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Famillen H, Fredrika Bremers första roman.
Romanens andra del.

Av E lo f  E h n m ark .

Om tredje delen av Teckningar utur hvardagslifvet, som innehåller fort
sättning och slut på Famillen H , har Fredrika Bremer i Sj. A . s. 1051 
följande nppgift: »Min tredje del af Teckningarne, som jag nnder 1831 
års vinter skrifvit hnller om buller, kom ut om våren, och den lycka den 
gjorde, tillika med flera aktningsvärda personers råd, bestämde mig att 
med allvar egna mig åt författarelifvet och söka utbilda mina anlag.» 
Detta stämmer tämligen väl med den enda upplysning, som lämnas i 
breven. Fredrika Bremer meddelar sin vän Leuhusen följande om sin 
produktion, den 15 april 1831, nr 54: »Jag coresponderar med Herr Palm
blad, som är tråkig och gör glupska tryckfel. Min tredje del börjas med en 
För-rätt, som lyder så här: För-rätt. I Litteraturens stora salon var stor 
bal. Yid ljudet af full Orchester dansades der Menuetter, valser, anglaiser, 
Quadriller, äfven solo och Qvarndansar. Kom så en liten dilettant och såg 
ljus-skenet och hörde det lustiga väsendet — men hade ingen inträdes 
billet, sökte ej heller att truga sig in på festen men stadnade blygsamt utan
för dörren och gjorde (i sitt hjertas munterhet) ett par Assemblées. En 
stor, präktig Herre gick förbi, smålog vänligt och sade: ’det var snällt 
liten!’ och gaf en slant. Förtjust utropade den lilla: ’o nu ser jag dager 
att få mig en inträdesbillet!’» Förrätten motsvarar den föregående de
lens avslutande Efterrätt och syftar naturligtvis på Fredrika Bremer 
själv, som genom Sv. Akademiens mindre guldmedalj erhållit officiell 
entrébiljett till den svenska litteraturens festivitetssal. Emellertid måste 
hon ha betraktat sin Förrätt som mindre lämplig, eftersom hon kasse
rade den, dock troligen först sedan den blivit tryckt. Första arket i Teck
ningar I I I  har nämligen ett blad mindre än de andra. (Se härom brev
kommentaren1 2 samt S. Leijonhufvud i Dagny 1908 s. 88.) Brevets ord om 
Palmblads tryckfel tyda på att Fredrika Bremer är sysselsatt med kor
rekturläsningen — de kunna icke gälla den skyndsamt utgivna 2. upp
lagan av Teckningar I, som påbörjades i januari — och den inledande

1 Fredrika Bremer, Sj elf biografislca anteckningar, bref och efterlemnade skrifter utgifne 
af Ch. B-r [Charlotte Qviding, f. Bremer], 1—2, Örebro 1868, förkortas här E. S. De där 
tryckta Sjelfbiografiska Anteckningar förkortas Sj. A. och Charlotte Quidings Lefnads- 
teckning över systern förkortas Q.

2 Fredrika Bremers Brev. Samlade och utgivna av Klara Johanson och Ellen Kleman 
Sthm 1915—1920.
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Förrätten, som väl skrevs allra sist, hörde måhända till den vid brevets 
tillkomst jnst korrekturlästa texten. Det nya häftet utkom i juni och re
censerades först av Bydqvist i Heimdall den 25 juni och 9 juli.

Handlingen i Famillen H I I  fortsätter omedelbart, där första delen 
slutar. Miljö och personer äro således desamma och i inledningskapitlet, 
som skildrar dagarna efter bröllopet, är det alltjämt brudparet, Emilia 
och Algernon, som står i intressets brännpunkt. Fredrika Bremer har 
m. a. o. fortsatt att beskriva tilldragelser, som stått hennes egen verklig
het mycket nära. Charlotte Bremer vigdes den 7 no v. 1830 och brudparet 
reste »kort efter bröllopet» från Årsta till Kristianstad. Emilia och Alger
non vigas en marsdag i brudens stockholmshem, men inte heller de av
resa omedelbart utan stanna en kort tid, tills de »i början af April månad» 
resa till Blekinge — alltså en tämligen lätt retuschering av vad deras 
modeller gjort. Också skildringen av den otrivsamma stämningen dagen 
efter brölloppet (s. 7) påminner mycket om motsvarande verklighet, 
sådan den beskrivs i Fredrika Bremers brev till Charlotte och Leuhusen 
(nri 35 o. 36).

När Emilia vid avskedet från de sina omringas av föräldrar och syskon, 
fattar Algernon hennes hand och frågar: »Ville du nu heldre dröja bland 
dessa eller följa med mig?’ — ’Med dig’, svarade sakta Emilia. — ’Af 
hela hjertat?’ — ’Af hela hjertat.’ — ’Kör på!’ ropade glad Algernon, 
’Emilia, vi följas åt på resan — genom lifvet!’ Vagnen rullade. O! 
gungade dock på sådana fjädrar hvarje äktenskapets vagn!» (s. 21). Verk
lighetsunderlaget till denna episod kan man utläsa ur de brev, som väx
lades mellan systrarna Fredrika och Charlotte, sedan den sistnämnda 
anträtt den långa resan till Kristanstad, samt av Fredrikas samtidiga 
brev till Leuhusen. Särskilt lägger man märke till en episod, som omtalas 
för båda dessa adressater och rör sig om verkan av Charlottes brev från 
Hjula (Djulö?) under nedresan (brev nri 37 o. 39, 30 nov., 4 dec. 1830). 
I brevet till Leuhusen, som är något utförligare, berättar Fredrika Bre
mer, att hon en kväll på Årsta gått till sängs, under det modern och syst
rarna voro uppe: »På en gång blef det en rigtig uppståndelse. ’Bref från 
Charlotte, bref från Charlotte till Fredrique!’ Jag räckte ut mina händer, 
feck det kära brefvet, Mamma och systrar samlades omkring min säng. 
Jag läste högt en munter och treflig beskrifning på Charlottes och Q . . .s 
resa, deras besök på Åker, Djula m. m. och kom slutligen till dessa ord: 
’Hvad skall jag säga dig mera, min goda Fredrique? Jo, att Qviding har 
få sina likar — att han är så god, så älskvärd — och att jag är lycklig!’ 
Ack bästa Leuhusen, då kunde jag ej läsa mera, ty jag grät af glädje. 
Från denna stund har min omvändelse begynt, och just i dag har jag 
fått vidare bekräftelse på huru glad och lugn Charlotte känner sig. ’Jag 
kan ej inse’, skrifver hon, ’huru vi skulle kunna göra hvarann annat än 
lyckliga.’ Jag vill ej mer vara orättvis mot Q.. En kapare är han ändå.» 
Man finner således i båda fallen den slutliga bekräftelsen på en uppnådd 
äktenskaplig lycka. I verkligheten kommer denna upptäckt först under 
den långa resans lopp, i romanen, som ej har anledning att vidare följa 
de nygifta, redan vid dess början. Tonfallet i Fredrika Bremers brev 
visar, hur ängslig hon varit för systerns framtid och vilken befrielse hon 
känner, när hon får beviset på att lyckan äntligen är vunnen. Det är inte 
underligt, att hon låter händelsen avspeglas i romanen, vars första del så
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nära berört Charlottes historia. Därefter kan hon lugnt låta Emilia och 
Algernon försvinna ur synkretsen.

Dessförinnan har hon emellertid givit sig tid att redogöra för de ny
giftas hem, i vars inredning »intet utländskt fanns» utan »allt talade sven
ska» — alltså samma ideal som skymtat fram i Axel och Anna — samt 
meddela några praktiska vinkar. Liksom Eichardson ägnar hela senare 
delen av Pamela åt att skildra det äktenskapliga hemlivets allehanda de
taljer, passar Fredrika Bremer på att ge några nyttiga råd, när nu ett 
liknande tillfälle erbjuder sig. Det är här man möter hennes ibland ci
terade ord: »Famillen liknar på en gång ett poem och en maschin» (s. 13). 
Den sida av hemlivet hon hittills mest uppehållit sig vid, var närmast den 
poetiska. Nu vill hon gå realiteterna mera in på livet, och realiteten fram
för andra, när det gäller att hålla maskinen i gång, är »penninge-affairer- 
nas kloka och noggranna anordnande inom hushållet». Fredrika Bremer 
har mycket bestämda åsikter i frågan och hon förstår att vältaligt för
svara dem: »En Fru bör ha sin egen kassa — stor eller liten, lik mycket. 
Tio, femtio, hundra eller tusen riksdaler — allt efter tillgångarne — 
men sin egen, för hvilken hon redogör — för sig sjelf. Yiljen I veta 
’hvarföre’ go herrar, som hållen edra fruar till att för er redogöra för 
knappnålen och runstycket*? Jo just i synnerhet och synnerligast för eder 
egen höga ro och trefnads skuld. I fatten det ej*? Nå väl! En piga slår 
sönder en thekopp, en betjent låter ett glas gå i kras eller också falla plöts
ligt i bitar både thekanna, koppar och glas, dem ingen har slagit sönder
o. m. s. Husfrun utan egen handkassa men som måste ha koppar och 
glas tillstädes, kommer till sin man, berättar olyckan och begär litet pen
ningar för att ersätta skadan. Han puttrar på tjenstfolket, på frun, som 
skall se efter tjenstfolket: ’penningar ja . . . litet penningar . . . penningar 
växa ej uppå marken, regna ej heller ned från himmelen . . . flera bäckar 
små göra en stor å’ . . . m. m. Summa, han lemnar litet penningar och blir 
ofta vid mycket dåligt lynne» (s. 15). Den husfru däremot, som har egen 
handkassa, behöver inte gå till sin make för sådana småsaker, hon har allt 
i ordning »och husets öfverhufvud, som kanske med största lugn skulle 
på en gång lemna bort tusen riksdaler, slipper att för tolfskillingar, ut
pressade i fem repriser, förlora sitt lynnes jemnvigt, så oskattbart för 
hela huset som för honom sjelf» (s. 16). Bakom skissen av den puttrande 
familjefadern kan man förmodligen spåra patron Bremers drag. Hans 
pedantiska småaktighet är väl omvittnad och han hörde säkerligen till 
dem, som det inte var roligt att kräva tolvskillingar av, samtidigt som 
han förde ett stort hus och utan tvekan offrade hur mycket som helst, 
när det gällde barnens uppfostran eller hälsa. Fredrika Bremer hade 
själv aldrig några egna medel att röra sig med i det förmögna hemmet 
och kunde först genom målning och författarskap skaffa pengar till sin 
välgörenhet. Hennes inlägg är typiskt för den praktiska realism, som 
genomgår hennes skriftställen, och det har tonen av en hjärtesak — 
skada blott, att hon inte infört den smågrälande äkta mannen direkt i 
romanhandlingen. Inte minst personliga äro de avslutande raderna, där 
hon talar om hur mycket gott en husmor kan göra med litet egna medel 
och hur mycken glädje hon kan sprida: »För hvarje sannt qvinnohjerta 
är det så obeskrifligt roligt att gifva — att känna sig lefva i andras väl- 
fägnad och glädje — det är hjertats solsken och behöfves här i kulna
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norden kanske mer än annorstädes. Dessutom är litet frihet så uppfris
kande!» (s. 17).1

Fredrika Bremer håller sig nära verkligheten även i fortsättningen och 
i ett fall tycker man sig få en titt direkt in i verkstaden. I brev till Char
lotte den 23 jan. 1831, nr 48, talar hon om den succés, som andra delen av 
Teckningar vunnit i societeten. Till slut skriver hon: »Då du får se några 
egendomliga figurer, några originaler, så beskrif dem för mig. Jag ville 
begagna dem i mina Teckningar. Men var god att för ingen omtala hvar- 
ken detta eller hvad jag eljest skrifver till dig om mitt författarskap. 
Menniskorna äro vanligen mycket rädda för att bli beskrifna i böcker 
och i vårt land är en författarinna ofta ej bättre ansedd än en fogel- 
skrämma.» Dessa dystra erfarenheter betyda synbarligen inte, att Fred
rika Bremers familj, den som mest närgånget beskrivits, reagerat mot 
porträtteringen, eftersom adressaten är romanens Emilia. Närmast till
hands ligger väl misstanken, att familjen Bremers umgänge känt sig 
träffat t. ex. av satiren i Bref öfver Stockholms soupéer. Om Charlotte 
kunnat bidraga med några »originaler» är obekant, men det är möjligt, 
att hon har sin hand med i det mycket fristående kapitlet Visiter i Fa- 
millen H II. Skildringen av fru Mellander, vilken är utan betydelse för 
romanhandlingen, visar just ett dylikt original, byggd som den är på en 
rad anekdoter, vilka Charlotte mycket väl kan ha förmedlat. En av anek
doterna, den om »en mycket rolig bok om en ung karl, som hette Fritz», 
d. v. s. Tegnérs Fritjofs saga, varierar dock endast ett gammalt komiskt 
uppslag, som man känner igen t. ex. från Cederborghs Uno von Trasen- 
berg.

Av brevet liksom av de inledande kapitlen i romanen kan man se, att 
stoffet tröt för Fredrika Bremer. Hon har också fortsatt att utnyttja 
personliga erfarenheter och sin familjs vardagsliv. Man behöver bara 
erinra om skildringen av Thorsborg, familjen Hs landsställe (s. 25 ff.). 
Sedan länge har man vetat, att Fredrika Bremer här beskrivit Årsta slott, 
vilket f. ö. utan vidare bekräftas av en jämförelse med systerns skildring 
i jW. S. (Q s. 9 ff.). Denna är utförligare och exaktare, varigenom man 
konstaterar, att Fredrika Bremer blott tagit med de mera stämningsgi- 
vande momenten, men också, att hon genom vidtagna förändringar velat 
dölja, åtminstone för den mindre initierade läsekretsen, att hon skildrat 
sitt eget hem. Båda tala om Barbro Åkesdotter till Göholm, som byggt 
slottet och vars porträtt visar »en stolt och amper qvinna», ehuru Fred
rika Bremer ändrat hennes namn från Bjelkenstierna till Stjernbjelke, 
båda tala om den ofantliga slottssalen med golv av ekrutor och en vid
sträckt utsikt över åkrar och ängar och båda citera en versifierad inrist
ning på en av salens fönsterrutor. När Fredrika Bremer ytterligare näm
ner »åldriga harnesk, hjelmar och spjut» samt »blodiga kläder, värjor, 
mördar-kulor» etc., stämmer det med vad Charlotte berättar om att 
man på Årsta vind hittade ett skrin, som innehöll »en kula och blodiga 
kläder», jämte två svärd, »det ena tveäggadt och med hvilket någon 
blifvit halshuggen» (s. 44). Fredrika Bremer ökar emellertid spökstäm- 
ningen med »en vålnad, som spatserade utan hufvud i den stora eksalen

1 Att det ligger erfarenhet bakom Fredrika Bremers framställning bestyrkes av att 
temat på nytt varieras i Hertha, 1, s. 200.
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om månljusa qvällar» samt rysliga ljud, »blandning af trumpet-klang och 
vargtjut» etc. (s. 25 ff.). Man kunde säga, att Fredrika Bremer uppfattar 
sitt Årsta litterärt. När hon går att beskriva Thorsborg, säger hon också, 
att hon önskar sig en droppa av den vena, som springer upp »från Walter 
Scotts bläckhorn», och onekligen finns det en tillsats av den Scottska slotts- 
romantiken i beskrivningen, tillökad med en spökstämning, som rym
mer åtskilliga verklighetsreminiscenser (jfr Q s. 11).1

Också i en annan episod spela barndomsminnena in. I det nämnda 
kapitlet Visiter kommer familjen H till brukspatron D på Löfstaholm. 
Brukspatronen har namnsdag och hans talangfulla barn uppföra med an
ledning därav »en liten Concert, hvartill en temeligen talrik samling af 
åhörare voro bjudna» (s. 44). En av döttrarna trakterar klaver »con tutta 
la forza della desperazione» med löpningar, vilka fara över klaviaturen 
som »ett drag med gummi elasticum öfver ritningen» och så att »hela Pia
not »skrällde». Efter sångnummer av samma beskaffenhet kommer en 
slutkör, diktad av en av sönerna och utlösande en effekt, som kunde 
»taga ned huset». Patron D är stormförtjust, gnuggar händerna och frå
gar sin gäst »med tindrande ögon: Nå, hvad tycker bror? Hvad säger 
bror? Hva ba? Hva ba?» (s. 45), och översten har svårt att ge något svar. 
Man kommer mycket nära detta sällskapsspektakel i Charlottes beskriv
ning av hur barnen Bremer firade faderns bemärkelsedagar, t. ex. hans 
födelsedag den 2 april 1818 (Q s. 36) och hans förtjusning över döttrarnas 
musikaliska talanger, vilket föranledde honom att låta dem inför främ
mande personer briljera med pianostycken som ouvertyren till Kalifen i 
Bagdad eller La bataille de Fleurus. »Båda täflade vi om att med kraft 
återge kanonskotten, trumslagen och trumpetstötarne i La Bataille de 
Prague. Min goda far njöt af det beröm man gaf oss, och nu måste äfven 
våra landskap och blommor i svartkrita framvisas» (s. 37). Man finner, 
betecknande nog, att en biperson, icke överste H, får överta patron Bre
mers roll i romanen.

Det har även utrönts, att den Thilda B., som Fredrika Bremer, på tal 
om människans förmåga att höja sig över sorgen, oväntat apostroferar i 
romanens sista parti (s. 219), måste vara identisk med en viss mamsell 
Kilblad, vilken förlorat sin trolovade, varom Fredrika Bremer berättar i 
brev till Leuhusen den 3 jan. 1831, nr 45. Brevkommentatorn anser det 
troligt, att romanens härav inspirerade ord nedskrivits omedelbart efter 
Fredrika Bremers i brevet omtalade sammanträffande med mamsell 
Kilblad av den 2 jan. Troligare är väl, att hon vid denna tid ännu ej 
hunnit så långt på romanen, låt vara att den skrivits »huller om buller», 
och att hon senare infogat anteckningar, gjorda omedelbart efter det 
nämnda mötet, på ett passande ställe. Något riktigt sådant har hon ju 
inte heller haft: mamsell Kilblad drabbades av en stor sorg, men överstin- 
nan H slapp att uppleva sin son kornettens död! Episoden ger i varje

1 Om Årsta slott och dess historia se Georg Svensson i Sv. slott och herresäten, ny 
saml. 1932—33, Södermanland. Sthm 1933. De båda porträtten av amiral Bjelken- 
stierna och hans maka Barbro Åkesdotter finnas ännu kvar. Båda äro bröstbilder i oval 
omramning med namn och titlar textade runt ramen. Märkvärdigt nog skriva både 
Fredrika och Charlotte Göholm i st. f. Göksholm. Fredrika låter, antagligen för att 
minska igenkännligheten, fru Barbro hålla en murslev i handen. Charlottes beskrivning 
är gjord ur minnet, sedan Årsta försålts.
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fall en inblick i Fredrika Bremers arbetssätt. Allt som i hennes eget, till 
det yttre händelselösa liv kan ge ett bidrag av tröstande eller moralisk 
art, är hon mån om att sätta in i berättelsen.

Slutligen påminner skildringen av överstefamiljens arbete på sitt gods 
i åtskilligt om förhållandena på Årsta. »Hennes Nåd, hvars lifliga natur 
och verksamma godhet alltid höll henne i rörelse, hade på landet alla stun
der upptagna. Hon var sina underhafvandes tröstarinna, rådgifvarinna 
och lärarinna, så i stort som smått, och dessutom hela traktens läkarinna. 
[ ...] . Hon gick sjelf omkring till folket med droppar och uppmuntringar, 
soppor och goda råd, och de förra gåfvo must och kraft åt de senare. Hon 
var hela nejdens älskling. Gamla och unga, rika och fattiga prisade henne 
såsom ’alltför god och gemen’» (s. 35). Beskrivningen passar säkerligen 
inte in på patronessan Bremer utan närmast på dottern Fredrika själv, 
vars verksamhetslust och hjälpsamhet ju först fingo komma till uttryck 
under de Årstavintrar, då hennes stora kris övervanns. Närmast skildrar 
hon sitt ideal av den goda husmodern.

Om patron Bremers personliga förhållande till sina underlydande fin
nas inga uppgifter, och det är därför osäkert, om han överensstämmer med 
överste H i att med stränghet men oväld upprätthålla tukt och ordning 
och att beivra nykterhet och sedlig vandel. En säkrare överensstämmelse 
kan konstateras i fråga om en annan sak, intresset för skolväsendet. I 
brev till Leuhusen juni 1831, nr 59, meddelar Fredrika Bremer: »Nu hålla 
vi på att ställa i ordning en liten Lancasterskola på Hesslingby, hvilket 
gläder mig hjertligen.» Det meddelas vidare, att man i samband därmed 
besökt »tvenne stora Skolor på Söder». Om skolan på Hesslingby får man 
närmare underrättelser långt senare, nämligen i brev till Ulla De Geer 
den 19 febr. 1865, nr 1265, skrivet med anledning av att den 1831 engage
rade lärarinnan råkat i misär. Vi få veta, att denna, en fru Jungman, 
»befanns hafva en så ovanlig förmåga att handhafva och undervisa barn, 
att då hon återkom till Österhaninge och fick sin bostad på Hessling-by 
gård (som då jemte Årsta tillhörde min familj) och der emedlertid min 
yngsta bror inredt en skolsal för några och femtio barn, så växte barn
skaran omkring henne snart till öfver 100, från alla kanter af socknen, 
som icke voro alltför långt aflägsna.» I Famillen H  heter det: »Helene 
hade öfverinseendet öfver Flickskolan i församlingen, hvilket vigtiga värf 
hon förträffligt och med lika glädje som omsorg uppfyllde» (s. 37). Man 
erinrar sig här dessutom, att Fredrika Bremer några månader efter ro
manens utgivande skriver till Frances Lewin om liknande ting, den 24 
nov. 1831, nr 68. Det gäller närmast en anstalt för kvinnouppfostran. 
Bl. a. heter det: »Min lilla Agathe skulle bli Sous-maitresse i er Anstalt. 
Hon utvecklar sig nu så skönt.» På Hesslingby hade brodern August 
låtit inreda skolsalen. Kornetten i romanen får däremot inte en liknande 
ära: »Cornetten hade . . . öfverinseendet öfver gosskolan! — tror någon 
kanhända? Nej gud bevars! och väl var det både för honom och skolan.» 
Såsom framgår av de här citerade brevens datering, är det snarast så, 
att romanens beskrivning av familjen Hs skolintresse är tidigare än upp
gifterna om familjen Bremers motsvarande pedagogiska förehavanden. 
Skolplanerna ha tydligen kommit igång först efter patron Bremers död 
och äro ett vittnesbörd om att den återstående familjen erhållit frihet att 
verka och handla på egen hand. Alldeles säkert ha dessa planer länge
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dryftats, innan man gått att förverkliga dem, och det skulle långt ifrån 
vara otroligt, att dottern Fredrika varit den, som kommit upp med för
slaget. Betecknande är i varje fall, att hon låter just barnen i Famillen 
H sköta om dessa små institutioner, vilkas motsvarighet syskonen Bremer 
vid tiden för romanens utgivande började förverkliga på Årst a.

Som i det föregående framhållits, väntade publiken i första hand, att 
Elisabeth, Den blinda, skulle få en mera framträdande plats i fortsätt
ningen av Famillen H och att hennes dunkla gåta skulle bli löst. Alla 
romantränade läsare måste ju ha förmodat, att hon skulle representera 
det spännande inslaget i boken, och hennes historia är också den enda i 
första delen, som direkt pekar framåt och kräver ett avgörande. Visser
ligen förstår man, att även kornetten och Julie efter Emilias lyckliga gif
termål äro i tur att sättas in i handlingen, men ehuru ett par antydningar 
givits om att Julies förlovning kan bli anledning till diverse konflikter, 
förefaller allt tämligen lugnt på deras håll. Elisabeth däremot betecknar 
från början det främmande och exotiska i den lugna familjeidyllen. Hon 
hörde på ett helt annat sätt än de övriga till diktens värld, inte till var
dagslivets, och hennes kommande öden måste därför ha väckt den största 
nyfikenheten.

»Hon skall så göra», hade också Fredrika Bremer svarat, när Franzén 
gjort sig till tolk för läsarnas önskan, att Den blinda skulle »spela en role» 
i fortsättningen (Brev nr 42). Det fanns skäl nog att villfara denna be
gäran. Fredrika Bremer hade för avsikt att genom Den blinda säga något 
mycket väsentligt, hon tänkte bikta en genomgripande själskris och sända 
ut en varning till sina medsystrar. Det självbiografiska draget i Elisa- 
bethfiguren har hon också villigt erkänt men samtidigt framhållit, att 
hon inte vill bli identifierad med sin diktade gestalt. Till Böklin skriver 
hon: »Underlig var hela min ungdom — jag hade en beständig känsla 
af att hastigt och i nu kunna bli tokig. Ifrån 20 till 29 år utbildade sig 
hos mig det tillstånd, som till en liten del är skildradt i Tröstarinnan och 
en del af Elisabets historia i tredje d. Teck. Det var ej i följd (som någre 
tro af mina Tekn.) af någon olycklig passion för någon viss person; min 
älskade, den jag behöfde för mitt lifs bestånd, var harmonien i det stora 
hela, var Gud i Menskligheten och frihet för mitt eget inre lif, som under 
en huslig lefnad, som var verre än ett fängelse, ty det lade band på både 
kropp och själ, blef allt mer förtryckt och afstympadt» (nr 88, 20 juli -32).1

Såsom framgår av brevets ordalag, har man att söka det självbiogra
fiska inslaget i det som är gemensamt för hjälten i Tröstarinnan och Eli
sabeth. Bestyrkes detta därjämte av de strax efter Famillen H  nedskrivna 
Sj. A ., kan man tämligen klart få fram hennes syn på sig själv från tiden 
kring 1831, då hon för första gången som en fri människa kunde blicka 
tillbaka på det förgångna. I Sj. A. säger hon ju också, att hon tidigt 
greps av »varmare känslor, ädlare begär, som alla buro passionens stämpel. 
Min första kärlek var för mitt fädernesland. Jag älskade det såsom Eli
sabeth i Teckningar ur hvardagslifvet’. I den målning hon gör af sin 
ungdom och sina känslor har jag beskrifvit mina» (s. 93). Som förut an

1 Orden »som någre tro» visa, att samtiden anat det självbiografiska underlaget. Tro
ligen åsyftas bl. a. Fredrika Bremers bekantskapskrets i Kristianstad.
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tytts, låter Fredrika Bremer Elisabeth inleda bekännelsen om sitt liv i 
Famillen H II  med en patetisk tirad om fosterlandskärleken: »Fädernes
land, frihet, ära! — hade jag kunnat lefva, strida och dö för er . . . jag 
hade ej blifvit den usla, sjunkna varelse jag nu är. O hade jag varit en 
man, skulle mitt hjerta ej utan frukt ha klappat för er, värdiga mål för 
själens örnflygt! Denna låga, som nu förtär mitt brottsliga bröst, hade 
då, tänd på edra altaren, brunnit en klar och helig offerflamma mot höj
den. Men nu! . . .  o huru olycklig den qvinna, som naturen gifvit en själ, 
full af eld, känslostyrka och enthusiasm! Olycklig den qvinna, som ser 
i den trånga krets, uti hvilken hon är kallad att stilla och enahanda lefva 
och verka, blott ett glädjelöst tillstånd, ett fängelse, en lifvets graf» 
(s. 75 f.).

Det citerade utbrottet har en något annan ton över sig i början än i 
slutet. Inledningen verkar som en protest i trotsig fanfarklang. »Fäder
nesland, frihet, ära» — det är revolutionskrigens heliga begrepp, tonande 
i Marseljäsen ochj de stolta stridsproklamationerna. Fredrika Bremer 
fick något senare, efter den stora utrikesresan, möta liknande klanger i 
ett diktverk, som just handlade om den enda kvinna, som vunnit krigisk 
ära, nämligen Schillers JDie Jungfrau von Orleans, vilken djupt grep henne 
(Q s. 44); hon har säkert känt igen något personligt i Prologens berömda 
slutrader:

Ins Kriegsgewuhl hinein will es mich reissen, 
es treibt mich fort mit Sturmes Ungestum, 
den Feldruf hör’ ich mächtig zu mir dringen, 
das Schlachtross steigt und die Trompeten klingen.

På svenskt språk hade besläktade toner först slagits an av Kellgren, i 
hans Cantate 1789 och även i de bekanta slutanmärkningarna till Man 
äger ej snille. Kär Fredrika Bremer först greps av sådana känslor som dem 
Kellgren talar om i dessa anmärkningar, var hon inte fullt tolv år gam
mal. Det var när Södermanlands regemente våren 1813 inkvarterades 
på Årsta före avresan till Tyskland, på väg till Dennewitz och Gross- 
Beeren. Under tre veckor, berättar Charlotte, stannade de kvar, 1,000 
man, officerare, kommenderande general och främst av allt regements
musiken. Revelj, korum och tapto gjorde mest intryck på barnen Bre
mer, och hos Fredrika, vars håg även eldades av högläsningen ur tidning
arna, vilka numera fylldes av underrättelser från krigsteatern om frihets- 
älskande nationers kamp för fosterland och ära, vaknade efter regementets 
avfärd högspända planer på att följa sina kämpande landsmän. Charlotte 
berättar, att hon t. o. m. begivit sig ut på vandring mot Stockholm i 
hopp att någon lycklig slump skulle låta henne komma med (Q s. 28 f.).

Säkerligen hade hennes känslor fått näring också av den nya patrio
tiska diktningen. Idunas häften voro fyllda av väckande maningar, 
Landtvärnssången hade eldat till stordåd och 1812 var Sveas år. Tidens 
hela representativa dikt eggade till handling och åter handling. Vad 
Fredrika Bremer då erfor genom läsning av aktuell dikt och tidningarnas 
notiser samt genom yttre händelser, vilka kommit henne in på livet som 
aldrig förr, måste ha gjort ett överväldigande starkt intryck på henne. 
Hela hennes väsen, allt det ursprungligaste inom henne manade till hand
ling, och faktiskt kom hennes liv, hur blygsamt och stilla hon än ville 
gestalta det, att i sällsynt hög grad bli ett liv i handling. Hennes för
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fattarskap var från början handling, avsett som handling och betydelse
fullt som handling, hennes deltagande i Strauss-striden var handling, 
kampen för kvinnans rättigheter var handling, de många oförskräckta 
resorna voro handling och den första befrielsen ur hennes ungdoms stora 
kris skedde genom den möjlighet att föra ett liv i handling, som gavs 
hennes pä Årsta. Tonfallet i Elisabeths patetiska harang har också över 
sig något av samtidens handlingsdikt framför andra, av klangen från 
Tegnér:

Och viljan, som stängdes i lågande bröst,
tar mandom lik Gud och blir handling.

Fredrika Bremer visste, att den eld, som brann inom henne, hade fått 
sin näring av de högsta och ädlaste ideal: fädernesland, frihet, ära. Men 
ingen, av de många, som besjungit dessa ideal, hade ägnat en tanke åt 
sådana som henne eller Elisabeth. De fingo inte följa den frihetens och 
handlingens väg, som var männen förbehållen. Konflikten måste ha känts 
som en stor orätt, som ett grymt förkvävande inom henne av något, som 
hade evigt värde och besjöngs som sådant.

Kär hon skrev Famillen R  II, hade hon efter många svårigheter vunnit 
sin seger i resignationens tecken. Kvinnan är kallad att verka »stilla och 
enahanda» i en trång krets. Lösningen blir handling i det tysta. De stolta 
planerna måste stäckas, de ärekära drömmarna sopas undan, resignatio
nens, den religiösa underkastelsens väg är den enda, som leder ut ur för
tvivlan. Denna livserfarenhet förkunnades positivt, som föredömligt 
exempel, i Ben Ensamna. I Elisabeths historia skall den förkunnas nega
tivt, såsom varnande exempel.

Detta framgår av de ord, varmed Elisabeth inleder sin stora bikt: 
»O att min döende röst kunde höras af hvarje qvinnlig varelse, som eldig 
och passionerad tror sig skapad att blifva något stort, lysande och för
vånande, tror, att den känslas vidd och spännkraft, med hvilken hon 
blifvit begåfvad, berättigar henne att förakta den tysta verld, uti hvilken 
hennes plats af samhällsordningen blifvit anvist, den blyga, heliga käns
lans återhållsamhet, som henne både gudomliga och menskliga lagar be
falla. [. . .] Din egen passionerade själ — se der draken, mot hvilken du 
bör strida — hvars eld skall förtära dig och blifva andras bane, om den 
ej qväfves. Undergif dig ödet och samhällslagarne . . . bekämpa dig 
sjelf . . . eller skall du lida och krossas som jag!» (s. 76).

Man kan säga, att Fredrika Bremer själv här tar ordet av den alltjämt 
mörkt trotsiga Elisabeth. Ändå förefaller det vara underliga tirader av 
den, som skulle bli kvinnofrigörelsens främsta namn i Sverige och ivrigt- 
verka bl. a. just för samhällslagarnas förändring. Man måste emellertid 
hålla i minnet, att Fredrika Bremer aldrig gick trotsets eller våldets väg 
och att det först var efter amerikaresan som hon mer målmedvetet bör
jade verka för en förändring av kvinnans ställning i Sverige. Att hon av
såg en varning med Elisabeths ord framgår därav, att samma tema före
kommer i Tröstarinnan, vars hjälte hänförts av en liknande passionerad 
idealism: »Aldrig klappade ett hjerta inom menniskobröst med mera 
brinnande kärlek för frihet, verksamhet och de heroiska dygder, som hi
storien i lysande exempel framvisar» (s. 206). Men även han finner verk
ligheten mörk och vantrivs i den: »Fattigt medlidande, förakt, glömska —
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under ett onyttigt, sjukligt och glädjelöst lif — voro de rysliga verklig- 
heter, som vid mitt uppvaknande slöto mig i jernhårda armar.» Ur detta 
tillstånd, som direkt motsvarar Fredrika Bremers egna känslor under de 
svåraste ungdomsåren (Sj. A. s. 98), räddas han av den milda systern, 
som visar honom resignationens ensamt hållfasta väg: »förblif blott under- 
gifven — och allt skall bli godt» (s. 224); »undergifvom oss — och allt 
skall bli godt — undergifvom oss och friden skall nedstiga i våra hjer- 
tan» (s. 226). Han lyder och räddas. Elisabeth följer passionens väg och 
går under.

De synpunkter Fredrika Bremer här gör sig till tolk för, låter oss ana, 
att lika häftig som hennes kris och lika mörk som hennes förtvivlan varit, 
lika djupt har den religiösa väckelse, den mystiska upplevelse av det 
gudomliga gripit henne, som blev hennes definitiva räddning. Allt hårt, 
motspänstigt och häftigt inom henne tycks en gång för alla ha böjts och 
brutits, och i själva bristningens ögonblick har hon förnummit den under
kastelsens frid, som kommer hennes livsinställning att helt förändras, 
så att hon t. o. m. kan med påtaglig likgiltighet betrakta den jordiska ära, 
som snart och över all förväntan rik skulle komma henne till del. Ung- 
domskrisen har utan tvivel varit avgörande för hela hennes liv. Den har 
givit henne den underliga styrka, som sedan skulle utmärka henne; i 
sitt väsens innersta är hon redan färdig och känner sig äga en överjordisk 
trygghet — därför blir hon så stark, så oangriplig i sitt jordiska verk. 
Efter krisen tycks förtvivlan och de häftiga revoltkänslorna för alltid 
ha flytt ifrån henne, och hur ivrigt hon än i fortsättningen spanar, spör
jer och grubblar, vilar det över henne ett stort, starkt lugn.1 Den reserva- 
tionslösa underkastelse inför ödet och samhällslagarna, som Fredrika Bre
mer i Teckningar I I  och III  uttalar sig för, innebär ju en det minsta möj
ligas ståndpunkt, om frågan ses från kvinnosakssynpunkt. Men just detta 
har bidragit till fastheten och den lugna kraften i hennes sociala livsverk. 
Hon har börjat med att lösa det svåraste problemet: att finna räddningen 
ut, även i de mest betryckta och förödmjukande förhållanden. Trots 
alla svårigheter och allt motstånd skulle den senare striden mot samhället 
för kvinnans rätt till frihet och utbildning bli lättare än den strid på liv 
och död, som hon löst i religionens tecken. Den inre balans, som Fred
rika Bremer en gång för alla vunnit, har också gjort, att hon aldrig behövt 
ta till eller ens kunnat tänka sig en pose å la suffragett. Hos Elisabeth 
finns däremot åtskilligt av demonstrant och folkmötestalare. Detta är 
något som Fredrika Bremer inte vill vara med om. Revolutionär skulle 
hon aldrig bli. Den kloka anpassningen, den stillsamma uthålligheten, 
den klara blicken för det möjliga, det var hennes stridsmedel och med 
dem vann hon sina segrar.

Emellertid bör det tillfogas, att Fredrika Bremer saknade utsiktspunk
ter för all kommande verksamhet, när hon skrev Famillen H II. Själv 
hade hon alltjämt planer på att bli sjuksköterska — alltså dock ett hand
lingsliv och en verksamhet utom hemmet — men sina lidande medsyst
rar kunde hon endast råda till resignation. Just vid romanens fullbordan 
träffade hon så Frances Lewin, som introducerade henne i utilismens lä- 
ror med deras frejdiga lyckoprogram. Hon fick nu erfara, att problem

1 Jfr Hilma Borelius utmärkta studie Fredrika Bremer som ung, Ord och Bild 1913. 
Jfr även Brev nr 78.
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liknande hennes egna diskuterades ute i världen och att hon själv på ett 
alldeles nytt sätt kunde verka för sin sak. Det behövde inte längre bli 
tal om reservationslös underkastelse. Fredrika Bremer har därmed kom
mit fram till en ny, ehuru ingalunda förblivande position.

Fortsättningen av Elisabeths bekännelse berör ånyo den stormande 
fosterlandskärleken. Nu komma de ord, som sedan upprepas i Sj. A. — 
»Min första kärlek var mitt fädernesland» — och fraser, som säkert in
spirerats av den götiska diktningen: »hjeltarnes hembygd — Europas 
Lejon». Också i Elisabeths fall är det Napoleonkrigen som åstadkommit 
denna entusiasm. Men här få vi en bättre inblick i den besvikelse, som 
freden innebar. »Freden gjordes och namnen fädernesland, frihet, som vid 
skenet af krigets eldar lysa så bländande och klara, förlorade under oli
vens skugga många af sina tjusande strålar. Äfven i mitt bröst förlorade 
de sköna namnen deras magiska spännkraft, då med dem ej mera förena
des tanken på fara, kamp och ärofull död. [. . .] Verlden omkring mig 
blef ännu mera hvardaglig och enahanda än förr. Men mitt hjerta blef 
sig likt, ville lefva, ville verka; jag var som förr och mer än förr full af 
begär att eröfra lifvets lysande höjder och blef af menniskor, samhälls
ordningar, convenancer och förhållanden evigt återvist till mitt inte-lif. 
Aldrig var en galerslaf olycklig som jag. [. . .] Jag lefde två varelser uti 
en — och den ena var den andras plåga» (s. 79).

En liknande besvikelse måste Fredrika Bremer ha känt, när trupperna 
drogo bort från Årsta och hon lämnades kvar i ett liv av förnyad händelse
löshet. Men då var hon ännu ett barn. Elisabeths känslor tolka därför 
i ännu högre grad nästa stora besvikelse i Fredrika Bremers liv, utrikes- 
resan och den förnyade enformigheten efter hemkomsten. Det framgår 
bl. a. av uttrycket »mitt inte-lif», som återkommer i Sj. A. s. 98: »Jag var 
dömd till tystnad, till intet lif», samt av skildringen i övrigt av hennes 
psykiska tillstånd vid denna tid, t. ex.: »Jag väntade på händelsernas 
vink för att träda i verksamhet, men inga händelser inträffade. [. . .] 
Känslan af plåga domnade ej, den blef med hvarje dag skarpare liksom 
frosten under en tilltagande vinter. [. . .] År gick efter år förbi, allt för- 
blef sig likt.» En liknande depression, orsakad av den bristande överens
stämmelsen mellan önskedröm och vardagsvärld, har hon ju även skild
rat i Tröstarinnan.

Det finns också en viss likhet mellan Elisabeths familjeförhållanden 
och författarinnans. Om sin fader berättar nämligen Den blinda: »Han 
hade aldrig förstått, aldrig älskat mig, aldrig gjort mig lycklig! hvarföre 
gaf han mig lifvet?» (s. 80)1 På liknande sätt måste Fredrika Bremer ha 
tänkt om sin far, vars kärlek hon ju aldrig lyckades vinna. Däremot und
viker hon att yttra sig om Elisabeths mor, vilken säges ha dött vid dot
terns födelse. Det är betecknande, ty vid denna tid hade fru Bremer upp
täckt sin vittra dotter och just fått sola sig i glansen av hennes nya be
römmelse. Förhållandet dem emellan blev också bättre år från år. Med 
ett behändigt grepp befriar sig alltså Fredrika Bremer från den besvärliga 
uppgiften att skildra Elisabeths förhållande till sin mor, samtidigt som 
hon gör sin hjältinna lika ensam i livet, som hon själv känt sig.

1 Liknande i Tröstarinnan s. 203: »Det var en tid [. . .] då jag hatade verlden och 
mig sjelf — då jag önskade att ej blifvit född.»
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Härefter följer det parti, som är mest romantiskt och minst överens
stämmande med självbiografiska upplevelser. Det inledes med Elisabeths 
ord: »En enda passion tillåter verlden det qvinnliga hjertat . . . uti upp
fostran befordras dess utvecklande vanligen genom läsning af romaner, 
känslosamma poesier m. m. Det är kärlekens. Jag lärde att känna den. 
Man säger, att den förädlar qvinnan, att den skapar hennes sällhet . . . 
den har fört mig till brottet, den för mig nu till min graf» (s. 80). De ring
aktande orden om romanläsning känner man igen från Den Ensamna — 
Fredrika Bremer har alldeles glömt det försvar för denna litteraturart, 
som hon presterat i Famillen Hs första del — och hennes syn på eroti
ken är också densamma, som hon förut låtit komma till uttryck: kärle
ken löser inte kvinnans centrala problem, den är ingen given garanti för 
lyckan. Den brottsliga passion, som Elisabeth gripes av, har veterligen 
ingen som helst motsvarighet i Fredrika Bremers eget liv. Det måste 
därför närmast vara litterära intryck, som drivit henne att skildra Den 
blindas kärlek som en förödande naturkraft, vilken stormar fram över 
henne, utan att hon kan skydda sig mot den och utan att hon kan göras 
ansvarig för dess tillintetgörande verkningar. Föremålet för denna pas
sion är överste H, den gode maken och familjefadern. Jag vet ej, säger 
Elisabeth, om min kärlek var brottslig. »Vanlig var den ej — och kanske 
ej passande för jorden. Jag hade ej då skytt englarnes blickar i mitt 
hjerta . . .  de hade förstått mig . . . Englarne i himmelen älska ju!» 
(s. 82). I början kämpar hon emot och söker fly från den älskade, men då 
detta inte lyckas, stegras hennes känslor till ett kärlekshat, som driver 
henne till försöket att förgifta översten. Därefter griper henne ångern, 
och döden blir hennes efterlängtade befriare. Elisabeth är kort sagt en 
figur från en helt annan värld än den borgerliga realismens, hon är en 
Bacine-figur, en svensk Phédre.

Bacine uppfördes dock mycket sparsamt och hans Phédre aldrig på de 
stockholmska scenerna under Fredrika Bremers uppväxttid med undan
tag av det gästspel, som 1813 leddes av M:lle Georges.1 Flickorna Bre
mer tillätos emellertid inte gå på »spektakel» förrän vid fyllda sexton år 
(1817 för Fredrikas del) och fingo således inte deltaga i 1813 års berömda 
säsong (Q s. 35). Senare kunde de emellertid på ett direktare sätt ta del 
av den stora franska repertoaren, nämligen under uppehållet i Paris på 
utrikesresan (Q s. 43), varunder de också sågo M:lle Georges, den fransk
klassiska tragediens dåtida tolk framför andra. Den teatraliska atmosfä
ren i de scener, där Elisabeth uppträder, det dramatiska i hennes ställ
ningar och gester1 2 och det patetiskt deklamatoriska i hennes repliker och 
monologer, allt tyder på att författarinnan sett henne som typisk trage- 
dienne. Härtill kommer, att Beata hela tiden uppträder i rollen av 
lika typisk »förtrogen». Att Elisabeth i det föregående kunnat jämföras 
med Mme de Staels Corinne bestyrker endast detta, ty även denna roman
figur har ju över sig många drag av franskklassisk héroine. Det kan f. ö. 
tilläggas, att den dämpade, tragiskt avtonande slutepisoden i Elisabeths

1 Se N. Personne, Svenska Teatern, Sthm, 1915, 3, s. 101.
2 T. ex. s. 71: »Hon utsträckte ofta sina armar med häftighet eller gjorde med dem 

rörelser, såsom ville hon från sig aflägsna något förskräckande; stundom tryckte hon 
sina händer hårdt mot sitt bröst eller sammanknäppte dem öfver pannan med ett uttryck 
af outsägligt lidande.»
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historia också har en viss Bacinesk fläkt över sig. När Elisabeth äntligen 
får veta, att översten verkligen älskar henne och att endast hans plikt
känsla hindrat honom från att bekänna detta, kan hon dö nöjd. Ständigt 
npprepande orden »han har älskat mig» tynar hon sakta av, nnder det 
att etb skimmer av försoning sprider sig över hennes sista stunder (s. 
157 ff.). Kring denna dödsscen vilar en tragisk stämning, präglad av ve
mod och resignation, som leder tankarna till den berömda slutakten av 
Bérénice. När hjältinnan i sista scenen får reda på att Titus endast av sin 
plikt hindras att förena sig med henne men att hon ändå alltjämt äger 
hans kärlek, kan hon försona sig med livet, som på en gång skänkt och be
rövat henne den största av alla gåvor, offer som hon är för »l’amour la 
plus tendre et la plus malheureuse».

Elisabethfiguren är i varje fall närmast besläktad med hjältinnorna på 
andra sidan rampen, icke med de människor Fredrika Bremer mött i sitt 
dagliga liv. Den har därvid fått med åtskilligt av tidens affekterade och 
uppskruvade spelsätt, liksom den påminner oss om att man då ännu 
levde i de poserande tablåernas tid. Elisabeth vittnar alltså om hur in
tensivt Fredrika Bremer levde med i de stora tragiska hjältinnornas öden 
och hur gärna hon identifierade sina egna konflikter med deras. Hon vet, 
att hennes eget inre liv inte begränsats av det typiska vardagslivet, hon 
har känt vulkaniska krafter inom sig, som höra den stora tragedien till, 
och därför har Elisabeth blivit en hjältinna i dess högstämda och pate
tiska stil.

Det återstår att mera i detalj granska Elisabeths historia. För att 
straffa den älskade men kallsinnige översten gifter sig Elisabeth med en 
henne likgiltig ung man, men omedelbart efter vigseln flyr hon. Hon kom
mer till en hamnstad och ämnar därifrån bege sig till Amerika, alltså det 
typiska frihet siandet. Det förefaller, som om Fredrika Bremer lagt in 
denna episod för att få tillfälle att skildra havet. »Jag såg hafvet! . . . 
En storm upprörde det . . . morgonhimmeln stod i röda lågor deröfver. 
Jag minnes det än . . . ah! det var skönt! Jag satt på en klippa och såg 
ut åt hafvet. Det omätliga öppnade för mig sina armar. Bölja hvälfde 
på bölja [ . . .] i oändligheten mot det gränslösa fjerran, der haf och 
himmel famnade hvarann. [. . .] Någonting likt en frisk flägt svepte ge
nom mitt qvalda bröst. Jag kände mig vederqvickt, stärkt. Böljorna 
talte ett språk, som gjorde mig godt. De hviskade, de vinkade mig: bort
åt, bortåt!’ Halfva dagen satt jag på klippan tyst, såg utåt hafvet och 
lyssnade, såg solen uppgå ur vågorna, såg seglen med hvita dufvovingar 
uppå blåa hafvet, under blåa himlen sväfva bortåt mot någon fjerran 
fridens kust. Jag hörde vågornas manande röster och beslöt följa deras 
bud» (s. 84). »Snart skulle jag gunga på svala vågorna, de sjöngo så ljuf- 
ligt» (s. 85).

Vad som här sägs om havet, har förut sagts av Geijer. Utan de be
römda stroferna ur Vikingen skulle Fredrika Bremer knappast på just 
detta sätt ha låtit havet tolka ett oroligt hjärtas längtan. Elisabeths ord 
sluta sig också nära till några av de mest kända raderna i dikten: »Mig 
tycktes så ljuflig böljornas sång, der de gå i det skummande haf. De 
komma från fjerran, fjerran land, dem hålla ej bojor, de känna ej band.» 
»Och böljorna sjunga åter sin sång och klinga: till sjös, till sjös.» »Som 
vinden frie vi lekte med lust på fjerran, svallande sjö.» Man kan till-
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lägga, att skildringen av Elisabeth sittande på klippan och läntansfullt 
blickande nt över havet har en motsvarighet i J. G. Sandbergs bekanta 
titelvignett till Fritjofs Saga 1827, där Ingeborg i Ingeborgs klagan är av
bildad i alldeles samma situation.

Även om Geijer och Tegnér givit Fredrika Bremer incitamenten till 
hennes havssymbolik, har hon emellertid också självsyn att stöda sin 
skildring på. Om sitt första möte med havet har hon berättat i Bese- 
journalen 1821. Det var dock inte någon vikinga stämning över den fär
den. Vädret var dåligt och den Bremerska familjen drabbades svårligen 
av sjösjuka, vilket allt skildras i en galghumoristiskt munter redogörelse. 
Fredrika Bremer fick se varken soluppgång eller solnedgång, ty himlen 
var mulen, men trots alla missräkningar har havet gjort ett starkt intryck 
på henne. »Nu sågo vi omkring oss intet annat än en omätlig rymd af 
Himmel och vatten, det var en skön men ryslig syn. Hafvet var upprördt, 
stormiga vågor slogo mot Fartyget och deras hvita, rykande skum be
stänkte oss.» Eller i annan belysning: »Hela Hafvet stod som i Silfver- 
glanz [. . .] Vädret var obeskrifligt vackert; Vågorna lekte kring Farty
get» (Brev nr 1 s. 2 ff.). Tyvärr äga vi inte någon skildring av Fredrika 
Bremers återfart samma väg efter fullbordad utlandsfärd. Hon var då 
åtskilliga erfarenheter rikare, hon återvände fylld av besvikelse och 
hade anledning att känna familjebandens tvång bra mycket hårdare, än 
då hon med glada förväntningar anträdde den stora resan. Man kan för
moda, att hon denna andra gång betraktade havet med känslor, som ännu 
närmare slöto sig till Vikingens frihetslängtan. Litterära intryck och egna 
upplevelser och känslor i förening ha tydligen lockat henne att inflika den 
lilla scenen vid havet i Elisabeths historia.

I fortsättningen blir Elisabeth återhämtad av översten, och i överens
stämmelse med traditionen från åtskilliga ballader, dramer och romaner 
når hjältinnan nu den punkt, då hennes nerver brista samman och van
sinnet breder sitt mörker över henne. Ändå är det inte bara den program- 
artade schablonen som föranlett denna episod. Man erinrar sig Fredrika 
Bremers ord till Böklin: »Underlig var hela min ungdom — jag hade en 
beständig känsla af att hastigt och i nu kunna bli tokig» (nr 88). Det fanns 
gott om patologiskt påbrå i hennes släkt och systern Charlottes beskriv
ning av hennes många besynnerliga förehavanden under barnaåren tyder 
på att hon hörde till de utpräglade problembarnens kategori. Vad hon 
låter Elisabeth säga om sitt tillstånd före det egentliga utbrottet måste 
därför bottna i egna, hemska erfarenheter: »Då kände jag åter något 
underligt i mitt hufvud och i mitt bröst — det var en dans, en hvirf- 
vel — och tillika ett aggande ondt» (s. 85). Däremot kan hon inte i 
fortsättningen sägas ha trängt djupare in i ett patologiskt tillstånd, bl. a. 
kanske därför att hon inte tycks ha betraktat vansinnet som något verk
ligt skrämmande eller djupt olyckligt. I Tröstarinnan förekommer t. ex. 
följande tirad: »Lycklige äfven I, beklagade dårar, som skratten under 
ert elände, som af era halmbäddar dragen strån för att fläta er kronor — 
som drömmen er stora och sälla. Med orätt beklagar man er! Ack I kän
nen ju ej — och er olycka är höljd af er galenskaps blommor. Lycklige 
I!» (s. 204). Fredrika Bremers livsleda har ibland varit så stark, att hon 
känt lusten att släppa allt motstånd och ta språnget ut mot det omed
vetna, letargiska, ansvarsfria. Elisabeths sinnessjukdom skildras också
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som ett nästan lyckligt apatiskt tillstånd, en sorts Törnrosasömn, varur 
hon väcks upp till nya och svårare lidanden. Vad som först bringar henne 
till nytt medvetande är betecknande nog en fläkt av religionen. Hon hör 
en dag »O Guds Lamm» sjungas: »Såsom en sky, hvilken full af himla saft 
sänker sig ned öfver en hårdt tilltorkad jord, så sänkte sig de heliga harmo
nierna ned i min stelnade själ och upplöste dess förkolnade lava» (s. 86). 
Hon erinrar sig sin första nattvardsgång, hennes tårar börja rinna och 
hon återfår sitt förstånd. »Men frid . . . ack det fick jag ej . . . och ännu, 
alltid och kanske evigt dröjer himmelens dufva fjerran ifrån mig» (s. 87). 
På samma sätt tror sig krymplingen i Tröstarinnan höra änglasång ur 
skyn under sin djupaste förtvivlan. Hans smärta försvinner, »ljufva tå
rar runno utför mina kinder och någonting likt den nyss besjungna fri
den intog för ett ögonblick min varelse. Snart likväl återvaknade plå
gan och tviflen stego åter ur djupet af min själ» (s. 223). Parallellstället 
visar, att Fredrika Bremer här skildrat någon av de ljusare mellanstun
der, som ibland lindrade hennes långa kris. »En fläkt af himlabarnens 
vingar rörde stundom vid mitt hjerta», säger hon också i Sj. A. s. 100 
och fortsätter: »Jag hade verkligen stunder af outsäglig ljufhet; men min 
känslas våg steg och sjönk. Jag hade intet stadigt lugn.» För henne lik
som för hjälten i Tröstarinnan kommer befrielsen först då de lärt under
kastelsens konst och nått fram till ett liv i religionens och osjälviskhetens 
tecken. För Elisabeth öppnar sig icke denna väg. Hennes svåraste tid 
återstår. Hon återvänder till översten, men i hans hem fördubblas hen
nes plågor, när hon ser den älskade lugn i kretsen av sin familj. Och 
nu kommer den intressantaste och mest svårtolkade episoden i Elisabeths 
historia. »En ryslig känsla bemägtigade sig mitt bröst. Hans verkliga 
köld hånade min skenbara, hans styrka min svaghet, hans lugn min eviga 
oro. Han hade handlat hårdt mot mig. Jag tyckte, att han i sin lyckliga 
stolthet trampade mig som en mask i stoftet. Hans bild förföljde mig — 
sofvande eller vakande såg jag blott den. Hen stod framför mig som en 
jätte — den förqväfde — den borttog min luft. — Vore ej han . . .  så 
skulle jag andas! Vore ej han . . .  så vore jag! Vore han ej till mera — 
skulle han upphöra att vara mitt lifs plåga. Struken ur de lefvandes 
lista — skulle han väl snart nog upphöra att vara till i de lefvandes 
minne . . .  Jag kunde . . .  ge mig luft . . . hämnas . . . straffa honom — 
hämnas! I dag, i dag ännu trottsade mig hans lugna blick . . .  i morgon! 
Brottet liknar ett ord — framfödt af tanken springer det fram och före
faller ofta som något harmlöst — men dess följder sträcka sig genom 
evigheten. Jag sockrade en afton med arsenik ett glas mandelmjölk, som 
min Farbror skulle dricka» (s. 88).

Man kan till en början uppmärksamma, med vilken förvånande säker
het Fredrika Bremer här skildrat den psykologiska utvecklingen fram 
till brottet. Först kommer en stark känsloreaktion, sedan följer tankarnas 
kretsgång kring den person, som hindrar affekternas utlösning, så kom
mer den allt lidelsefullare, av förödmjukelse skärpta argumenteringen, 
därefter leken med brottet, tankens allt stramare fixerande till detta som 
den enda möjliga utvägen, och sist den plötsliga, till synes spontana, blint 
konsekventa handlingen. Henna korta men intensivt levande skildring 
talar sanning i varje ord. Hen vittnar om upplevelse. Att Fredrika Bre
mer själv stått vid brottets rand har hon också erkänt i Sj. A. Hon skri-
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ver på tal om sitt livs dystraste period: »Om under denna tid jag skulle 
funnit lätt hvilken stor, beundrad gerning som helst, hade den ock kostat 
mitt lif, så måste jag med sanningen vittna, att å andra sidan jag aldrig 
betraktat brott och last med så liten afsky, och blott Honom, hvars vilja 
styrer händelser och omständigheter, tillräknar jag mina gerningars 
oskuld» (s. 99). Bekännelsen upprepas i biktbrevet till Böklin: »Hvilka 
rysliga afgrunder öpnade sig ej under denna tid för min blick — brott 
af alla slag — sjelfmord, huru nära stodo de mig, ty jag tviflade och för- 
tviflade — jag hade förlorat min Gud» (nr 88). Båda dessa uttalanden 
vittna om ett tillstånd av desperation, som inte kan räcka länge utan 
förr eller senare måste få en utlösning. Det enklaste medlet synes då 
vara en våldshandling, riktad antingen mot det egna jaget eller mot den 
människa, som åstadkommer jagets förträngning.

Den slutsats man tvingas till om verklighetsunderlaget till berättel
sen om Elisabeths brott, måste bli, att Fredrika Bremer betraktat sin 
egen far som det stora hindret för sin befrielse och att hon gentemot ho
nom fantiserat om sådana ting, som dem hon låter Elisabeth utföra. Av 
Fredrika Bremers många skildrare har ingen tydligare och skarpare be
tonat patron Bremers ödesdigra betydelse än Ellen Kleman.1 Hon har 
sammanställt citat, vilka i sig själva ofta utan direkt anklagelse skildra 
den fängelselika atmosfären i hemmet men dock otvetydigt visa, att 
fadern enligt Fredrika Bremers egen uppfattning var den som bar det 
största ansvaret för hennes ungdoms tröstlöshet. Till dessa citat anför 
Ellen Kleman de dunkla orden om stunder, »för hvilkas tunga och frä
tande hågkomst inga englavingar skydda», samt de bekanta raderna från 
kolerahösten 1834: »Vi ha kännt af lifvet en bitterhet, som har för alltid 
gifvit glans åt döden. Döden har lossat de tyngsta bojorne af vårt lif — 
de djupaste lidanden vi ha erfarit och sett hos andra, ha kommit af lif
vet, ej af döden» (Brev nr 181). Lägger man därtill den plötsliga föränd
ring till det bättre, som det Bremerska hemmet undergick efter faderns 
död (Brev nri 30, 31) och de många ytterligare uttalanden, främst i bre
ven (t. ex. nri 64, 66, 68, 88), som peka på faderns tyranni, så kan man 
inte tveka om att här söka underlaget till Elisabeths brott i romanen. 
Man kan tillfoga de talande orden om faderns död i Sj. A.: »Det var godt 
att se honom hvila efter ett oroligt lif, godt att på hans kalla hand och 
panna gråta försoningens tårar» (s. 104). Det är med den döde, icke med 
den levande Fredrika Bremer försonas, och försoningen innebär väl i 
detta fall förlåtelse från hennes sida och en känsla av befrielse från den 
skuld hon åsamkat sig genom vad hennes tankar i dolska stunder bragt 
i dagen om hennes innersta. Kär hon skrev andra delen av Famillen H y 
var patron Bremer död och hon kunde se tillbaka på det förgångna med 
andra ögon än förut, men det är tydligt, att hon känt ett oavvisligt be
hov att i romanens form bikta något av vad hon bittrast och ohyggligast 
förnummit inom sig själv. Berättelsen om Elisabeths brott är både en 
anklagelse och ett försvar.

Man får en bekräftelse på det självbiografiska inslaget, om man från 
annan synpunkt granskar Elisabeths ovan anförda bekännelse. Den är som 
sagt högst anmärkningsvärd som skildring av hur incitamentet till ett

1 Ellen Kleman, Fredrika Bremer, Sv. Kvinnor 3, Sthm 1925, kap. »Inte-lifvet», särsk. 
s. 69 ff.
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brott växer fram ocb leder till handling. Men den har sina påtagliga bris
ter, när det gäller de reaktioner, som måste förutsättas just i fallet Elisa
beth. Hennes brott är en crime passionel men hennes skildring av dess 
uppkomst är märkvärdigt fri från erotiska inslag. Det är inte svartsjuka 
i egentlig mening, som driver henne till våldsgärningen. Hon dödar inte 
i första hand, därför att hon inte unnar någon annan äganderätten till 
den älskade eller inte unnar honom att leva och glädjas till hennes egen 
plåga. Hon har inte heller känslan av att hennes eget liv också bleve 
värdelöst, i samma ögonblick som den älskades släcktes. Hon känner 
inte sitt liv ödesdigert och oupplösligt bundet vid hans. I hennes fall är 
det inte den stormande, blinda passionen som driver den försmådda att 
låta våldet göra ett slut på en outhärdlig tillvaro. Det grundläggande 
incitamentet till brottet är i stället hennes frihetsbegär. Det outhärdliga 
är den ställning översten i sitt hem intar gentemot henne. Han är den 
kalle, starke, obeveklige tyrannen, som binder och kuvar henne. Han 
står för henne som en jätte, vilken hotar att förkväva henne. »Vore ej 
han — så skulle jag andas! Vore ej han — så vore jag!» Så talar inte 
den försmådda, men den förtryckta gör det. Jätten, som kastar sin skugga 
över Elisabeths liv, frammanar inte bilden av en kallsinnig älskare utan 
motsvarar i verklighetens värld den människa, som Fredrika Bremer 
har kallat mannen med järnhanden. »Une main de fer m’a plongé dans 
les ténébres», skriver hon på tal om sin ungdom till Erances Lewin (nr 58, 
10 juni 1831) och i ett senare brev till Böklin heter det: »Min hela ungdom 
förgick under förtrycket af en manlig jernhand — jag kan icke säga dig, 
med hvilken stolthet och med hvilken bitterhet jag på den tiden kände 
all nedsättning af Qvinnans värde och frihet, huru jag hatade, huru jag 
föraktade de som betjenade sig af yttre makt för att förtrycka varelser, 
som dock kunde stå i jemnbredd, ofta högre än förtryckarne» (nr 269, 
22—24 dec. 1837). Det sist anförda uttalandet ger en bättre psykologisk 
förklaring till Elisabeths brott, än den författarinnan själv konstruerar 
fram genom att lägga huvudvikten på försmådd kärlek. Det är mycket 
troligt, att Fredrika Bremer överdrivit den upplevelse, som hon här ve
lat skriva sig fri från, men man kan inte tvivla på att hon frestats på 
samma sätt som Elisabeth. Hon själv var nog mycket fjärmare från den 
utlösande handlingen, än hon synes ha trott, men man kan å andra si
dan säga, att hon genom att tillägga den erotiska passionen givit Elisa
beths fall ett försonande moment, som hon själv saknade.

Varför hon identifierat sig så nära med den Elisabeth, vars domine
rande drag just är en mot översten riktad erotisk passion, är ett spörs
mål, som återstår att besvara. Man kan säga, att hos en så typisk hjäl- 
tinnekaraktär som Elisabeth måste erotiken med traditionens hela kraft 
bli dominerande. Man kan tillägga, att Fredrika Bremer, som i denna 
roman försvarar familjelivet, tog den närmast tillhands liggande utvä
gen, när hon i ett avgörande fall ville låta det Bremerska hemmets tyng
ande atmosfär tränga in i familjen Hs ljusa och hemtrevliga värld. Överste 
H hade inte samma makt och myndighet över Elisabeth som patron 
Bremer över sina barn, och därför måste hon bindas vid honom med band, 
som voro starkare än fadersmyndighetens. Emellertid får man nog också 
räkna med att Fredrika Bremer själv lidit av affekter, befryndade med 
Elisabeths. Även hos henne måste känslan av försmådd ömhetstörst
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och otillfredsställt kärleksbehov ha varit stark. Hon har säkert lika varmt 
som fåfängt längtat efter tillgivenhet, förtroende, öm faderskärlek. Själv 
har hon berättat, hnr hon »på det ömmaste och häftigaste» älskade sin 
mor och hnr det »misslyckades complet». Hon tillägger, att sedan hon 
»fått litet rop om att vara qvick», fick hon »vida mindre kärlek för och 
mycket mera gunst hos min mor» (Sj. A . s. 94, 96). Det är mycket tro
ligt, att hennes känslor i stället riktades mot fadern, husets dominerande 
gestalt. Hans dysterhet, slutenhet och melankoli kunde ju endast öka 
dotterns okuvliga begär att trösta och hjälpa. När detta misslyckades, 
måste den känsloblandning av kärlek och hat ha uppstått, som hon på 
romantiskt sätt omtolkat i Elisabeths historia. Vad hon själv drömt om 
som det efterlängtade idealet, har hon i stället låtit förverkligas i roma
nens skildring av det lyckliga förhållandet mellan översten och hans 
puckelryggiga dotter Helena.

Utom hennes egna erfarenheter låg emellertid själva den erotiska pas
sionen, och den har hon även lyckats sämst med i sin skildring. Hon 
fick hjälpa sig med litterära intryck.1 Överhuvud kan man beträffande 
Elisabeths historia — som så många gånger annars i Fredrika Bremers 
produktion — iakttaga, att ju mer hon fjärmar sig från det upplevda, 
erfarna eller iakttagna, desto mer överdriven, uppskruvad eller falskt 
sentimental blir hon. Detta visar sig närmast i den scen, som följer efter 
det misslyckade mordförsöket och som skildrar Elisabeths ånger. Hon 
faller ned på golvet och låtande pannan kyssa stoftet släpar hon sig fram 
till den sjuke överstens fötter och faller där Usvimning, varpå följer en 
tid av ny oredighet. Hela scenen är en teatralisk tablå i stil med de be
kanta Greuze-dukarna, sådana som »Den faderliga förbannelsen».

Emellertid återkommer den äkta, personliga tonen i den fortsatta skild
ringen av Elisabeths förtvivlan. Det är inte längre en lidelsefull kvinnas 
ånger, som tolkas, utan den unga Fredrika Bremers egen weltschmerz. 
»I menniskans bröst rasa passionens orkaner länge och hafva blott ögon
blicks lugn. Jag lärde känna ett sådant, men det var nattens lugn — 
lifvets domning — dvalan — mörkrets vaggsång. Den upphörde för 
att låta uppgå en ny, tärande, brännande eld, som tårarnes evigt flödande 
källor aldrig skola släcka. Jag lärde känna ett oändligt trånande, brin
nande begär att försona. O korsets död — plågor, blodsvett, oändliga 
qval! — att lida er och genom er kunna försona — det — det hade 
varit vällust!» (s. 91). Man känner igen denna förtvivlan både från Trösta- 
rinnan och Sj. A. I de senare säger hon: »Broderande på en evig och grå 
halsremsa domnade jag allt mer och mer, det vill säga i mina lifligare 
krafter, i min håg att lefva. Känslan af plåga domnade ej, den blef med

1 I Richardsons Grandison, som ju hade full aktualitet för henne, när hon författade 
Famillen H, har hon kunnat påträffa en figur, som på ett för henne auktoritativt sätt 
demonstrerar den passionerade och försmådda kvinnan, nämligen den sköna italienskan 
Olivia, som grips av lidelsefull kärlek till Sir Charles, vilken dock icke besvarar hennes 
känslor. Inför hans artiga kallsinnighet bryter hennes kärlekshat ut och hon söker mörda 
honom med en dolk. Likheten mellan Olivia och Elisabeth består främst däri, att båda 
så oförbehållsamt och öppet tala om sina känslor. Elisabeth vill inte erkänna, att hennes 
kärlek till den gifte morbrodern är brottslig, hon är snarare stolt och trotsig i sin passion. 
På liknande sätt förhåller det sig med Olivia: »She despised that affection, that hypo- 
crisy in her sex, which unpenetrating eyes attribute to modesty and shame — shame 
of what?’ of a natural passion.» (4 k. 28. Novels ed. McKenna 17, s. 228.)
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h varje dag skarpare, liksom frosten nnder en tilltagande vinter.» »Min 
blick trängde djupt ned i det menskliga lifvets nattliga mysterier, jag 
förstod allt hvad lidande heter» (s. 98). Också begäret att försona betonas 
starkt: »Ja, om jag det hade kunnat, skulle jag gifvit den hungrige kött 
af min egen kropp» (s. 94). »Småningom uppsteg hos mig ett oändligt 
trånande begär till förädling, försoning med mitt bättre jag» (s. 100). 
»Närmare ännu stod mig begäret att lida för alla, att förinta mig sjelf 
för det helas lif» (Brev nr 88). Elisabeth har emellertid ett brott att ångra, 
under det att Fredrika Bremer snarast kände behovet att skänka tröst 
genom oförskyllt, ställföreträndande lidande. Jag blev, säger hon, »så 
god, att jag skulle velat lida ännu mera för att spara det minsta kräk en 
•plåga» (Sj. A. s. 99). Det straff Elisabeth påtager sig, är helt eneklt att 
leva. Straffet är så mycket hårdare, som det är vid denna tid hon drab
bas av starren och blir blind, alltså beroende, hjälplös, handlingsoduglig, 
plågad av ensamhet och mörker.

När Beata Hvardagslag efter att ha hört Elisabeths berättelse söker 
tala med henne om tålamodet, undergivenheten och bönen, alldeles som 
systern i Tröstarinnan, blir hon tvärt avbruten. Elisabeth har försökt 
bedja men utan resultat. »Jag har legat på mina knän, till dess kölden 
isat mina lemmar och bedt», men »såsom en sten, hvilken, slungad uppåt, 
återfaller och sårar den lidandes bröst, har bönen varit för mig . . .  Jag 
ber — aldrig mer!» (s. 92). Hjälten i Tröstarinnan, som våndas under 
tyngden av lidandets gåta, finner samma hårdhet hos Försynen, och 
bådas förtvivlan tolkar Fredrikas egen under hennes svåraste stunder, 
varom hon skriver: »Nu behöfde jag tro, nu behöfde jag religionens tröst. 
Jag bad med vild otålighet derom; min plåga förblef densamma. För
bittrad vände jag mitt öga från himmelen och frågade med blicken fäs
tad på natten af det menskliga eländet ett rysligt: hvarföre? Ingen röst 
från himmelen eller från jorden svarade mig; min tro och mitt hopp blefvo 
skakade i deras innersta grundvalar. Allt vacklade, jag tviflade, för- 
tviflade, och nu förstod jag afgrunden» (Sj. A. s. 99). Samma tvivel är 
Elisabeths sista position: »Men ljusa engel — du Tro — som skulle visa 
mig min Gud — dig känner jag ej. Jag har tidigt nedstigit i tviflens af- 
grund. Jag nekar intet — men jag tror intet. Jag ser — mörkret al
lena!» (s. 93). Även detta tillstånd hade fått gripande uttryck i Trösta
rinnan: »Tviflet med sina knotande, aldrig besvarade frågor uppsteg i 
min själ — och midnattligt mörker omslöt mitt oroligt klappande hjerta» 
(s. 207). »Guds bild är skymd i mitt hjerta . . . jag kan ej bedja! Jag har 
sett plågans af grunder . . . förstått mensklighetens eländen . . . och jag 
ser ej mer . . . jag förstår ej Gud» (s. 219).

När Beata slutligen pekar på den korsfäste Försonaren, svarar Elisa
beth med att återberätta vad hon kallar Jean Pauls dröm. I en not med
delar Fredrika Bremer, att denna berättelse hämtats från Mme de Staéls 
Be VAllemagne. Den återfinnes också i detta verks andra avdelning, kap. 
28 Bes romans1, där Mme de Stael mot slutet ger en utförlig analys av 
Jean Pauls egenartade konst och som exempel på hans bizarreri bl. a. 
översätter ett stycke med titeln Un Songe. Det handlar om de döda, som 
en natt stiga upp ur sina gravar och samlas framför kyrkans högaltare.

1 Oeuvres, Paris 1820, 11, s. 107.
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Kristus framträder och på deras fråga, om det finnes någon Gud, svarar 
han nekande. Han har sökt överallt i världsrymden utan att finna någon. 
Skuggorna hryta ut i förtvivlan och försvinna. Då vakna de döda bar
nen och fråga: »Jesus, hafva vi ingen far'? och han svarade med en ström 
af tårar: Vi äro alla faderlösa, I och jag, vi hafva ingen» (Fam. H  s. 95). 
Mme de Staél anför ytterligare en mening: kyrkan och barnen försvinna 
vid dessa ord och hela världen skakar i sina grundvalar. Men dessutom 
citerar hon Jean Pauls inledning till den underliga berättelsen. Han sä
ger sig där ha velat visa, hur skrämmande ateismen är; skulle han någon 
gång komma att tvivla på sin Gud, vill han läsa om denna berättelse för 
att återvinna tro och frälsning. Mme de Staél tillfogar, att Jean Paul 
här demonstrerat ateismens oförmåga att hindra fruktan för eviga straff. 
Ett liv efter döden utan Gud är fördömelse. Fredrika Bremer citerar ur 
Drömmen endast höjdpunkten, scenen vid altaret, och hon gör det utan 
kommentar. Hon tar alltså Jean Pauls historia till hjälp för att beskriva 
kulmen av den fasa, som tvivlet för henne innebär och som hon själv en 
gång genomlevat. Också beträffande Jean Pauls Dröm kan man nämli
gen göra paralleller med t. ex. Tröstarinnan, där det heter: »’Låtom oss 
dö!’ ropade jag i tanken till mina olycksbroder; ’låtom oss dö! . . . Då 
blir allt slut . . .  vi ha ingen vårdande fader i himmelen’» (s. 213) och vi
dare: »Vi lida . . .  vi lida! Vi ropa om hjelp . . . och jorden öppnar sina 
afgrunder och himlen ser kall ned och gäckar oss . . . och hånskratt skal
lar i rymden! Förtviflans natt betäcker oss . . . rofdjuret sitter vid vårt 
hjerta och sliter stycke efter stycke . . . och gnager och gnager» (s. 221).

I Elisabeths fall kommer emellertid ingen tröstens ängel. Den blinda 
förblir i mörkret. Detta beror inte på arten av hennes brott, ty en rätt 
ånger måste öppna vägen till förlåtelse enligt den kristendom Fredrika 
Bremer predikade, utan därpå att hon inte får del av, inte öppnar sig 
för den kärlek, som ensam kan sprida ljus i mörkret. Den dystra stäm
ningen från Jean Pauls Dröm får dock inte dominera detta avsnitt av 
Elisabeths historia. Beata Hvardagslag avslutar kapitlet med att avge 
en personlig bekännelse av ljusare slag. Hon har förskonats från inre 
skakningar och behållit sin barnatro. Endast ibland ha andra människors 
olyckor »låtit mig se upp mot höjden med ett smärtfullt . . . hvarföre?» 
(s. 97). Formuleringen sluter sig till Sj. As ovan citerade ord från den 
stora krisen: »Förbittrad vände jag mitt öga från himmelen och frågade 
med blicken fästad på natten af det menskliga eländet ett rysligt: hvar- 
före» (s. 99) och till Tröstarinnan s. 213: »i mitt eget, i alla lidandes namn 
upphof jag ett genomträngande, smärtfullt knotande rop och höjde an
klagande mina blickar till stjernorne.» För Beata är frågan varken rys
lig eller knotande. Hon representerar den Fredrika Bremer, som lyckligt 
befriats ur krisen och med lugnare överblick kan se tillbaka mot det för
flutna. Detta framgår klart av Beatas efterföljande reflexioner: »Menni- 
skornas brott, smärtor och förvillelser kunna ej fördunkla Skapårens god
het. Vi se blott en liten del. Menniskorna dö — förvandlas. Gud är 
oföränderlig» (s. 98). Det är i ljuset av Herders förkunnelse om alltings 
utveckling mot fullkomning som Fredrika Bremer här närmast velat lösa 
problemet.

Så följer det sista kapitlet i Elisabeths stormiga historia. I full överens
stämmelse med hjältinnans karaktär inleder Fredrika Bremer denna slut
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uppgörelse med en scen av uppskruvat patos och tårdränkt sentimentali
tet. Det är en hemsk ovädersdag. Blixtarnas väsande och åskans buller 
avbrytas endast av Elisabeths sång, vari hon tolkar sin dödslängtan: 
»O moder, o moder! / tag mig, o tag mig / bort ifrån verlden, / bort ifrån 
plågan!» (s. 152). Samma dödslängtan förekommer i Tröstarinnan:» För
inta mig . . .  jag är ett stoft inför dig . . . upplös mig . . . förmäng mig 
med stoftet . . . förströ mig i vinden» (s. 211). Elisabeth känner, att hen
nes stora dag har kommit. Hon begär att få föras ut i stormen, men där 
sliter hon sig lös, och nu följer en scen »af ryslig skönhet». Kringvärvd 
av blixtarna står hon på klippan under »vilda, hemska åtbörder», »lik 
orkanens ande». Hon sjunger jublande sin dödssång; befrielsens och gläd
jens dag är inne för henne. Scenen är tydligen en pendang till Elisabeths 
presentation i romanens inledningskapitel, där hon i hänförelse sjunger 
Ariadne på Naxos. Nu står hon själv i stormen på klippan, och nu kom
mer också hennes Tesevs, översten. Men denna gång trotsar hon alla 
hans befallningar. »Med oändlig ömhet» lägger hon armarna om hans 
hals och ropar ut sin kärlek: »Med hela min varelses innersta, heligaste 
lif har jag älskat dig — djup som hafvet men ren som himmelen var 
min känsla. [. . .] Om vi hade lefvat i en verld, der ordet och gerningen 
kunna vara oskyldiga som känslan och tanken . . .  o då hade jag lik en 
klar och varm flamma kringslutit och kringstrålat din varelse . . . genom
trängt dig med salighet . . . brunnit en ren offerlåga blott för dig. Sådan 
var min kärlek» (s. 159). Elisabeths förklaring är avsedd att vara av 
lidelsefullt erotisk natur, men onekligen finns där mycket, som är talat 
ur Fredrika Bremers eget hjärta: behovet av hängivelse och offer, begä
ret att giva åt någon, som med glädje tar emot, att själv ge sig hän utan 
att hindras och tystas ned. Kölden och kärlekslö shet en hade brutit ned 
hennes hänförelse och släckt hennes eld. Mot dem går hon därför till 
storms med all sin förmåga, även om hon inte har Elisabeths erotiska krav 
utan skulle nöja sig med Helenas stilla liv och harmoniska förhållande 
till fadern.

Nu händer det emellertid, att även Elisabeth står vid den stora vänd
punkten. Översten bekänner i detta ögonblick, att också han älskat henne 
men av sin moral och för att kväva sin böjelse tvingat sig att behandla 
henne hårt och till synes kärlekslöst. Inför dessa ord faller Elisabeth 
»lik en döende ned på jorden, i det hennes läppar hviskade med ett obe- 
skrifligt uttryck af sällhet: ’han har älskat mig!’» (s. 161). Allt förändras 
inom henne, blir frid och lugn glädje och efter en känslofylld avskeds- 
scen dör hon en stilla död. Den blinda nådde alltså slutligen ljuset, och 
det skedde, då hon fick visshet om att hennes kärlek inte brunnit för
gäves, att hon var älskad. Därmed får man bekräftelse på att Fredrika 
Bremer i Elisabeths passion tolkat in sitt eget ömhetsbehov, sin längtan 
efter värme, förtroende och godhet. Överste H är hennes dröm om ideal
fadern, som gärna får vara fordrande, blott han samtidigt är kärleksfull 
och öm. När hon ställer in honom i konflikten med Elisabeth, låter hon 
honom även här, trots den hårdhet han tvingas till, sluta med att visa 
sitt hjärtas värme. Han trycker den olyckliga till sitt bröst, kysser henne, 
förlåter henne, viker inte från hennes sida mer. Skalar man bort allt som 
är nödvändig fiktion och romantiska utbroderingar, kan man sålunda 
gissa sig till en önskedröm om fadern. Kontrasten mellan den känslo
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fulla, lättantändliga, ömhetshungriga dottern och den stele, slutne, in
stängde men ändå ansvarskännande och uppoffrande, innerst olycklige 
fadern, måste för henne ha känts olidligt smärtsam, helst som hon var 
djupt medveten om hur olycklig han var och alltså hur väl han behövde 
tröst (jfr nedan citerade brev till Leuhusen, nr 30). Den kärlek Elisabeth 
till slut vinner, är ju också närmast identisk med den förtroendefulla öm
het, som Fredrika Bremer längtade efter.

Att hon haft sin far i tankarna, när hon skrev ner de sista sidorna i 
Elisabeths historia, framgår också av skildringen av Den blindas döds
stund. Man möter nämligen här en påtaglig detaljrealism, som vittnar 
om att Fredrika Bremer själv för inte så länge sedan stått vid en döds
bädd. »Derefter sönk hon åter i en slags slummer eller dvala, hvilken fort
for omkring en timma. Andedrägten, som under denna tid hade varit 
ganska hastig, började då att småningom af mattas. Ett långt mellanrum 
uppstod — så kom en suck . . . ännu ett längre uppehåll, och så åter en 
suck. På en gång tycktes den alldeles af stanna. Det var en förskräcke- 
lig stund . . .  en lätt kramp ryckte genom alla lemmar . . . ännu en häf
tig suck eller pust, åtföljd af ett hemskt klagande ljud . . . och allt var 
stilla» (s. 167). Som kontrast till denna dödsscen ställes naturen utanför 
sjukrummet: »Sommarqvällens välluktsrika fläktar spelade in genom det 
öppnade fönstret och fåglarne sjöngo gladt i Caprifolii-häcken utanför. 
Ett mildt rosenskimmer, återsken af den nyss nedgångna solen, utgöt 
sig i rummet och spred öfver den afsomnade en förklarande glans. Så 
stilla, så smärtfri låg hon nu der, hon som så länge kämpat och förtvif- 
lat . . . så lugn nu — så stilla!» (s. 167). Om sin faders död skriver 
Fredrika Bremer utförligast i brev till Leuhusen (27 juli 1830, nr 30): 
»Det har behagat den högste att till sig kalla vår så länge och så tåligt 
lidande Far. D. 23 om aftonen insomnade han stilla, utan dödskamp, 
utan plågor, efter 2ne dyngs Letargisk sömn. Knäböjande med djup 
smärta omkring hans dödssäng kände vi dock och erkände den välgerning 
Försynen bevisade honom; och det rena, plågofria lungn, som efter den 
sista pusten göt sig öfver hans panna, meddelade sig snart våra bröst. 
Ack, det var en stilla, en ljuf död, som befriade honom från ett lif, som 
aldrig varit, aldrig kunde bli smärtofritt!» Medvetslösheten, dödspustarna 
och det inträdande lugnet stämma överens i de båda berättelserna. Också 
patron Bremer dog en stilla sommarkväll på landet, ute vid Lilla Inge- 
marshof, dit familjen flyttat för att vara något närmare staden (Q s. 61). 
Stämningen i det citerade brevet, liksom i Fredrika Bremers ovan anförda 
rader ur Sj. A ., att det var gott att se fadern »hvila efter ett oroligt lif» 
och på hans hand gråta försoningens tårar, har likaledes sin motsvarighet 
i de avslutande raderna i Elisabeths historia: »Fridfulla stund, då ett länge 
af oro och smärta klappande hjerta får hvila! Fridfulla stund, som för
sonar med oss hvarje ovän, som till oss närmar hvar vän; som sprider 
glömska öfver våra fel, glorians strålar öfver våra dygder; som öppnar de 
blindas ögon och löser själens band» (s. 168). Det heter vidare, att alla 
efter Elisabeths död erforo »en känsla af frid och trygghet. Mången tår 
skänktes hennes sorgliga minne, men intet hjerta kallade henne åter. 
Beklagansvärda Elisabeth, du gaf frid, först sedan ditt eget hjerta njöt 
den i grafven» (s. 169). På samma sätt kom trevnaden, ron och befriel
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sen till det Bremerska hemmet först efter husfaderns död. Ingen önskade 
heller väcka honom åter till livet.

Även om Fredrika Bremer från början haft klart för sig huvuddragen 
av Elisabeths historia, ha minnena från faderns sista stunder säkert starkt 
inverkat på utformningen av själva dödsscenen, givit den både dess rea
listiska säkerhet och dess anda av frid, stillhet och försonlighet. Likväl 
kvarstår domen över Elisabeth. Hon är alltjämt det varnande exemplet 
på kvinnan, som träder utom skrankorna för sitt väsens rätta art, som 
brutit mot sin kallelse: »Vi se det alla dagar; den obetydligaste, mest in
skränkta menniska, men god och fridfull, går utur verlden mera älskad, 
mera saknad än den utmärkta, rikt begåfvade, som missbrukat sitt pund, 
som med all sin skönhet, sitt snille, sitt hjertas värma ej gjort en enda 
varelse lycklig» (s. 169). Den Ensamna är fortfarande Fredrika Bremers 
förebild, icke Corinne. Resignationens och människotjänandets ideal, i 
vilkas tecken hon funnit sig själv, är alltjämt den räddning ur nöden hon 
förkunnar för sina systrar i lidandet. Att så förhåller sig framgår allra 
tydligast därav, att hon i romandelens början ställt Elisabeth i direkt 
kontrast till Helena, vilken i ännu högre grad än Den Ensamna får för
kroppsliga idealet: »Det gifves hos qvinnan en sinnesställning, som verkar, 
att, ehvad hon gör inom sin husliga krets, blir det väl gjordt; att hvart 
hon går, en stilla frid följer henne, lik den af en lugn vårdag, att der hon 
dröjer, dröjer äfven en trefnad och ett välbehag, som meddelar sig hvar 
och en, som nalkas henne; denna sinnesställning utgår från ett rent, gud- 
fruktigt och undergifvet hjerta. Lycklig hon! lycklig framför alla andra 
(om än i andra afseenden aldrig så r ik t begåfvade) hon som detta äger! — 
Och lycklig var Helene, ty hon var en af dessa så skönt begåfvade» (s. 22).

Elisabeths historia visar, att Fredrika Bremer själv känt sig vara en 
av dessa rikt begåvade, som tvingats till storms mot kvinnans begräns
ning i hem och samhälle, men också, att hon kämpat och lidit sig fram till 
en ny uppfattning och funnit frid i religionens och den stilla undergiven
hetens namn. Hon har aldrig varit mindre kvinnosakskvinna än just vid 
denna tid, ty nu stod hon för första gången vid ett mål och hade vunnit 
en seger. Hennes viktigaste uppgift måste därför bli att för andra pre
dika sin egen frälsnings väg.

I Fredrika-Bremerlitteraturen påträffar man ibland antydningar om 
att de självbiografiska skildringarna av barn- och ungdomsåren måste 
vara överdrivna, rentav orättvisa. Det är också lätt att finna försvars- 
punkter till föräldrarnas förmån. Hemmet skänkte den bästa uppfostran, 
och de flesta flickor av samma sociala ställning erhöllo sin education efter 
ungefär samma program som flickorna Bremer, utan att det tycks ha 
skadat dem. Också den stränga föräldramyndighet, som rådde i det 
Bremerska hemmet, var något alldeles ordinärt på den tiden — man 
behöver bara tänka på Geijers Minnen — och det var likaledes själv
klart, att barnens, särskilt flickornas frihet var mycket inskränkt. Även 
om andan i det Bremerska hemmet var mer dyster än på andra håll, fanns 
där ju gott om ljuspunkter, och de övriga syskonen synas inte heller ha 
vantrivts över hövan. Å andra sidan kan man säga — och det har även 
antytts, senast av Schuck1 — att om Fredrika Bremer verkligen funnit

1 Schuck-Warburg, III. sv. litt.hist. 3 uppl. 6, s. 168.
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sig tillrätta, skulle hon inte ha utfört sin livsgärning. Oron och otillfreds
ställelsen, som under ungdomsåren övergingo till ett — troligen patolo
giskt betonat — lidande av svåraste slag, berodde just på att hon inom 
sig kände krafter, som skulle göra henne till det stora undantaget, och på 
att hon ägde egenskaper, som skulle leda henne fram till platsen som den 
tredje bland Sveriges världsberömda kvinnor. Vare sig hon hade fullgoda 
skäl eller ej till sin svartmålning av ungdomsåren — hon kände det i 
alla fall så svårt, hon led så djupt och bittert, som hon själv skildrat det. 
Att ungdomskrisen också utgjorde den avgörande, ojämförligt viktigaste 
händelsen i hennes liv, var och förblev hon fullt medveten om, och det 
bekräftas inte minst av de många självbiografiska skildringar hon under 
de närmast följande åren författar. Eedan i Axel och Anna börjar man 
skymta något av hennes inre konflikt, liksom här och var i de övriga 
första Teckningarna. I Den Ensamna klär hon sitt livsproblem i skepna
den av den hemlösa, förtryckta, beroende mamsellen, därefter varieras 
motivet i Tröstarinnan, vars huvudperson visserligen är en man men 
krympling och alltså oförmögen till självständighet och frihet, och slut
ligen får Elisabeth, som visserligen är skön och talangfull men blir blind 
och sålunda handlingsoduglig, i ännu mer romanartad form tolka hennes 
egna djupaste konfliktanledningar och själslidanden. I sitt skriftställar- 
skap kommer hon alltså gång på gång tillbaka till samma tema, endast 
varierat i nödvändiga symboliska förklädnader, gång på gång bär hon 
fram vittnesbördet om sin egen frälsningsväg. Men det räcker ändå inte 
för henne. Krisen var så genomgripande, att hon inte ens ef ter Elisabeths 
historia känner sig ha skrivit sig fri från upplevelserna. Kärmast för 
egen räkning, i alla händelser inte direkt för offentligheten, nedskriver 
hon strax efter Teckningar I I I  under hösten 1831 sina Sjelf biograf iska 
Anteckningar (publicerade 1868), där hon vill bikta sig direkt, skonings
löst, utan förmildrande eller undangömmande hänsyn. Långt senare 
säger hon härom, med anledning av att hon fått Malla Silfverstolpes 
memoarer till genomläsning: »Jag har sjelf för flera år tillbaka skrifvit min 
biografi, ämnad att framställa min själsutveckling och derföre att hänga 
ihop med en religiös bekännelse, hvilken skall blifva mitt sista ord till 
verlden, till mitt älskade, dyra fosterland; — jag trodde, att ingen skulle 
kunna vara mer uppriktig än jag, så skoningslös i blottande af egna svag
heter och uselheter — blottande som målet allena kan helga, kan för
vandla från fulhet till skönhet» (23 dec. 1840, nr 341). Avsikten var alltså 
inte att anklaga eller svartmåla — tvärtom är hon medveten om att 
äga en förmåga att »djupt och odrägligt lida» (Brev nr 88) — utan att 
skildra och förklara den märkliga inre omdaning, som beskärts henne, 
att uppriktigt och hänsynslöst för sig själv framställa sitt inre liv för att 
därigenom även kunna hjälpa och gagna andra. Den direkta bekännel
sen upprepar hon sedan i breven, så snart hon möter någon, för vilken 
hon finner det av vikt, att sanningen om henne inte undanskymmes. 
Först får Frances Lewin hennes förtroende (Brev nr 68) och sedan natur
ligtvis Böklin (Brev nr 88), och båda dessa biktbrev bekräfta uppriktig
heten av Sjelf biograf iska Anteckningar liksom, mutatis mutandis, av det 
offentliga författarskapets indirekta bekännelser.

Elisabeths historia står inte högt i konstnärligt avseende. Den är tea
tralisk, överdriven, schablonmässig, för vår tids sätt att se rentav löjlig
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i sitt uppskruvade patos ock föga lämpad för Teckningar utur hvardags- 
lifvet. Men det är den som är det centrala i Famillen H. För romanför
fattarinnan Fredrika Bremer var inte huvudsaken det välbalanserade, 
det konstnärligt utsökta, det artistiskt fulländade. Huvudsaken var det 
budskap, som hon kände sig tvingad att förkunna. Den revolutionerande 
inre utveckling, som hon genomgått, var grunden till hennes skriftstäl- 
larskap och krävde att bli utnyttjad till medmänniskors hjälp och tröst. 
Trots alla konstnärliga brister vittnar den självanklagelse och varning, 
som Elisabeths historia innerst utgör, allra bäst om det väsentligaste och 
betydelsefullaste i Fredrika Bremers gärning. Den vittnar om personlig
heten bakom verket.

Den egentliga romanintrigen i Famillen H I I  utgöres av kornettens kär
lekshistoria. I uppläggning och utförande visar den, att Fredrika Bremer 
var väl insatt i tidens traditionella romanteknik, men också, att hon inte 
kunde uppbringa tillräckligt personligt intresse för genrens obligatoriska 
älskande par med ty åtföljande »kärlekshändelser».

Först kommer exposén, tillrättalagd för att väcka läsarens nyfikenhet. 
Kornetten är ofta borta för att söka efter Linnéa borealis, men hans in
tresse för den poetiska skogsblomman förefaller skäligen misstänkt. Nästa 
avsnitt ställer saken i ny dager genom ett traditionellt överraskningsmo
ment. Den övriga familjen, som rest på visiter, råkar ut för ett vagn
missöde »på ett vildt och skogbeväxt ställe» (s. 50 ff.). Översten, som 
nödvändigt vill ha en kopp té, beger sig till ett framskymtande ensligt 
hus och träffar där två utsökt klädda, sydländska damer, tydligen mor 
och dotter, som ta emot familjen i det annars torftiga hemmet. Och här 
upptäcks även kornetten, vars Linnéa alltså visar sig vara den främmande 
flickan, Hermina. Lösningen på den ena gåtan ger sålunda en ny. Man 
får tills vidare bara veta, att det hemlighetsfulla herrskapet i skogstorpet 
nyligen kommit till trakten, att de förefalla utfattiga men tydligen varit 
välbärgade samt att herrn i huset visar sig lömsk och bister. Dylika mys
tiska och plötsligt uppdykande personer voro ju vanliga i tidens romaner, 
särskilt i de historiska; man har emellertid uppmärksammat, att Fred
rika Bremer samtidigt inflikat ett minne från den stora utrikesresan, 
nämligen då hon på vägen mellan Stralsund och Bostock upptäcker en 
liten stuga i skogen och tänker: »säkert bodde der någon interessant skön
het, som förföljd af en orättvis verld der dragit sig undan flärden och be
kymren» och som skulle kunna bjuda på »enkla rätter af Honung och 
mjölk» (Brev nr 1 s. 8).1 Både i resebrevet och romanen nämnes f. ö. 
Don Quixote på just ifrågavarande ställen. Som tidigare antytts, har 
Fredrika Bremer också låtit familjen Hs resa få en gestaltning, som på ett 
iögonfallande sätt kontrasterar mot atmosfären i de Bremerska familje- 
vagnarna. Patron Bremers humör sjönk ju regelbundet under nollpunk
ten, så snart något olycksöde inträffade eller klockslagen inte höllos; 
överste H däremot visar »ovanlig munterhet» och höjer stämningen med 
»komiskt skämtande» under vagnmissödet vid skogstorpet (s. 54).

Efter det första Elisabeth-kapitlet återvänder Fredrika Bremer till 
kornettens historia i en sorts parabas, där hon redogör för sitt litterära

1 Hilma Borelius, Vägen till Hertha i kalendern Fredrika Bremers bild, Sthlm 1913, 
s. 31.
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program. I form av »solstråle» och genom små »solblickar» skall hon gjuta 
klarhet »öfver en sann framställning af vår och kärlek». Det visar sig be
tyda, att hon övergår till en skälmsk och småkvittrande, gäcksam och mot 
romanläsarinnorna överlägsen stil, som avslöjar, att hon ser kärlekspa
ret von oben och inte förmår på allvar engagera sig i dess affärer, så länge 
idyllen varar; där andra romaner voro som mest högtravande eller senti
mentala, är hennes kåserande och smått ironisk. Efter en lyrisk natur
beskrivning av värsta slag presenterar hon det unga paret på avstånd: 
kornetten gestikulerar ivrigt och förefaller mitt uppe i en amorös förkla
ring; Hermina lyssnar med tårade ögon. »Jo pytt! strax skall det om kär
lek gälla», citerar nu Fredrika Bremer — det är en rad ur fru Lenngrens 
Bouquetten. Och mycket betecknande får nu idyll-satirernas mästare slå 
an tonen. Kornetten visar sig bara ha övertygat Hermina om att Gustav 
Vasa, Gustav Adolf och Karl XII äro våra största konungar, alltså ko
misk överraskningstaktik i känt manér. Tonen blir härefter visserligen 
mera saklig men Fredrika Bremer råkar i stället mitt in i romanernas 
underland. Hermina är italienska liksom sin mor, vilken gift om sig med 
svensken baron K. De äkta makarna ställa ofta till otrevliga scener,, 
hon stolt och passionerad, han »på en gång svag och despotisk». Kornet
ten, som dagligen vistas i huset, åstadkommer med sitt hurtiga väsen 
ett gott inflytande, och »tålig, vänlig och mild som en lidande engel stod 
Hermina, bredande sin oskulds snöhvita vingar försonande mellan dessa 
i passionernas strid förvildade och förbittrade naturer. Hon var hvad 
man kallar en skön själ» (s. 113). Hermina förkroppsligar närmast för
romantikens kvinnoideal, som Fredrika Bremer lärt känna i den från 
Bichardson och Bousseau utgående romantraditionen och som fått sin 
speciella, religiösa utformning i det bekanta avsnitt i Goethes Wilhelm 
Meister, som bär titeln Belcenntnisse einer schönen Seele. Även om hon 
direkt därifrån kan ha fått termen skön själ, har hon ingalunda för avsikt 
att gå i Goethes fotspår. Hon berättar visserligen i brev till Böklin 25 
okt. 1833 (nr 154), att hon för tre år sedan, alltså när hon hade Famillen H 
under utformning, läst Goethes stora roman, men förklarar samtidigt, 
att hon då inte fått något intryck av boken »utom den af en slags smörja». 
Ehuru det borde ha funnits mycket för henne att begrunda just i Die 
Belcenntnisse, är man benägen att tro på hennes ord, ty mer än blotta, 
namnet skön själ ha inte Hermina och Goethes Phyllis gemensamt och 
termen hade ju f. ö. blivit allmängods på Fredrika Bremers tid.

I fortsättningen skildras, hur kornetten blir en god hjälp för Hermina,. 
som behandlas tämligen kärlekslöst i hemmet. Han blir även hennes lä
rare i både svenska historien och svenska grammatiken. Snart kommer 
berättelsen till den punkt, då en kärleksförklaring blir oundviklig. Kor- 
netten betygar, att han älskar Hermina, och hon svarar på följande sätt: 
»Det finnes då någon, som älskar mig . . . och det är du, min bror! Hvad 
Gud är god mot mig!» samt räcker honom handen (s. 121). Kär han und
rar, om hans känslor äro besvarade, säger hon: »Huru skulle jag kunna 
annat? [. . .] Jag har ju varit lycklig, först sedan jag lärde känna dig. Du 
är så förträfflig, så god. Du är den första, som älskat Hermina.» När han 
då frågar, om han också är den förste, som hon älskat, får han det för
bluffande svaret: »Ja visst! utom min mamma.» Allt försiggår sålunda i 
den ljuva oskuldsfullhetens anda, i Franzéns och de Lafontaineska roma
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nernas efterföljd. Till och. med den nnga ingenuens naiva slutreplik 
skulle förmodligen utan vidare ha svalts av den rättrogna romanpubliken 
och uppfattats som något helt förtjusande, men Fredrika Bremer själv 
har inte kunnat förmå sig att gå vidare på den inslagna vägen. Hon gri
per i stället tillfället att införa en not, där hon vänder sig till den kvinn
liga läsekretsen: »Jag känner grannt, hvilka högar af Roman-gull jag i 
detta ögonblick skjuter ifrån mig. Jag inser klart, huru allt i denna lilla 
roman-smula hade kunnat bli bättre, interessantare inledt, lifligare ut- 
fördt; huru både ingången och utgången af detta stycke hade kunnat be
reda min bok en fördubblad afgång. Men detta skulle ha fordrat flera ord, 
ergo flera rader, ergo mera papper, och min förläggare är så förskräckligt 
rädd, att min bok skall bli för tjock och ej kunna säljas för en riksdaler 
banko, att jag ser mig tvungen att tränga hop både min själ och mina 
concepter» etc. (s. 122). Fredrika Bremer har faktiskt råkat in i en be
svärlig situation, då hon, som fördömt och fördömer kärleksromanen, i 
egenskap av författarinna drivits in i en erotisk romankonflikt. Hon har 
ingen annan möjlighet än att fortsätta på det traditionella viset, alltså 
att lita till romanschablonerna. Man märker emellertid också i fortsätt
ningen, att hon är med på noterna, blott så länge hon kan röra sig inom 
en allmän idyllstämning; så snart det börjar brännas, så snart skildringen 
drivs över på det rent erotiska området, slår hon om tonen till en gäcksamt 
ironisk jargong.

Det närmast följande momentet blir programenligt den plötsligt upp
dykande rivalen och därav föranlett missförstånd mellan de älskande. 
Naturligtvis är rivalen stormrik, bildskön, ytterst belevad och välupp- 
fostrad, alltså en fullkomlig kontrast till den enkelt renhårige, friske och 
obetänksamme kornetten; man har med ett ord det gamla motivet för
konstling contra natur i ny variation. Fredrika Bremer har emellertid 
inte hjärta att låta missförståndet mellan de älskande räcka länge. Femte 
Solblicken är en sentimental idyll, där allt uppklaras. Även här känner 
man igen sig. Kornetten, som lutar sig mot en källa, upptäcker Hermi- 
nas bild i vattnet; han vänder sig om, blickar in i hennes ögon och över
tygas omedelbart om hennes förblivande kärlek, varpå författarinnan 
tillfogar: »Älskande! om er kärleks och sällhets silkeshärfva har trasslat 
sig och I viljen reda den — talen ej. Sen hvarandra an!» (s. 130). Scenen 
vid källan går direkt eller indirekt tillbaka till Goethes Hermann und 
Dorothea. Att Goethes skrifter varit henne bekanta framgår av vad ovan 
nämnts om die schöne Seele; den berömda hexameteridyllen fanns dess
utom tillgänglig i Sjöströms svenska översättning 1823. I de ovan cite
rade orden finner man därjämte en återklang från Franzéns MennisTcans 
anlete. Emellertid har Fredrika Bremer nu fått nog av kärleksscener. 
»Frid vare med dem!» utropar hon och hastar att »tänka på andra ämnen» 
(s. 132).

Nästa avsnitt av kornettens historia börjar med en ny mystifikation, 
samtidigt som hjälten nu får visa sin heroiska trofasthet, sin eldighet och 
handlingskraft. Han kommer oväntat hem från en militär kommendering 
och ber fadern om 10 000 Rd., ty får han ej denna summa, blir Hermina 
inom få dagar »en annans maka» (s. 182). Rivalen har tydligeo intrige
rat under hans frånvaro. Fadern vägrar dock. Han innehar visserligen 
beloppet men det är »de olyckligas, de behöfvandes arfvedel», vilken han
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inte vill röra. När modern ock systrarna stå beredda att skänka kornet
ten sina smycken, förklarar fadern, att om han mottager sådana gåvor, 
»så har dn mitt förakt, jag erkänner dig ej för min son» (s. 186). Kornet
ten rusar förtvivlad ut, stiger till häst och stormar bort. Hans vilda jakt 
ses i halvt komisk dager, och komiken ökas ytterligare, när han vid sitt 
uppehåll på Löfstaholm genom diverse löjliga förvecklingar hindras i 
sin färd. Då han under sina flyktförsök undan Löfstaholmsungdomarna, 
som önska ha honom med att spela teater, hamnar i källaren och där fal
ler för frestelsen att smörja kråset med en pastej, skaffar sig Fredrika Bre- 
mer ett nytt tillfälle till kommentarer: »Förlåten! förlåten, unga läsarin
nor! Jag vet . . .  en älskare, en romanhjelte i synnerhet, borde ej vara 
så prosaisk, så jordisk . . . och vår hjelte är kanske i fara att förlora allt 
ert hulda deltagande. Men betänken, betänken, ljufva varelser, som lef- 
ven af rosendoft och känslor, han var karl och värre — Cornett; han hade 
gjort en lång ridt och ingen bit ätit på hela dagen. Betänken det! ’Men 
passar det sig att på det viset äta ur andras skafferier? ’ Ack, min nådi
gaste Öfver-ceremoni-mästarinna! då man är rätt olycklig och förbitt
rad, rätt hjertinnerligt uppledsen vid verlden — då tycker man, att 
allting passar sig, som någorlunda passar en sjelf och ej stöter an n at än 
con ven an cern a . Man har då en rigtig lust att trampa på dessa som på 
annat ogräs och får ofta i en dylik sinnesstämning en skön cosmopolitisk 
anda, som gör, att man känner sig capabel att säga åt hela verlden: ’gå 
ur vägen!’» (s. 200). Inpasset visar, att Fredrika Bremer tydligen haft 
nöje att skildra kornetten, så länge hon i gestalten kan fasthålla sin bror 
Augusts lynnesdrag, det friska, gladlynta, folkliga och därunder det he
derliga, renhjärtade och goda i hans väsen, men primo-amoroso-laterna 
har hon inte något intresse till övers för. Dessutom har hon skaffat sig 
anledning att säga sin mening om den tomma, ytliga konvenansen, som 
hon så hjärtligt avskydde. Vad hon i denna sak har att anföra, är ett 
personligt lynnesutbrott, som inte är nödvändigt till kornettens försvar 
men tydligen mycket kärkommet för henne själv.

Det ser emellertid ut, som om hon nu funnit sig alltför uppenbart ha 
försummat en romanförfattares krav på spänning och överraskning, och 
därför lägger hon till en scen, som är rätt förbryllande. Kornetten för
följes av en ryttare. De råka i dispyt och kornetten antyder lämpligheten 
av en duell. Den andre ryttaren tar då av sig hatten och drar »ur de ri
kaste flätor, som någonsin prydt ett fruntimmershufvud» en hårnål, 
varpå hon fäster ett brev, överlämnar det och rider bort (s. 205). Bre
vet är från Hermina, som meddelar, att hon följande dag skall nödgas 
gifta sig med rivalen, och ryttaren är en av de unga döttrarna på Löfsta
holm. Det här varierade förklädnadsmotivet har ju mycket gamla anor 
och var särskilt nyttjat i historieromantiska skildringar, från de Scudérie 
till Fouché och Scott.1 Det kombinerades inte så sällan med amazon- 
eller sköldmömotivet och i en dylik kombination kunde Fredrika Bre
mer ha träffat på det hos en samtida svensk, kvinnlig kollega, fröken 
C. C. A. von Strussenfelt, som 1830 publicerade två historiska romaner, 
vilkas hjältinnor äro krigiska och vapenkunniga kvinnor. Scenen i Fa- 
millen H , som ju alldeles går utanför vardagslivet, verkar mera insatt

1 Om detta motiv, se Dibelius, Engl. Romankunst, Berl. 1910 (Palaestra 97), 2: 128.
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för ro skull eller därför att Fredrika Bremer inte förmådde hitta på 
något bättre sätt att åter få i gång handlingen.

Härefter ändras sceneriet och nya mystifikationer följa. På Thors- 
borg har ofriden trängt in i familjen. Efter sin hårda behandling av kor
netten och ett icke mindre strängt förfarande mot Julie, som vill bryta 
sin förlovning, har översten liksom blivit främmande för de sina. Han 
vet med sig, att han handlat rätt i principen, men börjar tvivla på att han 
moraliskt gjort det. Han anklagar sig för att »ha vållat lidanden, dem 
han kunnat förhindra, att ha förbittrat de varelsers dagar, dem han var 
kallad att freda och välsigna. En fysisk känsla af smärta, som var honom 
egen och som merendels infann sig, då hans själ blef plågsamt upprörd — 
en bröst-kramp, som försvårade andedrägten, lät vid dessa dystra tankar 
känna sig med ovanlig styrka. Han fann sig ensam . . . ingen i denna 
stund kände ömt för honom . . . ingens tanke sväfvade med bönens frid
fläktande dufvovingar omkring honom — han var ensam! En tår trängde 
sig fram i hans manliga öga och han såg upp åt höjden med en dunkel 
önskan att snart få lemna en jord, der qvalen herrska» (s. 210).

Över denna skildring vilar ju en helt annan atmosfär av verklighet än 
över kornettens föregående historia. Hen lilla iakttagelsen, att ett upprört 
själstillstånd tar sig uttryck i fysiska smärtförnimmelser över bröstet, 
ökar och bekräftar realismen — Fredrika Bremer kanske brukade känna 
så själv. Emellertid kan den ensamma, dystra, oförstådda gestalt hon 
skildrar, i hennes egen verklighet knappast ha haft någon annan motsva
righet än hennes far. Het förefaller, som om hon nu, sedan hon vid hans 
bår gråtit »försoningens tårar», velat göra ett försök att förstå den till- 
knäppta, till synes hårda men innerst kärleksfulla pliktmänniskan, att 
sätta sig in i hans känsloliv och förklara hans livs tragik. Fortsättningen 
på detta avsnitt i kornettens historia visar i varje fall, att hon nu på nytt 
tar upp egna problem och på allvar engagerar sig i handlingen.

Först låter hon emellertid översten, som i nattens tystnad ser ut genom 
slottsfönstret, finna sin tröst. Het är hans hustru, som smyger sig fram 
till honom och lutar sig mot hans bröst: »blott hon kunde ana hans för
borgade lidande — blott hon i den tysta natten komma till honom med 
tröst och kärlek» (s. 212). Så sker mellan dem en ordlös försoning. Ge
nom fönstret upptäcka nu de båda makarna en underlig skara männi
skor, som det tycks en likprocession. Hen kommer in på borggården och 
stannar framför huvudingången. Översten rusar ut och finner på en bår 
sin son kornetten som ett blodigt lik. Fredrika Bremer får här tillfälle, 
dels till lyriska utgjutelser över faderssmärtan, dels till demonstration 
av första hjälpen i olycksfall. Kornetten visar sig fortfarande vara vid 
liv, men författarinnan önskar få ut så mycket som möjligt av episoden, 
som också skall leda fram till huvudtesen i denna vår första familjeroman. 
Efter en rörande och patetisk skildring av den olyckliga modern vid so
nens sjukläger följer en mera fristående utläggning av lidandets, för Fred
rika Bremer ständigt aktuella tema. Het är här hon nämner den Thilda 
B., varom förut talats (ovan s. 23). He jordiska sorgerna döda ej, heter 
det. »Sörjande mödrar, makar, brudar, döttrar, systrar — qvinnliga 
hjertan, som sorgen alltid djupast träffar och söndersliter — I bevitt- 
nen det. [. . .] Om I lefven, om I kunnen undergifva er att lefva — är 
det ej derföre, att en fläkt från högre orter har gjutit tröst och kraft i edra
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själar» (s. 219). »Tålige lidande! hell eder! I uppenbaren Guds rike på jor
den och visen oss vägen till himmelen. Ur törnekransen på edra hufvu- 
den se vi eviga rosor spira» (s. 220). De tröstegrunder Fredrika Bremer 
anför, äro ju den kristna religionens egna, men de äro också frukter av 
bittra personliga erfarenheter. Hon skulle hålla fast vid sin här uttalade 
mening och hon skulle få rika tillfällen att visa hållfastheten av sin tro — 
närmast vid älsklingsbrodern Augusts tidiga död — men hon upphörde, 
som brevväxlingen med Böklin ger vid handen, fördenskull inte att också 
söka en förståndsmässig lösning på lidandets gåta.

Vid skildringen av kornettens sjukläger ha tydligen minnen och käns
lor från Fredrika Bremers ungdom sprungit i dagen. I de nästan samti
diga Sj. A. s. 94 säger hon: »Jag var ganska olycklig under min första 
ungdom, och häftig, såsom jag var i allt, uppgjorde jag många planer 
att bringa mig om lifvet, att sticka ut mina ögon o. s. v., blott för att 
mamma skulle blifva ångerfull öfver sin stränghet; men det stadnade 
alltid dervid att jag stod vid sjöstranden och tittade ned i vattnet eller 
kände en liten stickning af knifsudden mot ögonstenen.» Kornetten be
finner sig i den avundsvärda ställning Fredrika Bremer fantiserat om som 
ung och som hon så livligt drar sig till minnes. Han har blivit förödmju
kad, orättvist behandlad, oförstådd och kränkt i sitt innersta, och nu står 
den ångrande fadern vid hans sjukläger. Kornetten får ge förlåtelse, får 
åstadkomma försoning och mottaga den ömmaste kärlek, vilket allt 
Fredrika Bremer förgäves längtade efter. Troligen är det för denna scens 
skull som den annars så förstående översten, på f. ö. otillräckliga grun
der, hade fått avslå kornettens begäran om penninglån; i fortsättningen 
visar han sig äga tillgångar att ställa allt till rätta och mer än så. Men 
det är också en annan sak som författarinnan är angelägen om att fram
hålla. Kapitlets — och romanens — viktigaste förkunnelse ligger i 
följande uttalande: »I tider af sorg och betryck förena sig själarne. Kär 
yttre olyckor storma in på oss — då sluta vi oss till hvarann, och det 
är merendels vattnade af smärtans tårar som vänskapens och tillgifven- 
hetens skönaste blommor uppväxa. Inom famillen utplånar merendels 
en gemensam olycka alla små stridigheter och misshälligheter för att på 
en punkt förena alla sinnen, alla interessen. Det är i synnerhet, då döden 
hotar en älskad medlem, som alla missljud inom famillekretsen tystna; 
som blott harmoniska, om än sorgliga känslor röra alla hjertan, stämma 
alla tankar och bilda en fridens vallmokrans, i hvilkens sköte den älskade 
sjuklingen hvilar» (s. 221).

Liksom den lilla schismen i familjen H plötsligt försvinner genom kor
nettens sjukdom och alla förenas och försonas vid hans bädd, hade fa
miljen Bremer samlats i endräkt och riktigt på allvar förnummit känslan 
av gemenskap, när husfadern drabbades av sin sjukdom och avsomnade 
»omgifven af sina vid hans dödssäng knäböjande hustru och döttrar» 
(Sj. A. s. 104). Man lägger märke till att det i Famillen H  sägs om över- 
stinnan-modern, att hon »saknade styrka och rådighet att rätt vårda» 
den sjuke kornetten (s. 220). Charlotte Bremer antyder något liknande 
beträffande faderns sjukdom i de försiktigt formulerade orden, att syst
rarna turades om att vaka, »under det att min mor, i allt hvad hon kunde, 
äfven egnade honom sina omsorger» (Q s. 61). Även om förutsättningar 
och omständigheter i övrigt äro olikartade, bestyrker den gjorda sam
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manställningen, att Fredrika Bremer vid skildringen av kornettens sjuk
dom bygger på egna erfarenheter.

Det ovan citerade uttalandet från romanen hör emellertid närmast 
samman med vad Fredrika Bremer själv sagt vara Famillen Hs egentliga 
tendens. I brev till Brinkman (24 okt. 1831, nr 65) skriver hon med an
ledning av Aftonbladets och andra tidningars recensioner, att »ingen för
stått, hvad jag velat säga med famillen H. Det är i korthet följande: 
Famillen är ett litet samhälle, innom hvilket (äfven innom det lyckligaste) 
störningar, medförda af tidens och händelsernas omvexlingar måste in
träffa. Men om dygd, grundad på principer finnes hos famillens öfver- 
hufvun, om kärlek och vänskap förena alla dess medlemmar, skall aldrig 
söndring kunna uppstå. Så kan murgrönans ranka, sliten af stormen, 
mista några qvistar, några blad, men blott himmelens dagg fortfar att 
fugta dess rot, skall den ej vissna, och snart genom nya qvistar, friskare 
blad ersätta de förlorade» (s. 152). Detta uttalande, vars bildspråk man 
nog inte får pressa, pekar direkt på den här behandlade episoden i roma
nen. Och ser man närmare efter, har Fredrika Bremer byggt komposi
tionen så, att allt visar fram mot den. I det föregående ha tre händelse
kedjor följts parallellt. Den första är Elisabeths historia, som bl. a. inne
höll överstens bekännelse, att han älskar Den blinda. Den andra är kor
nettens historia, som förde till ännu mer hotande konflikter. Den tredje 
är Julies historia, som tills vidare mynnar ut i att översten vill tvinga 
sin dotter att gifta sig med hennes ovärdige fästman. Alla dessa förveck
lingar visa sig alltså innebära en fara för harmonien inom familjen. Så 
kommer kornettens olyckshändelse. Och när nu döden hotar honom, 
försvinna alla stridigheter, känslan av gemenskap bryter fram och en 
endräktig samling sker kring hemmets allt annat dominerande värde. 
Därpå följer — då ju Elisabeths historia redan tidigare avslutats — 
den lyckosamma upplösningen av de återstående konflikterna. Trots de 
många inslagen av romanschablon i kornettens historia har således Fred
rika Bremer lyckats föra fram skildringen till en punkt, där hennes per
sonliga röst kan göra sig hörd och hennes allvar direkt inverka på läsaren.

Därefter sjunker hennes intresse märkbart och avslutningen blir täm
ligen matt och i detaljerna otillfredsställande. Författarinnan laborerar 
återigen med den gamla överraskningstekniken. Kornetten är konvale
scent och skall för första gången delta i familjens aftonsamkväm. Han 
är festföremålet, kring vilken alla samlas, och små rörande familjescener 
utspelas i typisk Fredrika-Bremer-stil. Plötsligt ljuder ett harpackord 
och en ljus kvinnoröst uppstämmer en till kornetten riktad kärlekssång. 
Efter sången leder översten in den änglasköna Hermina. Inför denna 
överraskning avsvimmar kornetten, men han repar sig snabbt, varefter 
de unga tu förenas.1

Sedan Fredrika Bremer sålunda låtit de unga tu få varandra, återstår 
för henne den besvärliga uppgiften att lämna skyldig förklaring till Her- 
minas oväntade uppenbarelse i familjen H. Hon låter det ske genom en 1 * * 4

1 Det är möjligt, att denna scen influerats av C. F. Dahlgrens roman Aurora eller den
norrska flickan, Sthlm 1815, där hjältens och hjältinnans återförening sker på liknande 
sätt. Hjälten har blivit sinnesförvirrad men Aurora kommer i hemlighet till hans hem,
och när han där får höra hennes harpospel, tillfrisknar han omedelbart. Som senare 
skall visas, har Dahlgren varit av viss betydelse för Fredrika Bremer.

4 — 40155. Samlaren 1940.
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dialog mellan två skvallrande tanter på orten, vilket betyder, att bon 
söker skyla över intrignpplösningens valhänta konstruktioner genom att 
i stället breda på så mycket mera komik. En av replikerna i denna dialog 
är emellertid av intresse. Det heter: »Hermina blef sjuk och nästan half- 
tokig som den här Clamentina i Grandson» (s. 245). Fredrika Bremer 
har därmed själv angivit förebilden till sin hjältinna. Olementina della 
Porretta är en högadlig ung italienska i Richardsons Sir Charles Grandi
son. Sir Charles har — naturligtvis genom att rädda en av familjemed
lemmarna från döden — blivit bekant med Porrettas och gör ett mycket 
starkt intryck på den unga dottern. Han blir hennes lärare i engelska 
och är snart själv intagen i den förtjusande flickan. Nationaliteten och 
framför allt religionen skiljer dem emellertid åt, och man kommer inte 
överens. Efter Sir Charles hemresa söker man, bl. a. genom sträng be
handling, få Clementina att glömma sin kärlek och att tvinga på henne 
en annan friare, som befunnits mera värdig. Clementina, som slites mel
lan kärlek och plikt, blir sinnessjuk, Sir Charles tillkallas och resultatet 
blir, att den varmt katolska Clementina nu med större jämnmod kan 
resignera, under det Sir Charles blir fri att gifta sig med den richardsonskt 
protestantiska miss Byron. Clementina är emellertid skildrad med den 
varmaste sympati, hon är verkligen en skön själ, rörande i sin helhjärtade 
kärlek och sin värnlöshet, full av naiv grace och ljuv oskuldsfullhet. Det 
är långt ifrån otroligt, att hennes gestalt fängslat Fredrika Bremer åt
skilligt mer än miss Byron, den pratsamma, falskt högsinnade hjältin
nan, som är en typisk representant för den Richardsonska onaturen. När 
Fredrika Bremer skrev Famillen E , för vars utformning Grandison ju 
också i övrigt varit av vikt, är det därför tydligt, att hon i moderlig 
omsorg s. a. s. tagit hand om Clementina och låtit henne i Herminas ge
stalt vinna all den lycka hon i sin oskuldsfulla renhet och trofasta kärlek 
måste anses vara värd. Hermina har därför blivit italienska och av hög 
börd liksom Clementina, men hennes riktige far har fått bli svensk adels
man, och varken nationella eller religiösa hinder stå sålunda i vägen för 
hennes kärlek. Kornetten blir vidare Herminas lärare, liksom Sir Charles 
blir Clementinas, och liksom i deras fall hopa sig svårigheterna, när för
älskelse uppstår mellan de båda parterna. I Famillen E  har emellertid 
hindret för de älskandes förening enbart blivit av ekonomisk natur och 
sålunda vida lättare att övervinna. Liksom Clementina blir Hermina 
vidare hårdhänt behandlad och tvingad att ge sitt bifall åt den av fa
miljen utsedde friaren. Så följer kornettens äventyr och under tiden blir 
Hermina, fortfarande programenligt, »sjuk och nästan halftokig». Hennes 
moder ångrar emellertid nu sin hårdhet och sänder ett brev till överste 
H, vilken ställer allt till rätta.

Vi få genom denna Richardsonska parallell en ny inblick i Fredrika 
Bremers sätt att arbeta. I romanens första del hade hon modellerat hu
vudpersonen Emilia efter sin syster Charlotte och dennas, för Fredrika 
ännu föga bekante fästman hade hon givit drag av Sir Charles, gentle
mannen par préférence inom hennes vittra bekantskapskrets. I romanens 
senare del äro förhållandena omvända. Där fick hennes bror August stå 
modell för den hurtige kornetten, vilken emellertid inte själv hade någon 
kärlekshistoria, som kunde utnyttjas. Kornetten får då överta den kvinn
liga person i Grandison, som gjort det djupaste intrycket på Fredrika
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Bremer, och blir alltså förenad med en ny Clementina i Herminas gestalt. 
Hennes arbetsmetod saknar inte sitt drag av komik men är samtidigt 
mycket betecknande. Både i Famillen H och i de följande romanerna 
blandas på liknande sätt verklighet och romangods, realism och roman
tik. Den skapande fantasien är inte Fredrika Bremers styrka. Hon tvingas 
att ta romanschablonerna till hjälp, när verklighetsstoffet tryter, men 
hon blir aldrig riktigt hemmastadd i romanernas värld. Hon orkar inte 
höja själva romanformen som sådan. Men efter sin förmåga begagnar hon 
den för sina syften att genom de egna erfarenheternas rikedom verka till 
hjälp och tröst samt till försvar för de värden, vilka hon betraktar som 
omistliga.

Förnt har antytts, att händelseförvecklingen i Jnlies historia kunde 
skönjas redan i första delen av Famillen K. I romanens andra del får 
man först skymta den unga damen vid löjtnant Arvids sida på Drottning
gatan eller hos konditor Berndts, men det dröjer inte länge, förrän kon
flikten kommer i gång på allvar. Professor L är medelpunkten i familjens 
aftonsamkväm, varunder man läser högt ur Franzéns, Tegnérs, Stagne- 
lius, Vitalis och Nicanders poesier eller också ur arbeten av annan art, 
vilka kunna »sprida klarhet öfver de för menniskohjertat vigtigaste äm
nen, öfver Gud och odödligheten» (s. 30). Hur betecknande är det inte, 
att Fredrika Bremer låter familjen H behålla högläsningsceremonien från 
sitt eget hem men byter ut Gibbon och Schillers 30-åriga krigets historia 
mot arbeten och författare, som verkligen kunna intressera alla i kretsen 
och främst henne själv! Även här har hon insett, att principen var bra 
men tillämpningen felaktig, och nu visar hon, hur programmet borde re
formeras.

Det tema, som professor L med största iver avhandlar, är »Menniskan — 
hennes organism, hennes uppfostran, hennes bestämmelse, hennes hög
het — hennes svaghet — Guds kraft, — mensklighetens stigande för
ädling genom ett rätt predikadt, rätt förstådt Evangelium — detta lif- 
vet i förening med ett tillkommande» (s. 31). Det är lätt att se, att Fred
rika Bremer här gjort professor L till den förkroppsligade representan
ten för de tröstegrunder hon först upptäckt på litterär väg. Han är en 
svensk Herder, som predikar det evangelium hon läst ut ur hans Ideer 
till Mennislco-Historiens Filosofi (sv. övers. 1814), där man bland kapitel
rubrikerna finner: Menniskan är organiserad till Förnufts varelse. Men
niskan är bildad till Humanitet och Religion. Menniskan är bildad till 
Hopp om odödlighet. Vår Humanitet är endast öfning, knoppen för en 
tillkommande blomma. Menniskans närvarande tillstånd är sannolikt en 
länk, som sammanbinder tvenne verldar. En vis Godhet råder i Menni- 
skornas Öden; derföre gifves intet skönare värde, ingen varaktigare och 
renare lycka än att verka i förening dermed, o. s. v. Till yttermera visso 
får professor L i fortsättningen läsa högt »ur en öfversättning af Herders 
Ideen» (s. 134). Detta Herderska evangelium skall nu väcka och levande
göra den unga Julie. »Det var under dessa qvällar som jag såg känslor 
af högre och ädlare art födas hos den hittills något barnsliga och flyktiga 
Julie. Jag såg hennes bröst höja sig, hennes kinder färga sig, vid det hon 
lyssnade till talet om sanning och dygd, under det hennes uttrycksfulla 
öga hängde vid den ädle tolkarens läppar», förklarar Husrådinnan (s. 32). 
Fästmannen, som fördriver tiden med att förfärdiga »små söta pappsaker
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och utklippningar», kommer alldeles i skymundan, och han blir också 
alltmer sömnig, materialistisk och intetsägande, ju längre romanen fram
skrider. Julie kan å sin sida inte undertrycka sitt stigande intresse för 
professorn. Hon börjar resonera med Beata om hans ädla panna och väl
ljudande röst, och när hon en gång reser förbi hans prästgård och där 
skymtar ett ensamt ljus, undrar hon, om han inte har någon, »som ser 
om honom och håller af honom och vårdar honom», och då hon får veta, 
att han ingen anhörig äger, sträcker hon sig ut genom vagnsfönstret och 
ser sorgset efter det tindrande ljuset (s. 48).

Vid det tillfälle, då professor L föreläser ur Herderöversättningen, är 
ämnet för familjens aftonkonversation: »Menniskans utbildning i en an
nan verld; de upplysande vinkar angående hennes förvandling, som på 
jorden blifvit oss gifna genom de förvandlingar, som vi märka i naturens 
lägre riken och som alla äro förädlingar» (s. 134). Utgångspunkten för 
diskussionen finner man i första bandet av Ideen, särskilt tredje till femte 
boken, där den stigande kedjan i skapelsen avhandlas. Det heter, att 
professor L »slutade med denna betraktelse i följd af det föregående: 
Blomman visar sig för oss först som ett groende frö, sedan som plant- 
skott; detta bär fram knoppen och nu först framskjuter blommväxten. 
Dylika utvecklingar och förvandlingar ske hos flera varelser, bland hvilka 
Fjärilen har blifvit oss en känd sinnebild af menniskans förvandling. 
Se, der kryper den fula, en grof näringsdrift tjenande larfven; hans stund 
kommer och dödsmattighet öfverfaller honom; han fäster sig fast, han 
lindar sig in och har väfnaden till sin svepning liksom till en del organerna 
för sin nya varelse redan inom sig’» etc. De tankar, som professor L här 
och i det närmast följande gör sig till tolk för, äro varken hans eller Fred
rika Bremers utan Herders egna. Yttrandet återgår till Herders Ideen 
del I kap. 5 (sv. uppl. 1814 I s. 194): »Nog af att alla förvandlingar, som 
vi möta i Naturens lägre riken äro öfvergång till högre fullkomlighet och 
att vi således hafva vinkar om det, som vi för högre afsigters skull icke 
kunna skåda. Bland flera förvandlingar af detta slag har Fjärilen blif
vit en bekant sinnebild. Se, der kryper den fula masken, som endast ly 
der en grof näringsdrift, hans stund kommer och* dödens mattighet öfver
faller honom: han bereder sig dertill: han insveper sig: han har sjelf spå- 
naden till sin svepning, likasom till en del organerna för sin nya existens 
uti sig.» Citatet visar, vad det var, som gjorde studiet av Herder till nå
got så trösterikt och betydelsefullt för Fredrika Bremer, nämligen först 
att han demonstrerat den gudomliga ordningen och lagbundenheten i 
världens skenbart förvirrade och slumpmässiga väsende för henne, och 
vidare att han visat henne, att denna ordning måste peka framåt mot 
något ständigt högre och att därför människans, det högsta jordeväsen- 
dets död måste utgöra övergången till ett högre liv. Professor L får i 
fortsättningen tämligen ordagrant citera följande Herders ord: »Och så
ledes låter Naturen oss äfven sluta, hvarföre hon införde dödsslummern i 
Skapelsens rike. Han är den välgörande sanslöshet, som omfattar ett 
väsende, hvari de organiska krafterna nu sträfva till ny utbildning. Va
relsen sjelf är icke stark nog att öfverse eller styra deras strid; den inslum
rar således och vaknar endast, när den är bildad. Äfven dödssömnen är 
således en mild, faderlig skonsamhet; det är ett helsosamt opium, under 
hvars verkan Naturen samlar sina krafter och den inslumrande sjuklingen
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tillfrisknar» (I s. 195. Jfr Fam. H  II s. 136). Den långa parafrasen från 
Herder visar bättre än annat, vilken betydelse han haft för henne. Den 
store förromantikerns på en gång sakligt grundade och entusiasmerande 
idealism måste ha passat den unga Fredrika Bremers behov och tempera
ment mycket bra, och nu brinner hon av iver att förmedla bekantskapen 
till läsekretsen. Herders Ideen kan sägas vara hennes tankelivs elementar- 
bok. Hon skulle snart, med Böklins hjälp, gå förbi sin förste läromästare 
och komma in i andra spekulationer, men hon glömmer honom aldrig. 
Med rentav rörande minnesgodhet rekommenderar hon åtskilligt senare 
Herders arbete åt Jöns Svanbergs lytta dotter Ebba, vars andliga ut
veckling hon varmt intresserar sig för: »Jag anbefaller dig ej denna bok, 
emedan den fullt tillfredställer mig [. . .] men emedan denna bok är högst 
bildande för egen tanke och emedan du der får en blick öfver Mskosläg- 
tet och dess enhet, som är första steget till begripandet af den lära, som 
i en högre enhet försonar och förenar oss alla» (nr 291, 14 okt. 1838).1

När professor L slutat sin betraktelse, d. v. s. sitt Herdercitat, intas 
alla av »en djup och ljuf rörelse». Löjtnant Arvid avbryter emellertid 
strax den själfulla tystnaden förmedels »en djup, tonfull, uthållande 
snarkning», varvid Julie »med glödande kinder» hastar ut ur rummet. 
När hon sedan vill göra en promenad för att tala ut med honom, vägrar 
han blankt, emedan han just känt »en gudomlig lukt af kallops» från kö
ket. Och när hon öppet säger honom, att hon inte längre vill vara hans 
fästmö, avfärdar han hennes förklaring som flick-kapricer. Ideabsmen och 
materialismen ställas i så skarp kontrast som möjligt mot varandra, och 
den stackars Arvid blir hart när förpassad till de oskäliga djurens stånd
punkt med äta och sova som enda livsbehov. Julie vänder sig i sin be
drövelse till professor L och frågar, hur man skall handla, när man begått 
en stor dårskap, som ej kan göras omintet. Professorn får därmed till
fälle att framlägga sitt etiska program: »Den mest dystra och glädjelösa 
ställning i lifvet har sina ljuspunkter, blott man vill se dem. Inom oss 
sjelfva skola vi i alla sorger och betryck säkrast finna hugsvalelsens käl
lor. Då våra omgifningar störa eller plåga oss, låt oss söka. en fristad och 
ett inre rikt lif inom oss. [. . .] Att lära känna denna verld, som lefver 
inom oss, ordna den, bringa den till klarhet och fortskridande utbildning, 
är en njutning, som ingen ställning i lifvet kan betaga oss; och en njut
ning, som man snart skall erkänna såsom tillräcklig att låta oss älska 
äfven det kulnaste jordelif. Lära att tänka är lära att lefva och njuta» 
(s. 141). Medlen härtill äro de goda böckerna: »Med dessas tillhjelp skall 
man, om man allvarsamt vill, ej gå miste om att bringa sitt inre i jemn- 
vigt och bestånd.»

Att Fredrika Bremer här ger lösningen av sitt eget livsproblem ligger 
i öppen dag. Liknande tankegångar hade hon varit inne på i Den En- 
samna och Tröstarinnan och hon har flere gånger framhållit, att det just 
var »klarhet och fortskridande utbildning» hon mest saknade i den upp

1 Prof. L. läser vid aftonsamkvämen enligt citatet ovan också Stagnelius arbeten. 
Man kan misstänka, att Fredrika Bremer bl. a. fäst sig vid canzopen Uppoffringen (Ham- 
marskiölds uppl. 1824—26, 3: 246), där fjärilssymbolen fått en grandios utformning 
men där även blomsymbolen, som Herder på det cit. stället inte har med, sammanställes 
med den förra på samma sätt som i Fredrika Bremers redogörelse. Särskilt strof 4: »Död 
måste blomman blifva, om hösten skall oss unna» etc.
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fostran, som kommit henne till del. Befrielsen nr hennes ungdomskris 
skedde ju också bl. a. genom upptäckten av »hugsvalelsens källor» inom 
henne själv. Den kom till stånd först och främst i religionens tecken 
men också tack vare den hjälp Herder givit hennes sökande ande. När 
hon skrev Teckningar III,  stod hon mitt i en period av lycka. Hon var 
fylld av både frihetsglädje och en frisk intellektuell aptit, som utan hin
der fick tillfredsställas. Hon hade nått sitt livs ungrenässans efter kris
årens asketiska medeltid. Det är denna inre utveckling, denna intellek
tuella upplevelse som Julie skall demonstrera i romanen. Den ordinära 
unga ingenue-typen skall väckas till fullt medvetande som andlig, tän
kande, ansvarig varelse, och när detta skett, är det väsentligaste i hennes 
historia berättat.

Därför är det betecknande, att Fredrika Bremer låter det första när
mandet mellan Julie och professorn ske i komisk och antiromanesk da
ger. I den kyliga aftonen vandra båda hemåt under samma kappa. För
fattarinnan kommenterar: »Salig fru Genlis, herr Lafontaine ännu mindre, 
skulle i deras romanverld väl aldrig låtit två älskande komma under en 
kappa utan att begagna ett så ypperligt tillfälle för att låta en kärleksför
klaring krypa fram» (s. 145). Men denna gång sker alldeles ingenting, och 
Fredrika Bremer är faktiskt stolt över det.

En naturlig följd av den förda intrigen blir Julies brytning med löjt
nant Arvid. Eftersom en sådan brytning är ett löftesbrott, vilket måste 
väcka överste Hs skarpaste ogillande, har Fredrika Bremer drivits till 
precis samma konfliktanledning som i romanens första del. Där var det 
Emilia som ville bryta sitt löfte till Algernon; ännu på bröllopsdagen 
sökte hon ju kasta sig för faderns fötter och anropa honom att ej bereda 
»sitt barns eviga olycka» och översten måste själv »med uttryck af impone
rande majestät» hämta ner henne till vigselakten (I s. 169 ff.). Eftersom 
Emilias friare var en förträfflig ung man, ansåg Fredrika Bremer överstens 
handlingssätt vara alldeles i sin ordning. Hon hade ju också sina speciella 
skäl att visa, hur omotiverat Emilias vankelmod var. När översten för
håller sig på samma sätt beträffande sin andra, till synes lika vankelmo
diga dotter och befaller henne att stå vid sitt givna ord, får han emeller
tid inte sympatierna på sin sida. Det är möjligt, att Fredrika Bremer 
avsiktligt återvänt till äktenskapsproblemet från romanens förra del för 
att utförligare behandla det. Systern Helena får först söka trösta den 
förtvivlade Julie. Hon menar, att ett olyckligt giftermål inte behöver 
släcka en brinnande andes låga: »Huru många hustrur gifvas ej, som, för
enade med männer, hvilka utan all jemförelse stå långt under honom 
[Arvid], likväl bilda sig till ädla och förträffliga varelser, skapa omkring 
sig sällhet och trefnad och njuta sällhet genom det sköna medvetandet 
af att ha uppfyllt sina pligter» (s. 175). Orden variera på sitt sätt de syn
punkter, som komma till uttryck i det citat från Grandison, som Fredrika 
Bremer i Brev nr 18 sände Charlotte under dennas hemliga förlovnings- 
tid. Nu gälla de emellertid inte längre, ty Julie svarar: »Denna oafhängig- 
het i mening och omdöme, detta lugn, denna klarhet, denna grundsatser
nas säkerhet och redighet, som är så nödvändig, då man inom äktenska
pet skall vara den ledande — den har jag ej . . . ej alls! Just jag be- 
höfver ledas — jag är en vinranka och behöfde en ek till stöd. I detta 
ögonblick utveckla sig mina begrepp — jag känner en bättre varelse
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uppstå inom mig — en ny verld öppnar sig för mig! Skulle jag kunna 
genomvandra den vid en makes hand, som jag kunde älska och akta; 
som med sitt hjerta besvarade den renade elden i mitt; som med sitt för
stånds klara ljus upplyste skymningen i min själ o, då kunde
jag ännu bli en bättre varelse — och hinna ett mål, som jag ännu mer 
anar än ser . . . Men med Arvid, se Heléne, med Arvid . . . blir min verld 
som ett skafferi — jag sjelf lik ett stycke möglande ost» (s. 176).

Situationen är ganska lik Fredrika Bremers egen. De omdömen hon 
ger av sina friare i Sj. A ., vittna inte om någon större tilltro till deras för
måga att ta del av hennes intellektuella problem. Om systern Charlotte 
tagit upp Fredrikas gamla argument och nu riktat dem mot henne, skulle 
hon svara på ungefär samma sätt som Julie. En ny värld hade just gått 
upp för hennes synkrets, ocb i den fanns det ingen plats för äktenskaps- 
frågor. Vad hon kände sig behöva var inte en äkta make utan en lärare 
och ledare, som kunde skänka reda, klarhet och målmedvetande åt hen
nes bildningssträvande. Därför saknar hon intresse för de erotiska kon
flikter, som hon känner sig tvungen att anlägga och behandla i sin roman. 
Inför de oundvikliga ömma scenerna slår hon gärna an en raljant ton, 
helt enkelt därför att hon är generad inför dem. Vad Julie upplever är 
egentligen inte heller en kärlekshistoria. Hon är hjältinnan i en liten 
bildningsroman, vars lyckliga slut inte är äktenskapet i och för sig utan 
en människas andliga frigörelse. Hur många äktenskap, får Julie säga, 
ha inte strandat och som ostron fastnat på sandbanken. »Det är en teck
ning ur hvardagslifvet — hvar dag bestyrker dess sanning. Huru mången 
ädlare natur har ej på detta vis gått under? Och så skall min göra, om 
jag ej ännu i tid skall kunna segla sandbanken förbi» (s. 177). Fredrika 
Bremer har ingen svårighet att finna drastiska uttryck för den äkta ma
kans lott: en möglande ost i ett skafferi, ett ostron på en sandbank, och 
olyckliga äktenskap betecknar hon med termen teckning ur vardagslivet. 
Redan i Den Ensamna hade hon gjort sig till tolk för liknande synpunk
ter på frågan. Äktenskapet är ingen patentmedicin, det löser ingalunda 
de problem, som Fredrika Bremer nu griper sig an med och varav det 
närmaste rör sig om kvinnouppfostran.

När Julie söker fly från ett tomt och själsdödande konvenansäktenskap 
för att sluta sig till den, som kan bli hennes lärare och leda henne till 
högre andliga utsiktspunkter, möts hon som sagt av överstens veto. Kon
flikten gäller alltså fadersmyndigheten contra kravet på personlig fri
görelse, Fredrika-Bremerkonflikten framför andra, som i ny variation 
skulle dominera hennes närmast följande roman, Presidentens Döttrar. 
I Famillen H  förmår hon emellertid inte reda upp denna först mot roma
nens slut aktualiserade del av handlingen. Det är ytterligare ett krite
rium på hennes bristande fabuleringsförmåga, att hon alldeles trollar bort 
svårigheterna i fortsättningen. Den dystra stämningen i hemmet förbyts 
i gemenskapskänsla genom kornettens olyckshändelse och sjukdom. Un
der tiden får man i ett parentetiskt kapitel klarhet i att löjtnant Arvid 
framgångsrikt söker tröst på annat håll. Vid det tillfälle, då kornetten 
återförenas med Hermina, meddelar så översten utan närmare förklaring, 
att Julies förlovning kan betraktas som uppslagen, och därefter utmyn
nar hennes historia i att hon som lagvigd maka till professor L och väl
beställd prästfru skriver det brev till Beata Hvardagslag, som utgör ro
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manens avslutning. För frieriet och bröllopet bar Fredrika Bremer inte 
baft något intresse.

Julies brev erinrar i stil och tonfall om den epistel, varmed hon i roma
nens början inviterade Beata Hvardagslag till familjen H. Liksom det 
första brevet presenterade överstefamiljen, ger det andra, som skrives 
ett år efter de egentliga romanhändelserna, en liten skildring av de nya 
förhållandena och de nya familjerna. Dessutom redogör Julie utförligt 
för sin egen ställning. Hon har övervunnit sin vördsamma blyghet för 
den lärde maken och ser med glädje, att hon alltmer vinner hans kärlek. 
Hon har små graciösa skälmerier för sig mot honom — de allvarliga 
ambitionerna ha sålunda inte minskat den tjusande behagfullheten — hon 
bemödar sig om att sätta sig in i lanthushållningen, samtidigt som hon 
är noga med att inte vårdslösa sitt yttre. Hon framstår kort sagt som en 
fullkomlig idealkvinna, och Fredrika Bremer förefaller mycket ivrig att 
ordentligt övertyga läsaren om att Julies äktenskap med den gamle pro
fessorn är det lyeldigast tänkbara. Man förstår också, att den saken lig
ger henne varmt om hjärtat, eftersom Julies utvecklingshistoria i så hög 
grad är hennes egen. Det personliga tonfallet ljuder alldeles särskilt tyd
ligt i följande rader i Julies Brev: »O Beata! huru mycket förädlar det ej 
att vara förenad med en menniska, som man högt aktar och vördar och 
som tillika är så god! Som Arvids hustru, hvilken intet-varelse hade jag 
ej blifvit, hvilket icke-lif hade jag ej fört? Nu känner jag med innerlig 
glädje mig med hvar dag stiga högre i min egen och i min mans aktning. 
Det är en lycksalig känsla — att stiga!» (s. 260).

Samma befriande lyckoförnimmelse uppfyllde Fredrika Bremer under 
den tid hon fullbordade Famillen E  och hennes glädje kändes desto större, 
som den framträdde mot bakgrunden av det som hon just kallat sitt icke
liv, präglat av frost och domning och »en känsla af att mögla» (Sj.A 
s. 98). Icke-livet var hennes term för den förslöande bundenheten och 
overksamheten i hemmet, för den andliga svälten och för societetslivets 
tröttande tomhet. I romanen är hon elak nog att låta en av de manliga 
personerna bli representanten för detta icke-liv. Storsovaren och stor- 
ätaren Arvid är karikatyren av det besynnerliga människoslag, som fann 
tillfredsställelse nog i de stockholmska supéer, som hon så beskt satirise
rat i sin första bok. Professor L återigen symboliserar det nya andliga 
liv, som Fredrika Bremer nu kan supa in som vårluft i sin själ. Han in
karnerar Herder, de stora tänkarna och läromästarna, och gemenskapen 
med honom kommer Julie att känna, hur hennes synkrets vidgas, hur 
hon berikas och stiger. Därför aktar och vördar hon sin make. När Fred
rika Bremer sålunda viger sin hjältinna med sina egna nyförvärvade in
tellektuella auktoriteter, är hon oförmögen att tänka sig annat än lycka 
och harmoni i det annars så omaka äktenskap hon låter henne ingå. Ty 
genom detta skänker hon Julie, som redan förut begåvats med en roman
hjältinnas alla traditionella behagligheter, hela den rikedom, som hon 
bär i sin själ, sin egen lycka över de vidgade utsikterna, de klarnande 
tankarna och den nyvunna friheten. Yad kan, tycks hon mena, en roman
hjältinna mer begära?

De övriga personerna i Famillen E  uppträda endast som bifigurer i 
de tre ovan behandlade intrigerna. Två av dem äro värda att närmare 
uppmärksammas, eftersom de först i romanens senare del träda tydligt
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fram, nämligen överstinnan och hennes dotter Helena. Esselde har i sin 
Bremerbiografi med all rätt framhållit, att överstinnan är den kanske 
allra bäst iakttagna av bokens figurer (I: 69; jfr I: 64, 65). Ovan har 
nämnts, att överstinnan som moder främst förstått att tillvinna sig bar
nens förtroende och att hon på Thorsborg, liksom Fredrika Bremer på 
Årsta, tar sig an de fattiga och sjuka, trakterande dem med »soppor och 
goda råd». Hon skildras aldrig mera ingående och man får ingen direkt 
inblick i hennes känslo- och tankevärld, men hon träder fram för läsaren 
som en ständigt upptagen pliktmänniska med tusen omsorger och stort 
husligt ansvar, inte över sig intellektuell, långt ifrån charmant eller spiri
tuell men osjälvisk och anspråkslös, innerst inne intuitivt klok och först 
och sist en personifikation av godheten. Hon förstår att med diskreta men 
verksamma medel sköta den husliga diplomatien: »Hennes Nåd hade all
tid haft sin egen lilla taktik eller inomhus-politik, då någon gång stri
digheter föreföllo mellan hennes man och hennes barn. Då hon nemligen 
talte med den förre, stod hon i orden alltid på de senares sida, och med de 
senare yrkade och beviste hon, att den förre måste ha rätt. Hennes hjerta 
var, tror jag, dock ofta en öfverlöpare till de svagares sida, ly  då i vissa 
fall allt måste ge vika för Öfverstens jernvilja, smekte Hennes Nåd all
tid med fördubblad ömhet sina barn» (s. 179).

Hon är således den naturliga medlaren, till vilken alla ty sig i sitt be
tryck, verksam i det tysta och med ett inflytande, som är ett med det 
goda hemmets egen anda. Sin makt begagnar hon också med vad man 
kunde kalla hjärtats klokhet. När översten handlat alltför hårt mot 
Julie och kornetten, blev hon, heter det, »oförmärkt mot honom — ej 
ovänlig — gudbevars! . . . men ändå litet mindre vänlig; till utseendet 
(jag svarar derför, att det ej var i sjelfva verket) något mindre mån 
om hans välfägnad och vältrefnad i en mängd småsaker. En slags otref- 
nad, hittills alldeles främmande uti denna famille, rådde inom huset några 
dagar» (s. 180). I rätta ögonblicket kommer hon dock till honom med 
tröst och deltagande; det är vid den ovan behandlade scen, då han står 
vid-fönstret och grubblar i natten» ensamhet. Kunde man där hos övers
ten spåra vissa likheter med patron Bremer, finner man inte många 
överensstämmelser mellan patronessan och överstinnan. De uppgifter, 
som stå oss till buds om det Bremerska äktenskapet, tyda inte på något 
varmare förhållande mellan makarna utan visa nästan på varje punkt 
olikheter i smak, kynne och livsföring (jfr Kleman a. a. s. 46 ff., 84). 
Den självuppoffrande och plikttrogna överstinnan är en idealfigur, som 
inte grundats på modell i det Bremerska hemmet. Måhända har ett el
ler annat drag hämtats från Fredrika Bremers avlidna vän Louise Leu- 
husen, vars äktenskap hon tydligen betraktat som det tänkbarast lyck
liga.

Den bästa skildringen av överstinnan H och tillika det bästa exemplet 
på Fredrika Bremers intuitiva förmåga som psykolog finner man i den 
episod, där det berättas om hur överstinnan råkat upptäcka, att Elisa
beths känslor för översten verkligen äro besvarade. Det är husrådinnan 
som iakttar henne:

»Hon vände sig hastigt bort och gick ut. Jag följde henne, ty hon hade 
glömt sin nyckelknippa. Vi gingo genom förmaket. Öfversten satt der 
med hufvudet lutadt i handen och tycktes läsa. Han hade ryggen vänd
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åt oss. Hennes Nåd smög sig sakta bakom honom, kysste hans panna 
och qväfde, i det hon gick in i sängkammaren, en frambrytande snyft- 
ning. Öfversten såg förvånad efter henne, blickade sedan på sin hand, 
våt af hans hnstrns tårar, kysste bort dem och återtog sin tankfulla ställ
ning. Efter en stund följde jag Hennes Nåd i sängkammaren, men hon 
var der ej mera; hennes psalmbok låg uppslagen på soffan. Bladen buro 
tårespår. Ändteligen fann jag henne, sedan jag gått hela våningen om
kring, i köket, der hon gaf kokerskan en liten skurpens, för det hon glömt 
skilja kottletts-raden från fårbringan, som fräste på elden, hvilken för
seelse verkeligen var oförlåtlig, då jag redan tvenne gånger hade tillsagt 
om att vi skulle ha fårbringan till middagen och kottletterna till qväl- 
len» (s. 162).

Denna lilla skiss är ju alldeles förträfflig. Fru Lenngren skulle knappast 
ha kunnat göra den bättre, och fråga är, om Fredrik# Bremer någonsin 
med på en gång snabbare och säkrare penndrag förmått teckna ett por
trätt så alldeles livslevande som detta.. Själva tekniken är besläktad just 
med det Lenngrenska sättet att se och karakterisera. Som Böök en gång 
framhållit1, är den skarpögda skaldinnan alldeles särskilt uppmärksam på 
skiftningarna, de små men betydelsefulla, hastigt växlande förändringarna 
i det kvinnliga själslivet. Fredrika Bremer är uppmärksam på en liknande 
företeelse. Hon studerar reaktionsförloppen hos överstinnan vid dennas 
plötsliga upptäckt av något, som på det djupaste måste ha sårat henne. 
Först utlöser sig chocken i en hastig rörelse: hon skyndar iväg. Därefter 
kommer ett instinktmässigt handlande: när hon hastar förbi sin make, 
som är orsaken till hennes upprördhet men som hon förstår måste lida 
liksom hon själv, ger hon honom i förbifarten en lätt smekning. Men där
efter måste hon finna tröst för egen del. Ingen människa kan ge henne 
den och då flyr hon till psalmboken för att gråta ut i religionens hägn. 
Hon stannar emellertid inte länge: nerverna tvinga henne upp men också 
den invanda pliktkänslan; hon har sitt hus att sköta och hennes under
medvetna driver henne till handling för att lätta det inre trycket. Och 
väl ute i köket finner hon ögonblickligen det välbehövliga tillfället* till 
en utlösning: köksans försummelse kommer henne att bryta ut i ett veder
kvickande »skurpensande». Luften rensas omkring henne och hon kan med 
lugn behärskning tänka över sina bekymmer och bedöma dem efter deras 
värde. Fredrika Bremer har åstadkommit en liten psykologisk kortfilm, 
som på ett alldeles övertygande sätt följer de själsliga reaktionernas 
böljegång i ett upprört kvinnohjärta och därmed också lika osökt som 
träffsäkert karakteriserat och levandegjort en människa. Hon har för
stått den gamla regeln, att karaktären avslöjas i de avgörande ögonblic
ken, men hon har inte låtit förleda sig att ställa fram den prövade övers
tinnan, som hon gjort med Elisabeth, i tragisk pose och med högdrama- 
tiskt patos. Här har hennes humor fått träda i förgrunden och räddat 
henne undan den deklamatoriska stilens blindskär. Hon har upptäckt 
det stora i det lilla, det betydelsefulla i de enkla åtbörderna och vardag
liga handlingarna, det som både kan skrattas åt och hedras i det mänskliga 
väsendet. Sina bästa ting åstadkommer hon alltid, när hon på detta sätt 
tar humorn till hjälp. Det är tack vare dylika vardagliga och komiska

1 I Samlaren 1910, s. 187 ff.
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drag hon ger liv åt Ma chére mére, som jn annars i många stycken är en 
tragisk gestalt, och med samma medel ntför hon sitt mest bekanta por
trätt av en verklig människa, den briljanta och träffsäkra skildringen av 
Geijer vid hans första besök i hennes hem (Brev nr 193, 10 mars 1835).

Vid behandlingen av Famillen Hs första del blev det framhållet, att 
dottern Helena (som i andra delen kallas Heléne) ägde drag, som knnna 
spåras tillbaka till författarinnan själv: hennes trevnads- och ömhetsbe
hov, hennes intresse för musik och teckning samt hennes intellektuella 
läggning. Het bestyrktes därav, att Fredrika Bremer lät Helena redan 
äga, vad hon själv så länge ivrigt önskat och drömt om: faderns kärlek, 
den ordnade utbildningen, det egna rummet. I romanhandlingen deltar 
hon inte utan förefaller närmast införd i boken för att demonstrera över
stens idealiska fadersegenskaper. Het är t. ex. betecknande, att hon trots 
sin läsbegåvning och metodiska fostran inte yttrar sig i debatten om ro
manerna.

Lika litet som i första delen får Helena någon egen historia i den andra; 
hon är och förblir en bifigur. Emellertid är det anmärkningsvärt, att 
Fredrika Bremer här endast låter vissa sidor av hennes karaktär framträda. 
Hennes målning, spelning och studien omnämnas inte vidare. Hen He
lena, som här träder oss till mötes, får sin mest pregnanta beskrivning i 
det tidigare citerade stycke, där hon ställs i kontrast till Elisabeth: inom 
sin trånga krets verkar hon stilla, vad hon skall göra, utför hon väl, trev
nad och välbehag följa henne, hon äger ett rent, undergivet, gudfruktigt 
hjärta; »lycklig framför alla andra (om än i andra afseenden aldrig så 
rik t begåfvade) hon som detta äger! Och lycklig var Helene, ty hon var 
en af dessa så skönt begåfvade» (s. 22). Karakteristiken stämmer inte 
alldeles med vad som förut sagts om Helena. I första delen får man onek
ligen den föreställningen, att hon verkligen var rikt begåvad — teckning, 
musik, studier — samtidigt som hon ägde den sköna själens företräden. 
Ku återstå enbart de senare dragen. Orsaken till denna förändring eller 
kanske rättare sagt nyansering av Helenas karaktär kommer man lätt 
på spåren, om man till en början konstaterar, vad som eliminerats bort. 
Het är just de drag, som visat sig vara självbiografiska eller personliga 
önskedrömmar. Helena framträder inte längre som den puckelryggiga 
sjuklingen, annars en så betecknande självbiografisk symbol, jämförbar 
med krymplingen i Tröstarinnan och den blinda Elisabeth, och det talas 
inte mer om hennes förståndsodlande samtal med fadern vid de tillfäl
len, då systrarna roa sig på bjudningar. Julie har faktiskt fått övertaga 
Helenas studieintresse och intellektuella utbildning. Helena är således 
inte längre en gestalt, som direkt skall ge uttryck åt vissa sidor av Fred
rika Bremers eget väsen. Vem hon i stället närmast kommit att likna, 
framgår av det utdrag ur ett av Helenas brev, som anföres omedelbart 
efter ovan citerade karakteristik. Hon säger där, att bon njuter av alla 
livets stunder och förnimmer »med obeskriflig ljufhet sällheten af att 
lefva», samt fortsätter: »Jag har inga tvifvel, inga mörka tankar — jag 
kan ej hafva det — ty jag tror på Gud, jag älskar honom, jag hoppas 
uppå honom — jag har ingen sorg eller ängslig omsorg, ty jag vet, att 
han skall göra allt väl . . .  att en gång allt skall bli godt och klart. Så 
tänkande, så kännande måste jag ju vara lycklig» (s. 23).
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När Fredrika Bremer nedskrev dessa rader, hade hon sin syster Hedda 
i tankarna och det är henne hon nn vill skildra som ett föredöme i Hele
nas gestalt. De citerade orden ojn Helenas trosvisshet återkomma näm
ligen i Fredrika-Bremerbreven nära nog som Heddas religiösa valspråk, 
som nttrvck för hennes väsens grundval. Så berättar Fredrika, 22 juni 
1834 nr 173, att Hedda nyss tröstat sin grubblande syster med följande 
ord: »Ack, grubbla ej! låt oss blunda öfver hvad som synes oss så mörkt — 
det är dock visst, att allt blir godt och klart till slut!» vartill brevskriva- 
rinnan fogar: »Och den goda rösten förfelade ej sin vanliga, lugnande makt 
på mig.» Efter Heddas mycket plågsamma död 1837 skriver Fredrika till 
vännen Casper Wrede 27 okt. nr 263 om systern: »Nu vet hon, nu känner 
hon, hvad hon så ofta och innerligt sade på jorden: ’en gång blir allt godt, 
allt klart’!» Och samma fras upprepar hon i ett brev vid samma tillfälle 
till Böklin, 1 nov. nr 264: »Milda, milda Hedda, ren har han tröstat och 
hugsvalat dig — jag tror det fullt och fast. Jag tycker mig se ditt hel
gonlika väsen, dina sköna, välsignande ögon, huru de stråla i förklaring 
och uttala, hvad du så ofta på jorden sade till den oroligt grubblande 
systern: ’en dag blir allt godt, allt klart!’ O ja, min lilla Hedda, jag tror 
dig!»

Fredrika Bremer har velat införa en liten bild av den föredömligt tros
vissa systern i sin roman, och då den rätt trögtänkta och tydligen talang
lösa Hedda nått fram till sin ståndpunkt utan den privilegierade ställ
ning, som Helena intog i sitt hem, har allt i den senares karakteristik, 
som associerade sig med författarinnan, blivit struket. Att denna Hedda- 
karakteristik först träder fram i romanens andra del, beror tydligen på 
att Fredrika Bremer inte förrän efter 1830 riktigt i grund lärt känna sin 
syster. Under hela uppväxttiden var det Charlotte och Fredrika som 
gingo närmast i par. De voro ju mest jämnåriga och fingo sin uppfostran 
gemensamt. (Charlotte föddes 1800, Fredrika 1801, Hedda 1803, Agathe 
först 1808.) Fram till Charlottes skånska resa synas de praktiskt taget 
oskiljaktiga, och därefter har tydligen förlovningshistorien med dess be
hov av uppmuntran för systern ytterligare ökat gemenskapskänslan. 
Det förefaller, som om Fredrika Bremer först efter den definitiva skils
mässan från Charlotte på allvar börjat upptäcka Hedda och alltså inte 
förrän vid tiden för Famillen H I I  kunnat ge en rätt uppskattande bild 
av henne. Det är sålunda anmärkningsvärt, att hon avslutar sina 1831 
nedskrivna Sj. A. med följande ord om systrarna: »De lefva så mycket 
i mig; jag har dem att tacka för så mycket, isynnerhet min lilla englagoda 
Hedda» (s. 106). Här hade man ju annars väntat sig namnet Charlotte. 
Men säkert hade Fredrika Bremer kunnat lära väsentliga ting av Hedda 
just under denna period av sitt liv. Genom den karaktärens harmoni, 
den trygga religiösa underkastelse, som var ett med Heddas väsen men 
som Fredrika så mödosamt fått kämpa sig till, framstod hon som ett ideal 
och ett föredöme. Hon kunde bli en sann tröstarinna åt den ständigt 
spörjande Fredrika och med sitt väsens sancta simplicitas inverka väl
görande och befriande på henne. Hedda måste ha varit en av dessa »skönt 
begåfvade», måste som Helena ha spritt ro och trevnad i sin husliga krets 
och genom ett »rent, gudfruktigt, undergifvet hjerta» ha stärkt och stad
fäst sin överkänsliga syster i hennes aldrig helt stillade oro.

Också ett par andra omständigheter kunna i detta sammanhang anfö-
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ras. Liksom Helena har sin självklara plats vid kornettens sjnkläger 
(s. 217), var det Hedda som av föräldrarna utsågs att vårda Agathe, när 
hon återvände från sin ortopediska kur i Paris (Q s. 57), och när sedan 
älsklingsdottern Charlotte måste avlösas från sin vård av den samtidigt 
sjuke fadern, beordrade denne, att Hedda skulle träda i hennes ställe 
(Q s. 58). Vidare hade som nämnts Helena överinseendet över försam
lingens flickskola. När flickorna Bremer startade sin motsvarande in
rättning, nådde visserligen inte Hedda en så hög post, men som hon hade 
en för det praktiska livet »djup och sann uppfattning» (Q s. 80), skötte 
hon övervakningen av handarbetsundervisningen och tillsåg, att »flickorna 
fingo lära sig att stoppa sina strumpor, laga och lappa sina kläder» (Q 
s. 80). Senare ger också Fredrika Bremer en bild av den anspråkslöst 
verksamma Hedda, som man tycker lika bra skulle ha passat in på Helena 
i romanen. Hon skriver till Böklin 29 aug. 1833, nr 151: »Men vet du, 
hvad jag förnämligast gjort, sen jag kom hem'? Beundrat min syster 
Hedda. Ack, hon är för god, för söt, rar och älskansvärd! Så allvarligt, 
så stilla och ändå med så varm och outröttlig ifver har hon under detta 
året arbetat för sin blifvande inrättning Barnvården, som jag omtalat 
för dig, väft väfvar, stoppat madrasser, stickat strumpor, sytt linne och 
ställt och styrt med sina blotta händer, som om hon haft en stor arbets
kraft att commendera — och Hedda är uppfödd i beqvämlighet och luxe. 
I October kommer Barnvården i gång; lungt och med ett sinne så fromt 
och tåligt och gladt går Hedda att företaga sitt besvärfulla arbete. Huru 
gerna, huru ödmjukt skall jag ej vid detta som underordnad biträda min 
goda syster. En sådan art af verksamhet var mig alltid kär, passande för 
mitt lynne och mina krafter.» Med denna Barnvård skaffade sig alltså 
Hedda ett självständigt men mycket »kvinnligt» arbete, hon kom på sätt 
och vis att förverkliga Fredrika Bremers gamla planer att bli en soeur 
de charité. Egendomligt nog får Beata Hvardagslag — vilken ju också 
vid ett tillfälle ger uttryck åt en religiositet, som är nära besläktad med 
Heddas (s. 97) — efter sitt avsked från familjen H sluta med en lik
nande verksamhet, nämligen vid ett hem för föräldralösa barn. Den 
kvinnotyp, som Helena representerar, är ju nära släkt både med Den 
ensamna och Tröstarinnan, resignationens och den stilla försakelsens 
gestalter, men Helena har en ny tillsats av trosvisshet, glädje och jämvikt, 
d. v. s. av just de karaktärsdrag, som Fredrika Bremer funnit och beund
rat hos Hedda. Typen skulle sedan ännu tydligare utformas som Clara 
i Nina (1835), och det är mycket betecknande, att denna gestalt, enligt 
vad Fredrika Bremer själv erkänt, inspirerats direkt av Hedda (Brev 
nr 211, jfr komm.). Det var som karaktär Hedda hade sitt värde, och 
som sådan har hennes vittra syster även hyllat henne. Helena, som från 
början närmast varit en önskedröm, blir med Hedda som mönster ett 
förverkligat ideal och Fredrika Bremer, som i skildringen av Elisabeth 
gått så strängt till rätta med sig själv, har varit angelägen att tacksamt 
erkänna, vad systern varit för henne, och att peka på henne som ett före
döme.

Om Beata Hvardagslag som diktgestalt är inte mycket att tillägga. 
I bokens slutkapitel har hon lämnat familjen H och slagit sig ned hos den 
robusta, handlingskraftiga och hjärtegoda änkeprostinnan Bobina Bult,



62 Elof Ehnmark

en ny person i boken, som på sitt vis kan betecknas som en bastigt skisse
rad föregångare till Ma chére Mére. Änkeprostinnan är traktens allt i 
allo, ger tröst och förmaningar, hjälp och ovett, allt efter behov, och har 
inrett sitt hus till ett hem för föräldralösa barn. Beata själv har emel
lertid inte mycket kvar av livsmod och glättighet. På snart ett år har 
hon ingenting hört från familjen H och det smärtar henne: »En barnsligt 
ängslig känsla af att vara glömd — att dock ej rätt tillhöra någon — 
att för varelser, dem man högaktar och älskar, dock vara så litet — så 
intet — intog för ett ögonblick mitt hjerta. Jag måste gråta» (s. 256). 
Det är Den ensamnas ensamhet, som här mycket tydligt går igen. Slut
ligen kommer dock det brev, vari Julie berättar om familjens vidare öden 
och inbjuder Beata att slå sig ned i hennes prästgård. Men Beata kän
ner det som sin plikt att stanna i den kärleksverksamhet hon fått på sin 
lott. »Försakad glädje skänker ofta en tillfredsställelse af högre art — 
skänker frid. O! må jag blott känna den, under det hvar dags stilla bölja 
enformigt men lugnt framhvälfver och för mig närmare den tysta stran
den» (s. 265). Och liksom Den ensamna slutar sin dagbok i undergiven, 
vemodsfull dödsaning, tolkad i dikten »Afton stundar, höstlig dimma / 
sänker sig från himlen ner», så mynnar Beata Hvardagslags berättelse ut 
i samma resignerade stämning: »Nattliga dimmor uppstiga på ängarne, 
båda morgonen och mana mig till hvila. Kring min lefnads kulle stiger 
ock en kylig ånga . . .» (s. 265). Fredrika Bremer vill tydligen inte sluta 
sin roman med genrens traditionella happy end, med förlovningskyssar 
och smekmånads joller. De sista orden måste komma från hennes hjärta 
och ge uttryck åt hennes allvar. Innan läsaren slår igen boken, skall han 
än en gång ha hört hennes budskap om den uppoffrande kärlekens och 
den religiösa underkastelsens allt annat överröstande krav.

Det återstår att något beröra Famillen Hs komposition och stil. I ro
manens första del har Fredrika Bremer bemödat sig om att låta allt ses 
med Beata Hvardagslags ögon och skildras ur hennes synvinkel. Kom
positionen har också fått nödig fasthet och personerna framträda natur
ligt, karakteriserande sig själva i tal och handling. I romanens andra 
del har författarinnan inte längre orkat med detta skildringssätt. Här 
ser hon sig nödsakad att gripa till kulissprat, avsidesrepliker och egna 
kommentarer. Elisabeths och Julies öden ha visserligen nödtorftigt kun
nat skildras från husrådinnans synpunkt, men inte kornettens. Beata 
Hvardagslag får allt oftare befinna sig på platser och i situationer, där 
hon inte har någon funktion att fylla som husrådinna, och därjämte får 
hon inte sällan vara osynligt närvarande under de övriga personernas 
tätatäter eller i deras ensamhet och ogenerat tolka deras innersta, så 
t. ex. när översten grubblar i nattens tystnad och överstinnan kommer 
och tröstar honom (s. 208); Beata själv infinner sig först ett dussin sidor 
senare. Det är sålunda uppenbart, att den berättande husrådinnan allt
mer bleknar bort och får ersättas av den romanskrivande Fredrika Bre
mer, vilken visar sig betydligt skralare som kompositör än Beata Hvar
dagslag. I den första delen med dess enhetliga romanhandling var det 
också lättare att upprätthålla fiktionen om Beatas författarskap. Den 
senare delen med dess flergrenade handling är lösare hållen, nyckfullare, 
ryckigare och självsvåldigare. Man tvivlar inte på Fredrika Bremers
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ord, att den är skriven »huller om buller» (Sj. A . s. 105), och man har, 
som förut nämnts, anledning förmoda, att hon inte hela tiden varit allt
för intresserad av intrigflätning och händelseförveckling.

Hon har uppenbarligen haft sina svårigheter redan i portföret. Det 
dröjer alldeles för länge, innan romanhandlingen kommer i gång. In
ledningen är som nämnts en direkt fortsättning av Algernons och Emilias 
historia. Sedan det ny förmälda paret äntligen avfärdats, kommer den 
utförliga beskrivningen av Thorsborg, d. v. s. Årsta, och därefter presen
teras åter de olika familjemedlemmarna. Spelet borde alltså vara färdigt 
att börja. Men nu följer i stället kapitlet Visiter, där Fredrika Bremer 
ger sig tid att berätta små anekdoter och omstuva egna minnen. Först 
vid skildringen av andra dagens visitfärd kommer vagnmissödet utan
för skogstorpet, och därmed är äntligen kornettens historia i färd att ut
vecklas, efter en ingress på 50 sidor. Enligt traditionell romanteknik tas 
emellertid en ny tråd upp, innan den gamla är tvinnad färdig, och Elisa
beths historia får avbryta kornettens. Här kan Fredrika Bremer ge sig 
själv mera helt, och att detta är ett centralt parti, ser man bl. a. därpå, 
att kapitlet Den blinda ensamt i boken försetts med ett motto (varierat 
efter Elisabeths replik s. 93). Men samtidigt förlorar romanen sin karak
tär av vardaglig familjeskildring genom det excentriska och patetiska i 
Elisabeths karaktär. I det följande kapitlet Vår och kärlek med dess 
underordnade »solglimtar» återkommer kornettens historia i rapsodisk 
och subjektiv komposition, varefter Julies intrig sättes i gång. Den av- 
brytes med kapitlet om Elisabeths död, varefter det återstående av kor
nettens och Julies upplevelser följer med centralpunkt i skildringen av 
den förres sjukdom, där man verkligen kan spåra en bestämd avsikt med 
intrigföringen, i det författarinnan nu skaffar sig tillfälle att direkt fram
hålla tendensen i denna familjeroman. Så följer i allt lösare komposition 
slutet av kornettens och Julies upplevelser, varefter det sista kapitlet 
traditionsenligt förlägges ett år senare i tiden, så att läsaren kan få ett 
vidgat perspektiv över de olika personernas lyckliga framtid.

Det drag av skygghet och rädsla för offentlighet, som alltid fanns hos 
Fredrika Bremer och som inledningsvis framhållits på tal om begynnel
sen av hennes romanproduktion, ger väl också den egentliga förklaringen 
till att hon låter sin förstlingsroman berättas i andra hand. Beata Hvar
dagslag är en slags skyddande förklädnad. När publiken visade sig höge
ligen gilla denna personage, vågar sig Fredrika Bremer i andra delen di
rektare fram, men hon vet samtidigt, att man nu har vissa pretentioner 
på hennes berättarkonst, och dem vill hon uppfylla. En viss forcerad stil 
och missprydande subjektivism har blivit följden.

Den löslighet i kompositionen och det påträngande personliga ingripande 
i berättandet, som utmärker Famillen H, är ju inte något nytt eller ovan
ligt i tidens roman. Man har också hos Fredrika Bremer velat spåra in
tryck från den av de samtida nyromantikerna så högt beundrade Jean 
Paul.1 Det är också oförnekligt, att denne är det stora mönstret för den 
romantiskt-ironiska, »humoristiska» berättarstilen på modet. Men däre
mot är det inte sagt, att Jean Paul varit den direkte läromästaren för 
Fredrika Bremer. Man har ingen egentlig anledning att betvivla hennes

A. Kjellén, Emilie Flygare-Carlén, Sthm 1932, s. 103 ff.
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egna ord, att hon först några år senare »börjat läsa» den tyske författa
ren (brev till Böklin 8 juli 1834, nr 174). I breven namnes han inte förrän 
8 dec. 1833 (nr 158), och när han citeras i Famillen FL, är det ju från Mme 
de Staéls De VAllemagne som översättningen hämtats. Tydligen är det 
Böklin som först öppnat hennes ögon för Jean Pauls förträfflighet.

För den subjektivis tiska stilen i Famillen H  behöver inte heller den 
tyske författaren ligga till grund. Fredrika Bremer hade på närmare håll 
en god läromästare i O. F. Dahlgren, som just gjort sig ett namn inom 
den »humoristiska» branschen, och det är snarare hans stil än den något 
annorlunda funtade Jean Pauls, som ligger bakom den nyckfulla, ibland 
skälmskt komiska, ständigt avbrytande och mycket personliga berättar
konsten i den nya romandelen. Hon måste ha funnit, att en dylik, enligt 
tidens mening underhållande stil passade henne, helst som den gav henne 
ett medel att vid behov dölja sig. Som förut betonats, tar hon till de 
komiska stilmedlen, så snart hennes beroende av romanschablonerna för 
henne fram till erotiska situationer eller då hon vill skyla över sitt bris
tande intresse för hjältars och hjältinnors kärleksupplevelser och tradi
tionella äventyr. När hon talar allvar däremot, när hon lägger in sin 
personlighet i skildringen, behöver hon inte dessa stilmönster, då hör 
man hennes egen röst på ett helt annat sätt. Å andra sidan har hon inte 
helt släppt sin berättarkonsts personliga prägel, när hon växlar om till 
den muntra jargongen i Dahlgrens anda. Hon kommer då mycket nära 
den intima tonen i sina tidigare vänbrev, varpå hennes första, flickaktigt 
översvallande och ivrigt kvittrande epistel till Louise Leuhusen bär vittne 
(juli 1826, nr 3).

Att just Dahlgren tjänat henne till mönster, ser man bl. a. på den om
växling mellan vers och prosa, som då och då förekommer i romanen. 
Detta stildrag utmärker inte Jean Paul, under det Dahlgren, som därvid 
anser sig fortsätta traditionen från Bellman, ofta briljerar med det, främst 
naturligtvis i Mollbergs Ejnstlar. Fredrika Bremer går helt i Dahlgrens 
spår, när hon vid skildringen av utflyttningen till Thorsborg plötsligt 
övergår till ett hurtfriskt rimmeri:

Hvad packning, hvad stök 
i källrar och kök!
I förmak och sal 
hålla möblerna bal, 
och allt hvad man ser 
är vändt upp och ner.

Visiter och frukost och lårar och lass, 
allt trängs om hvarann och allt skall ha pass. 
Man talar om vänskap och biffstek och gås, 
och upp gå de munnar —  de lårar i lås; 
frun småler och pustar och suckar »Gunås!»

så skynda, så skynda . . . spring hit! och spring dit!
»Kör unnan! kör fram! fort med kapporna hit!» etc. (s. 25).

Versen har Dahlgrens hela andfådda rytm och obegränsade svada med 
anhopning av verb och substantiv. Det finns gott om jämförelsematerial 
i hans 1828 utgivna Samlade Ungdoms-Skrifter, t. ex. October-regnet:

D et smattrar, 
det knattrar,
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det piper, det sqvalar, det gråter ur skyn, 
och solen 
vid polen
i dimmorna svepes och bleknar om hyn.

Eller följande tirad ur Kärlekens snaror:
Flickan har pengar, 
kuskar och drängar, 
hästar och hus, 
stakar och ljus; 
trädgård, som grönskar 
allt hvad du önskar 
genast då fås, 
till och med gås.

Utropsstilen kan vidare exemplifieras med den beryktade Vårbäcken och 
den blandade rytmen med åtskilliga Bellmansimitationer i Mollbergs 
Epistlar. Liknande tongångar möter man hos Fredrika Bremer i dikten 
Våren i Norden, särskilt första strofen, ett poem som hon avsett för Teck
ningar I I I  och sände systern Charlotte i brev 30 nov. 1830 men sedan 
refuserade (E. 8. I: 152). Åtskilligt av det Dahlgrenska hejarhumöret 
framträder likaså i det komiskt avsedda rimmeri på prosa, som inleder 
kapitlet Cornetten i Famillen H I I  (s. 186): »Halloh! Halloh! De släppa 
ej spåret — de följa, de följa, genom tätaste skog, uppå dansande bölja, 
öfver höjd, öfver dal, med gapande qval . . . vilja sluka sitt rof . . . det 
gör lof efter lof . . . men ren mattas dess fart . . . Halloh! halloh! nu slu
tar den snart!» Rytmen är typiskt Dahlgrensk. Den finns i olika varia
tioner i Molnskyarne (8. U. 1: 169) i Ulla Winblads död (8. U. 2: 12) och 
naturligtvis i Mollbergs Epistlar, t. ex. Trollets visa:

Rasch, rasch!
öfver berg, öfver skogar och fjäll, 
i den månljusa q väll 
nu hoppa så snäll 
du gångare god 
i ett hurtigt mod.
Rasch! Rasch!
i en blink som den ilande vind 
som den snabbaste hind!
Scha! Scha! 
låt det gå, 
hoppa på, 
opp och ned 
ned och opp 
i galopp
öfver stockar och led» (S. U. 2: 102).

Att Fredrika Bremer i sin komiska versproduktion haft Dahlgren till 
mönster förefaller sålunda uppenbart. Men hon har också från detta 
näraliggande håll kunnat hämta åtskilliga stilmedel för sin komiska prosa. 
Kalendern Freja, där första delen av Nahum Fredrik Bergströms krönika 
publicerades, utkom till nyåret 1831 (anmäld i Heimdall 5 jan.) och tidi
gare hade Dahlgren visat prov på sitt subjektiva skrivsätt i Aurora eller 
den norrska Flickan (1815) och i diverse stycken i Opoetisk Kalender (1821— 
22). Dahlgreu har mani på att avbryta berättandet för att komma med 
-egna reflexioner eller direkta hänvändelser till läsarna, bl. a., som Fred-

5— 40155. Samlaren 1940.
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rika Bremer, till de romanslukande läsarinnorna. »Jag föreställer mig mina 
läsarinnor känslofulla», heter det redan s. 4 i Aurora och s. 16 har han 
följande ingress till andra kapitlet: »Jag må lemna mina läsare tid att 
sjelfve gråta ut och börjar ett nytt [kapitel], det jag med några reflexio
ner vill fylla, innan jag framskrider närmare i berättelsen. Nu ser hvar 
och en af mina läsare den Norrska Aurora redan vandra med knytet på 
ryggen; hvad tycks om en sådan Roman? Att bums köra flickan på 
porten, det är verkligen en något för sträng författare-disciplin.» På 
samma sätt får Beata Hvardagslag öppna dörren till författarverkstaden 
i kapitlet Vår och kärlek eller apostrofera läsarinnorna, när hon skildrar, 
hur kornetten förfaller till att äta pastej mitt i sina äventyr (ovan s. 45, 46). 
Lika betecknande för Dahlgren är, att han efter behag släpper tråden, 
tar upp den igen eller griper efter en ny. »Men hvarest är vår Aurora? 
Blott några ord till, min Läsare! så skall jag åter uppsöka henne för att 
se, huru långt hon inom svenska gränsen avancerat» (1: 29). I Famillen 
H  undrar Beata vid ett tillfälle, om inte berättelsen håller på att bli allt
för sentimental, och fortsätter: »Låtom oss derföre göra en flygande vi
sit hos Famillen D och se, om vi der kunna få litet roligare. Genom kraf
ten af min trollstaf (den eländigaste gåsfjäder på jorden) går jag att 
flytta oss, nemligen mina läsare och mig, på ett ögonblick till Löfstaholm» 
(s. 222).1

Orden om trollstaven-gåsfjädern visa, att Fredrika Bremer också an
lägger en blygsamt självironisk aspekt på sitt författarskap. Dahlgren 
nyttjar även detta konstgrepp. »Jag auctor eller fuskare (ty dylika bi
namn qvitta mig lika», säger han t. ex. i Aurora (2: 4). Båda ge vidare 
små slängar åt andra författare och verk — Dahlgren nämner TJggle- 
viksbalen och Fuselbrenner, Fredrika Bremer ger en gliring åt »salig fru 
Genlis» och Lafontaine — och båda ha små komiska yttranden om bo
kens tryckning. Om Aurora förklarar Dahlgren: »Jag öfverlemnar dig nu 
åt ditt eget öde och skall, när läglighet gifves, låta mig sjelf eller sättaren 
hålla orationer öfver dig» (1: 9), och Fredrika Bremer ursäktar sig, när 
hon avstår från alla »högar af Roman-gull», med att »min förläggare är 
så förskräckligt rädd, att min bok skall bli för tjock och ej kunna säljas 
för* en riksdaler banko» (s. 122). Även de anspelningar på bibliska motiv, 
som Dahlgren i Bellmansk efterföljd brukar göra, ha motsvarighet hos 
Fredrika Bremer, som beträffande förloppet av kornettens första möte 
med Hermina hänvisar till »Gamla Testamentet 1 Mose bok, 24 Cap. 
Eleazars bekantskap med Rebecka» (s. 108). Vidare ansluta sig hennes 
komiska liknelser nära till Dahlgrens jargong, t. ex. följande, vid slutet 
av den »Första Solblicken»: »Sedan vi nu tagit oss en ljusdryck (för att ej 
stöta måttlighets-sällskaperne vill jag ej kalla den aptit-sup)» (s. 109).

Står Fredrika Bremer sålunda i många stycken nära den Dahlgrenska 
subjektivismen och komiken, så har hon inte heller kunnat hindra, att 
andra drag av den populäre och tidstypiske frasmakarens skildringskonst 
följt med. Närmast gäller det hans blomsterrika och känslosamma ora- 
toriska stil. Kapitlet Vår och kärlek inledes med följande tirad: »Oskyl
diga fröjder! oskyldiga sorger, I vänner af mina unga år, englar, som un
der leenden och tårar öppnaden för mig lifvets portar, er kallar jag i dagl

1 Ännu mer mekaniskt utföres konstgreppet s. 235, som börjar med »Förmodadt 
Chor från mina Läsare».
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Och er äfven, tankar rena som himmelen blå! känslor, varma som maj so
lens strålar! hopp, så friskt som vårmorgonens flägt! Jag kallar er — 
kommen, o kommen att återlifva mitt matta sinne! Jag vill sjnnga vå
ren och kärleken, nngdomen och glädjen — ljnfva och friska minnen, 
nngdomslnndens näktergalar! höjen edra toner, jag vill på noter sätta 
edra melodier och tjusas än en gång af deras sång! Den tjugu andra Maj 
uppsteg en klar vårsol och dubbade med gullgula strålar Cornett Carls 
ögonlock. Svärdsordens stjernor skimrade genast dussintals för hans 
drömmande syn» etc. (s. 99). Man har här prov på det slag av kåserande 
prosalyrik, som Dahlgren brukar förfalla till. Det mest kända exemplet 
är skildringen av Nahum Fredriks förälskelse: »Himmelska tid, kärlekens 
och hjertats guldålder! Den flyger med purpurröda vingar öfver idel 
blomsterfält af rosor utan törne, af liljor utan maskstygn, af förgät-mig- 
ej utan tårar» etc. (8. 8. 1875, 3: 52).

Slutligen kan tilläggas, att Dahlgren och Fredrika Bremer överens
stämma i sin nedlåtande syn på vad den förre kallar »de slipade verlds- 
menniskorna», som stängt in sig själva i konvenansens artificiella livs- 
sfär. Nahum Fredrik behöver inga ceremonier för att vinna den älskade: 
»En blick, en blomma, en vattenkanna, se der hela tillrustningen! här 
är hvarken visitkort, bjudning på té och supé, slädparti och maskerad
bal eller någon present af fransyska blommor till kjortelgarnering för 
herr Torngrens nästa trettondags-bal» (ibid.).1 Fredrika Bremer griper 
tillfället att säga sitt hjärtas mening om »convenansen», när hon skildrar 
den förälskade kornettens prosaiska pastej-ätning. Yid ett annat tillfälle 
heter det om samme hjälte: »Man kände sig ovillkorligt böjd att fatta för
troende till honom, att önska sig lefva i hans sällskap, som man önskar 
lefva i den fria naturen» (s. 110). Hela hans kärlekshistoria är också en 
naturidyll i samma okonventionella stil som Nahums och Kristinas.1 2

Den komiska romanstil, som Dahlgren och Fredrika Bremer äro re
presentanter för, är inte vare sig ny eller originell och har inte först 
förmedlats till Sverige genom Jean Paul. Internationellt sett bottnar den 
i den pikareska romanen. Dess mest typiska 1700-talsrepresentant är 
Sterne, som betraktade sig såsom lärjunge till Cervantes och som i sin tur 
blev läromästare till Jean Paul. Även de övriga tyska komiska romanför
fattarna vid sekelskiftet gingo i Sternes fotspår. Hos oss togs maneret 
upp av bl. a. Fredrik Cederborgh, den förste mera betydande represen
tanten för borgerlig, komiskt-realistisk roman. Cederborgh målar ju 
alldeles som det roar honom, avbryter ofta skildringen av Trasenbergs 
och Trallings levnadslopp för att göra egna inpass, inför sig själv i »kon
duktörens» person, låter Uno von Trasenberg läsa första delen av sin egen 
historia i den tredje, skojar friskt med schablonromanernas hemska skräck
stämning och tår drypande sentimentalitet och pratar ogenerat med läsa
ren, därvid ofta anläggande en självironisk ton. Att Dahlgren också lärt 
av Cederborgh är uppenbart, och han har f. ö. själv antytt det.3 Det kan 
ifrågasättas, om inte även Fredrika Bremer mer direkt än via Dahlgren 
tagit intryck av den Cederborghska komiken, ehuru klart bevisande ar-

1 Liknande utfall i Aurora 1: 21, 2: 15.
2 Sitt lärj ungaskap till Dahlgren antyder Fredrika Bremer genom att i Grannarne 

ta upp namnet Husgafvel från andra delen av Nahum Fredrik Bergströms krönika.
3 Böök, Den romantiska tidsåldern, s. 267.
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gnment inte stå att uppbringa. Typisk för arten är t. ex. den förut om
nämnda förväxlingen Fritz och Ingeborg i stället för Fritjof och Ingeborg, 
vilken den självmedvetna, pratsjuka och koppärriga fru Mellander gör 
sig skyldig till (s. 40). På samma sätt talar den likaledes koppärriga mam
sell Tullbomer i Uno von Trasenberg om poemet »Öfver berget till ett odöd
ligt namn», åsyftande Leopolds Öfver begäret. Hos båda satiriseras vidare 
halvbildade damers mani att blanda in franska glosor i sitt språk etc. 
Yad som emellertid främst kunde göra Cederborgh till en sympatisk för
fattare i Fredrika Bremers ögon är en. viss överensstämmelse i sättet att 
se på tillvaron, i avskyn för all förkonstling, allt fåfängt drömmande och 
fantiserande, och i förkärleken för det enkla och naturliga, för vardags
livet. När Ottar Tralling gör en sjöresa till Stockholm, säger han sig 
kunna beskriva, »huru Najader simmade i strandens vass och badade sina 
liljehvita. lemmar, huru Tritoner dansade på blåa böljan kring en bjudande 
Herskarinna o. s. v., men jag har aldrig sett något sådant spektakel och 
tviflar, att det kunnat skönare hänrycka mig än den enkla naturen» 
(3: 68). Och när den grundlärde assessor Trög konsulteras av friherrinnan 
Trasenberg, ger han henne så vidlyftiga ordinationer, att hon troligen 
icke »mer kommit up af sin sjuksäng, så framt hennes Läkare icke lyck
ligtvis dagen derpå nödgats lemna henne till den opromoverade naturens 
enkla biträde» (2: 58). Det är samma botemedel Beata Hvardagslag an
litar, när hon håller på att övermäktigas av romanpoesiens förföriska 
drömmar, av »Inbillningens täcka fantasmagorier» i kapitlet Yår och kär
lek. »Jag [. . .] gick upp, drack två glas vatten, öppnade fönstret, anda
des in den ännu snökalla april-luften — såg upp till den klara himmelen, 
såg ned på gården, der man piskade kläder, vände sedan min uppmärk
samhet på tre kattor, som i ett vindsfönster midt emot mig sutto helt 
anständigt, betraktande med filosofiska blickar och små runkningar på 
hufvudet verlden omkring sig; med ett ord, jag lät mina blickar uppfatta 
hvardagsverlden omkring mig» (s. 104).

Det är visserligen icke samma vardagsvärld de båda författarna skildra, 
men de överensstämma i sin förkärlek för den lugna idyllen, för borgerlig 
trivsel och för små scener, som med fördel kunna lysas upp av en gemytlig 
och litet spjuveraktig humor. Yill man nämna en typisk skildring av 
denna art hos Fredrika Bremer, kan man ta den tidigare citerade redo
görelsen för de bråda förberedelserna till brölloppet i första delen av 
Famillen H. Som pendang härtill i andra delen kan beskrivningen av 
festmåltiden för den tillfrisknade kornetten anföras: »Jag dukar opp ett 
litet rundt bord i det blå Cabinettet på Thorsborg. Midt på bordet har 
Heléne ställt en stor korg med Yindrufvor och kringkransat den med Astrar, 
Löfkojor och flera blommor, som ännu färga sig under höstsolens bleka 
strålar. Omkring den lysande Bacchus-kronan äro utbredda dessa enkla 
rätter, dem man får reda på i sagan om Philemon och Baucis samt i alla 
idyller, der det blir fråga om att soupera. Jag spiller således intet papper 
med mjölk och grädda och andra herde-rätters uppräknande.» Här kom
mer en not, som lyder: »Aj! gunåda mig! hann mig nu så bjert i hågen’, 
att Baucis, då hon fick oväntadt främmande, sprang att till deras väl-
fägnad offra sin enda gås! Och ja g -----------som b ju d it -stort souper-främ-
mande — och kan undfägna dem hvarken med gås, kalf eller kalkon! — 
Jag skäms ögonen ur mig!» (s. 225).
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Förutom att även Cederborgh, som Fredrika Bremer här gör, ofta bru
kar komiskt briljera med sin mytologiska beläsenhet och ironisera över 
herdeidyllen, konstaterar man, att båda återgå till samma läromästare 
i det humoristiskt-idylhska facket. Cederborghs beroende av fru Lenn- 
gren står utom allt tvivel, och Fredrika Bremers citat från Min salig hustru 
i det här anförda stycket är ett nytt belägg på att den stora skaldinnan 
ofta kom henne i tankarna, när hon gick att skildra vardagslivets ljusare 
och muntrare sidor. Fru Lenngren och Cederborgh äro hennes direkta 
inhemska föregångare inom den borgerliga idyllen. Inför en skildring 
som den ovan citerade av det dukade bordet hos överste H erinrar man 
sig, att fru Lenngren banat vägen med Den glada festen och att Ceder
borgh följt henne i spåren med Ottar Trallings beskrivning av det stora 
kalaset hos patron Lymells (3: 45), där han f. ö. också har komiska lit
terära anspelningar, samt i sina små skildringar av lantliga prästgårdars 
gästfrihet. Både Cederborgh och Fredrika Bremer ha liksom fru Lenn
gren sinne för det dukade bordets festliga hemtrevlighet, båda trivas i 
»hvardagsverlden», som Fredrika Bremer säger, i »den opromoverade 
naturen», som Cederborgh uttrycker saken, och båda reagera på samma 
sätt mot den stela och tråkiga konvenansen, mot huvudstadskulturens och 
societetslivets avigsidor; de skämta över tillgjordhet och andefattigt 
skvaller, de förlöjliga den falska sentimentaliteten men tycka om en frisk 
och ursprunglig känsla och ta sig gärna en pratstund med läsaren i all 
gemytlighet.

Detta visar, att Fredrika Bremer följer inhemska traditioner, när hon 
med sina Teckningar förnyar den svenska realismen. Om något utpräglat 
lärjungeskap kan man visserligen inte tala. Men hon knyter an till den 
föregående utvecklingen genom en tydlig överensstämmelse i syn- och 
antipatier, genom sin borgerlighet och sitt sunda förnuft, genom sitt 
sätt att se och teckna. Som en sann realist anstår, har hon dock i första 
rummet brukat egna ögon och utnyttjat egna upplevelser. Hon är en 
förnyare, ingen epigon. Ty liksom fru Lenngren och Cederborgh före 
henne är hon främst av allt en utpräglad personlighet. Sin betydelsefulla 
plats i vår litteratur har hon vunnit, icke genom vad hon lärt av andra 
utan därför att hon förmått ge sig själv hän och gestalta sitt innersta i 
diktens form. Hennes verk är levande, därför att man bakom orden hör 
hennes eget hjärtas slag.


