingen och intet och har nog i det 
närvarande! —  Hvilande behag ersätter mödan, och min bok och min penna 
ersätter de stundom långa sällskapstimarna.» Det är inte resignationen, lug
net, som är hennes egentliga liv.

Malla hör till »de exalterade dårarnas antal».4 Endast i högspännings- 
ögonblicken lever hon. Ett vänligt ord, ett förtroligt samspråk, en musik- 
eller läseupplevelse lyfter henne upp i de »enthousiasmens och exaltationens 
regioner», som hon talar om som »sin verld».5 »Hvarföre skulle glädjen 
vara måttlig?» frågar hon sig i en anteckning 1804. »Den bjudes oss så sällan 
oblandad, hvarföre då ej njuta den med hela själens lif ! ! »6 En »oförgätlig 
dag», »en af de heliga dagarna för hennes minne», »dagen, som bief en af 
de ljufva som man aldrig förgäter»7 —  sådana dagar glittrar som dyrbara 
länkar i memoarernas långa kedja av år och decennier.

Ljumhet är henne »vämjelig», utbrister hon efter läsningen av m:me de 
Staëls De 1’influence des passions sur le bonheur.8 »Jag har så svårt att 
lagom älska, lagom sakna, lagom njuta och lagom lida», anförtror hon Char
lotte Posse.9 Kraften att med humorns hjälp övervinna livets »toma och

1 Mem. II, s. 22. 6 Mem. II, s. 38.
2 Mem. II, s. 225. 7 Mem. I, s. 1 15 , 150, 188.
3 Mem. I, s. 15 1 . 8 Mern. III, s. 38.
4 Mem. ms. mars 1800. 9 Mem. II, s. 145.
5 Mem. I, s. 346.
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odugeliga» vilopauser är inte hennes. I allmänhet har hon inte sinne för det 
humoristiska, anmärker hon efter läsningen av Sternes Tristram Shandy.1 Vad 
hon kräver är höjdpunkten av liv. T. o. m. saknaden hälsar hon som vän, 
bara den räddar henne undan »tomhetens lugn». »Ack», säger dagboken 
1827 , »jag igienkänner gerna sorgen —  denna saknad som varit min lefnads 
egenteliga l i f . .. Då jag icke känner den, är det ålderns is som börjar gripa 
omkring sig —  då ännu en gnista af lifvets eld upflamar, måste jag sakna!»2

Under depressionsperioder är endast bitterheten kvar. »Tungt och vidrigt», 
»stor tomhet, et kallt chaos», »själens kräfta» —  i sådana uttryck summerar 
dagboken den »vämjelse för lifvet», som då griper henne.3 Men med den 
»obegripeliga spänstighet», som hon själv talar om som ett element i sin na
tur,4 reser hon sig ständigt på nytt ur förtvivlan. Den »eldiga känslan» är 
hennes outtömliga kraftkälla. Med en blandning av stolthet och bitterhet 
konstaterar Malla om sina Uppsala-vänner: »min eldiga känsla veta de icke 
af . . Ack! huru kalla äro de i jämnförelse! Mitt brinnande hjerta som näs
tan förtärt sig sjelf, blir en evig hemlighet.»5

För känslans utvalda blir ensamheten tung. Känslan kräver resonans, ge
menskap. »Ensam —  ensam, ingen att medela min tanka —  ingen vexel- 
undervisning! » klagar M alla 18 3 1 .  Alltid har hon behov att »i duett uttyda 
sig».6 Alltid söker hon förtrogna, som kan ta emot hennes hjärteutgjutelser 
och som oförbehållsamt vill lägga sina hjärtans hemligheter i hennes famn. 
Hon är hänsynslös i sina krav. En blick, där hon inte finner värme och för
ståelse, ett ord, som inte har den rätta klangen, fyller henne med upprorisk 
förtvivlan. Endast vänskap och kärlek kan bryta ensamhetens isolering: »Då 
ej ömsesidig ömhet, lik en blixt i natten, på några ögonblick, några må
nader, för de lyckligaste ibland på några år, oplyser det dunkla människio- 
hjertat», förblir det »en verld för sig, med sina obemärkta sorger, sina oför
stådda qval och sin flygtiga glädje.»7

Så blir vänskap och kärlek huvudproblemen i Mallas liv, huvudtemat i me
moarerna. De är hennes »hjertas historia».8

Vänskap och kärlek
Dyrkan av vänskapen ingår som ett oskiljaktigt element i Edsbergs-årens 
kultgemenskap, och den unga M alla följer den ritual, som under 1700-talets 
senare hälft utformats för »les coeurs sensibles et vertueux».9 Intrycken av 
naturen i den trakt, som varit skådeplatsen för ömma förtroenden, smälter 
samman med minnet av dem till ljuvt vemod: »Beautés touchantes de la 
nature, combien vous animez mon coeur d’une joie douce et mélancolique, et 
vous, rivages lointains, combien vous me rappeliez le souvenir de mes amis

1 Mem. II, s. 125. 6 Mem. ms. 5.9.1831; 30 .1.1851.
2 Mem. IV, s. 126. 7 Mem. ms. 11.9 .1834.
3 Mem. ms. 22.10.1840; 18.2.1837; 11.2  8 Brev från Malla till Malla Lindblad 19.2.
1845. i860.
4 Mem. ms. december 1818 . 9 De Genlis, La duchesse de la Valliére.
5 Mem. III, s. 97. Sthlm 18 15 , s. 318.



78 Paul Fröberg

absents!» Orden i Mallas dagbok i september 1798 kunde ha stått i m:me 
Rolands memoarer, i m:me de Genlis’ La duchesse de la Vallière, i Goethes 
Werther.

Mellan vänskap och »blott bekantskap» gör Malla alltid en bestämd skill
nad. Vänskapens kännetecken är strävan att bidra till vännens förädling, den 
absoluta uppriktigheten —  »att utan talisman gå in i Le palais de la vérité»1 
—  den djupa förtroligheten, trofastheten. Ett nytt vänskapsband kan te sig 
som ett svek mot dem, som knutits tidigare. »Nästan med farhåga» känner 
den 30-åriga Malla, hur den tio år yngre Ottilliana Palmstierna blir henne 
allt kärare: »hon ville blott lefva för de gamla älskade».2

Det esoteriska ceremonielet hör mest de tidiga ungdomsåren till, även om 
Malla ännu som 40-årig någon gång kan ge ett vänskapsförhållande det unga 
svärmeriets attribut av betydelsetung symbolik med ett chifferspråk av antyd
ningar och nyckelord. Ungdomsväninnorna åldras; deras sensibilitet mot
svarar ofta inte längre Mallas stränga krav. Hon kan känna sig bittert be
sviken över de gensvar —  eller brist på gensvar —  hon möter. »Egenteligen 
har jag ingen vän —  nej ingen som rätt uppfyller hvad jag väntat af vänner», 
klagar hon i dagboken i januari 18 13 . 18 2 1  skriver hon efter att ha läst m:me 
de Staëls De l ’influence des passions sur le bonheur: »Det var henne 
omöjligt att arbeta sig till den ljumma temperatur af passiv vänskap man på
stod vara den rätta, den förekom henne vämjelig och hon feck småningom 
leda till hvad i allmänhet kallas vänskap!»3 Under Berlin-vistelsen 18 2 5 -2 6  
måste hon t. o. m. hos den beundrade Amalia von Helvig konstatera nyan
serna på vänskapens gradskala: »Är detta vänskap? då är min: kärlek! »4

I den naturmeditation från 1798, som citerats här ovan, har —  påpekar 
Malla —  formen amies för första gången bytts ut mot amis: också de utvalda 
i hennes manliga umgängeskrets blir delaktiga av vänskapens invignings- 
tecken. Porten har öppnats till ännu ett av känslans maktområden —  kär
lekens.

Mallas syn på kärleken är —  som hos alla —  både tidspräglad och per
sonlig. Hon har tagit emot intryck från omgivningen och från den litteratur 
hon läser men också från de erfarenheter livet skänker henne. Någon sträng 
konsekvens eller någon klar utvecklingslinje är inte att finna. Konsekvens ut
märker inte heller de auktoriteter hon söker sig till, och idéer från dem för
svinner och dyker upp igen, allteftersom stämningar och upplevelser skiftar. 
Men om också problemen löses på olika sätt, har själva frågeställningarna 
något gemensamt. Man kan inte ta miste på den atmosfär, som omger dem: 
det slutande 1700-talets.

Också när det gäller kärleken, är m:me de Genlis Mallas äldsta och för
trognaste rådgivare. För tonåringen på Edsberg är vänskapen känslans enda 
värdiga uttryck. Kärleken —  hon hänvisar till Adèle et Théodore —  ser

1 Brev till Charlotte Adlermarck 20.8.1803. 3 Af em. III, s. 38.
(K. B.) 4 Mem. IV, s. 57.
2 Mem. II, s. 232.
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hon som frukten av en alltför varm inbillning, »förvillande romanesqua 
idéer».5 Huvudtemat i alla m:me de Genlis’ romaner, som för den unga Malla 
utvecklar hennes hjärtas hemligheter, är passionen som olycka, plikten att 
låta den förvandlas till vänskap.

Det starka betonandet av vänskapen som kärlekens slutmål eller ersättare 
öppnar en förbindelse mellan den sentimentala riktningens och den patriar- 
kaliska traditionens uppfattning om äktenskapet. La nouvelle Héloïse myn
nar ut i en syn på detta som ett opassionerat vänskapsförhållande under 
mannens ledning. I variationer och kombinationer möter den M alla hos 
populära tyska romanskribenter och pedagogiska berättare, och i hennes när
maste vänkrets har den några år in på 1800-talet en representant i Amalia 
von Helvig.6

N är Malla 1805 står inför valet mellan en förbindelse utan inre gemen
skap men med hennes närmaste anförvants välsignelse och en annan med den 
starka känslans kriterier, blir det den patriarkaliska traditionen, som avgår 
med segern. Julies ord om en makas plikter i brevet till Saint-Preux efter 
hennes giftermål med Wolmar visar henne, vad m:me Roland —  också hon 
här Rousseaus lärjunge —  kallat »le bonheur domestique».7 »Aldrig», skriver 
Malla, »kunde hon begripa, att nya, frivilligt ingångna förbindelser skulle 
kunna eller böra uplösa de gamla kära band, som naturen och tacksamheten 
knutit . . .  Tvärtom tyckte hon det vara en masquérad égoisme och sjelfviskhet 
att upoffra allt för sin kärlek, ofta nog grundad på en fåfänglig böjelse.»8

Det är mest i resignationens ögonblick M alla godkänner offret av kärleken 
för »naturens och tacksamhetens» band. Vänskap i den mening, som den 
patriarkaliska äktenskapstraditionen förutsätter, är knappast mer än vanans, 
de gemensamma intressenas och minnenas makt att binda samman. I 17  oo
talets kärleksfilosofi har ordet emellertid också en annan, mer subtil inne
börd, som inte ställer vänskapen i motsats till kärleken. Båda är i grunden 
själsgemenskap. Gränsen blir flytande. Glidningen mellan dem har Malla 
ofta upplevt. A ll vänskap, säger hon en gång, får hos henne »en anstryk
ning af kärlek».9

Uppfattningen om kärleken som själsgemenskap innebär höga krav på 
den. »Hvarje känsla, som opstod i hans bröst, måste först föras inför hans 
förstånds domstol, på det denna skulle af göra, om han vore Bertha värdig», 
heter det i Lafontaines roman Bertha und Agnes, som M alla (i svensk över
sättning) entusiastisk läser i 18-årsåldern.1 Från Schillers Wallenstein häm
tar hon den devis hon låter inrista i de minnestecken, som hon ger den 
ene efter den andre av dem hon högst älskat: »Wie du dir selbst getreu 
bleibst bist dus mir.»2

5 Mem. I, s. 89, 274.
0 Mem. II, s. 142.
7 Mem. II, s. 61. —  Jfr Roland, a. a. II, 
s. 185.
8 Mem. II, s. 71 f.
0 Mem. ms. januari-februari 1827.

1 A. Lafontaine, Bertha och Agnes. Sthlm 
1799, s. 74; Mem. I, s. 251.
2 Mem. III, s. 47, 122; P. Fröberg, Smär
tans och kärlekens kavaljer. Sthlm 1930, s.
145.
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För den strängaste idealismen har skillnaden mellan vänskap och kärlek i 
deras högsta former helt utplånats: »Les âmes n’ont point de sexe.»3 Med 
understruken tydlighet har Malla tidigt mött den i Lafontaines här nämnda 
roman. Dess manlige hjälte, Egbert, står mellan två kvinnor —  Bertha, obe
rörd av allt, som inte hör själen till, och Agnes, som med Berthas välsig
nelse blir hans maka. »Fråga honom sjelf», säger Bertha till sin far, när denne 
avvisat Egberts frieri, »om han hos mig älskar qvinnan, om jag hos honom 
älskar hans kön . . .  Han skulle kunna gifva sin hand åt en annan flicka, men 
menar ni, min far, at han derföre mindre skulle älska mig och jag honom?»4 
Den unga Malla ser i den stolta, »kärleksföraktande» Bertha en »aegid för 
sin egen svaghet»,5 och reflexer från romanens kärlekslära hör med till bak
grunden för alla hennes funderingar över möjligheten att förena en lidelse
full vänskap med äktenskapets krav. Inom den tyska förromantikens och ny
romantikens litteratur har tanken —  med delvis stridiga motiveringar —  
många företrädare. De konsekvenser, som där ibland dras, accepterar Malla 
dock inte. När hon 1826 läst Achim von Arnims skådespel Die Gleichen —  
om en mans erotiska samliv med två kvinnor —  finner hon där, vid sidan 
av »många och stora skiönheter», något »underligt förvirradt».6

Rousseau och m:me de Genlis har lärt Malla att frukta passionen, men de 
har också talat passionens språk, gett ord åt »förqväfda känslor». Det finns 
hos henne samma ambivalens i förhållandet till passionen som hos hennes ti
diga läromästare och hos m:me de Staël —  en övertygelse om dess farlighet 
för själens lugn, fascination inför dess ljuvhet.7 Mallas temperament står på 
passionens sida, även då förnuftet talar emot den. Som 17-årig bekänner hon 
om sig själv: »hennes förstånd har aldrig räckt att styra hennes känsla. Kan
hända har hon sjelf för mycket eldat den.» Det finns intryck hon ville und
vika: »mitt förnuft lär mig det —  mitt hjerta kanskie söker dem».8 Ännu 
nära 70-årig skriver hon: »Jag var altid dupe af mitt egit hjerta . . .  Dumhet 
var det, men ljuf mången gång.»9 Livet igenom söker hon i »en evig, trogen, 
varm och innerlig vänskap» frigörelse från kärlekens »rus». Men livet ige
nom upplever hon också rusets »hänförande» makt. Den »Emanzipation des 
Gefühls», som vid övergången mellan 1700- och 1800-tal bidrar till att skapa 
en ny kvinnotyp, har också i Malla en representant. »Ich will lieber in 
Schmerzen und Verzweiflung leben als gefühllos», skriver Rahel Varn- 
hagen.1 1 Mallas dagbok heter det: »bättre lida än icke älska».2

Passion är för Malla exalterad känsla. Men ordet inbegriper också sinnlig-

3 Kluckhohn, a. a., s. 32.
4 A. a., s. 38.
5 Mem. I, s. 251.
6 Mem. ms. 15.5.1826.
7 Jfr Kluckhohn, a. a., s. n o  f.
8 Mem. ms. april 1799.
0 Mem. ms. 22.5.1850.
1 Citerat efter Schier, Die Liebe in der 
Frühromantik. Marburg 19 13, s. 37.

2 Mem. ms. 2 9 .11.18 13 . —  I Mem. III, s. 
26 säges med hänsyftning på Mallas varma 
vänskap för Uppsala-romantikerna: »I detta 
fall ville hon hafva mod och kraft att éman
cipera sig, vara på rätt sätt oberoende.» Där
emot vänder hon sig i dagboken 2.6.1842 
bestämt mot Fr. Bremers tolkning av kvin
nans emancipation.
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het i alla dess skiftande bemärkelser, från den unga flickans »oskuldsvärme» 
till medveten sexuell lust. Gemensam för så gott som alla 1700-talets kär- 
leksteorier —  t. o. m. libertinernas —  är uppfattningen om sinnligheten som 
något lägre.3 Dess makt över henne är Malla medveten om. 20-åringens brev
växling antyder en kamp mot »ce sang bouillonnant»,4 de »retande och väl
lustiga kär lekshistorier na» i Louvets Faublas »spökar» i den unga makans 
inbillning,5 med hänsynslös uppriktighet bekänner hon sinnenas lockelse för 
henne. Men samtidigt är hon övertygad om viljans möjligheter och plikt att 
behärska lidelserna. Om huvudpersonen i m:me Cottins roman Amalia von 
Mansfeldt antecknar hon 1820: »Hon är en svag qvinna —  man är ej så 
svag utan att vilja vara det.»6

Endast som en genklang av »hjertats röst» har sinnenas rörelser ett försvar. 
Med »sitt hjerta frånvarande» ser Malla t. o. m. i en kyss något »orent —  
brottsligt —  sinnligt».7 I stort sett sammanfaller hennes tankar om sann kär
lek med den engelska familjeromanens »chaste love».8 Hon skulle också 
kunna instämma i de ord, där m:me Roland koncentrerar sin livserfarenhet: 
»Je ne vois le plaisir, comme le bonheur, que dans la réunion de ce qui peut 
charmer le cœur comme les sens.»9 Med en lång, bitter erfarenhet som bak
grund definierar hon i februari 1823 kvinnans enda och högsta jordiska säll- 
het som »att helt och odeladt älska et föremål, för hvilket hon kunde känna 
och förena böjelse —  högaktning, vördnad och kärlek».

Under det slutande 1700-talet framställes gärna kvinnan som den sant 
älskande; för henne står kärleken i centrum, för mannen är den en episod.1 
Också Malla känner det ofta så. Behovet att älska och att vara älskad är, 
säger hon 1820, »nedlagt i qvinnans natur», »ouplösligt förenadt med hen
nes varelse».2 Om männen utropar hon i ett upprört ögonblick i augusti 1825: 
»Hvad är deras Kärlek? —  ögonblickets berusning! . . .  den rätta himmelska 
Kärleken känna de aldrig.»

För den verkligt stora kärleken krävs något mer, än vad sinnena och »bö
jelsen» bjuder. Efter att ha läst Mirabeaus sinnesglödande kärleksbrev till 
Sophie de Lespinasse skriver Malla: »En så öfverdrifven kärlek utan tro på et 
lif efter detta saknar allt interesse och all rimlighet efter min tanka. Hvarje 
exalterad känsla måste ju nödvändigt hänvisa oss till evigheten.»3 Med lik
nande motivering vänder hon sig 18 33  mot Almqvists och Charlotte Haze- 
lius-Södermarks uppfattning om kärleken som en oövervinnlig passion. De 
räknar inte med troheten, inte med evigheten; fattar inte »den rena försa
kande kärlek, som ensamt kan gifva en försmak af himmelen». Hennes 
kärleksidealism är visserligen inte utan reservationer. A v erfarenhet vet hon,

3 Kluckhohn, a. a., s. 50 f. 8 Kluckhohn, a. a., s. 75.
4 Brev till Charlotte Adlermarck 11.6.1802. 9 A. a. II, s. 97.
(K. B.) 1 Kluckhohn, a. a., s. 86 f., 252 f.
5 Mem. ms. 20.5.1810. 2 Mem. III, s. 18.
6 Mem. III, s. 28. 3 Mem. ms. januari 1819.
7 Mem. II, s. 88.

6 -  704512 Samlaren 1970



att »den tunga sinnliga människian ej länge i sender kan hålla sig uppe därvid, 
att egna anspråk, egna behof taga ut sin rätt», men hon tror, »att det högsta 
borde dock alltid hafva första rummet och det icke gifvas åt den rusgifvande 
passion, som hon ansåg i sin öfverdrift vara ochristlig om den blint följes».4

I en förtrolig stund 18 18  tillsammans med Charlotte Posse söker Malla 
göra klart, vad kärlek för henne innerst är: »Kärlek var det enda, det högsta 
för henne —  i alla dess rigtningar, ifrån barnets undergifna lydiga kärlek 
för föräldrar och vårdare, tillgifvenheten för syskon och vänner, älskarinnans 
och makans allt upoffrande, försakande kärlek, till matmoderns beskyddande 
omvårdnad för underhafvande —  detta var ju qvinnans afgiorda, heliga kall, 
det högsta och det bästa, emedan endast det börjar och slutar i Gud! Kärlek 
var Mallas hela religion, hennes lif, hennes förtjenst, hennes sorg, glädje, 
hopp, förtviflan, allt hade blott en grund, ett mål: Kärlek\ »5

Vad Malla här med domestik exemplifiering ger kärlekens namn, är vad 
Shaftesbury kallar »universal mind».6 Med sin förmåga av känsloengage- 
mang i alla livets förhållanden har hon ofta rört sig i dess grannskap. Men 
för just den kärlek, som är ett huvudtema i hennes memoarer, är definitionen 
för vid. Gränserna för dess område —  kärleken mellan kvinna och man —  
är något trängre men vida nog ändå.

Kärleken uppleves av Malla i många former: som svärmeri, exalterad vän
skap, förtärande passion, som sinnesrus och seren dyrkan. Det händer, att 
hon tvekar om den beteckning, som för hennes känsla är den sanna. Nära 
50-årig bekänner hon, att hon »med kärlek, fast i olika grader och på olika 
sätt, älskat åtta —  eller ingen».7 Då hon våren 1824  känner en ny böjelse 
tvinga sig på henne och tränga undan en äldre, formas dagboksanteckningen 
till en självförebråelse: »En annan kärlek har haft magt öfver mig!» Men 
hon fortsätter: »Dock nej! det är samma ömma brinnande behof af kärlek 
som alltid lefver i mitt hjerta och utgör hela dess glädje och smärta.» Det 
är inte de skiftande konkreta föremålen för hennes kärlek, som är det väsent
ligaste. De är utlösare av känslor, som kväller fram ur hennes eget inre. V ä
sentlig är kärleken.

Möten med kärleken

Mallas memoarer är framförallt en skildring av hennes möten med kärleken. 
Det är de många kärleksupplevelserna, som är ränningen i minnesväven. 
Man skulle kunna kalla memoarerna en av våra stora kärleksromaner. Med 
starkare intensitet och mer levande insikt har knappast någon svensk för
fattare demonstrerat komplikationen mellan känslans och fantasiens krav och 
nervernas och de många hänsynens eviga motspänstighet. Överallt i memoa
rerna, i synnerhet i dem från ungdomstiden, stöter man på reflexer från hen
nes litteraturläsning —  analogier, situationer, stämningar. Men allt —  vad
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4 Mem. ms. 3.9.1833.
5 Mem. II, s. 310.

0 Kluckhohn, a. a., s. 70. 
7 Mem. IV, s. 145.



hon omedelbart upplevat och vad hon suggererats till att uppleva —  har 
fått en ton, som är Mallas egen, personliga.

Hon tecknar de tidiga tonårens känsla av lockelse och skygghet inför 
»FAmour menaçant», svävningen mellan kokett lek och något »ljufligt, 
fastän sorgligt och underligt».8 Först är det mest fråga om kärlek till den 
kärlek hon själv väcker. »Hon älskade Wilhelms kärlek till henne», anteck
nar hon som 1 5 -åring om sitt förhållande till en tio år äldre —  trolovad —  
frände, W ilhelm Lilliehöök. Den »andliga förlofningen» med honom blir ett 
av hennes många försök till kompromiss mellan kärlek och vänskap, mellan 
exaltation och moralisk plikt: »De litade på sina högtidliga löften att icke 
älska hvarann mer än de borde.»9

I juni 1799 anmäler sig den förste friaren, ungdomsvännen Ludvig Man- 
derström. »Hänförd, uprörd» är Malla nära att ge honom sin hand, men 
»hon fruktade för sitt hittils så flygtiga hjerta.»1 Kort förut har dagboken i 
en naturstämning lindat in antydningen om en vaknande tillgivenhet för en 
annan: »återsåg landet, horrizonten, vatten och berg. Ljuft och mélancoliskt 
blandade sig njutningen där af med det obestämda, både hoppfulla och miss
tröstande i Mallas hjerta och den gryende böjelsen, ännu omedveten, för den 
interessantaste man hon ännu råkat».2

Den intressante mannen är major Brelin, som vid jultiden 1798 blivit med
lem av Edsbergs-sällskapet. För Mallas utveckling får han avgörande bety
delse. »Allt hvad hon visste om skiön konst hade hon lärdt af Brelin», 
skriver hon vid en återblick i juli 1803, »och Tyska och Engelska littera
turens mästerverk hade han giordt henne bekant med, och i nästan alla af- 
seenden utveklat och bildat hennes smak och omdomme.» Men han hade 
också »invigt till smärta och misstro det unga oerfarna hjertat».

Det »mångfaldiga och skiftande», det undanglidande, det »beräknade och 
eftertänkta» i Brelins personlighet väcker hos M alla kittlande nyfikenhet och 
förvirring i varierande kombinationer. Med fin själviakttagelse registrerar 
hon sina stämningar av fåfänga, beundran, tillgivenhet, svartsjuk oro, irrita
tion och kritisk klarsyn. »Han förstod henne så väl», skriver hon om förhål
landet dem emellan våren 1800, »utveklade så för henne sjelf hennes 
aningar och dunkla tankar —  uptäckte så många egenskaper, som hon ej 
förut tilltrodt sig. Liksom i et spindelnät af ljuflig känsla at vara älskad, af 
smickrad egenkärlek, ouphörlig ovisshet, retad nyfikenhet, lärgirighet och 
mélancoliskt drömmeri var hon fångad. Hon kände sig aldrig lugn, trygg och 
lycklig, men hon hade ofta mycket roligt, alltid fullt sysselsatt och interesse
rad genom hans rika poétiska samtal, och det mystiska i hans väsende.»

Förhållandet kan bära alla en romanpassions indicier: hjärtklappningen, 
när hon får hans brev eller märker något kallt och främmande i hans min, 
den »isande» förnimmelsen eller nattens blodhostning inför misstanken om
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hans intressediversioner åt annat håll, känslan att vara »magnetiskt indragen 
i en rigtig trollkrets».3 Ofta tvivlar hon på hans odelade tillgivenhet, lika 
ofta sätter hon i fråga den egna känslans äkthet och varaktighet. Hon är 
medveten om vanans makt att binda och misstror den. Med ängslan konsta
terar hon sina »dubbla» eller »halfva böjelser». Än den ene, än den andre 
av gamla ungdomsvänner hotar att skymma Brelins bild. »Det var en oup- 
hörlig slitning af ljuft medvetande och qvalfull misstro.»4

När Brelin efter många elegiska, diskreta antydningar om en outplånlig 
böjelse den 3 1  januari 18 0 1 öppet förklarar henne sin kärlek, »fruktade 
(hon) att öpna munnen för att icke säga ja». Under år 1802 ebbar förhållan
det småningom ut. Medvetandet om mormoderns ogillande av en förbindelse 
med den —  då ännu —  ofrälse Brelin hade hela tiden stått som ytterligare 
ett hinder för den fulla hängivelsen. Förvirrad av känslornas dragning åt 
olika håll »tumlar (hon) om i et chaos af förnuftets, fåfängans och flärdens 
blandade och stridiga atomer».5

Helt lyckas Malla inte glömma föremålet för sin första egentliga kärleks
upplevelse. Många år efter det att umgänget med Brelin mist sin förtrolighet, 
antecknar hon i dagboken: »je ne le revois jamais avec indifférence!»6 Då 
bon våren 18 19  nås av underrättelsen om hans död, vittnar hon om minnets 
outplånlighet: »Malla såg honom icke mera, men ändå föreföll det henne 
som en tomhet i verlden, att han ej mera fanns på jorden. Han hade haft 
mycket inflytande på hennes utbildning och varit henne mycket kär!»7

Mitt under de inre slitningar, som förhållandet till Brelin gett upphov till, 
väckes ett gammalt intresse för en ungdomsvän till starkare liv. I sin ome
delbarhet är Lars Silfverstolpe den komplicerade Brelins motsats. Som så ofta 
har Malla en litterär parallell till reds: skildringen i Rochlitz’ Amalia W ill 
av hur hjältinnan övervinner en romanesk kärlek till Albert, »en öfverspänd, 
mélancolisk och hemlighetsfull person», och »vänder sit tycke till Carl, en 
glad, praktisk, god och hederlig ung man, som hon länge känt och ansedt 
som en bror». Hon tycker sig lik Amalia, »då hon vände sin böjelse från den 
mystiske Brelin till den öpna, anspråkslösa och glada Silfverstolpe».8

Någon klar visshet om sitt eget eller Lars Silfverstolpes odelade engage
mang vinner Malla aldrig. Konventionen förbjuder henne att själv yppa sin 
böjelse, och han är tyst om sina känslor för henne. Hon söker —  med vag 
skepsis —  skapa sig en idealbild av honom: »det mindsta drag af djupare 
känsla hos honom gaf Malla stor betydelse åt och utsmyckade honom med 
de vackraste egenskaper».9 Under det att aldrig något medvetet sensuellt 
element tycks ha funnits med i hennes känsla för Brelin —  den har helt rört 
sig pa det intellektuella och sentimentala planet —  skymtar nu vagt sinnenas

3 Mem. I, s. 232. 7 Mem. II, s. 315.
4 Mem. ms. januari 1801. 8 Mem. ms. maj 1803.
5 Mem. ms. januari 1803. 0 Mem. I, s. 331.
6 Mem. II, s. 221.



spel. »Hans förstulna, nästan omärkliga smekningar oroade henne ljufligt», 
antecknar M alla om samvaron på nyåret 1803.

Men väsentligen är hennes känsla en kärlek i vanans och resignationens 
tecken. »Hon älskade i Lasse sju års ungdomsminnen, som han delat», 
skriver hon i maj s. å. Vad hon nu drömmer om är att »blifva en rätt tarflig, 
verksam och flitig hustru åt en älskad make».1 »Sällhetsdrömmens» make 
kan bära Lars Silfverstolpes namn. Men han kan också —  som i novell
uppslaget Skolhuset —  vara Carl Cederström, ännu en av ungdomsvännerna.1 2 
Det föll henne in, skriver hon i november 1803, att hon till honom »kunnat 
vända sitt tycke från den obegripelige Lasse . . .  Åt honom hade hon gierna 
anförtrodt sin framtid.»

Medvetet och avsiktligt söker Malla »vända sitt tycke», dit förnuftets råd 
och mormoderns önskan pekar. Hon vill finna en motvikt till sin dragning åt 
det »romanesqua och öfverspända» och bli rotfast i verkligheten, »ehuru 
platt den ända ibland föreföll henne».3 Lars Silfverstolpe med sina »mindre 
eminenta egenskaper» representerar, liksom Carl Cederström, för henne 
»verkeligheten, det realay>.4 »Bedragen af så många lyckliga illusioner, och 
mäst af min egen förmåga, . . .  börjar (jag) så familliarisera mig med medel
måttan», anförtror hon våren 1803 Charlotte Posse. Det är, skriver hon i 
oktober s. å. till Gustava, »blott denna Subtrahering i begreppet om lycka, 
som är påkostande».

Äktenskapstankarna har då fått en brännande aktualitet genom de planer 
på att få se M alla »väletablerad», som sysselsätter både den snart 80-åriga 
mormodern och den äldre vänkretsen. I augusti 1803 anmäler sig som friare 
greve Adolf Mörner.

Skarpsynt iakttar Malla sina reaktioner: motviljan mot ett resonemangs- 
parti, koketteriets nyckfulla eller medkänslans impulsiva lockelse att ge öm
heten gensvar, känsloomkastningarna mellan smickrad fåfänga, avvisande 
kyla inför friarens »orimliga häftighet» och den sårade stolthetens harm, när 
han tycks vilja dra sig tillbaka. Där finns också den rationella beräkningen 
av förbindelsens sociala och ekonomiska fördelar —  »välstånd, nöjen, rang» 
—  och »en hemlig önskan innom henne att vinna tid för att, ifall hon miss
tagit sig på Lasse, ej förlora den hederliga, henne sannt tillgifna Mörner».5 
I dramatiskt laddade scener skildrar memoarerna Mörners frieri och Mallas 
stolta hävdande av hjärtats integritet, det pinande vankelmodet inför ett av
görande och samtidigt längtan efter ett sådant och till slut ångesten inför ett 
oåterkalleligt »förbi!». I våldsam upphetsning spelar hon hasard med sitt öde. 
Klockan 4 på natten den 29 maj 1804 smyger hon ur postväskan undan det 
ja-brev hon några timmar förut oförmärkt lagt dit: »På hemvägen i alléen
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hörde Malla posthornet —  fem minuter sednare hade brefvet redan varit 
i väg.»6

I december 1804 är greve Mörner förlovad med en annan. Någon verklig 
böjelse för honom hade Malla aldrig känt, men hans lysande karriär har 
längre fram frestat till grubbel över ett försummat tillfälle. »Huru olika hade 
ej min ställning kunnat vara här i verlden!» utropar hon efter ett samman
träffande med honom 1828. »Hvad allt har jag ej upoffrat för kärlekens 
chimère!»7

Mallas historia under de år, som närmast följer, är historien om hur hon 
för en »familliarisering med medelmåttan» uppoffrar just »kärlekens 
chimère».

1805 får Malla två nya friare: översten Anders Fredrik Skjöldebrand —• 
25 år äldre än den nu 23-åriga Malla —  och ryttmästaren David Gudmund 
Silfverstolpe, Lars Silfverstolpes bror, 35 år gammal.

Alltifrån tonåren hade Malla beundrat författaren till Herman von Unna, 
och rykten om hans svärmiska ungdomskärlek och hans senare amorösa även
tyr hade eggat hennes fantasi. Då hon år 1800 gör hans personliga bekant
skap, omstrålas han dessutom av ett patriotiskt och heroiskt skimmer som 
oppositionsman under riksdagen i Norrköping. Mallas reaktion inför hans 
växande intresse är länge blyg, dotterlig vördnad. Gemensam kärlek till lit
teraturen och musiken för dem närmare varandra —  »men gifta sig med 
honom! —  det hade hon aldrig föreställt sig möjligheten utaf!»8 Den 25 
januari 1805 friar han. Malla rådgör med sin mormor, som ber henne 
betänka Skjöldebrands ålder och »myckna erfarenhet». Överläggningens re
sultat blir ett nej, men ångern över vad Malla ser som ett förhastat beslut, 
inställer sig omedelbart. Något verkligt avgörande är det inte. Ännu i de
cember 1804 hade hon i hans uppvaktning velat se »en ovana hos en äldre 
vän att vara för artig mot fruntimmer» —  nu är hennes tankar och känslor 
oavbrutet sysselsatta med honom. På en börsbal den 12  februari känner hon 
sig »aldeles yr i hufvudet» av den kärlek han begagnar varje tillfälle att visa. 
»Silfverstolpe var också där —  och hon kunde icke heller missförstå honom.»

I januari 1804 hade David Silfverstolpe under vintersäsongen i Stock
holm blivit införd hos fru Rudbeck, och den 25 maj var han för första gången 
på Edsberg. Snart anar Malla hans ömhet för henne —  med »tillfredställd 
harm öfver brödrens flygtighet».9 Under de följande månaderna tar den sig 
allt tydligare uttryck, och hon är inte oberörd. Ännu en gång är hon plågad 
av en »dubbel böjelse».

Malla söker analysera sina motstridiga stämningar. Skjöldebrand är för 
henne »musik, génie», drömmar om »ära, kärlek, tapperhet och ädelmod», 
»exalterad känsla», men hans andliga överlägsenhet skrämmer henne, och 
ibland fruktar hon, att en förening med en så mycket äldre man skulle bli

8 Mem. ms. december 1804.
0 Mem. ms. juli 1804.

86 Paul Fröberg

6 Mem. I, s. 337 ff.; II, s. 20 f.
7 Mem. ms. 27.9.1828.



Malla Siliv er stolpes Memoarer 87

»et minne af det förbifarna» snarare än »hopp och framtid».1 David Silfver- 
stolpe —  »i allmänhet obekant nog med poésiens skiönheter» —  represen
terar »et hvar-dags-lifs-interesse», hänsynen till »dens önskan och villja, som 
hon är van att anse sin första pligt att lyda», bundenheten vid vanan, barn
domsmiljön: »Det föreföll henne som skulle hon nu på en gång slita sönder 
det förflutna, om hon skulle gifta sig med Skjöldebrand.»1 2

Med våldsam patetik tolkar hon sin villrådighet, sina oupphörliga känslo- 
omkastningar. Hon drömmer om att »kunna förena kärlek till D. G. med 
vänskap för A. E » . Hon känner sig liksom upplöst i två delar: »den högre, 
himmelska, tillhörde A. F. i minne och hopp —  den andra skulle på jorden 
lefva för pligter», för omvårdnaden om mormodern. I explikation efter ex- 
plikation vill hon för Skjöldebrand förklara sitt vankelmod. »Han ensam» 
skall avgöra hennes framtid. Han ger henne i brev de mest osjälviska råd, ber 
henne tänka endast på sin egen lycka. Men när de träffas, överväldigar lidel
sen honom. Samtalen blir »blott utbrott af den aldra häftigaste kärlek», som 
skakar och berusar henne. Hon känner sig »fjättrad», berövad »all förmåga 
att förnuftigt tänka och handla». Han ber om en kyss —  och får två: »de 
första kärlekens kyssar hon emottagit». Flera år senare återläser hon La 
nouvelle Héloïse och slås av likheten i sin egen situation 1805 och Julies: 
»Dieu seul a protégé ma faiblesse . . .  les circonstances m’ont plus servi que 
ma prudence —  elle était endormie, égarée!»3

Men ständigt möter hon också —  oförmögen att »motstå den verkeliga 
kärlekens uttryck»4 —  David Silfverstolpes bedjande blickar: »Y r i hufvudet 
—  förvillad —  vänjde Malla sig småningom vid detta dubbla farliga förhål
lande, hade himmelskt ljufva ögonblick i medvetandet att vara så af hål
len . . .  men ångern och ängslan vaknade med förnuftet emellanåt.»5

I den avgörande fasen av denna kärlekshistoria —  i slutet av juli och bör
jan av augusti 1805 —  spelar ännu en gång livets små tillfälligheter sin 
ironiska roll. I kyrkan ber hon till Gud, att hon skall kunna uteslutande 
älska Skjöldebrand, »ow han vore kommen till Edsberg då hon dit hemkom» 
—• ett getingsting hindrar honom att i tid vara där. I ett brev vill hon 
bestämma deras förlovningsdag —  en kvällspromenad kommer emellan, och 
det blir aldrig avsänt. David Silfverstolpe är där —  och »uttröttad af inre 
strider, öfverväldigad af behofvet att en gång få öfverlemna sig till ögon
blickets intryck», låter hon honom »kyssa et ja från hennes läppar».6

Men ovissheten är inte slut. Det följer dagar av vanmäktig förtvivlan, ny 
exaltation, dov dvala, desperat överdåd, resignation. Inför den bild av 1’Amour 
menaçant, där hon i sin tidiga ungdom lovat att aldrig ge någon sin hand
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utan den innerligaste kärlek, bjuder hon slutligen kärleken farväl och hoppas 
att »i vänskap och upfyllda pligter finna tröst och ersättning».7

Vänskapen mellan Malla och Skjöldebrand består också efter hennes för
lovning och giftermål —  den »hade blifvit et villkor för hennes lycka». 
Under många år är brevväxlingen livlig, gärna i form av förstuckna biljet
ter. Malla har själv tagit initiativet till en smygkorrespondens. Först efter 
hans äktenskap i 8 n  tynar den av.8

För Malla är hans minne »för heligt att nånsin skymmas»; själv kallar han 
henne »den enda», »den oförlikneliga», »mitt hj ert as utvalda maka». Varje 
möte mellan dem låter glöden glimma till. Med någon annan talar hon inte 
om honom: »Detta ämne inneslöts i hennes hjertas innersta helgedom och 
förvarades där.»9 Hans hustru blir hennes vän, deras familjelycka är »ljuf» 
för hennes hjärta. Men ljuvheten är blandad med bitterhet: »Du behöfver 
icke mig!» skriver hon i dagboken för mars 18 12 . »Men min fordna lifliga 
känsla för dig —  den kan intet ersätta —  det är tomt innom detta hjerta 
som naturen danat till kärlek och fullt lif.»

Den betydelsefulla roll, som Skjöldebrand spelar efter regimskiftet 1809, 
väcker Mallas patriotiska hänförelse men också tankar på den lycka, som 
kunde varit hennes. Hon får nya föremål för sin passionerade tillgivenhet. 
»Jag har dock kunnat blifva mera likgiltig för ditt minne», utropar hon i en 
anteckning 18 23 ; » —  tiden öfvervinner således alltÎ»1 Sammanträffanden 
under 1820-talet kan göra henne besviken: den gamle gustavianens lättsin
niga skämt i religiösa ämnen sårar henne, hon kan finna honom »åldrad och 
stelnad».2 Men minnet av vad som varit lever oförminskat. När hon i maj 
18 3 1 för några vänner läser ur sina minnen från 1805, vaknar förnim
melsen av en oersättlig förlust: »Ack huru misstog jag min egen känsla, min 
bestämmelse! —  Huru har jag pligtat för dessa misstag!» 18 35  skriver hon 
en översikt av Skjoldebrands biografi till ledning för Lings inträdestal i Sven
ska akademien som hans efterträdare. Året därpå läser hon för två vänner 
minnena från 1809. I dagboken den 25 mars står: »A. F.! Ditt år!» Som
maren 1845 är hon några dagar på Edsberg, och ungdomsminnena står le
vande för henne: »Brelin och Skjöldebrand\ af mina fordna vänner voro ni 
båda mig nu främst —  Ack huru lycklig och hoppfull jag då var! —  Ljuf- 
ligt!»3 All oro, all inre strid hör nu till det glömda. Kvar står minnenas 
glans.

Memoarernas skildring av Mallas förhållande till Skjöldebrand är skild
ringen av en passion, men en passion, som snarast är reflexer i en sensitiv 
natur av den känsla, som strömmar emot den. De handlar om ett lidelsefullt 
behov att älska och bli älskad, en hängivenhet åt »kärlekens chimère» men
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också misstro till den. Mallas reflexion är vaken mitt under känslosvallet. 
Ofta är det, liksom stode hon som iakttagare utanför sin egen känsloupple
velse. Sina stämningar analyserar hon med öppen blick för deras komplicitet. 
Skjoldebrands våldsamma utbrott av lidande och sällhetsrus »fjettrar» hen
nes »imagination» men kallar också fram en »nyfiken förundran».4

Gång på gång återkommer Malla till »imaginationens» makt över henne. 
När hon långt senare, den 15  mars 18 2 1 , blickar tillbaka på sin kärleks 
historia, blir just »imaginationen» jämte ärelystnaden och det betvingande i 
Skjoldebrands egen känsla den förklaring hon kan nå fram till: »Hänförd 
af hans rika egenskaper, af hans ädla upförande emot henne, under utbrott 
af våldsam passion, älskade hon honom innerligt —  men måste dock medge 
sig att hennes imagination egenteligen vore fattad, och att ärelystnaden lifvade 
hennes känsla för honom.»

De skildringar hon i brev ger av förhållandet till Skjöldebrand och David 
Silfverstolpe var —  säger hon —  »som en roman som hon medelade».5 
Memoarerna har också just här många av den samtida kärleksromanens känne
tecken: konfrontationen mellan passion och plikt, slumpens lek med män
niskoöden, känslans komplikationer och nyckfulla växlingar, de patetiska ton
fallen med anklanger från La duchesse de la Vallière, Valérie och Corinne. 
Imaginationen har stimulerats av litteraturen. Ofta kan man ana sig till speg
lingar och genklanger från den. Men det litterära sambandet är gemenligen 
vagt och svårgripbart. Vad som kan preciseras är mest jämförelser, parallelli- 
seringar, stämningsanslag.

»Med sitt varma hjerta, sitt poétiska sinne» står Skjöldebrand för M alla 
som en Gustave de Linar i Valérie. I Corinne söker hon förväntansfull efter 
de »marquérade ställen», där han tyckt sig känna igen henne, och blir be
sviken, när han inte därvid i första hand tänkt på romanens huvudperson.6 
Vid en återblick på de upprörda scenerna sommaren 1805 låter hon dem 
spegla sig i Julies stora uppgörelsebrev i La nouvelle Héloïse. I Kotzebues 
roman Leontine finner hon »mer än en likstämmighet med sitt öde och sin 
känsla».7 Likheterna är också påtagliga: Leontines barnlösa äktenskap med 
en man utan förståelse för hennes högre intressen, drömmen om att kunna 
förena vänskap och äktenskap, frestelserna, som möter henne genom den äl
skades sinnliga häftighet. Men de är i sina yttre konturer givna i Mallas 
personliga livsöde, och resultatet av en jämförelse blir närmast övertygelsen 
om dettas tidsfixerade allmängiltighet. Omdömet gäller väsentligen också be
röringspunkterna med Caroline von Wolzogens Agnes von Lilien. Huvud
motivet är klart befryndat med memoarernas: Agnes slitning mellan kärle
ken till Nordheim och hennes varma känsla för hans rival Julius Alban. Lik
som Malla grubblar Agnes över »das schwankende, vielleicht nur i meiner 
Einbildung gewebte Verhältnis» tili den man hon älskar.8

4 Mem. ms. 4.3.1805.
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Ibland kan en likhet tangera troligheten av ett direkt samband. Mallas be
slut att låta Skjöldebrand ensam bestämma, vem hon skall tillhöra, har en 
motsvarighet i Agnes’ överlåtande av sin kärleks öde till Nordheim: »ihm 
sollte die ganze Lage vorgelegt werden, von ihm erwartete ich die Richt
schnur meines Betragens».9 Ett annat exempel är den scen i memoarerna, där 
Malla —  med hjärtat ännu fullt av den nya känslan för Skjöldebrand —  ger 
David Silfverstolpe det första tecknet på besvarad ömhet. Under en musik
afton låter hon sig ryckas med av stämningen. Ensam med David står hon vid 
ett fönster och stöder mot det sin hand: »Han tog denna hand, hon ville 
draga den tillbaka, men han såg därvid så bedjande, så olycklig ut, den skiöna 
andanten löd så himmelskt, Malla kunde ej bedröfva honom utan lemnade 
sin hand mellan hans båda.»1 Scenen har en parallell i Agnes von Lilien, där 
Julius spelar Agnes’ älsklingsmusik och talar om sin kärlek: »Sein Gesicht 
war so rein, so gut, so bescheiden hoffend, dass ich ihm meine Hand, die er 
zwischen den seinigen hielt, nicht entziehen konnte.»2

Kanske är det här helt enkelt fråga om livssituationernas upprepning eller 
litteraturens makt att skapa generella, tidsbestämda beteendemönster. Men 
sambandet kan också ligga i minnestecknarens benägenhet att för vaga håg
komster söka en konkret, verkningsfull scenbild i något en gång läst.

Den i i  januari 1807 viges Malla vid David Silfverstolpe. Hon var, berät
tar memoarerna, »undergifven och rörd, men fällde icke en tår». Hennes ut
tryck var »lugn försakelse».

I denna stämning av svårmodig resignation inleder hon sitt äktenskap. 
Aktning och tacksamhet var, skriver hon, grunden för hennes tillgivenhet, 
men makarnas intressen var för olika. Kontrasten mellan hans svala tempera
ment och hennes exalterade känslobehov var för stor: »kyla— hetta, oför
enliga motsägelser». Skildringen av Mallas äktenskap domineras av uttryck 
för surmulen besvikelse och »aigreur» över »hungersnöd af själens behof».3

När Fredrika Bremer i sin läsning av memoarerna närmar sig skildringen 
av Mallas äktenskap, ser hon fram mot den med stort intresse, »om neml. 
M. har mod och vilja att äfven derinnom framställa allt, med den rena och 
naiva sanning, som är en af hennes Minnens förnämsta tjusningar. Romanen 
i lifvet hinner ej sin kulmination förr än dess scen flyttas in i hemmet, i säng
kammaren. Men hvem skall våga detta? ! »4

Mamsell Bremer har anat rätt. Ett nytt element kommer med äktenskapet 
in i memoarerna. Någon gång flyttas scenen t. o. m. in i sängkammaren.

Sinnligheten med alla dess skiftande graderingar är för Malla också i äk
tenskapet ett »sämre» element i kärleken. Men den är ett element i den, och 
utan hämningar vidgår hon den roll detta »sämre» spelar för henne.

0 A. a., s. 196.
1 Mem. II, s. 46.
2 A. a., s. 81 f.

3 Mem. ms. 8.9.1814; december 1810.
4 A. a. II, s. 363.
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I sitt förhållande till den så mycket äldre Skjöldebrand hade Malla ofta 
stått skrämd inför de passionerade utbrotten av sensuell betagenhet, »dessa 
smekningar, som plågade henne och giorde henne galen utan att göra honom 
behaglig för henne».5 I förhållandet till David Silfverstolpe är det annor
lunda. Memoarerna återkommer flera gånger till att hon »misstagit en sinnlig 
böjelse för kärlek».

Under krigsåren, då varje sammanträffande blir en flyktig episod, kommer 
det en sensuell glöd in i dagboksnotiserna. Det behov att älska, som hon »nu 
tyckte sig légitimt hafva rättighet och pligt att tillfredställa», har »exalterat 
hennes känsla för David, som nu var passion ibland». Hans oväntade hem
komst kan ge anledning till utrop av extatisk hänförelse: »Kl. 2 på natten 
kom min älskade David . . .  Natt\ ljufva smärta! —  Min ädla David, så öm, 
så stark, så bra! . . .  aldrig hade de varit så lyckliga genom hvarandra.»6

Men sinnenas njutning har för M alla värde endast som komplement till, 
som uttryck för en innerligare gemenskap. Davids ömhet visar sig, skriver 
hon, nästan bara i smekningar, »och det är dock ej nog för mitt hjerta! Jag  
delar dem dock gerna —  emedan jag tror de gifva mig en illusion af det jag 
saknar —  af det jag aldrig finner!»7 Ännu då den mjältsjuka börjat utvecklas 
hos David, som under äktenskapets senare år dödar allt hopp »att likstäm- 
migt förena två så olika själar»,8 söker hon något av personlig samklang i 
sinnenas förening. »David kom in till mig, som jag fruktade och —  önskade», 
skriver hon den 15  september 18 14 . Men hon fortsätter, och orden får en de
sperat klang: »Ack dessa caresser som jag ger af ömhet —  de emottagas 
och återgifvas blott med en physisk känsla hvarvid hjertat förblir kallt, de 
plåga mig då jag ej helt kan njuta drömmen om kärlek och genkärlek . . .  
Nöje kan aldrig sinnlighet blifva för mig, et dera måste det vara en innerlig 
förtrolig känslas heligaste bevis, eller ock är det vidrigt motbjudande —  
och ändå säger förnuftet att qvinnan bör bibehålla detta enda medel att be
hålla mannens interesse för den där bi-varelsen —  hans hustru.»

I Mallas minnesbilder och dagboksanteckningar från tiden närmast efter 
makens död i juni 18 19  brottas motstridiga stämningar.

A llt ter sig dimmigt och kaotiskt för henne. N är hon ser tillbaka, före
faller hennes levnad tom och fattig. I minnet låter hon de forna föremålen 
för hennes känslor passera revy, och resultatet blir, att hon »ansåg sig aldrig 
hafva råkat någon som hon med full tillförsigt och hängifvenhet kunnat 
älska». N u —  »i sin half va ålder» —  står hon y>ensam, utan något enda af 
de band som fästa qvinnan i verlden». Det fosterbarn hon tagit som er
sättning för den moderslycka hon gått miste om —  en son till den frånskilda 
och omgifta väninnan Charlotte Cronhielm —  är bara »et lånadt barn» och 
förmår inte vinna hennes hjärta. De gamla tankarna på klostret som en

5 Mem. II, s. 63.
6 Mem. ms. augusti 1808; 8.3.1808.

7 Mem. ms. 28.3.1808.
8 Mem. II, s. 268.
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glömskans och fridens tillflyktsort dyker upp på nytt, nu som drömmar om 
ett hem i herrnhutarnas Christiansfeld.9

Men hon upplever också en förnimmelse av ny frihet, nya frestelser. Isole
ringen under äktenskapets sista, tunga år, Davids sjukdomstid, är bruten. 
Hennes »fredagar» gör henne till en medelpunkt för de vittra kretsarna. Upp
täckten att vara bemärkt och firad verkar »berusande».1 Ibland rör sig hennes 
fantasier kring ett nytt giftermål: med den 30-årige von Hartmansdorff —  
»vore jag några år yngre eller han några år äldre» —  eller med den tro
faste Wilhelm Lilliehöök: om han »blefve Enkling . . .  så vore det en skyldig
het att söka bidraga till hans ålderdoms trefnad».* 1 2 Hennes dyrkan av den 
unge kronprinsen får drag av ungdomligt svärmeri. »Alldrig hade hon trodt», 
utropar hon, »att hon nu mera skulle erfara en så hänförande känsla. Hon 
blef rigtigt rädd för sig sjelf och tänkte: Hvad skall jag göra af denna ännu 
så lifliga känsla, detta behof af enthousiasme, denna förmåga att älska och 
beundra!!»3 I sällskapslivet ser hon, att unga män alltjämt kan finna henne 
»älskvärd». När hon »med reflexion» betraktar sig i spegeln, upptäcker hon, 
»att det ej vore så omöjligt att icke vara ful». A llt upplivar »det fordna 
öfvergifna nedslagna sällhetsbegäret». De faror, som hotar hennes lättrörda 
hjärta, fyller henne med oro. Varthän, frågar hon sig, skall hon »vända sin 
hog, sin verksamhet, sin kärlek?»4

Ungdomsårens kärlek hade för Malla haft äktenskapet som mål. Praktiska 
överväganden och familjehänsyn hade inverkat komplicerande. »Halfva bö
jelser», tvekan om känslans äkthet hade lett till plågsam förvirring. Nu är 
funderingarna på äktenskap bara hugskott, hypotetiska infall, vaga sonde
ringar i möjligheterna att finna någon att »vara något» för. Vad hon med
vetet söker är vänskap, djup förtrolighet, föremål att slösa hela sin känslas 
rikedom på. Men i den »anstrykning af kärlek», som all vänskap för henne 
får, ligger tyngdpunkten på kärleken. Alltjämt blir memoarerna främst hen
nes kärleks historia: »lifvet var henne intet —  kärlek allt!»5

Innerligare, varmare än någonsin förr upplever Malla kärleken; uttrycken 
för den blir på en gång intensivare och omedelbarare.

Våren 18 2 1 lär hon känna den då 25-årige Per Ulrik Kernell —  Bell- 
man-tolkaren, den fromme livsfilosofen —  och minnet av den tidigt bort
gångne ger sin helgd åt allt vad livet sedan bjuder henne av öm tillgivenhet. 
I januari 1823 tangerar under en kort period hennes känsloladdade vänskap 
för Erik Gustaf Geijer passionens råmärken. Några månader senare blir 
Adolf Fredrik Lindblad —  den svenska romantikens unga musikgeni —  
föremål för en kärlek, som hon själv betecknat som sin största och star
kaste. Fr. o. m. 18 3 1  och under mer än ett decennium framåt upplever hon

0 Mem. ms. 15 .3 .1821; januari 1821; Mem. 
III, s. 19; Mem. ms. december 1819.
1 Mem. ms. november 1819.
2 Mem. ms. 25.1.1822; maj 1820.

3 Mem. III, s. 9.
4 Mem. III, s. 2; Mem. ms. 25.1.1822; Mem, 
III, s. 18.
5 Mem. ms. 6.6.1823.
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ett lidelsefullt svärmeri för skalden Carl W ilhelm Bottiger.6 Däremellan 
och därefter passerar i minnesanteckningarna en lång rad ynglingagestalter, 
inför vilka hennes hjärta flödar över av ömhet och behov av ömhet.

Det första mötet med Kernell äger rum hos Geijers den 18  mars 18 2 1 . 
Intrycket var, säger memoarerna, »som om den tunga dimman af liknöjd
het . . .  på en gång genom en solstråle blifvit genombruten, och att hon 
åter feck en utsigt åt ungdomens nejder. Hon njöt innerligt däraf utan att 
göra sig reda därföre». Fr. o. m. hösten s. å. är han medlem av »fredags»- 
sällskapet. I januari 18 22  inleder Malla en brevväxling, till en början ano
nym. Några månader senare bryter den lungsjukdom ut, som nödgar honom 
till en resa till Södern, varifrån han inte skulle återvända. Den 2 april 1824  
får han sin grav i Erlangen. Med i hans kista följer den minnesring han fått 
av Malla, en »indissoluble» med inskriften: »Wie du dir selbst getreu bleibst 
bist dus mir.»

»Nästan medvetslös, en aning mer än en grundad känsla», är till en början 
Mallas böjelse, en »echo»-lek i anonymitetens halvdunkel.7 Skilsmässan för
vandlar svärmeriet till kärlek. »Aldrig», skriver hon, när hon fått hans 
första brev efter den, »hade Malla älskat som nu —  så rent, så lycksaligt 
ljuft! Obeskrifligt var detta samband, för hvilket af stånd, frånvaro, årens 
åtskillnad —  allt försvann, och blott himmelsk tro och kärlek upfyllde och 
höjde hjertat.»8 Hennes längtan och saknad har funnit ett namn.

För första gången i dess historia känner M alla »glädje och frid» i sin 
kärlek.9 Här smälter äntligen vänskap och kärlek helt samman till ett. När 
hon själv söker en beteckning för den känsla, som förenar dem, stannar hon 
vid den traditionella nomenklaturen mor— son, syster— bror. Vad hon i hög
tidsstunderna upplever —  vad han i sina brev lär henne uppleva —  är en kär
lek »af själ till själ»,1 höjd över sinnenas sfär. Redan medan han lever och 
än mer efter döden blir han hennes skyddsande mot svaghet, vankelmod och 
frestelser, »en vinkande Genius ur töcknet af jordiska omsorger och det när
varandes förtjusning».* i 2 Tysklands-resan 18 2 5 -2 6  blir en vallfart till hans 
grav. Sin tacksamhet för vad han varit för henne ger hon ständigt nya ut
tryck. Genom honom har hon, eljest så ofta besviken, vunnit en lycka, som 
aldrig kan berövas henne. »Du har ju», säger hon till sig själv ett årtionde 
efter hans bortgång vid minnet av honom, »haft din del af sällhet —  och 
du har en ljuf saknadl Hvad vill du mer?»3

Men hon begär mer.

6 Utförligare har dessa kärleksupplevelser 
behandlats: i uppsatser av mig i Samlaren 
1959 (Per Ulrik Kernell och hans Rese
anteckningar), i Svensk litteraturtidskrift 
1970 (Ur ett hjärtas historia. Malla Silfv er - 
stolpe och Adolf Fredrik Lindblad) samt
i min bok Smärtans och kärlekens kavaljer.
Sthlm 1930.

7 Mem. ms. 25.4.1824; Mern. III, s. 48.
8 Mem. ms. 1.6.1822.
9 Brev från Malla till Kernell 7.6.1822.
1 Mem. ms. 25.4.1824.
2 Mem. ms. 17.6.1824.
3 Mem. ms. 7.3.1833.
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De sista breven till Kernell innehåller ångerfulla antydningar om en bris
tande trohet mot kärleken till honom. Vad Malla syftar på är den förändring, 
som på nyåret 1823 inträtt i hennes förhållande till Geijer —  mer allmänt 
bekant först genom Elsa Norbergs avhandling Geijers väg från romantik till 
realism 19444 —  och på den tillgivenhet för Lindblad, som ett år efter 
deras första möte utvecklats till passion. Den serena stämningen inom Malla 
är bruten.

Utförligt och dramatiskt skildrar memoarerna de skickelsedigra dagarna 9 -  
12  januari 18 23: förmiddagen den 9 i Mallas kabinett Geijers förslag till 
henne —  den ensamma, barnlösa —  att hon genom honom skall bli mor; 
den skakande krisen inom Malla, sedan Geijer gått; följande dag en avslapp- 
ningspaus, en »fredags» förvirrande blandning av trivselstämning och över
retad munterhet;5 samma kväll och förnatt en ny stormande scen mellan 
Geijer och Malla; slutligen —  som en katharsisk epilog —  firandet den 12  
januari av Geijers fyrtionde födelsedag med en välgångsskål i Mallas hem.

Det avvisande lugn Malla bevarat inför Geijers förslag, är alldeles borta, 
när hon åter är ensam. Behovet av sällhet, bitterheten mot ödet, som krävt 
hennes »försakelse af allt som utgör andra människiors lycka och glädje», 
brusar i hennes huvud. Hon har slungats in i en moralisk kris: »Han, San
ningens bästa tolk! ! ! » har trätt fram som frestare. Känslor och begrepp råkar 
i uppror: »Hvad var rätt eller orätt här i verlden? hvad naturens lag? hvad 
samhällets?» Skall, frågar hon sig, vanliga regler gälla för ett geni som Gei
jer med »denna rikedom af både själens och kroppens krafter och hälsa»? 
Omöjligt kan hon »bringa till harmonie och slutföljd» sina gamla föreställ
ningar med hvad hon nu erfarit.

Men det har för henne också legat »något ljuft, något uplyftande och out- 
sägeligen kärt uti minnet och medvetandet att vara något, att gälla något 
för Erik Gustaf Geijer». Hon har länge beundrat och högaktat honom: »nu 
var han ock högst i hennes kärlek\ ehuru han med det samma fallit i hen
nes tillit».

Episoden mellan Malla och Geijer i januari 1823 står i memoarerna ensam 
för sig. Den handlar om en geniets impulsiva nyck och impulsiva medkänsla, 
om hjärtats och sinnenas revolt hos den 40-åriga. Elsa Norberg har i sin av
handling ifrågasatt den absoluta trovärdigheten i Mallas dramatiska skildring 
av förloppet och velat i den se utslag av fåfänga, av begär att i tävlan med 
Amalia von Helvig och Anna Lisa Geijer få något av ryktbarhetens glans 
också över sitt liv. Väl kan Mallas längtan att »vara något» för Geijer ha 
inneslutit en omedveten —  eller kanske halvt medveten —  önskan att för 
honom bli något av detsamma som den beundrade tyska skaldinnan. Säkerli
gen har nu som alltid »imaginationen» spelat in. Geijers roll i dramat kan ha 
fått dimensioner, som inte svarar mot den faktiska verkligheten. Men me
moarernas framställning bär så helt äkthetens sanningsprägel, att varje miss-

* A. a., s. 1 7 1 ff.
5 Mem. III, s. 78.



Malla S ili ver stolpe s Memoarer 95

tanke om en fåfängans medvetna »utbrodering» måste te sig orimlig. Fan
tasin är det medium, varigenom M alla upplever verkligheten och dess 
medverkan förändrar här som eljest ingenting i upplevelsens karaktär av 
verklighet för henne?

Dyningarna efter januaridagarnas stormvåg varar året ut. Mallas känsla är 
länge »fjettrad vid et föremål».7 Flera månader efter den stora frestelsen 
kan en rätt konventionell ömhetsbetygelse väcka passionen till nytt liv. En 
slängkyss, som Gei jer ger henne vid avskedet före hennes sommarresa i bör
jan av juni 18 23 , besvaras av henne »af hjertans grund». Det var, skriver hon, 
»den enda gången hon gaf sin känsla luft i anseende till honom —  och det 
var i en slängkyss! Men den var henne ljuf och oförgätlig! O! huru lefde hon 
i sitt egit hjertas låga!» Den 2 1  oktober s. å. berättar memoarerna om ett be
sök hos Geijers, där hon som så ofta njuter av hans musik. I dagboken be
känner hon sitt intryck i en formulering, vittnande om känslans ambivalens: 
»Ack! när skall jag åter med lugn ingå i denna boning? V ill jag det? 
Skulle jag intet sakna den lifligare känsla jag nu erfar?»

Den uppflammande lidelsen återgår till —  alltjämt känsloladdad —  vän
skap. I den inneslutes också Geijers närmaste. Men kvar är länge den ma
lande skuldkänslan över det grepp frestelsen de skickelsedigra januaridagarna 
fått över henne. »Detta år har lagt skuld på mitt samvete!» antecknar hon 
nyårsaftonen 1823. Kvar är också behovet av nytt fäste för hennes »lifli
gare känsla», för kärleken.

Den 20 januari 18 23  hade Malla lämnat Uppsala. Resan var en flykt: 
»hon hade lärdt att blifva rädd för sig sjelf».8 Under nära tre månader vis
tas hon i Stockholm, på Edsberg och på Ulriksdal. Med sig har hon Amalia 
von Helvigs brev 18 16  till Geijer, som Anna Lisa »opåkalladt» anförtrott 
henne: »en besynnerlig ödets skickelse att hon just nu skulle få genomläsa 
dessa innerliga brinnande bref». I Stockholms sällskapsliv ägnas hon en 
uppmärksamhet, som »icke var utan faror för hennes inbildning», och den 
vänlighet hon tas emot med hos Skjöldebrands, kommer alla minnen att låga: 
»Jag har fått nog! och ändå! saknad midt i öfverflödet! »9 Hela denna tid, 
säger memoarerna, var hon »uti et ständigt rus af uprörd känsla, af säll- 
hetsbegär, af smickrad egenkärlek —  ibland darrande af fruktan för egen 
svaghet».1 Stöd söker hon i minnet av Kernell och tanken på honom, men 
först i början av april 18 23 kommer brev efter ett halvårslångt uppehåll.

Sådan är bakgrunden för Mallas första möte med den 22-årige Adolf Fred
rik Lindblad en »fredag» den 18  april 18 23 , fyra dagar efter hennes åter
komst till Uppsala. Fr. o. m. hösten s. å. är han införlivad med »fredags»- 
kretsen. Under våren 1824  —  tiden för bulletinerna om Kernells dödskamp

6 Ett brev från Geijer, som Malla ämnat 
låta följa henne i graven (.Mem. III, s. 79), 
torde ha berört episoden 9-12  januari. För
modligen är det detta brev, som Bottiger 
»offrat åt lågorna» vid sin genomsyn av me
moarerna. Det hade, skriver han i brev till

Lindblad 15.4.1868, »långt för detta . . .  bort 
vara aska».
7 Mem. ms. 18.5.1823.
8 Mem. III, s. 79.
9 Mem. ms. 30.1.1823.
1 Mem. III, s. 79.
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och död —  går den känsla, som väckts inom henne, mot sin höjdpunkt. I en 
lång följd av suggestiva närbilder tecknar memoarerna dess utveckling från 
svärmeri till lidelsefull kärlek.

Oron för den sjuke vännen har sorgens cyniska makt att »öpna det sårade 
hjertat för nya intryck».2 Lindblad är trolovad med hans syster Sophie. Kon
tinuiteten med kärleken till Kernell är bevarad. Föremålet för den nya till
givenheten vill Malla se som en gåva av denne. Hon möter här samma fina 
förståelse, samma ynglingacharmens lockelse, med ett tillägg av »något pi
quant», av naiv impulsivitet, av lekfull ömhet. Också nu är moderlighet 
känslans grund och ursprung. För Lindblad vill hon vara en »Frau Minne
trost» —  i Fouqués roman Der Zauberring den vakande moderlighetens in
karnation —  och liksom tillsammans med Kernell ger hon sig hän åt idyll
drömmar i Kotzebues och Lafontaines genre om en framtid, där hon 
som gammal förtrogen vän, helt utan själviska sällhetskrav, delar hans hem
lycka i »et landtpresterligt kall».3 Men hans vänskap är varm »som andras 
kärlek», och själv bävar hon för »tilltagande år och en evig ungdom i hjer
tat».4

»Slaf af mina intryck söker jag fåfängt under vackrare namn dölja min 
svaghet», skriver Malla, när budet om Kernells död når henne. Må Gud, ber 
hon, rena hennes hjärta från »jordiska begär».5 * Inskriften på de tagelringar, 
som växlas mellan henne och Lindblad, »Treue ohne Reue», skall besegla 
deras »trolofning för evigheten»6 men antyder också, just i sitt trotsiga av
kastande av ångerns börda, samvetsoron som ligger på lur. Den känsla 
Malla upplever —  ibland med åtminstone en illusion av resonans —  får 
alltmer passionens kännetecken: kastningarna mellan lyckorus, svartsjuk irri
tabilitet, viljans vanmakt, självanklagelser och självförsvar, förtvivlans själv- 
mordsgrubbel, sinnenas lust i leken »med vådliga vapen», längtan efter be
frielse från beroendets band och samtidigt tankar på den »omäteliga saknad», 
som hotar, när »ögonblickets berusning» är till ända.

Hon försöker leva sig in också i vad som rör sig inom den älskade: yng
lingarålderns behov att dramatisera sin känsla och fåfängans roll i kärlekens 
spel; slitningen mellan kravet på trohet mot Sophie och stundens hänförelse; 
lusten att brutalt reagera mot en kärlek, vars fordringar han känner sig 
oförmögen att i samma grad besvara.

De få lyckostunderna under Tysklands-vistelsen 18 25-2 6 , då Lindblad —  
till en början också Geijer —  är Mallas följeslagare, är intervaller i en pas
sionerad kärleks epilog. Hans fortsatta musikstudier innebär en årslång skils
mässa, och då han hösten 1827 grundar en musikskola i Stockholm, är tiden 
för daglig samvaro i Uppsala oåterkalleligen förbi.

2 Mem. ms. 11.4.1824.
3 Mem. ms. 27.7.1824; Mem. III, s. 103.
I Mem. ms. 25.4.1824 berättar Malla, hur
hon drömt sig framtiden med Kernell: Han
är då gift och präst; hon köper en gård i 
närheten av hans boställe, »och till slut skall

han läsa den sista välsignelsen öfver sin 
gamla vän».
4 Mem. ms. 9.9.1823.
5 Mem. ms. 29.4.1824.
6 Mem. III, s. 116.
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Mallas dagbok omedelbart efter hemkomsten från resan vittnar om ett be
gynnande lugn. »Ich habe geliebt und gelebt», citerar hon i september 1827 
ur Schillers Thekla. Det mål, som hon med sin vilja eftersträvat men som 
hennes känsla haft så svårt att acceptera, tycks vara nått: kärlekens om
vandling till innerlig vänskap. Att känslan i den formen är besvarad, därom 
vittnar de många hjärtliga breven från Lindblad till M alla alltifrån 1828  till 
hennes sista levnadsår.7 Men trots allt kan hennes egen känsla inte helt 
glida in i vänskapens lugna strömfåra. Resignationen är aldrig utan bitter
het. »Nu är jag rigtigt ensam», antecknar hon i dagboken den 14  november 
18 2 7 ; » .. .  V i äro alla ensamna —  en korrt tid undantagen —  Kärlekens!» 
Alltjämt ställer hon frågan, om hon vill och kan vara utan en »lifligare 
känsla». Nyårsaftonen 18 30  får den formuleringen: »Stilla frid, ersätter du 
sällhetens berusning? »

Under åren omkring 18 30  växlar Mallas stämningar ögonblick för ögon
blick från tacksam glädje över den vänlighet, som möter henne, till väm
jelse för livet, när hon känner sig glömd av sina »utvalda». Det är framför
allt nu som Byrons diktning får personlig aktualitet för henne. T. o. m. i stun
der av lugn trevnad kan en förnimmelse av död och tomhet falla över henne, 
»ty kärleken och hoppet äro döda».8 Men alltjämt väckes också till liv 
längtan efter ännu något av »sällhetens berusning». Alltjämt finner hon före
mål för sitt svärmeri. »Underliga gamla hjerta», utropar hon i dagboken den 
29 maj 1830, »klappar du ännu så ungt för hvar je bevis af interesse och hug- 
komst! »

Det är vid denna tid M alla lär känna den 23-årige poeten Bottiger. Den 
18  februari 18 3 1  är han första gången i hennes hem, och en månad där
efter ser hon i honom »et uplifvande interesse för den eljest på alla för
hoppningar bedragna, så toma framtiden». Hon känner sig »nöjd, glad, lyck
lig att hafva något att älska, att beundra, att lefva för . . .  att blifva för
stådd och kunna medela både fröjd och smärta . . .  hennes innerligaste tanka 
hette från denna dag Carl Wilhelm Bottiger». Liksom hon tolkat kärleken 
till Lindblad som ett testamente från Kernell, blir nu vänskapen med Bot
tiger ett arv efter samme saknade vän, en Guds gåva till »hennes gläd- 
jetoma hjerta».9 Förbindelsen med hennes två innerligaste kärleksupplevelser 
understrykes av den gåva hon ger honom, en kråsnål med samma inskrift som 
på de »indissolubles» hon skänkt Kernell och Lindblad: »W ie du dir selbst 
getreu bleibst bist dus mir.»

I kärleken till Bottiger finns inte den sensuella betagenhet, som varit ett 
element i kärleken till Lindblad, men den förenar på samma sätt som denna 
en mors ömma omsorg och ungdomlig förälskelse. Sitt »hjertas adoptérade

7 K. B. —  Två brev är från 1826: Paris
4.10.; Berlin 16 .11 . (I enskild ägo.) Bre
ven 1824-25 är ej bevarade; trol. utrensade, 
när Bottiger i samband med sin genomsyn

7-704512 Samlaren 1970

återsänder bifogade brev till avsändarna el
ler dessas arvingar.
8 Mem. ms. 20.5.1829.
0 Mem. ms. 1 1 .3 .18 3 1.



son» kallar hon honom; en skymt av honom kommer det att jubla inom 
henne: »Min själ hade vår!»1 Med intuitiv medkänsla lever hon sig in i hans 
varierande svärmerier, liksom ville hon låta ett skimmer från dem falla också 
över henne. Varje skiftning i hans lynne följer hon med spänd uppmärk
samhet, med misstänksam påpasslighet vaktar hon på varje ord. Ett ögonblick 
av omedelbar förtrolighet blir henne dyrbart. Den attityd av kylig förnämi- 
tet hon anlägger, när hon känner sig glömd och förbisedd, är ett —  till 
hälften omedvetet —  provocerande koketteri.

Mallas kärlek är alltför restlöst fordrande, alltför svartsjukt ömtålig, för 
att mer än under korta ögonblick kunna tillfredsställas. Bottiger är henne 
ofta en gåta: »Ibland var det et slags coquetterie i hans sätt att vara och 
ibland var det främmande och liknöjdt.»1 2 Hon tycker sig möta vresig ojämn
het, trumpen tystnad, nyckfull retlighet. Själv har han inte förrått sina käns
lor inför den passion, som ägnas honom. Där har väl funnits både smickrad 
fåfänga och uppriktig tacksamhet för hennes ömhet men också en egocentri
kers nervösa ovilja mot en annan egocentrikers aldrig tillfredsställda krav 
på medkänsla och intresse. Själv anar Malla något sådant. »Hon likasom på
trugade honom», skriver hon den 8 juli 18 3 1 ,  »en vänskap som han aldrig 
begärdt och troligen aldrig önskat, åtminstone ej sådan som Mallas vänskap, 
som alltid hade för mycket af Kärlek och äfven dess blyga misstroende.»

Den egentliga lyckotiden varar endast några månader på våren och försom
maren 18 3 1 . Mallas kärlek blir allt tydligare den åldrandes på en gång öd
mjuka och svartsjukt, bitterljuvt lidelsefulla hängivenhet. Som en barometer 
reagerar hon för varje skiftning i Bottigers lynne, glädje och sorg växlar 
med den, hjärtats frid och nätternas sömnlöshet. Brytningar och försonings
scener avlöser varandra, men betoningen ligger allt starkare på besvikelsen 
eller ett svårmodigt quand même. »Carl kom till mig —  men vemodet 
kom också», skriver hon den 2 1  april 1835,» —  jag håller af honom.» Om 
och om igen söker hon —  mycket länge förgäves —  »lösslita sig från den 
varma böjelse hon kände för honom».3 Som så många gånger förr inser hon 
»imaginationens» roll i den bild hon gjort sig av sin kärlek och av den äl
skade. »Han existerade», säger dagboken den 9 augusti 18 35 , »blott i min in
bildning, som i sina drömmar hade glädje och qval.»

1 8 35-36  är Bottiger ute på sin stora bildningsresa i Tyskland, Frankrike 
och Italien. Han återkommer svårt sjuk. Från januari 18 37  har han för drygt 
ett år framåt ett rum i Mallas våning i ärkebiskopshuset, där hon ägnar ho
nom den ömmaste vård. Alltjämt kan, när han förtrolig kommer och läser 
en nyskriven dikt för henne, »sällhetens tårar» fukta hennes ögon, och ljudet 
av hans steg i hans rum kan locka fram ett jubelrop: »Ack! jag vill njuta 
dessa dagar de himmels b lål»* Men glädjestunderna blir färre och färre, stun
derna av grämelse och tröstlös övergivenhet fler och fler. Den stora upple-
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1 Mem. ms. 16 .5.1831; 3.5.1833.
2 Mem. ms. 24.4.1831.

3 Mem. ms. 25.1.1832.
* Mem. ms. 1 1 .1 1 .18 3 7 ; 12.3.1838.



velsen hör till det förgångna. De år, som följer, betecknar det sakta, pin
samma tynandet av passionens glöd.

Den kärlek, som spirat upp mellan den sjuklige poeten med hans osäkra 
framtid och hennes systerdotter Ava Wrangel och som i april 18 38  inte mer 
är en hemlighet för Malla, för med sig nya komplikationer av medkänsla, 
orolig tveksamhet och irritation. Från början av maj s. å. bor Bottiger inte 
längre i ärkebiskopshuset, hans besök blir sällsynta. Uttryck för saknad blan
das i Mallas dagboksanteckningar med monotona uttryck för en ibland nästan 
hätsk bitterhet. Redan i juni 18 37  har hon märkt, hur bristen på gensvar 
från honom nött »på kärleken och förtroendet likasom på hjertat som hyst 
dem —  snart är det utnött».

Den i  juni 1839  kommer Bottiger för att ta avsked före en lång studieresa. 
Mallas anteckningar återspeglar en resignation, där lidelsen ännu glöder i 
tröttheten efter utkämpad strid: »Förbi! förbi! —  den ömma smärtan är ock 
förbi —  och jag är ensam! —  Ej mer beroende af min tillgifvenhet för ho
nom.» Tanken, att han velat vara hennes vän, har varit ett självbedrägeri: 
»denna öfvertygelse har småningom af svalnat min böjelse, och giordt mig 
mera liknöjd. Gud vara låf! —  Det är förbi! —  Men med detsamma är 
också lifligt interesse, liflig glädje, hopp och längtan förbi —  allt blir grått 
och ljumt\»

Efter ett års frånvaro är Bottiger tillbaka i Uppsala. I Mallas anteckningar 
flammar det ännu då och då till av glädje inför någon vänlighet han visar. 
Med tacksamhet tar hon emot den hyllning han ägnar henne i en dikt med 
samma rubrik som breven till henne fått i Kernells Reseanteckningar: Till 
en äldre Wän. Sitt intresse för honom, sin vänskap, bevarar hon genom åren. 
Men besvikelsen över vad han blivit —  eller: icke blivit —  för henne, kan 
hon inte glömma. »I tio år», säger dagboken den 12  mars 18 4 1, »har mitt 
hjerta blödt därvid och ännu då såret vidröres rinna mina tårar». Ibland tycks 
det henne, som om upplevelsen mist något av sin verklighetskaraktär. Den 
7 juli 18 4 1 antecknar hon: »Jag tänkte på Btr men utan smärta —  blott som 
en dröm. —  Han var min sista ungdoms dröm!»  Helt »utan smärta» kan 
hon dock aldrig se tillbaka på denna hennes »största dårskap», »bittraste 
qval».5

Ofta betonar M alla troheten som ett grunddrag i sin karaktär, sitt »varma 
trofasta hjerta». Hon har rätt —  i all växlingen finns trofastheten där. Ingen 
av hennes många kärleksupplevelser hör någonsin helt det förgångna till. 
I varje ny kärlek lyssnar hon till ekon från den kärlek, som varit. Också 
ömheten lever kvar för alla dem hon en gång älskat. Men framförallt gäller 
troheten själva den känsla, som i de skilda föremålen sökt ett fäste, ett namn. 
Bestående är hennes okuvliga behov och förmåga att älska. Ständigt lever 
hon i »sitt egit hjertas låga».
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Malla och hennes memoarer
Vad som driver Malla till hennes under decennier —  än med levande lust, 
än med malande tvivel —  fortsatta arbete på minnesteckningarna, är först 
och främst hennes lidelsefulla behov att uttrycka sitt eget inre, sitt »hjertas 
låga».

»Que ne puis-je m’exprimer!» utropar hon i dagboken vid den tid, när dess 
första sidor börjat fyllas.6 Den medelålders ser i dagboken den enda tillflyk
ten ur livets besvikelser. »Vaknade med vämjelse, skref —  enda tröst, enda 
glädje!» antecknar hon sommaren 1828.7 Senhösten samma år apostroferar 
hon den i anaforer, tunga av upplevelse: »Trogna papper, min enda för
trogna, hvad vill jag anförtro dig? Att det åldrade hjertat förvarar evig ung
dom, att jag med njutning och smärta återfinner däri den eviga känsla, som 
utgiordt min sällhet och min plåga, att den öfverlefver alla förändringar, att 
under de grå håren brinner en outsläcklig kärlekseld.»8 Med grämelse känner 
den snart 80-åriga kraften och hågen svika att ge ordens form åt vad som 
rör sig inom henne, när —  som hon den 12  januari i860 skriver till den 
gamle vännen Lindblad —  »ögonen börja skymma, handen tröttna och käns
lan stelna».

Uttrycksbehovet är ett behov att göra sig förstådd.
1806, året efter hennes tillkämpade beslut att förena sitt öde med David 

Silfverstolpes, läser Malla för sin trolovade ur sina anteckningar för att visa 
honom »hennes inre rigtning», »göra honom begripligt sina omdommen, 
sitt sätt att känna».9 Resultatet blir en känsla av förödmjukelse inför den 
likgiltighet, som möter henne. När hon 1822 för Kernell talar om sitt beslut 
att utarbeta en självbiografi, blir motiveringen, att hon vill ge honom »en 
slags uttydelse på den besynnerliga varelse», som han då håller av men som 
längre fram kanske skall förekomma honom obegriplig. De »grå påsarna» 
tjänar under hela hennes liv uppgiften att för utvalda vänner öppna portarna 
till hennes inre. »Steg för steg» vill hon låta dem följa henne.1 Om läs
ningen ur Minnen våren 1824  för Uppsala-vännerna skriver hon: »Det enda, 
som fattats i umgänget, i vänskapen med dem, var, att de för henne såsom 
nya bekantskaper egenteligen ingenting visste om hennes forntid, barndom 
och ungdom. Nu blefvo de genom denna läsning också ungdomsvänner, be
kanta med allt som angått och utveklat henne.»2

Memoarerna är känselspröt, som Malla sticker ut för att söka kontakt med 
omgivningen, intresset för dem mätare av vännernas eget värde, kriterium på 
sinnelagens trofasthet och äkthet. Ständigt gör hon sig på nytt »en stor 
illusion af det stora nöjet att för någon deltagande vän få upläsa, hvad hon 
upskrifvit —  få höra anmärkningar, tadel eller gillande omdommen därom».3 
göra honom eller henne till interlokutör i hennes egen inre dialog. »På Caffé

0 Mem. I, s. 90. 9 Mem. II, s. n o .
7 Mem. IV, s. 136. 1 Mem. ms. 3.6.1842.
8 Mem. IV, s. 138 f. —  Den tryckta utgåvan 2 Mem. III, s. 106.
har här felaktigt »outsäglig». 3 Mem. IV, s. 143.
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kommo», skriver hon den io  april 1848, »Alida, Thekla, Bröderna Wenner- 
berg och Thorén, jag läste för dem och slutade N :o  3 af mina grå påsar, 
år 1796, med stort nöje för mig, emedan jag tyckte det giorde dem också 
nöje. Det kan vara mig en obeskriflig glädje!»

Ännu mot slutet av sitt liv kan Malla —  så i brev till Lindblads unga 
dotter, som bär hennes eget förnamn, M alla —  visa ödmjuk tacksamhet för 
»deltagande och medlidande». »Att du haft nöje af mina gamla Minnen», 
skriver hon till henne den 1 juni 1856, »är mig mera kärt än jag kan utsäga. 
Naturligtvis skrifver man för att läsas, liksom man talar för att hötas.» I brev 
till Lindblad den 12  januari i860 återkommer jämförelsen, nu med anknyt
ning till hans eget verksamhetsfält: »Musikern måste lifvas af det kanskie 
medvetslösa hoppet och önskan att höras af andra med njutning och bifall, 
sä tror ock den dåligaste skrifvande att någon med deltagande skall läsa 
dess tankar.»

Det är inte bara av andra, som Malla vill bli förstådd. Hon vill själv för
stå.

Sina Minnen karakteriserar hon omedelbart efter deras påbörjande som »et 
försök att för sig sjelf bringa till klarhet och något resultat de ofta för henne 
förvillande omständigheterna af hennes obemärkta lefnadsöden». Detta blir 
ett verk, som måste föras till slut; »en inre röst» säger henne det. Hon tror, 
säger hon 1827, »att Gud, som danat henne och förelagt henne så liten ro i 
denna verlden, icke skulle vill ja skilja henne därifrån förr än hon i helt 
genomskådat sin lefnad». Uttalad eller underförstådd är memoarernas stå
ende fråga: »Hvad jag är mig olik! Har jag förlorat mycket —  eller vun
nit?»4 Som för Werther blir dagboken för Malla hennes »andeliga spegel».5

Bakom Mallas behov att tränga in i sitt livs hemligheter ligger kravet, 
att det skall ha ett syfte, att dess historia skall vara meningsfylld. Hon vill 
se den som ett drama, där akt följer på akt, epok på epok, var och en av
gränsad från den andra av någon genomgripande erfarenhet, men var och en 
också med sin bestämda roll i det stora sammanhanget. »Ingenting är Episode 
för mig —  allt ingriper i mitt hjertas Historia», förklarar hon den 20 april 
1822 för Kernell. Från ett besök sommaren 1826  hos släktingar i Pommern 
berättar hon: »Om aftonen sjöng Jaquette för mig accompagnerande sig på 
sin harpa, många gamla visor, som återkallade det förflutna, et fordom, 
som nu är aldeles förbi —  Edsbergs, ungdomstidens —  et annat fordom 
har sedan upträdt och försvunnit —  skall det få något sammanhang med 
min återstående fram tid?!»6

Ordet epok blir så ett memoarernas nyckelord. En personlig upplevelse, en 
tilldragelse i umgängeskretsen (en förlovning, ett bröllop, ett dödsfall) in
leder eller avslutar en epok i Mallas liv. T. o. m. en till synes oväsentlig 
vardagsdetalj som att hon den 1 juli 18 16  låtit klippa sitt hår, får en epok

4 Mem. III, 3. 74, 107; IV, s. 12 1  f., 28. Basel 1944- VI, s. 15. (»Spiegel deiner
5 Mem. ms. 28.2.1832. —  Jfr Goethes Seele».)
Werke. Herausg. von Ernst Merian-Genast. 6 Mem. IV, s. 94.
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bildande innebörd, blir »et slags minnesoff er till det förflutna», jämförligt 
med nunnans offer av hårprydnaden vid inträdet i klostret.7

Andra nyckelord med samma eller ännu starkare ödestyngd är orden förbi 
och aldrig mer. Medan ordet »epok» kan ha positiv klang, ange att en ny 
utsikt öppnas, blir »förbi» och »aldrig mer» genomgående uttryck för bitter 
besvikelse eller svårmodig resignation inför det oundvikliga slutet på vad 
som varit. »Förbil detta fasliga ord upskakade hela Mallas varelse! » lyder en 
anteckning från 18 0 1. »Detta aldrig mer grep henne alltid i hjertat», konsta
terar hon 18 10 , när Amalia von Helvig efter en sexårig Sverige-vistelse åter
vänder till sitt fosterland. »Hon kände et förbi», blir den vemodiga re
flexionen före uppbrottet till Tysklands-resan 18 25 .8 I ett bittert »förbi» kon
centrerar hon sin känsla av brytning med ett livsskede, när Bottiger 1839  
före en utlandsresa säger henne farväl: hennes »sista ungdoms dröm» är 
drömd till slut.

Själva grundvalen för Mallas memoarförfattarskap är hennes förmåga att 
intensivt leva sig in i sina hågkomster, ibland på ett sätt, som skulle kunna 
leda tanken i närheten av Marcel Proust. Händelser, som fått avgörande 
betydelse, förknippas oskiljaktigt med någon samtidig konkret minnesdetalj : 
första gången hon sett ljusskimret från en lysmask, känt smaken av vanilj- 
glace eller doften av kaprifolium. »Hon geck in, serverade smultron —  som 
hon sedan aldrig serverat utan att minnas denna svåra stund!» berättar hon 
om ett exalterat ögonblick kort före sin förlovning. Platser, förbundna med 
någon rik upplevelse, blir vallfartsmål. »Hon hängde så dåraktigt fast vid alla 
minnen», heter det om en sådan minnesvandring till det förflutna våren 
1806.0

Ständigt är hon också beredd att med en minnesgåva (en målad blomma, 
en ring, ett halsband med inslag av vännernas hår) hålla fast en stämning, 
rycka ett ögonblick undan glömskan. Ständigt kräver hon av sina vänner en 
minnesgodhet av samma slag som hennes egen. »Hon lofvade, att härnäst 
de råkades skulle han få (veta) det, ifall han påminte därom», svarar hon 
1804 en vän, när han frågar, vad hon tänkt säga men inte talat ut.1 Situa
tionen och svaret med dess halvt koketta vädjan till ett intresse, som inte bara 
är stundens, upprepas gång på gång. En majdag 1828  sitter Malla i en park 
i Uppsala, försänkt i tankar, medan musiken spelar och studenterna sjunger. 
En ung bekant viskar en deltagande fråga, vad som så djupt gripit henne. 
»Hon svarade att hon nu ej kunde säga honom hvad hon tänkt på .. Men 
om herr Engelke ännu om tio år minnes detta, skall jag då säga Er hvad som 
nu uptagit hela min själ.»2

y>Glömma\ detta ord, denna ‘minnets död’, fanns ej i Mallas hjerta», skri
ver hon, när hon 1805 tycker sig stå inför det oundvikliga valet mellan två

7 Mem. II, s. 275. —  Malla kan här ha 8 Mem. I, s. 281; II, s. 179 h; III, s. 138.
tänkt på episoden i La duchesse de la Val- 9 Mem. II, s. 22; I, s. 62, 139; II s. 79; 104.
Hère, där Louise vid inträdet i klostret lå- 1 Mem. II, s. 7.
ter klippa sitt hår. 2 Mem. IV, s. 133.
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föremål för sin tillgivenhet. »Till slut minnes ingen mer än jag!» klagar hon 
18 17  i känslan av svårigheten att nå kontakt både med sin make och med de 
vänner hon då förvärvat i Uppsala.3 »Trohetens minne» är —  förklarar 
hon den 22 april 1822 för Kernell —  det dominerande draget i hennes ka
raktär. »I mitt envisa stationaira finska sinne är minnet en både hufvud- 
och hjertesak, som så länge ännu en gnista lif finnes i den gamla lekamen där 
lefver och regerar», utbrister hon i brev till Lindblad den 12  januari i860, 
ett år före sin död.

Mallas memoarer är en »recherche du temps perdu», och som i varje sådan 
spaning glider da och nu oscillerande in i varandra. »Det förbigångna», skri
ver hon om en stämning 18 2 1 , »fastknöts vid det närvarande, som snart 
också skulle blifva en förbigången tid». Och drygt ett årtionde senare: »Ljuf- 
ligt att så blanda det närvarande med det förflutna, att minnet får likasom 
nytt lif i det nuvarande.» Tanken återkommer i ett brev till tonsättaren 
J. A. Josephson den 25 januari 1846: »Jag satt i lilla soffhörnet i salen —  
njöt af det närvarande, som ljuft sammansmälte med minnet af det för
flutna och vemodigt anticipérade tillkommande saknad.»4 Det är denna stäm
ning, som ger hela minnesverket dess prägel. Det förflutna träder levande 
fram i nuets upplevelser, och nuet får av vad som varit ett vemodsskimmer 
som ett kommande förflutet.

Under omarbetningens tid blir memoarerna allt mer huvudintresset i M al
las liv. »Detta är mina barn —  det är skrifvit med mitt hjerteblod!» 
säger hon om dem 1839. »Svaghet är det väl hos mig att interesséra mig för 
mina minnen —  men det är ju mitt enda egna», blir 1842 hennes försvar 
för dem.5 Tomheten breder ut sig kring den åldriga. »Har ingen att tala 
vid, och hvad värre är, hör ingen tala något som är värdt att minnas. Man 
répéterar hvarandra ständigt —  jag tog min tillf lygt till det förflutna, nu är 
det också slut», klagar hon den 5 januari 1853  i brev till Lindblad. Slut är 
det inte. N är hon trots all den misströstan om »deltagande», som ofta kom
mer igen, åter och åter läser sina anteckningar och låter dem läsas, drives 
hon fram inte minst av ett behov att med deras hjälp fly undan de tomma 
dagarnas tristess, sjunka in i hågkomsten av dagar, fyllda av spännande liv, 
av lidande och smärta men också »heliga», »himmelsblå».6

Ännu under de sista åren av sitt liv tröttnar hon inte att ur sin minnes
skatt rekapitulera, vad livet skänkt henne. »Förlåt, kära Malla», skriver hon 
den 13  februari i860 till Lindblads dotter, »att jag så här skrifver chiffer 
ur mitt hjertas historia; den borde vara glömd af den ålderstigna, men då 
den vidröres, gnistrar det ännu under askan.»

De gnistorna flyger inte sällan upp ur memoarerna. De är Mallas mest 
personliga signatur.

3 Mem. II, s. 79; 285. 5 Mem. ms. 12.9.1839; 24.2.1842. —  Ut-
4 Mem. III, s. 42; Mem. ms. 18.8.1833; Lot- trycken »skrifvit med mitt hjerteblod» och
ten Dahlgren, Grannarne vid Kungsängs- »mitt enda egna» upprepas på flera ställen.
gatan. 2:a uppl. Sthlm 1923, s. 75. 0 Mem. I, s. 150; Mem. ms. 12.3.1838.


