
1

Skrifter utgivna av 

Institutionen för nordiska språk 

vid Uppsala universitet 68

KRISTINA PERSSON

Svensk brevkultur på 1800-talet
Språklig och kommunikationsetnografisk analys 
av en familjebrevväxling

With a summary:

The culture of Swedish letter-writing in the 19th century
An analysis of a family correspondence from the per-
spective of linguistics and ethnography of communication

INSTITUTIONEN FÖR NORDISKA SPRÅK VID UPPSALA UNIVERSITET 2005



2

Avhandling för filosofie doktorsexamen i nordiska språk vid Uppsala universitet 2005

Abstract
Persson, K., 2005: Svensk brevkultur på 1800-talet. Språklig och kommunikationsetnografisk
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In this dissertation, I examine the correspondence of an upper middle-class family from the early
part of the nineteenth century. My aim is to answer questions about correspondence and letter-
writing as an everyday event and as a social activity. My principal theoretical framework has been
ethnography of communication. 

My main source is the Eurén-Snellman manuscript collection at Uppsala University Library
(UUB, G65). The central figure of this collection is Axel Eurén (1803–1879), who was a clergy-
man in Dalarna and also a member of the Swedish parliament. The material expands over three
generations and includes Axel, his mother, his sister, his wife and Axel’s and his wife Sophie’s
three children. In each generation the letter-writing is reciprocal in nearly all relations.

By creating a database of the 2,267 letters that remain from the family correspondence and by
extracting meta-commentary about letter-writing I have studied how the family organized their
correspondence. From the total collection I have chosen 293 letters during the period 1825–1858.
These letters constitute a digitalized corpus that consists of approximately 160,000 words. With
this corpus as my principal source, I have examined two different aspects of language use: a struc-
tural analysis of each writer’s total sum of letters and a study on address. 

Certain findings confirm that letter-writing was based on routine. Traits of orality appear less
often in the latter part of the material, a result that is in line with earlier investigations.The dimen-
sion of formal–informal language has been interesting to examine in relation to gender. Whereas
the women’s writing at a lexico-grammatical level is more informal and natural in style, their need
to portray themselves in a virtuous Christian manner seems at the same time to promote a certain
kind of formality in expression. The opposite seems to be true for the men. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

En familjs privata korrespondens är föremålet för denna avhandling. Materia-
let till undersökningen är handskrivna brev ur en av Uppsala universitetsbib-
lioteks samlingar. Breven är skrivna under den period som i efterhand framstår
som upptakten till brevskrivningens guldålder, nämligen 1825–1860. Det finns
flera faktorer som bidrog till att brevskrivningen blev omfattande under 1800-
talet. Den viktigaste kanske är att det helt enkelt blev enklare att skicka brev
p.g.a. att kommunikationerna förbättrades. En annan faktor är att fler männi-
skor lärde sig skriva. Brevskrivningens glansperiod blev emellertid kort. Iro-
niskt nog är det de kommunikativa förbättringar som bidrog till genrens
blomstring som också bidrog till dess borttynande. För på 1850-talet togs tele-
grafen i bruk och 1877 var telefonin ett faktum i Stockholm. Att människor
allteftersom telefonnätet byggdes ut inte fann det värt att ägna sig åt tidsödande
brevskrivning är förståeligt.

Hur mycket brev människor skrev finns det inte några riktigt belysande siff-
ror om. Punktstudier visar emellertid att man i vissa kretsar förde en omfattan-
de korrespondens. En genomgång av ett godsarkiv visar att korrespondensen
till och från ägaren under ett år på 1830-talet omfattade mer än ett tusen brev,
varav 300 växlades inom den närmaste familjen (Ulfsparre 2001:171). Den
brevskrivning som följde på den omfattande emigrationen till Nordamerika
kanske innebar att familjemedlemmar på olika sidor om Atlanten utväxlade ett
par brev om året. 

Brevgenren blev nog p.g.a. människors olika levnadsomständigheter aldrig
någon riktigt folklig genre. Forskning om brev eller studier där brev använts
som källmaterial har också nästan uteslutande handlat om högreståndssam-
hället. Denna undersökning är inget undantag. Till viss del kan det förklaras av
det bevarade arkivmaterialets karaktär, att det som ansetts värt att bevara är
högreståndssamhällets skriftkultur. 

Förvånansvärt få språkvetenskapliga undersökningar har ägnats privatbre-
vet och det är synd eftersom det bevarade materialet från 1800-talet är rikhal-
tigt. 1800-talet är dessutom en så spännande tidsperiod. Skriftspråkets norm
kodifieras och förutom att fler människor lär sig skriva, vilket förändrar hela
skriftkulturen, så förändras människors förhållande till det skrivna med sam-
hällsutvecklingen. Denna omvandling var 1800-talsmänniskan en del av och
något av det finner vi spår av i bevarade handskrifter.
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Min undersökning syftar till att ge en bättre förståelse av hur den vardagliga
brevskrivningen inom en familj såg ut, både språkligt och i termer av skriv-
situation och organisering av skrivandet. 

1.2 Syfte

Denna undersökning avser att vara ett bidrag till en textsorts historia. Utifrån
ett empiriskt material analyserar jag en familjs brevskrivning och brevväxling,
vilka materiella och ideologiska betingelser skribenterna verkade under, hur
skribenterna förhöll sig till varandra och vilka språkliga avtryck de yttre förut-
sättningarna och de sociala villkoren lämnar i brevtexterna. Två perspektiv är
aktuella, dels brevskrivningen och brevväxlingen som en vardaglig aktivitet,
dels brevskrivningen och brevväxlingen som en social aktivitet. 

Jag intresserar mig alltså både för texten och kontexten och jag har därför
valt att arbeta på tre nivåer: utifrån strukturen på familjens samlade korrespon-
dens, genom att belysa brevet som fysiskt objekt samt framför allt genom att
undersöka olika aspekter av språkbruket i breven.

Den första nivån är den närmaste situationella kontexten. Denna ringar jag
in genom att analysera familjens samlade korrespondens. Syftet är att undersö-
ka vad man genom den samlade brevväxlingens struktur och metakommenta-
rer i breven kan utläsa om den situationella kontexten. Detta är ett mål i sig men
syftet är också att ringa in de språkliga förutsättningarna för familjebrevskriv-
ningen.

Den andra nivån är brevet som fysiskt objekt. En analys av brevet som ett
materiellt objekt menar jag kan ge viktiga ledtrådar till hur brevskrivningen
fungerade som en skriftspråklig aktivitet i vardagen och även belysa de sociala
relationerna.

Den tredje och mest centrala undersökningsnivån är den språkliga. En viktig
fråga som kan knytas till vardagsaspekten är i vilken mån det privata brevsprå-
ket är ett uttryck för muntlighet. De brev jag undersöker är skrivna inom den
privata sfären i en familj, vilket gör att ett antagande om att de återspeglar en
familjär ton eller ett språk som familjemedlemmarna använde muntligt sins-
emellan är rimligt. Den ömsesidighet en brevväxling bygger på talar också för
muntlighet. Breven skrevs dessutom i konkurrens med andra vardagsbestyr.
Normen för brevskrivning kan förmodas ta sin utgångspunkt i samtalet (se av-
snitt 2.1 och 3.4.5). Man kan dock lika gärna ifrågasätta ett sådant antagande
utifrån det faktum att brev är skrivna, dvs. representerar skriftspråk. Skrift-
språksutvecklingen under den aktuella perioden pekar mot ett i mindre grad
muntligt språk (se avsnitt 2.2). Brevgenren representerar också en kodifierad
norm med förankring i retoriken. Ytterligare ett faktum som talar mot tal-
språkspåverkan är att 1800-talssamhället var socialt stratifierat. Det socialt
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korrekta språkbruket bör ha varit eftersträvansvärt och kan ha motverkat ett le-
digt eller mer oöverlagt språkbruk. Några övergripande frågor jag därför vill
försöka besvara i de språkliga delstudierna är: På vilket eller vilka sätt och på
vilka språkliga plan är privatbrevet talspråkspåverkat/ett uttryck för muntlig-
het? Är det möjligt att relatera talspråksdrag till de sociala variablerna och/eller
till den tidpunkt brevtexten är tillkommen i, och i så fall på vilket sätt?

För att undersöka de språkliga aspekterna har jag valt dels en strukturell ana-
lys av respektive skribents brev, dels en punktstudie av tilltalsskicket. Valet att
göra en individbaserad textbeskrivning motiveras av att det helt enkelt finns få
empiriska studier av privata brev och det behövs därför inventeringar av mer
heltäckande karaktär. Valet att låta individen vara utgångspunkten snarare än
specifika språkdrag motiveras dels av materialets karaktär, dels av min syn på
brevet som genre. Jag har valt en familjs samlade korrespondens och inte ett
kontrollerat urval brev utifrån specifika kriterier, varför individen får framträ-
da som en individ i en grupp och inte som en typ. Jag betraktar också brevet
som en öppen genre, där individen har stort spelrum.

En annan aspekt som intresserat mig är vad man kan utläsa om skriftspråks-
konventionen i privatbrevet, speciellt grafisk styckeindelning och användning-
en av förkortningar. Dessa drag är skriftspråkbundna och intressanta både för
att skriftspråket under den aktuella perioden är inne i en normeringsprocess
och för att användningen av eller frånvaron av grafisk styckeindelning kan in-
dikera en lägre eller högre grad av muntlighet i ett brev. Användningen av för-
kortningar är ett ekonomiserande drag som väl pekar på en ledighet i förhållan-
de till skriften.

Ett språkdrag jag alltså tittat närmare på är tilltalet eftersom det utgör ett
språkdrag som både varierar socialt och brukar lyftas fram som ett muntligt
drag i text. Syftet med denna delstudie är att beskriva tilltalsskickets sociala
och stilistiska funktion. Mot bakgrund av tidigare forsknings inriktning (se av-
snitt 8.1) och mitt materials karaktär ligger tyngdpunkten i denna delstudie på
tilltalsskicket i närhetsdimensionen, alltså hur skribenternas personliga rela-
tion gestaltade sig i tilltalsskicket. Visserligen är statusdimensionen, dvs. hur
tilltalet speglar skribenternas sociala positioner i förhållande till varandra, vik-
tig och relevant för att ge en helhetsbild, men resultatet av en undersökning ur
denna aspekt är tämligen förutsägbart, dvs. man kan förvänta sig få eller inga
brott mot den sociala normen. Tilltalsskicket i närhetsdimensionen kan där-
emot ge ledtrådar till det privata språket. 

Undersökningen bygger på ett relativt omfattande material. För att uppfylla
målsättningen att ge en översiktlig beskrivning av dess struktur har jag skapat
en databas över stora delar av den samling ur vilken jag hämtat mitt material.
De språkliga delundersökningarna bygger på en datainskriven textkorpus som
omfattar närmare 300 brev och sammanlagt drygt 160 000 löpord. En mål-
sättning med databearbetningen av materialet har varit att med bibehållen text-
trogenhet finna principer som möjliggör en så mångsidig analys av materialet
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som möjligt med hänsyn till att materialet ska vara maskinläsbart (materialet
beskrivs i kapitel 4). Undersökningens olika delsyften preciseras med fråge-
ställningar i inledningarna till respektive delundersökning (kapitel 5–8).

1.3 Disposition

I kapitel 2 redogör jag för tidigare forskning om brevspråk och forskning om
1800-talets språkutveckling. I kapitel 3 diskuterar jag vilka perspektiv jag an-
lägger på brevstudiet och de centrala begrepp jag använder mig av. Kapitlet
fortsätter sedan med en till stora delar kulturhistorisk exposé som innehåller en
redogörelse för materiella och ideologiska betingelser för brevskrivningen och
brevspråket under 1800-talet. Metod, material, urvalsmetoder och databearbet-
ning av materialet beskrivs i kapitel 4. Därefter följer avhandlingens delunder-
sökningar. Kapitel 5 ägnas åt en beskrivning av familjebrevväxlingens situa-
tionella kontext och kapitel 6 behandlar brevet som fysiskt objekt. Kapitel 7
ägnas åt en individbaserad textbeskrivning och kapitel 8 åt tilltalets sociala och
stilistiska funktion. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning och slut-
diskussion i kapitel 9.
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2. Tidigare forskning om brev, brevspråk och 
1800-talets språkutveckling

2.1 Forskning om brev och brevspråk

En fråga som i forskningen om brev och brevskrivning lyfts fram är att brev-
skrivningen fick fler eller mer mångfasetterade funktioner under 1800-talet.
Brevet var en erkänd konstform samtidigt som det fungerade och under 1800-
talet också blev mer användbart som medel för vardaglig kommunikation. Det
bottnar sannolikt i att de yttre förutsättningarna för brevgenren förändrades
drastiskt under 1800-talets första årtionden. Kommunikativa förbättringar
möjliggjorde en ökad brevskrivning, vilket innebar att brevet kunde börja nytt-
jas som ett effektivt och snabbt kommunikationsmedel. Brevkommunikation
bör därför ha varit möjlig att i större utsträckning använda som ersättning för
det vardagliga meningsutbytet mellan åtskilda familjemedlemmar. 

Ett tecken på att brevskrivningen fick fler eller mer varierade syften går, me-
nar Dauphin (1997:132), att avläsa i brevställarlitteraturen. Hon framhåller det
faktum att den fick flera olika normkällor (brevromanen, teoretiskt inriktad re-
torisk diskurs, skolböcker etc.) och tolkar detta som ett tecken på att brevskriv-
ningens syfte hade förändrats: 

This disdain for the secrétaire indicates the gulf that had opened up between the art
of letter-writing (as practiced by writers) and the (utilitarian and functional) practice
of letter-writing. Letter-writing manuals drank from both sources. 

Dauphin läser i brevställarlitteraturen in både brevet och brevskrivningen som
konstform och den nyttoinriktade vardagliga brevskrivningen. Brevets status
som litterärt objekt och brevskrivningen som konstform är en vidsträckt intres-
seinriktning (se t.ex. antologin Brevkonst 2003; en empirisk studie är Dahl-
bäck 1994, som redovisar en undersökning av Strindberg som brevskrivare)
men den kommer jag inte att beröra närmare.

Det är i undersökningar av normen för brevskrivning som hypoteser om den
faktiska brevskrivningen har formats. Brevställarlitteraturen har därvid ägnats
en del intresse (Hansson 1988, antologierna Correspondence 1997 och Letter
Writing as a Social Practice 2000) och det är framför allt förändrade stilideal
och brevställarlitteraturens funktion som undersökts.

Den förändrade hållning till retoriken och de förändringar av det fransk-
klassiska stilidealet som finns beskrivna i bl.a. Hillmans studie Gustaviansk re-
torik (1962) känns igen även i brevställarlitteraturen. Hansson (1988:72 och 79
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f.) för resonemanget om en, kan man säga, implicit norm när det gäller brev-
teorin under 1800-talet, att regelverket inte tillämpas explicit i brevpraktikor
men exemplifieras genom mönsterbreven.1 Anledningen till retorikens fortlev-
nad i brevställarna sätter Hansson in i ett litteratursociologiskt perspektiv.
Brevställarna börjar fungera som en vara på en marknad, och i produktionen
av mönsterbrev använde sig författarna av den gamla retoriska modellen som
lätt kunde anpassas utifrån syfte och typ av brev. Chartier (1997a:4–5) frågar
sig varför den franska brevställarlitteraturen, skriven för en social elit, kunde
få ett sådant genomslag hos helt andra läsargrupper under 1700- och 1800-
talen, när dessa uppenbarligen varken hade behov av dessa sociala regler i um-
gänget med den egna gruppen eller kompetens att utnyttja de språkliga former-
na. Han kopplar detta till att brevställarna får en funktion som litteratur att
läsas; de erbjöd ett socialt know-how och en inblick i en annan verklighet.

I brevställarlitteraturen har man avläst ett nytt ideal för hur ett brev borde ut-
formas, och det är ett ideal som lyfter fram naturlighet. Detta ideal återspeglar
brevteorins syn på manligt och kvinnligt. Under senare delen av 1600-talet
började franska brevteoretiker i opposition mot den lärda retoriska stilen an-
vända kvinnors brev som exempel på en brevstil som uttryckte det nya idealet,
det naturliga brevet som skulle efterlikna salongskonversationen och vara fritt
från retoriska regler. Kvinnan ansågs ha lättare för att skriva enligt det nya
idealet eftersom hon inte fått en systematisk träning i retorisk komposition
(Hansson 1988:57). Hansson jämför den franska brevteorin med Gellerts brev-
handledning som i översättning från tyska utkom i Sverige 1781. Gellert för-
medlade de nya idealen inte utifrån att kvinnan p.g.a. bristande retorisk kom-
petens skulle vara bättre skickad att formulera det naturliga brevet utan han
gjorde det med hänvisning till vad han menade var kvinnans natur, att kvinnan
genom sin känslighet och ytliga intressen var bättre skickad att skriva brev. Att
kvinnan hade fått mindre systematisk träning i retorisk komposition var en ga-
ranti för att det naturliga skulle komma till uttryck. Hansson själv lyfter i tre
senare studier (2003a, b och c) fram skillnaden i undervisning som en avgöran-
de faktor för att kvinnor skulle ha lättare att skriva efter ett krav om naturlighet.
Även om nog kvinnor genom hemundervisning mötte delvis samma typer av
skrivövningar som pojkar fick del av i skolan var målet med träningen i brev-
skrivning för kvinnor att kunna skriva brev som faktiskt fungerade i verklighe-
ten medan pojkar i större utsträckning lärde sig skriva brev för att öva ett möns-
ter (se även antologin Progymnasmata 2003 och Schultz 2000 om instruktioner
i brevskrivning i 1800-talets USA samt om skolundervisning i avsnitt 3.4).

Vad bestod då idealet om naturlighet av? »Skriv som du talar i bildat säll-
skap» kan enligt Hansson (1988:96) vara en passande paroll, som fångar in
normen för 1800-talsbrevet. Idealet tangerar den då aktuella salongskulturen
som i relation till just brevet diskuteras av Mansén (1993). I själva verket har

1 Se även Hanssons instruktiva retoriska analyser av 1800-talsbrev i Svensk brevskrivning (1988).
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idealet om talspråk eller muntlighet för familjebrevet rötter i det antika brev-
idealet (se t.ex. Boureau 1997).

Brevskrivningens olika syften och funktioner kan också belysas mot den
normrörlighet som rådde inom olika skriftspråkliga genrer under 1700-talet
och in på 1800-talet. I exempelvis Biber & Finegans (1989) undersökning av
förhållandet mellan muntlig och litterär stil i de tre genrerna fiktion, essä och
brev från 1600-talet till modern tid (undersökningen sträcker sig fram till 1950)
visade det sig att alla de tre undersökta genrerna förändrades i riktning mot mer
muntlig stil. Under 1700-talet uppstod dock ett brott i denna utveckling. I sin
förklaring till detta mönster ansluter sig Biber & Finegan till en labovsk syn på
språklig förändring, alltså att det finns ett samband mellan synkron variation
och historisk förändring. Under 1700-talet rådde ett tillstånd med stor norm-
rörlighet. En ny samhällsklass växte fram och med den följde nya genrer, en
populär prosa skriven av medelklassen för medelklassen. Å andra sidan levde
en prosa kvar skriven för en publik med aristokratiska ideal, som vände sig mot
den enkla stilen (a.a. s. 514). En parallell till utvecklingen på det anglosaxiska
området kan man när det gäller svenska språkförhållanden se i att 1700-talet
bevittnade framväxten av vad Widmark (1996) benämner den lätta prosan, ex-
emplifierad med Dalins Den svenska Argus, samtidigt som den franskklassiska
retoriska stilen når sin höjdpunkt under andra hälften av 1700-talet i litterära
genrer som Svenska Akademiens äreminnen och åminnelsetalen i Vetenskaps-
akademien (se även Jörgensen 1984).

Ett ökat intresse för privatlivets historia (se Johannesson 1980:9 f. och A
History of Private Life, vol. 4, 1990) och genushistoria har inneburit att den
vardagliga privata brevskrivningen har uppmärksammats, eftersom privatbre-
vet var en av de få genrer som var socialt möjliga att verka i för en kvinna. I
Ulvros’ avhandling (1996) om kvinnor inom borgerligheten under första och
mellersta delen av 1800-talet används brev och dagböcker som källmaterial.
Familjebrevets roll i den begynnande medelklassens formering diskuteras bl.a.
i Dierks 2000. Indirekt ger historiska nätverksstudier mycket information om
brevskrivning och brevskrivningens villkor i ett vardagsperspektiv, eftersom
dessa ofta arbetar med brev som källmaterial (t.ex. Hasselberg 1998).

Genren har också ägnats intresse i relation till kvinnliga författare. Forsk-
ningsläget beträffande vilken betydelse brevformen anses ha haft för kvinnors
litterära professionalisering sammanfattas av Grönstrand (2003:144). I anslut-
ning till detta bör brevromanen nämnas; den brukar framhållas som en genre
som växt fram ur brevskrivningen. Här kan Burmans (1998) undersökning om
Almqvist nämnas (se vidare avsnitt 3.3).

Den svenska och nordiska språkvetenskapliga forskningen om brev och
brevspråk under yngre nysvensk tid är sparsam. Den teoretiskt och metodo-
logiskt mer utvecklade forskningen om det medeltida brevspråket ger osäker
ledning för en studie som omfattar nyare material eftersom brevforskning om
äldre språkskeden innefattar en begreppslig svårighet om vad som kan betrak-
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tas som ett brev. Ju längre bakåt vi rör oss i tid, desto svårare blir det att spegla
den privata dimensionen (om den finns) i texter. För övrigt innefattar det me-
deltida materialet i hög grad brev skrivna på latin. För uppgifter om forskning
rörande brev eller urkunder från medeltiden hänvisas till Johnson 1998 och
2003. Se även artikeln Brev i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid.

Övergången mot den nysvenska perioden representerar ett intressant språk-
skede. I brevstudiet har det varit den begynnande nysvenska språkutvecklingen
och vilka spår som det talade språkets utveckling har lämnat i texterna som
stått i blickpunkten, snarare än brevgenrens språk per se. De två hittills mer
omfattande arbetena om denna period är Gustafsons avhandling Hemming
Gadhs språk (1950) och Utterströms avhandling Fem skrivare: Metta Ivarsdot-
ters brev till Svante Nilsson (1968). I anslutning till dessa kan även Wenn-
ströms arbete Studier över språket i Gustav Vasas svenska brev (1941) näm-
nas. Den handlar om brev skrivna inom Gustav I:s kansli under perioden 1521–
1560. Undersökningar som tagit större hänsyn till genren och brevfunktionen
har utförts av Grötvedt (1968 och 1970; se även 1965), som undersökt vittnes-
utsagor2 1419–1547, och Nyström (1984), som liksom Wennström ovan un-
dersökt brev skrivna inom Gustav I:s kansli. 

1700-talets och det tidiga 1800-talets ökade intresse för de självbiografiska
genrerna och den ökande brevskrivningen under dessa århundraden avspeglar
sig i det bevarade materialet, vad beträffar såväl kvantitet som större social
spännvidd. Vi kan också klart avgränsa en privat sfär med egna genrer i dag-
boken, självbiografin och det privata brevet. Detta förhållande har dock inte
lockat till någon mer omfattande språkvetenskaplig forskning. Undersökning-
arna är små och av stickprovskaraktär. De äldre undersökningarna är dessutom
tämligen osystematiska.

Ett antal arbeten har som syfte att leta talspråksdrag i brevmaterial. Dit hör
Bergs små undersökningar om 1700-talets brevstil (1921 och 1941). I ett arbete
från seklets början har Östergren (1903 och 1904) behandlat beteckningarna på
det tidiga 1800-talets olika vitterhetsskolor, deras anhängare och deras respek-
tive polemiska journaler,3 bl.a. genom att använda brev som källmaterial.4 Som
syfte med studien nämner han att namnskicket »kan också, tror jag, lämna ka-
raktäristiska bidrag till kännedom om det muntliga uttryckssättet på denna tid,
då benämningarna ofta förekommer i den friaste brefstilen, eller i den hetsiga
polemiska stilen och därigenom ej sällan få en mer levande momentan karaktär

2 Vitneprovbrev, no. Vittnesutsaga där brevutfärdaren formellt sett vittnar om att rättskipning
kommit till stånd i en rättstvist. Vitneprovbrevet skiljer sig från det dispositiva dokumentet, som
innebär att rättskipning sker i och med utfärdandet (Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid,
Vitnebrev).
3 Behandlar bl.a. beteckningarna för stiftarna och anhängarna av Auroraförbundet och sällskapet
Pro joco och beteckningar för bl.a. journalerna Phosphoros, Polyfem, Lyceum, Läsning i hvarje-
handa, Elegant-Tidningen, Journal för litteraturen och Theatern samt Iduna.
4 Bl.a. bref ur Lorenzo Hammarskölds brevväxling 1802–1810 och brev från samtida till Tegnér
1801–1844.
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än den lugnare normalprosan» (Östergren 1903:156). Antagandet att brev kan
innehålla språkgods från den lediga stilen har även väglett Åkerblom (1966)
som har studerat språket i vad han benämner skrifter i personligt hållen stil,
brev och dagböcker,5 i syfte att jämföra svenskan i Sverige och Finland under
främst förra delen av 1800-talet. 

Ett exempel på möjligheten att från 1800-talet i högre grad välja material ut-
ifrån sociala variabler representerar Sandersens arbete (2003) om olika aspek-
ter av skrivkunnigheten i Danmark vid mitten av 1800-talet, främst undersökt
genom brev skrivna av bondesoldater som deltog i treårskriget 1848–50. San-
dersens tyngdpunkt ligger huvudsakligen på den individuella skrivkunnighe-
ten sedd mot skriftspråksnormen men belyser indirekt olika aspekter av hur
skribenterna hanterade brevet som genre.

Brevet som källmaterial för att undersöka skriftspråkets normering har in-
tresserat Loman (1985), som undersökt ett finlandssvenskt material (se Widén
1985). Valda perioder är 1820, 1850 och 1880. Loman jämför de valda breven
med Leopolds (1801) respektive Almqvists (1829–1881) stavningslära och
SAOL 1 (1874) för att undersöka förhållandet till tidens ortografiska normer.
I breven från de senare perioderna finner han en anpassning till normen, och
han nämner skolundervisningens framsteg som en faktor. De franska lånordens
minskade inflytande märks tydligt i materialet, bl.a. genom stavningen som
vittnar om en tilltagande osäkerhet. Den sista punkten rör dimensionen man-
ligt–kvinnligt. Loman menar att 1800-talsbrev kan ge ett historiskt perspektiv
på Cederschiölds (1917) uppfattning att kvinnans språk är det talade språket
men att kvinnorna i skrift närmar sig männens mer logiska och sakliga stil.

Normeringen av stavningen ges belysning av Kirri (1995) i en jämförande
undersökning avseende Leopolds stavningslära (1801) och ortografin i R.W.
Lagerborgs6 (1796–1849) brev 1828–32. Kirris hypotes, vilken han i under-
sökningen finner stöd för, är att den moderniserade stavningen av franska lån-
ord som introducerades i stavningsläran slog igenom först efter närmare ett
halvt sekel. Utifrån ett modernare österbottniskt material (privatbrev omfattan-
de perioden 1906–1966) resonerar Huldén (1988) om privatbrevet i relation till
nystavningsreformen och dimensionen dialekt–högspråk.

Den bild av normkonflikt mellan det konstfulla eller det retoriskt formella
och den vardagliga nyttobetonade brevskrivningen som en del tidigare forsk-
ning lyft fram är en fruktbar ingång till en undersökning som rör en högre-
ståndsfamiljs brevskrivning. Det finns emellertid få empiriska belägg för detta
förhållande. Den språkvetenskapliga forskningen om brevspråk har utgått från
en syn på privatbrevet som en genre med många muntliga/talspråkslika drag.

5 Som huvudtexter för undersökningen har han valt Henrik Gabriel Porthans (1739–1804) brev till
främst Mathias Calonius och Märta Helena Reenstiernas  (1753–1841) dagbok  skriven under åren
1793–1839. Bland övriga nyttjade källor kan nämnas Zacharias Topelius’ (1818–1898) dagböcker
från åren 1832–40 och Fredrika Runebergs (1807–1879) biografiska teckningar.
6 Finsk militär, senare landshövding i Uleåborgs län, med adlig bakgrund.
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Det har dock varit intresset för det talade språkets utveckling som styrt valet av
brev som källmaterial och inte frågan om vad det specifikt muntliga i brev be-
står av. Det finns också en metodologisk svaghet hos en del av den tidigare
språkvetenskapliga forskningen, i och med att man tagit liten hänsyn till mate-
rialurval och kontextuella faktorer.

2.2 Forskning om 1800-talets språkutveckling

Vid ingången till 1800-talet beskrivs svenskan som färdigstandardiserad be-
träffande stavning och ordböjning (Teleman 2003:34). 1700-talets normarbete
(se Teleman 2002) fick under 1800-talet större spridning och praktisk tillämp-
ning genom de många språkriktighetsarbeten och skolgrammatikor som
skrevs, t.ex. Almqvists rättstavningslära och språklära (1829 resp. 1832),
Fryxell 1824 och, på Svenska Akademiens uppdrag, Leopolds stavningslära
(1801) och Enbergs grammatik (1836) (se Teleman 2003:49 f. och Svensson
1988:94 f.). Att det i det praktiska bruket fanns en konsensus på alla plan kan
man emellertid inte räkna med, åtminstone inte för första halvan av 1800-talet.
Svenskans användning under 1700- och 1800-talen innebar en funktionsut-
vidgning men fortfarande var vissa genrer tyngda av latinskt mönster (se
Svensson 1988:92). Man får dessutom komma ihåg att det fanns konkurreran-
de normer och att 1800-talssvensken inte alltid hade tillgång till en kodifierad
norm.

Standardiseringen av svenskan och svensk språkvård från 1600-talet till mo-
dern tid ges utförlig behandling i Teleman 2002 och 2003. Loman (1986) har
närstuderat 1800-talet, speciellt stavningsdebatten, och Svensén (1998) redo-
gör för Svenska Akademiens språkarbete. 1800-talets språk i relief mot ideo-
logiska strömningar behandlas i symposievolymen De nordiske skriftsprå-
kenes utvikling på 1800-tallet (del 3, 1986). 

Kommunikationen under fem sekel och dess förändrade förutsättningar mot
bakgrund av samhälleliga förändringar får en bred beskrivning av Svensson
(1988). En närstudie av språkbruksbetingelserna inom den tidiga arbetarrörel-
sen ges i Josephson 1991. Skrift, behovet av skrift och skriv- och läsfärdighet
under 1800-talet behandlas i de två rapporterna De nordiske skriftspråkenes ut-
vikling på 1800-tallet, del 1 och 2 (1984 resp. 1985). Det offentliga språkets
utveckling har med projekten Arbetarrörelsen och språket och Svensk sakprosa
1750–2000 (om sakprosaprojektet, se samlingsvolymerna Verklighetens texter
2001 och Teoretiska perspektiv på sakprosa 2003) fått en bred beskrivning. 

En iakttagelse som dessa senare och andra arbeten gjort är att skriftspråket
pekar mot ett i mindre grad talspråkspåverkat språk åtminstone fram till 1850-
talet (Pettersson 1992, Svensson 1997, Lagerholm 1996 och 1999). Detta för-
hållande har även noterats i normen för skriftspråket och 1800-talets språk-
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vårdssträvanden. 1800-talet beskrivs av Teleman (2003) som en tid av hårdare
normering. Empiriska studier pekar mot att det i det faktiska språkbruket inne-
bar att ord- och böjningsformer som förknippats med skriftspråk eller formel-
lare stil återigen fick större utrymme efter att ha varit på tillbakagång under se-
nare delen av 1700-talet. Ett sådant förhållande har noterats för bl.a. bruket av
kortformer (se nedan). 

En speciell genre som ägnats intresse är dramatik. Projektet Svensk drama-
dialog (pågående) bedriver korpusbaserade undersökningar om svensk drama-
tik från perioden 1725–2000 utifrån en mängd olika infallsvinklar (se bl.a.
Svenska på scen 2003). En större 1800-talsstudie är Liljestrands om Strind-
bergs Mäster Olof-dramer (1976 och 1980). En annan genre som ägnats åt-
minstone visst intresse är dagboken. Svenske (1993) behandlar dagboksfunk-
tionen i ett allmogematerial från senare delen av 1800-talet och det tidiga
1900-talet. En tidigare period behandlar Eriksson (2004) i sin undersökning av
Metta Magdalena Lillies 1700-talsdagbok. 

I följande översikt har jag valt att koncentrera mig på några specifika språk-
drag som har relevans för min egen undersökning. Det handlar om i tur och
ordning bisatser med utelämnat ha, franska lånord, reducerade ordformer, be-
teckningen av den bestämda formen i plural av utrala substantiv, slutvokalen i
singular hos ursprungligen svaga maskulina substantiv, normen för hur skill-
naden mellan supinum och perfekt particip neutrum skulle betecknas och slut-
ligen nämner jag några undersökningar om tilltalsskick. De studier jag refere-
rar till har som gemensamt drag att de ställt frågor om talspråkets inverkan på
skriftspråket och, i de fall det handlar om normeringen av skriftspråket under
1800-talet, frågor om huruvida den norm som anammats har präglats av kon-
servatism eller modernitet. Det finns givetvis en mängd språkdrag som är in-
tressanta i detta hänseende som jag bara sporadiskt eller inte alls kommer in på
i min undersökning. Dit hör frågor om normeringen av ortografin och den fak-
tiska stavningen (se Loman 1986, Santesson 1986 och Teleman 2003). Ad-
jektivböjningen var under 1800-talet fortfarande intrikat (se Ejder 1945 och
Teleman 2002); se även Josephson 1997:51 f. för exempel på relevanta språk-
drag. Översikten är ingalunda uttömmande ens för de språkdrag jag behandlar.
För en fullständigare bild av forskningsläget hänvisas till de översikter som ges
i de arbeten jag refererar till samt till Wollin 1987.

Ett språkdrag som framhållits som exempel på ett skriftspråkligt drag är ute-
lämnat hjälpverb ha vid finit verb i bisats. Östman (2001) som undersökt dra-
mamaterial från yngre nysvensk tid, menar att det är troligt att hjälpverbslösa
konstruktioner förekom även i talat högreståndsspråk. Hon för fram tanken att
den sociala differentiering som är synlig i bruket kan bero på att talspråket
inom privatsfären i de övre sociala skikten färgades av det offentliga talet, som
ju bör ha varit mer skriftspråkspåverkat. Att konstruktionen alltså inte är ett ut-
präglat skriftspråksdrag ger även andra undersökningar stöd för (se Östman
2001 och 2002 för hänvisningar). 



20

De franska lånorden har fått behandling av Edlund 1988, Edlund & Hene
1992, och på dialektmaterial av Hallén 2001. Nordfelt gör i en rad artiklar en
kronologisk genomgång av de franska lånordens introduktion i svenskan (se
Nordfelt 1940 resp. 1943 för tidsperioden fr.o.m. 1718). De franska lånorden
är intressanta eftersom deras tillbakagång ger en tydlig indikation om när den
franska kulturens inflytande avtog i Sverige och också om den släng franskan
fick av 1800-talets språkpuristiska strävanden (se Edlund 1988 och Edlund &
Hene 1992:130 f). 

Tre undersökningar om reducerade ordformer är Westberg 1987, Östman
1992 och Thelander 2003, varav de två senare behandlas här. Östman undersö-
ker texter som representerar ledigt skriftspråk under perioden 1560–1981 och
har ett uttalat skriftspråksperspektiv. Hon intresserar sig för hur reducerade
ordformer av typen har, stan, sån bryter in i olika typer av ledigt skriftspråk,
medan Thelanders fokus är på talspråket. Dramatik under perioden 1725–2000
är vald som material eftersom man kan förmoda att dramatik mer eller mindre
avspeglar det samtida talspråket. Två perspektiv är aktuella i båda undersök-
ningarna, för det första utvecklingen diakront i skriftspråket, hur kortformer får
fäste i skriftspråket och i vilken ordning utvecklingen sker, och för det andra
ett stilistiskt och socialt perspektiv, nämligen hur formvariation kan användas
i differentierande syfte. För resultat och diskussion av denna senare aspekt, se
Östman 1992:86 f. och 171 f. och Thelander 2003:192 f. Den första aspekten,
alltså när och hur kortformer trängt in i skriftspråket, har beröringspunkter med
förhållandet mellan tal och skrift och talspråkets inverkan på skriftspråket.
Thelander (s. 191 f.) menar att resultaten i de två undersökningarna överens-
stämmer i fråga om i vilken ordningsföljd språkdrag övergår från långa till kor-
ta former. Verb som tidigt övergår till kort form är har och blir och därefter tar
och ger. Den för 1800-talsperspektivet intressanta slutsatsen är att utveckling-
en mot kortformer diakront kan beskrivas som en U-kurva, där 1800-talet
representerar dalen, dvs. från att antalet kortformer under senare delen av
1700-talet ökar kraftigt går utvecklingen tillbaka under 1800-talet och tar där-
efter fart igen under 1900-talet (a.a. s. 204).

På ordböjningens område har den bestämda pluralformen hos utrala substan-
tiv stort språkvårdshistoriskt intresse. I skriftnormen var det vokalen i be-
stämdhetssuffixet, -e eller -a, som det fanns skilda meningar om (Teleman
2002:158 f.). Ett förslag var att böja efter genus, -ne hos grammatiskt masku-
linum och -na hos grammatiskt femininum. Ett annat var att -ne skulle vara be-
stämdhetssuffix till maskulina personbeteckningar (dock inte ord på -are)
medan övriga skulle ta -na (Wessén 1968:189; se Santesson 1986 och Teleman
2002 för en utförlig redogörelse för olika förslag). Den norm som slog igenom
var den Sahlstedt lanserade (1769) och den innebar att valet mellan -e eller -a
i bestämdhetssuffixet fick avgöras av pluraländelsens vokal: efter pluraländel-
se på -ar skulle bestämdhetssuffixet vara -ne, men annars -na, t.ex. hästarne
men gatorna. Sahlstedt hänvisade till välljudet. 
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Slutvokalen i obestämd singular av ursprungligen svaga maskulina substan-
tiv reglerades också enligt Sahlstedts förslag (se hänvisningar i Teleman 2003:
154 f.) så att ord med plural på -ar fick e som slutvokal och ord med plural på
-or fick a, alltså timme men penna. Länge varierade emellertid slutvokalen
mellan -e och -a, beroende bl.a. på rester av äldre kasusböjning. Detta var ak-
tuellt i bibelspråk (Herren, Herrans, Herranom, Herran). I Svea Rikes Lag
1734 användes en subjektsform på -e och en oblik form på -a i ord som beteck-
nade levande varelser. En regional utveckling ägde också rum. Sakord, ämnes-
namn och abstraker (alltså ord som inte betecknade levande varelser) fick i
sydliga dialekter -e men i nordliga och östsvenska den oblika formens -a,
backe men backa. Ståhle (1979:209) menar att a-formen i talspråket gynnades
eftersom det var ett drag som hörde samman med en prestigefylld sociolekt.
Slutligen kunde välljudet spela in. I diktning förekom former som båga och
tanka (se a.a. s. 206 f. om rim). Man får därför räkna med att denna formva-
riation blir beroende av stilideal, skriftspråklig kompetens och att alltså Sahl-
stedts regel hade konkurrens från talspråket och olika genrers ideal.

I verbböjningen är det under den yngre nysvenskan framför allt två saker
som vållat debatt, dels normen för den plurala verbböjningen (Teleman 2002;
se också Larsson 1988 som behandlar verbkongruensen i ett omfattande empi-
riskt material), dels normen för hur skillnaden mellan supinum och perfekt par-
ticip neutrum skulle betecknas (Teleman a.a.). 

Numeruskongruensen mellan det finita verbet och subjektet har två aspek-
ter: dels i vilken mån singular verbform användes eller borde användas till plu-
ralt subjekt, alltså om den plurala verbböjningen förordats eller inte och i det
faktiska bruket använts eller inte, dels i vilken mån ett utvecklat böjnings-
paradigm för den plurala personböjningen förespråkats och använts och vilka
varianter som var aktuella. Det fornsvenska mönstret var i presens indikativ: vi
bärum, I bärin, the bära, som i nysvensk tid utvecklades till vi bärom, I bären,
de bära och slutligen vi bära/bäre, I bära, de bära (Larsson 1988:2 f.). Den
första aspekten handlar om huruvida skriften borde närma sig eller närmade sig
talspråket, eftersom kongruensen mellan det finita verbet och subjektet långt
tidigare försvunnit ur talspråket och också ur många dialekter, och den andra
är delvis av stilistisk art. Speciellt en bibehållen variant -en i 2 person pluralis
indikerar ett högre stilläge än -a-varianten (a.a. s. 4).

Tidens språkmän förordade inte en enhetlig böjning i skriftspråket av verb i
singularis och pluralis, trots att talspråket fått en sådan utveckling. Detta menar
Teleman (2002:169 f.) kan bero på att det inte ännu fanns ett fungerande syn-
taktiskt subjektsbegrepp. Däremot fanns olika uppfattningar om personböj-
ningen i pluralis och valet av suffix för 1 person pluralis i presens och preteri-
tum (-om, -e eller -a och slutligen -o i preteritum av starka verb). Bland andra
Sahlstedt (1747) förespråkade -e i 1 person pluralis medan Leopold (1801) inte
tyckte att formen passade annat än i texter av mer administrativ karaktär. Lars-
son (1988:3 f.) uppger att -e-ändelsen var mycket vanlig under 1500- och
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1600-talen utom i de arkaiserande stilarterna och att ändelsen allmänt trängdes
undan av -a först under 1800-talet. Santessons (1986) undersökning av stav-
ningen av 1 person plural visar också att -a hade stöd i bruket. Beträffande va-
let av variantform så noterar Larsson att -om i 1 person pluralis slutar användas
i texter från slutet av 1600-talet (1988:149 f.) I 2 person pluralis blir -a-än-
delsen vanligare under 1600-talet men Sahlstedt (1747) förespråkar -en. (Se
återgivet paradigm i Teleman 2002:171.) 

En annan fråga som rör verbböjningen är hur skillnaden mellan supinum och
perfekt particip neutrum skulle betecknas (se Teleman 2002:165 f.). Den regel
som kom att efterlevas var Sahlstedts (1747 och 1769): för svaga verb -t i su-
pinum och -dt i perfekt particip i kongruens med ett neutralt huvudord och för
starka verb -it i supinum och -et i perfekt particip neutrum. Med stöd i Santes-
sons undersökning av den svaga supinformens stavning (material främst från
1730- och 40-talet) och Platzacks undersökning av de starka verbens supinum
och perfekt particip (1981) menar Teleman (2002:195 f.) att beteckningen för
de svaga verbens del redan hade stöd i bruket och att även om den regel Sahl-
stedt formulerade för de starka verben redan var synlig i Gustav Vasas bibel så
spelade andra faktorer in. Ännu på 1800-talet var inte -et den givna ändelsen i
perfekt particip neutrum.

Flera studier av äldre och nyare tilltalsskick har genomförts. Tidigare forsk-
ning om denna företeelse i svenskan har koncentrerats främst till statusdimen-
sionen i tilltalet, i äldre arbeten givetvis utan de teoretiska modeller som
sprungit ur ett språksociologiskt betraktelsesätt (t.ex. Brown & Gilman 1960
och Brown & Levinson 1987). Gemensamt för flera arbeten är också att de ut-
går uteslutande från litterärt material. Ett arbete av mer heltäckande karaktär är
Nordmans översikt från 1918, som är ett försök till en systematisk beskrivning
av tilltalsskicket från fornsvensk tid till nutid, både det offentliga och det pri-
vata bruket. Exemplen är hämtade delvis ur litterära genrer. Andra äldre arbe-
ten är Hellquist 1918 och Tegnér 1889. En modernare översikt ges i Widmarks
studie Svenskt tilltalsskick genom tiderna (1995). På Brown och Gilmans
modell grundar Ahlgren sin omfattande undersökning av ni:s bruk i svenska
dialekter (1978). En teoretisk ansats till hur tilltalsskick kan undersökas och
förklaras sociolingvistiskt ges i Schubert 1984. En empirisk undersökning på
historiskt litterärt material är Kerstin Thelanders (2001) analys av tilltalsskick-
et i dramadialog i 1800-talspjäser av kvinnliga dramatiker, och tilltalsskicket
ges visst utrymme också i Widmarks (1970) studie av stildifferentieringen i
Swenska sprätthöken. Undersökningar av tilltalsskicket i brev är sparsamt fö-
rekommande. Grötvedt (1968) undersöker hälsningsfraser i senmedeltida vitt-
nesutsagor (jfr ovan). Utterström (1968:126 f.) behandlar i viss utsträckning
tilltalsskicket i sin studie av senmedeltida svenskt brevspråk, liksom Gustafs-
son (1950). I Hanssons (1988) översikt av den svenska brevställarlitteraturen
ges rikhaltiga exempel på tilltal genom de många exempelbrev som redovisas.
Med några brevställare som material undersöker Bratt (1988) titulering och av-
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slutningsfraser som attitydmarkörer. En indirekt bild av tilltalsskicket under
1700-talet ges i Karl Nyréns översättning av den tyske satirikern Rabeners
brevställare, där översättaren gjort tämligen fria översättningar baserade på
svensk dialekt. Denna skrift är behandlad av Ruben G:son Berg (1921).
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3. Materiella och ideologiska betingelser för 
privatbrevet under 1800-talet. Teoretiska 
utgångspunkter

3.1 Brevskrivningen som skrifthändelse och familje-
brevväxlingen som skriftpraktik

I denna undersökning intresserar jag mig för den faktiska brevskrivningen i en
familj, både i termer av hur den organiserades och expedierades i vardagen och
hur familjemedlemmarnas språkbruk ser ut. Eftersom det finns så lite forsk-
ning om brevskrivning i praktiken har jag fäst stor vikt vid de situationella fak-
torerna och själva verksamheten att skriva brev. Jag anlägger därför ett kom-
munikationsetnografiskt perspektiv på familjens brevskrivning och stöder mig
främst på literacyforskning såsom den uttolkats av Barton (1994). 

Två centrala begrepp inom denna forskningsinriktning är literacy event och
literacy practice (Barton 1994:36 f.). Begreppen har givits olika tolkning men
kan förstås så att literacy event, som Melander & Josephson (2003:243) ger
den svenska översättningen ’skrifthändelse’, står för den enskilda språkbruks-
situationen, eller skrifttillfället (alltså när någon i en specifik situation produ-
cerar, läser eller på annat sätt använder skrift). Begreppet har beröringspunkter
med Hymes’ (1962) begrepp speech event och användes först av Heath (1983)
som en samlande benämning på situationer som beskriver hur människor fak-
tiskt använder skrivande och läsande i sin vardag. Literacy practice, ung.
skriftpraktik, får förstås på en generellare nivå, som det mönster eller den prak-
tik som utkristalliseras ur en rad skilda skrifttillfällen och som kan kopplas till
en typ av situation eller kultur. De två begreppen kan i sin tur ses som under-
ordnade social practice, social praktik. Begreppet literacy använt på detta sätt
fokuserar alltså användarperspektivet, skrift och skriftens användning som en
social aktivitet. Street (1995:2) betonar vikten av att förstå literacy i flertal ef-
tersom ett samhälle eller en kultur ger exempel på många olika skriftpraktiker.
Olika domäner kännetecknas alltså av olika skriftpraktiker (Barton 1994:39).

Begreppen är användbara för att belysa en 1800-talsfamiljs brevskrivning
och brevväxling. Skrifthändelse kan fungera som ett samlande begrepp för var-
je enskilt tillfälle då en skribent producerar brevtext eller en mottagare läser
brevtext och de situationella eller kontextuella villkor som omger detta pro-
duktions- eller receptionstillfälle. Den bild som framträder ur den samlade
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brevväxlingen kommer då att utgöra familjens skriftpraktik för brevskrivning.
Praktiken utgörs av de vanor, värderingar, plikter osv. som håller i gång brev-
växlingen, det eventuella brevväxlingsmönster som framträder, skribenternas
beteenden gentemot varandra och mot det fysiska objektet, dvs. brevet, de yttre
materiella villkor som till syvende och sist möjliggör brevväxlingen samt
språkbruket. Vid en jämförelse skulle troligen brevskrivningen och brevväx-
lingen i familjen som är föremål för denna undersökning ha mycket gemen-
samt med andra högreståndsfamiljers brevskrivning och brevväxling eftersom
de materiella och ideologiska villkoren bör ha varit tämligen likartade inom
denna samhällsgrupp. På en ännu generellare nivå skulle högreståndssamhäl-
lets brevskrivning därför kunna betecknas som en skriftpraktik i förhållande
till andra samhällsgruppers, jfr begreppet brevkultur i avsnitt 3.4.3. Det hand-
lar alltså om att utifrån det specifika generalisera till typer av situationer och
på så sätt kunna blottlägga faktorer som kan förklara återkommande drag i
brevkommunikationen (se också diskussionen om språkbruksbetingelser i Te-
leman 1990:74).

Möjligheten att beakta kontexten eller situationen är för privatbrevets del
god eftersom det representerar ett i förhållande till den utomspråkliga kontex-
ten tämligen genomskinligt slag av text. Avsändare och mottagare är möjliga
att härleda, fysiska attribut som datering gör det möjligt att inordna det i en
textkronologi, och innehållsmässigt ger brevet ofta vittnesbörd om sin tillbli-
velse och omständigheterna runt den. Detta gör den utomspråkliga kontexten
tydligare för privatbrevet än vad fallet är med andra typer av historiska texter
och det i sin tur gör att det för historiska undersökningar svårlösta problemet
med att systematiskt beakta utomspråkliga variabler i viss mån kan kringgås el-
ler få sin lösning (se Romaine 1982:121 f.).

En skriftpraktik är alltid situerad i den verklighet som format den. Lika väl
som brevskrivning kan utgöra en skriftpraktik så är den samtidigt en social
praktik. Den på alla nivåer närvarande sociala dimensionen (se avsnitten 3.2
och 3.3) har avgjort att jag valt att betrakta familjens brevväxling som ett
nätverk. Detta redogör jag för i avsnitt 4.1. (Se även Barton 1994:41 om
nätverkets betydelse i en integrerad syn på literacy.)

3.2 Begreppsparet skriftlighet–muntlighet

En fördel med att närma sig brevspråket genom situationen, dvs. att kartlägga
olika skrifthändelser (här brevskrivningen) och utifrån denna kartläggning för-
söka göra en syntes, dvs. beskriva familjebrevväxlingen som skriftpraktik, är
att det i brevsammanhang nästan oundvikliga begreppsparet skriftlighet–munt-
lighet blir, om inte lätt, åtminstone mindre svårt att hantera. Även om brev-
skrivning är en skriftlig verksamhet och brevväxling är en del av 1800-talets
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skriftkultur så är muntligheten (om muntlighet se vidare avsnitt 3.4.5) en rea-
litet både språkligt och situationellt. Brevet är en skriftspråksgenre som har in-
teraktion som en gemensam nämnare med talspråket. Privatbrevet är också till-
kommet i och avsett för en situation som vi gärna förknippar med det talade
språket, nämligen närmiljön eller den privata domänen. Literacyforskning med
inriktning på nutida korrespondenser beskriver »the social richness of letter-
writing» (Barton 2000:4) och syftar då på att brevskrivning och brevläsning
inte är en solitär verksamhet utan ger upphov till kommentarer om brevinnehåll
och alltså är del av en vardaglig, muntlig interaktion. Detta resultat är säkert
även giltigt för ett 1800-talsförhållande och diskuteras mer utförligt i avsnitt
3.4.4.

Att brev också språkligt uppfattas som en muntlig genre har säkert att göra
med att brevnormen alltid ställt upp samtalet som förebild. Med andra ord, ka-
nalen är skrift men språket bör vara det språk vi förknippar med kanalen tal.
Lehti-Eklund (1990:82–83) pekar på egenskaper brev har gemensamma med
talat språk (hon stöder sig på Mulkay, Caffi, Violi, Brown & Yule, se Lehti-
Eklund 1990 för hänvisningar) och nämner turtagning, att brevet kan liknas vid
långdistansdialog och att ett språkligt avtryck av detta dialogiska förhållande
är att brevskrivare använder sig av direkt tilltal. Vidare pekar hon på att brev-
växling förutsätter att man reagerar på varandras bidrag och att deiktiska ut-
tryck är en signal om detta förhållande. Slutligen nämner hon att huvudsyftet
med brev inte är att informera utan att upprätthålla sociala relationer.

Att brev även i praktiken har många drag vi förknippar med talspråk ska inte
förnekas men det finns problem med att närma sig privatbrevsgenren med ut-
gångspunkt i att brev representerar kanalen skrift och att det skulle finnas dis-
tinkta skillnader mellan skrift och tal. Det handlar om den välkända svårighe-
ten att man då måste ha klart för sig vad ett muntligt drag är. Vad är det man
ska belysa brevspråket mot? Melander & Josephson (2003:266 f.) pekar på
denna empiriska svårighet att avgöra vad som är talspråks- eller skriftspråks-
nära stil på lexikal eller syntaktisk nivå, och de beskriver den bild som fram-
träder av de olika delundersökningarna inom projektet Svensk sakprosa som
heterogen med många tolkningsmöjligheter och menar att forskningen i nulä-
get saknar en systematisk överblick. Även om det var möjligt att med säkerhet
säga vad som är ett muntligt drag skulle det privata brevspråket komma att ka-
rakteriseras som icke-prototypiskt skriftspråk och därmed är inte mycket vun-
net (se Biber & Finegan 1989 och Biber 1994, Lehti-Eklund 1990:82–83). Ris-
ken för cirkelresonemang är också uppenbar. Brev är en genre med många
muntliga drag. Därför är brevet en bra genre att undersöka muntliga drag i. De
drag vi väljer att undersöka är exempel på muntliga drag (se även diskussion i
Melander & Josephson 2003:265 f.).

I stället för att gripa mig an arbetet utifrån en syn på att det går att beskriva
brevspråket i relation till två olika normer – skrift och tal – har jag alltså valt
att utgå från skrivsituationen, som för brevskrivningens och brevmottagandets
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del utgörs av en situation med många muntliga inslag. Därmed blir språkdrag
som synliga redigeringar och i skriftbilden synliga avbrott intressanta, efter-
som de är konsekvenser av den konkreta skrivsituationen. Vidare blir före-
komsten av s.k. dialogiska drag intressant i relation till brevväxlingens recipro-
citet. Ett rikt bruk av motsvarigheter till det spontana talspråket, t.ex. tilltal och
utrop, kan därmed betraktas som genrespecifika snarare än som för skriftspråk
artfrämmande drag.

En situationsbeskrivning av brevskrivningen ger dessutom legitimitet åt att
betrakta själva det fysiska objektet, eftersom papperet och pennan är de nöd-
vändiga materiella förutsättningarna för produktionen av ett brev. Även denna
materiella aspekt har en social dimension. Liksom talspråk uppvisar kontext-
betingad variation gör också den handskrivna texten det (Romaine 1982:16).
Den bär spår av tillkomssituationen, den sociala relationen och den kulturella
kontexten. Variation i skriftens utformning, val av papper och dess format kan
ge ledtrådar till hur omständigheterna var för skribenten vid skrivtillfället, skri-
bentens attityd till mottagaren och hur skribenten förhöll sig till rådande kon-
ventioner. Handskriften kan därför belysas i sociala termer, som ett socialt
symbolspråk (Chartier 1997b:75 f., Dauphin 1997:143).

Valet av situationen snarare än kanalen eller genren som utgångspunkt be-
tyder däremot inte att jag menar att kanalerna tal och skrift bär samma uppsätt-
ning språkdrag eller att frågan om muntlighet skulle vara ointressant. Tvärtom
fäster jag stor vikt vid den. Det innebär bara att jag ansluter mig till en syn på
skillnaderna mellan skrift och tal som graduella snarare än distinktiva. En så-
dan relativ hållning framkommer i Biber & Finegan 1989:493 (se även Biber
1994):

It is possible to characterize particular genres as relatively literate or oral […] How-
ever, there is no necessary correspondence between literal and oral characteriza-
tions, on the one hand, and the physical modes of writing and speech on the other.
For example, personal letters are among the most involved, and therefore ’oral’ gen-
res […] even though they are written.

3.3 Begreppsparet informell–formell i relation till 
språkbruket

Ett problem som har beröringspunkter med frågan om hur man kan karaktäri-
sera texter som skriftliga eller muntliga är hur man kan uttala sig om en texts
stilnivå, t.ex. genom att beskriva den i dimensionen informell–formell. Tanken
på stilnivåer härrör från den klassiska stilartsindelningen. Noreen (1903) och
Cederschiöld (1897) exemplifierar denna genom att använda privatbrevet för
att peka på ledigt språk. Noreen (1903:28–29) placerar in brevstilen, »åtmins-
tone den mer intima», i det vårdade umgängesspråket. Cederschiöld (1897:
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322) menade att det förtroliga brevet var ett av de få exemplen på lågprosa. Att
det finns substans i de idealtypiska beskrivningar av språket som stilartssche-
man representerar, dvs. att de i någon mån också beskriver en faktisk verklig-
het, resonerar Widmark (1991) kring.7 Hon menar att vi för att förstå det talade
språkets utveckling vid sidan om en regional variation också bör ta hänsyn till
en social och situationell differentiering, ett betraktelsesätt man även kan föra
över på skrivet språk. Den sociala och situationella differentieringen betydde
att dåtidens människor för att vara kompetenta språkbrukare som kunde anpas-
sa sitt språk efter mottagare, lokal och ämne var tvungna att kunna röra sig över
alla stilnivåer.

Ett intressant exempel som kan belysa kopplingen mellan ett socialt medve-
tet språkbruk och stil är de föregivet autentiska familjebrev som presenteras i
Almqvists Språklära (1832).8 I språklärans tionde kapitel ges exempel på olika
stilar. Ett avsnitt behandlar brevstil och presenterar en inbördes familjebrev-
växling omfattande fyra brev. Breven anges vara »Ur en familjs brefvexling»
(a.a. s. 189) men är alltså av Almqvists egen hand. Burman (1998:156 f.) har
analyserat breven främst med sikte på de brevroller Almqvist laborerar med
och vilka stilar dessa roller för med sig. Flickan i familjen skriver till brodern.
Hon är spontan och känslofull men bara skenbart naturlig, eftersom brevet ock-
så innehåller många retoriska figurer. Hon beskrivs som ungdomlig, kvinnligt
yr. Sonen i familjen, som presenteras med ett brev till systern, beskrivs som
ungdomlig, manligt svärmande. Hans brev har drag av både kanslistil och ly-
risk stil. Pappan, som framträder i ett brev till sonen, beskrivs som auktoritärt
patriarkal och modern slutligen, som skriver till sonen, som mogen, fromt re-
torisk, moderlig. 

Almqvist var väl förtrogen med det sena 1700-talets och det tidiga 1800-
talets salongskultur och breven har drag av vad man kan tänka sig var den ele-
ganta samtalsstilen. Breven återspeglar också ett romantiskt ideal som gör dem
högtravande i jämförelse med autentiska, ofta ganska skvallriga och pratiga
brev. Breven känns därför alltför stiliserade och helt enkelt för bra för att pas-
sera som autentiska. Onekligen har Almqvist ändå fångat ett väsentligt drag i
1800-talets privata brevstil – nämligen den starka återklangen av kulturellt
bundna sociala roller. Burman (a.a. s. 159) menar att de roller skribenterna tog
på sig gav »Almqvist möjlighet att utforma flera distinkt olika stilar». Alm-
qvists exempelbrev och 1800-talsbrev i stort är därför intressanta. I breven
finns avtryck av hur skribenten ville eller måste framstå i förhållande till den
hon skrev till. Breven vittnar vidare om skolning, läsvanor och hur det var so-
cialt möjligt att framträda som t.ex. kvinna, pappa eller dotter. Brevskribenter
hade uppenbarligen en stilrepertoar att plocka ur för att uppnå avsedd effekt.

Från strikt klassifikatorisk utgångspunkt är det lätt att peka på problem med

7 Widmark utgår från Hof 1753, Lyttkens-Wulff 1889 och Noreen 1903.
8 Brevtexterna är desamma även i utgåvorna 1835 och 1854.
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ett termpar som informell–formell. Ett problem är av empirisk art. Vad är ett
informellt språkbruk? Vilka språkdrag är informella? Indelningen av språket i
stilarter är också mer intrikat än att bara handla om de tre nivåerna hög, mellan
och låg.9 Precis samma svårigheter som begreppet muntlighet möter alltså om
man skulle pröva normen eller idealtypen om privatbrevet som exempel på in-
formellt språk. Ett annat problem är om det över huvud taget är meningsfullt
att använda ett begreppspar som informell–formell på en så disparat och språk-
ligt mångfasetterad genre som privatbrevet. 

Genom att använda en av stilartsteorins komponenter, nämligen att språk-
bruk är socialt förankrat, alltså att låta situationen vara utgångspunkten, blir det
dock meningsfullt att beskriva texter i termer av informell–formell eller, i en
modernare tappning, som engagerade–distanserade (termerna engagerad och
distanserad hämtade ur Nordberg 1996).10

Artighetsteori (Brown & Levinson 1987) är användbar för att belysa språk-
bruket i brev. Den innebär en möjlighet att man i en språkbruksbeskrivning tar
hänsyn till situationella faktorer och håller tanken levande om att 1800-tals-
människan orienterade sig språkligt i en verklighet som i teorin går att beskriva
i stilartstermer men utan att försöka klassificera det språkliga resultatet i någon
stilartstypologi. Brevskrivningen och språkbruket i breven kan tolkas i ljuset
av skribenternas strävan att upprätthålla den egna och mottagarens fasad. Be-
greppet fasad bygger på antagandet om språkbrukaren som en rationell aktör
vars språkliga agerande kan förstås utifrån Grices samtalsmaximer (1975).
Den sociokulturella kontext 1800-talets brevskrivning försiggick i och det
starkt stratifierade samhälle människor levde i krävde stor social medvetenhet.
Brevskrivningen kan ses som ett rationellt val av skribenten som grundar sig
på social konvenans, att följa de regler familjen ställt upp för brevskrivning,
betygande av vänskap osv. Språkbruket i breven kan i sin tur ses som resultatet
av ett val av skribenten att förhålla sig till den egna och mottagarens sociala
status i familjen, den personliga närhet skribenten och mottagaren hade och öv-
riga situationella faktorer. 

Resonemanget kan exemplifieras med tilltalsskicket under 1800-talet (se vi-
dare kapitel 8). Valet av tilltalsform signalerade den sociala relationen mellan
skribenten och adressaten eller mellan den talande och den tilltalade. Att tillta-
la rätt var viktigt. En adlig ung ogift kvinna tilltalades fröken medan en oadlig
tilltalades mamsell, ett skick som inte upplöstes förrän på 1860-talet. Detta är
exempel på tilltalsskicket betraktat i en statusdimension (Brown & Gilman
1960). Inom ramarna för vad som kunde betraktas som socialt lämpligt tilltal
fanns också möjligheten att variera tilltalet alltefter situation och vilken grad
av närhet man ville visa adressaten eller helt enkelt för att inte vara repetitiv.

9 Se den schematiska uppställningen av stilarter och varianter inom respektive stilart i Widmark
1991:163.
10 I stället för hänsynsfull (efter Tannen 1984) för Nordberg 1996 fram distanserad, vilket även jag
finner fungera bättre som motpol till engagerad.
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Brown & Gilman (a.a. s. 258) uttrycker det så att en solidaritetsdimension kom
in i tilltalsskicket för att differentiera tilltalet mellan jämlikar. Ett exempel på
situationellt betingad användning av tilltalet ges i Widmarks (1970:33) under-
sökning av komedin Svenska sprätthöken från 1737. Mellan manliga stånds-
personer var både I och ni som singulara tilltal gångbara i socialt hänseende
men användningen var situationellt betingad. I användes i formellare samman-
hang som i salongen medan ni användes i informellare situationer som vid
samtal på kaffehuset.

Ett sätt att variera tilltalet var att använda olika tilltalsord. Tillät relationen
duande fanns valet mellan du och tilltalsnamn eller smeknamn. En sannolikt
viktig del av tilltalsskicket var också hur tilltalsordet byggdes ut med bestäm-
ningar, alltså adjektivattribut som kära, lilla, goda eller bestämmarattributet
min före eller efter tilltalsordet. Valet av attributiv bestämning byggde troligen
på något för oss i dag mindre genomskinligt mönster och är sannolikt viktigare
och mer intressant än tidigare forskning visat. Bratt (1988:18) kallar dessa ad-
jektivattribut för relationsuttryck eftersom de anger hur brevskrivaren vill for-
mulera sin relation till adressaten. Lämpligt tilltal till vän eller jämställd var en-
ligt brevställarlitteraturen Älskade vän, till underordnad Bäste vän och till
överordnad Högtärade vän. Kerstin Thelander (2001:233) reflekterar i sin un-
dersökning av tre 1800-talsdramer av kvinnliga dramatiker kring användning-
en av adjektivattribut och menar att man genom valet av attribut kunde signa-
lera attityd och att kära/käre i samband med tilltal ofta verkar användas i an-
siktshotande situationer.

Tilltalet kan alltså belysas i två dimensioner: status och solidaritet. I relatio-
ner som byggde på ett ojämlikt statusförhållande var tilltalsskicket icke-reci-
prokt medan jämlika statusrelationer kännetecknades av ett reciprokt tilltals-
förhållande där valet av en ledig eller en mer formell form påverkades av situa-
tionen och närheten i relationen. Valet av tilltal betingades alltså av utomspråk-
liga faktorer.

Man kan också lägga en stilistisk aspekt på tilltalsskicket. Förutom själva
variationsaspekten, att alltså tilltalet varierade utifrån sociala och övriga situa-
tionella aspekter och därför kan belysas i exempelvis dimensionen informellt–
formellt, så finns i brev möjligheten att fånga in ytterligare fenomen som gör
tilltalet stilistiskt intressant, nämligen mängden tilltal och hur tilltalet används.
Tilltal kan förekomma både som en nödvändig del för att åstadkomma en full-
ständig sats och som ett påhäng efter, före eller inuti en sats, s.k. fritt tilltal (se
avsnitt 8.2). I det fria tilltalet finns därför en stilpotential. Man kan exempelvis
fråga sig om en rikhaltig användning av fria tilltal i brev bidrar till en mer en-
gagerad stil.
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3.4 Brevskrivning och skriftlighet under 1800-talet

Hur kan då familjebrevskrivningen belysas som en skriftpraktik? Hur såg
1800-talets skriftkultur ut? Vilka materiella och ideologiska betingelser verka-
de skribenterna under? I följande framställning om skriftlighet under 1800-
talet utgår jag på ett övergripande sätt från den modell som presenteras i Me-
lander & Josephson 2003:239 f. De belyser skriftlighet utifrån tre nivåer: sam-
hällelig nivå, textanvändning och textuell nivå. Deras perspektiv är textanvän-
darens och de utgår från frågan om hur man kan »beskriva och förstå att tal-
språk och muntlig kultur slår igenom i skriven sakprosa i olika genrer och vid
olika skeden» med utblick mot de senaste 250 åren. (En givande modell pre-
senteras också i Barton 1994:33 f.) Efter en kort genomgång av de olika nivå-
erna belysta i brevskrivningsperspektiv, diskuterar jag i separata avsnitt några
specifika kontextuella faktorer man bör ha i minnet när man beskriver brev-
språket under 1800-talet (3.4.1–3.4.4) och jag kommer också in på begreppet
muntlighet i text (3.4.5).

Brevskrivning och brevväxling vilar ytterst på tillgången på skrivmateriel
och de faktiska förutsättningarna att förmedla brev. Det industriella samhällets
framväxt under 1800-talet förändrade de materiella villkoren för genren på ett
sätt som gjorde att brevet kunde bli en textsort av försvarligt omfång. En
redogörelse för dessa yttre förutsättningar lämnas i avsnitt 3.4.1. 

På den samhälleliga nivån är det även relevant att lägga en genusaspekt på
brevskrivningen och brevväxlingen. Ideologiskt har kvinnan framhävts som en
bättre och naturligare brevskrivare antingen utifrån naturlagsargument eller
med avstamp i argument om att kvinnan inte var tyngd av lärdom och latin (se
avsnitt 2.1). Privatbrevet var dock en textsort som användes av både kvinnor
och män, och de materiella villkoren i form av skrivmateriel och brevförmed-
ling bör ha varit lika goda för båda könen. Det finns dock en annan materiell
skillnad mellan kvinnor och män som brevskribenter, och då handlar det fram-
för allt om tillgången på utbildning, som ju bör ha fått konsekvenser för den
språkliga utformningen av ett brev. Män och kvinnor hade p.g.a. olika möjlig-
heter till utbildning och olika läsvanor sannolikt ganska olika registerkompe-
tens. Detta förhållande diskuterar jag i avsnitt 3.4.2. 

På samhällelig nivå bör brevskrivningen ha varit en väsentlig del av 1800-
talets skriftkultur, åtminstone inom den enstaka procent av Sveriges befolk-
ning som utgjorde högreståndssamhället. Fram till mitten av seklet var brevet
den enda kommunikationsform som stod till buds, förutom muntligt bud, för
att meddela sig. Brevet bör därför ha haft ett högt nyttovärde som textsort. Brev
var dock inte bara en genre som var förankrad i samhället och kulturen p.g.a.
dess materiella, nyttobetonade funktion. Bevarade brevsamlingar vittnar om
att brevskrivningen inom högreståndssamhället också var ett verktyg för att
formera och vidmakthålla den egna gruppens värderingar och bidra till social
mobilitet (se avsnitt 2.1). Brevet inom högreståndssamhället kan alltså ges
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också en ideologisk belysning. Andra funktioner kommer i förgrunden vid ett
sådant betraktande, t.ex. att förmedla småprat, skvaller eller uppfostra sina
barn. Att därför endast koncentrera sig på brevets nyttofunktion skulle vara att
förenkla bilden för mycket. Vilka syften brevskrivningen kan ha haft diskute-
rar jag närmare i avsnitt 3.4.3.

Textens, eller i det här fallet brevets, användning utgör den andra betraktel-
senivån. En väsentlig fråga är här om texten används självständigt eller är be-
roende av ett muntligt sammanhang för att förstås. Det handlar alltså om dis-
tinktionen mellan egentext och satellittext (termer ur Larsson 1984, se diskus-
sion i Melander och Josephson 2003:249 f.). Ett brev är en självbärande text
men distinktionen är inte oväsentlig, eftersom man kan tänka sig att brev p.g.a.
intertextuella faktorer har drag av satellittext. En annan fråga är om tyst läsning
eller högläsning dominerar vid textanvändningen. Denna aspekt är viktig i för-
hållande till brevet, inte minst för de konsekvenser som själva formen för
läsande får för den språkliga utformningen. Brev höglästes i salongen, och
inom familjesfären bör en sådan användning ha varit möjlig, precis som andra
typer av texter kunde högläsas. Det är emellertid svårt att genom brevkommen-
tarer få upplysningar om huruvida brev verkligen höglästes. En annan fråga
som känns angelägnare och som tangerar den om högläsning är huruvida ett
brev lästes, tyst eller högt, av andra än den explicita mottagaren. Det verkar
nämligen som om privatbrevet var en inom den privata sfären tämligen öppen,
för alla tillgänglig, kommunikationskälla. Detta förhållande diskuterar jag i av-
snitt 3.4.4.

Den tredje nivån handlar om själva texten. Som jag ovan nämnde är skrift-
ligheten i förhållande till muntligheten väsentlig för brevets del, eftersom pri-
vatbrevet är en text med många muntliga drag. Muntlighet (orality) är emeller-
tid ett stort och otydligt begrepp. Havelock (1991:11) urskiljer följande bety-
delser hos begreppsparet oral och orality:

They charaterize whole societies that have relied on oral communication without the
use of writing. They also seek to identify a given type of language used in oral com-
munication. And finally, they are used to identify a given type of consciousness,
which is supposed to be created by orality or expressible in orality.

I avsnitt 3.4.5 diskuterar jag bara i begränsad utsträckning muntlighet i den
förstnämnda betydelsen, alltså muntlighet som ett kulturellt begrepp, som re-
presenteras av frontfigurer som McLuhan (1962), Havelock (1963), Lévi-
Strauss (1966) och Ong (1982). Inte heller den betydelse som kopplar muntlig-
het till medvetandeprocesser (se Chafe 1994) berör jag mer än indirekt. Det jag
främst har användning av är begreppet muntlighet förstått som det språk som
används i muntliga situationer och närmare bestämt hur muntlighet i denna be-
tydelse kan förstås när kanalen är skrift.
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3.4.1 Yttre förutsättningar för brevkommunikation under 
1800-talet

Postväsendet reformerades och moderniserades under loppet av 1800-talet
(den mest uttömmande posthistoriska översikten ges av Forssell 1936, se även
Grape 1941). Ett befordringssystem med fasta postlinjer och fler postanstalter
tog form.11 Den under 1600-talet etablerade postbondeinstitutionen12 upphörde
och även landsbygden fick del av en snabbare och mer effektiv postföring ge-
nom inrättandet av postexpeditioner. Postväsendet utnyttjade också de kom-
munikativa förbättringar som ägde rum kring mitten av 1800-talet, och med
varierande framgång användes postdiligenser, ångbåtar och kanaltrafik.13 Så
länge landsvägstransport var beroende av hästar som skulle föras på ofta un-
dermåliga vägar, var dock framgångarna vad beträffar snabbhet måttliga.14 Det
var med utbyggnaden av järnvägsnätet från slutet av 1850-talet som brev-
befordringen fick helt nya förutsättningar. 

En annan viktig faktor var att det blev billigare att skicka brev. 1855 beslu-
tades om enhetsporto vid inrikes brevväxling (Carlin 1975:110). Tidigare hade
befordringskostnaden bestämts av hur långt brevet skulle färdas. Frimärken in-
fördes och medelportot sattes till fyra skilling banco eller i riksmynt 12 ¼ öre,
vilket var jämförelsevis billigare än tidigare. Postintäkterna steg snabbt de föl-
jande åren på grund av dessa reformer (a.a.). 

Även den svenska pappersindustrins framväxt bör ha verkat gynnsamt på
brevskrivningen. Metoden att framställa papper genom att slipa trä, den s.k.
mekaniska pappersmassetillverkningen, blev en tekniskt användbar process i
slutet av 1850-talet och den kemiska massatillverkningen nådde Sverige på
1870-talet (Ambrosiani 1923:96, Clemensson 1944:81). Innan trä började an-
vändas som råmaterial användes främst linnelump som bereddes på handpap-
persbruk. Papperstillverkningen moderniserades med pappersmaskinen, den
s.k. långduksmaskinen. Den första maskinen i Sverige ställdes upp i Klippan
1832 (Clemensson 1944:76–78). Fram till mitten av 1850-talet fortfor dock an-
talet handpappersbruk att stiga (se Ambrosiani 1923:176 f. för tabell över
handpappersbruk i Sverige). 

Förutom Tumba bruk som tillgodosåg statens behov av papper fyllde de
mindre bruken lokala behov, t.ex. att förse domkapitlen med skrivpapper.
Mindre poster kanske såldes till befolkningen på orten eller till lanthandlare

11 Dock fanns vid seklets mitt endast 155 fasta postanstalter, att jämföra med drygt 4 000 hundra
år senare (Nylander 1963:5–8).
12 Skatte- eller kronobönder med skyldighet att transportera post vissa bestämda sträckor (Forssell
1936:106 f. och 219 f.). 
13 Ångbåtstrafik i kustfart togs i bruk 1835 och blev vid mitten av 1800-talet ett alternativ till lands-
vägstransport längs kusterna (Grape 1941:59 f.). Post kunde även transporteras vattenvägen längs
kanaler med början 1822–1832, då Göta kanal öppnades.
14 Posthastigheten för vanlig post var drygt en timme/mil och sträckan Stockholm–Ystad (72 mil)
tog fyra dygn (Forssell 1936:223). 
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(a.a. s. 58). De flesta småbruken tillverkade också endast ett fåtal sorters pap-
per (a.a. s. 60). Man får därför räkna med att papper importerades från främst
Holland, Frankrike och England. 

3.4.2 Brevskrivningen i genusperspektiv

Brevskrivning är en aktivitet som verkligen förknippas med 1800-talsfamiljen
och högreståndskulturen15 och familjen och det privata är begrepp som för-
knippas med det tidiga 1800-talets begynnande samhällsomvandling. På ett
ideologiskt plan fokuserades hemmet och familjen som samhällets grundval.
Denna ideologi återkom i såväl de olika politiska åsiktsriktningarna som inom
den religiöst ortodoxa förkunnelsen och väckelserörelsen.16 Vid seklets mitt
genomfördes konkreta reformer avsedda att reglera rättigheter och skyldighe-
ter å ena sidan mellan staten och familjen och å andra sidan med avseende på
individens förhållande till familjen och samhället (exempelvis folkskolestad-
gan 1842, ogift kvinnas myndighet 1858, näringsreformer 1846 och 1864). Det
är på förhållandet mellan det offentliga och det privata som Habermas’ (1988)
välkända teori om det borgerliga samhället bygger och själva medelklassbe-
greppet förknippas just med det tidiga 1800-talet (se antologin Bourgeois So-
ciety in Nineteenth-Century Europe 1993).

Kvinnan har i mycket blivit en symbol för 1800-talets hemliv eftersom kvin-
nan hade sin möjlighet att verka och uttrycka sig väsentligen inom hemmets el-
ler den privata domänens ramar (se A History of Private Life, vol. 4, 1990 och
Ulvros 1996). Synen på mannen och kvinnan som ämnade för olika uppgifter
och att kvinnans plats var i hemmet bottnar framför allt i en religiös föreställ-
ning om en väsensskillnad mellan kvinnor och män som kommer ur en religiös
tradition (Qvist 1969:12). Den uttrycks i det kristna treståndsschemat17 och har
spritts genom hustavlan som förekom i katekesutgåvor från 1600-talet och
framåt.18 Vid katekesrevisionen i början av 1800-talet förändrades hustavlans
innehåll i riktning mot tydligare normer för relationerna inom hushållsståndet.
Lindmark (1993:69) menar att de förändringar som gjordes vid katekesrevisio-

15 Se exempelvis Chotard-Lioret 1983.
16 För en översikt, se A History of Private Life 1990, vol. 4 s. 99 f. och Qvist 1969.
17 Det andliga ståndet, det politiska ståndet och hushållsståndet. Treståndsläran emanerar från den
lutherska tvåregementsläran, som indelar tillvaron i ett andligt och ett världsligt regemente genom
vilka Gud regerar kyrkan och staten. Treståndslärans tredje stånd, hushållsståndet, kan betraktas
både som ett andligt och ett världsligt regemente, »ett samhälle i miniatyr, där husbonden upprätt-
håller såväl andligt som världsligt regemente över sina barn och sitt tjänstefolk» (Lindmark 1993:
66).
18 Hustavlan utgjordes av ett antal bibelord som gav religiös sanktion åt den bestående samhälls-
ordningen. Den förmedlade en samling normer för de sociala relationerna inom respektive stånd,
exempelvis relationen mellan föräldrar och barn. Kvinnans tillvaro reglerades av hushållsståndets
normer för kvinnan som dotter, maka, mor och husmor. Hustavlan användes som en referensram
vid exempelvis predikningar och husförhör (Pleijel 1970:37 f.).
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nen förstärkte en patriarkal ideologi med betoningen av hushållet och relatio-
nerna inom detta.

Från 1840-talet och fram till representationsreformen 1866 befann sig kyr-
kan liksom samhället i en brytningstid. Den dominerande föreställningen var
fortfarande den om hushållsståndets familjemönster men den liberala ideolo-
gin började på allvar utgöra ett hot mot den lutherska synen på att människan
som medlem av det världsliga ståndet har sina givna plikter (Åsbrink 1962:153
f. och 256 f.). Inom kyrkan uttrycktes en misstro mot denna samhällsrörelse
och en oro för att familjelivet – samhällslivets centrum – kunde raseras. I detta
läge fördes kvinnan fortsatt fram som familjens centrum, utan strävanden efter
frigörelse. Denna emancipationsfientliga syn fick en förstärkning i den ny-
evangeliska väckelsen på 1850-talet, genom de s.k. roseanerna (a.a. s. 255 f.).

Man kan alltså betrakta 1800-talets hemmiljö i högreståndskretsar som en
miljö som var utsatt för ett starkt ideologiskt tryck, kanske främst från kyrkan.
Det var viktigt att manifestera sina sociala positioner inom familjen, vilket sä-
kert har betydelse för hur familjemedlemmarna valde att framstå som skriben-
ter. Speciellt kvinnans vetskap om vilken social roll som var eftersträvansvärd
och gångbar bör inte underskattas. 

Kvinnors och mäns olika levnadsvillkor i 1800-talets högreståndssamhälle
innebar att de verkade i olika språkmiljöer. Detta och den faktiska skillnaden i
möjligheter till utbildning är något som bör ha bidragit till en egentlig språk-
klyfta mellan könen. Loman (1985) diskuterar manliga och kvinnliga ideal i en
pilotstudie av privata brev från 1800-talet (se även avsnitt 2.1). De brev skrivna
av kvinnor som han undersökte fann han vara mer naturliga och talspråksnära
medan män verkade ha ett större behov av att framträda i en roll. Han hänför
denna skillnad till mäns och kvinnors olika registerkompetens och till den
ideologiska uppfattningen att det inte anstod en kvinna att förställa sig (Loman
1985:151 f.). De brev jag undersökt uppvisar en delvis motsatt bild. Detta visar
dels att 1800-talets språkmiljöer var olika och att det kan vara stor skillnad
mellan brev från exempelvis en liberal sekulariserad borgerlig miljö och brev
skrivna i en strängt kristen miljö, för att ta två ytterligheter. Dels visar det att
kvinnoidealet, som inte är entydigt, framträder i privatbreven och alltså bör ha
avseende på språkbruket.

Skillnaden i språkmiljöer kan belysas utifrån retorikens reella plats i 1800-
talssamhället. Brevgenren har traditionellt varit en genre där retoriken övats
och utövats. I avsnitt 2.1 redogjorde jag för undersökningar som pekar på att
retoriken fick minskad betydelse i normen för brevskrivning men den kan ut-
ifrån allmänspråkliga och genremässiga utgångspunkter ändå sägas ha haft be-
tydelse. Argument för denna ståndpunkt kan också hämtas i läs- och skrivkul-
turen. 1800-talets samhälle var i många stycken retorikbelastat, genom kyrkans
dominans inom samhälle, familj och läskultur och genom lärdomsskolan. 

Det är på sin plats att säga att det givetvis inte går att sätta retoriken i ett mot-
satsförhållande till samtalskulturen eller att betrakta retoriken som den ena po-
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len i en dikotomisering mellan skriftlig och muntlig framställning. Flera nivåer
av det retoriska schemat19 är viktiga ingredienser i prototypen för det bildade
samtalet inom salongskulturen och många retoriska språkdrag uppfattar vi ock-
så som typiskt muntliga drag (exempelvis retoriska figurer som utrop, tilltal
och frågor). Brevskrivning är i själva verket en retorisk handling om man med
retorik menar att använda språkliga verktyg för att i en given situation uppnå
ett syfte. Betraktar man emellertid retorikens domäner i 1800-talssamhället i
ett stilartsperspektiv kommer det skriftspråksbundna språk som möter i starka
samhällsinstitutioner som kyrka och lärdomsskola i blickfånget och det är den
utgångspunkt jag har i följande framställning. 

En diskussion av retorikens plats i manligt språkbruk tar naturligt sin av-
stamp i latinet och dess status i 1800-talets samhälle eftersom retorikundervis-
ningen hade sin självklara anknytning till undervisningen i latin. Behärsk-
ningen av latin hade under hela seklet en faktisk betydelse. Ända fram till 1891
krävdes latin i studentexamen för tillträde till universitet. Så länge latinet fun-
gerade som en inträdesbiljett till högre utbildning kan det alltså betraktas som
ett maktverktyg och en pragmatisk resurs. Latinet behöll också sin dominans i
läroverket under hela 1800-talet. 1849–50 infördes reallinje som ett led i att ge
de naturvetenskapliga ämnena en position jämsides med latinet och som ett
första steg mot att skapa en enhetsskola. Vad som inte reglerades var hur refor-
men skulle genomföras eller se ut, hur läroplanen skulle utformas eller vilka
metoder som skulle användas (Wennås 1966:66 f.). »Staten beslöt befordra
den högre realutbildningen men på ett sådant sätt att den klassiska fördenskull
inte formellt behövde bli lidande» (a.a. s. 67).20

Vilken ställning retoriken hade i skolundervisningen under 1800-talet råder
det emellertid delade meningar om. Lötmarker (1997:8) menar att det finns en
enighet i den tidigare forskningen om att retoriken som sammanhållet ämne
fick ett sämre rykte och till slut försvann från skol- och universitetsundervis-
ningen någon gång under 1700- och 1800-talen. Hon konkluderar efter en ge-
nomgång av årsredogörelser för läroverken och läroböcker som användes inom
undervisningen 1860–1895 att det inte finns stöd för en sådan uppfattning. Re-

19 Det retoriska schemat sönderfaller i olika språkliga nivåer och aspekter: i vad man vill åstad-
komma med det talade eller skrivna (retorikens indelning i docere, movere och delectare), i de
slags argument man använder sig av för att åstadkomma detta (ethos, pathos, logos), på textnivå i
dispositionen enligt det brevretoriska mönstret (salutatio, exordio, narratio, petito, conclusio), i
den språkliga utformningen och stilistiska utsmyckningen, dvs. den del av retoriken som benämns
elocutio, av vilken väl stilistiken får betraktas som en utlöpare, samt i vilken roll man skriver. Re-
torikens terminologi behandlas bl.a. i Johannesson 1983 och 1986, Vossius 1986, Hansson 1988,
Hellspong 1992, Strömquist 1996, Cassirer 1997.
20  Talande är hur Uppsala katedralskola löste de direktiv som följde under 1850- och 60-talen. Ka-
tedralskolan fick dispens från kravet i 1856 års skolstadga om att franska skulle vara första främ-
mande språk och när sedan tyska 1865 blev grundläggande språk som skulle läsas från första klass,
löste man detta till latinets fördel genom att låta även förstaklassarna, där latinet p.g.a. samläsning
mellan latinlinjen och reallinjen fallit bort, omfattas av latinstudier. På så sätt kom latinstudierna
att behålla en överlägsen ställning (Samuelsson 1952:387 f.).
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torikens traditionella övningsprogram med uppsatsskrivning och kombinatio-
nen av textanalys och textframställning och av muntliga och skriftliga övning-
ar levde fortfarande kvar och det retoriska schemat återfanns också i sin helhet
i de läroböcker hon undersökt (a.a. s. 87). Det som försvann var den uttryckliga
användningen av termen retorik, inte innehållet i undervisningen (a.a. s. 25 och
92). Retoriken som implicit norm gäller ju som diskuterats även brevnormen.
Lötmarkers undersökning behandlar en senare period än den som står i blick-
fånget här men det finns all anledning att förmoda att förhållandet gäller även
för den tidigare halvan av 1800-talet. (Se även Hansson 2003d och Lötmarker
2004.) En betydelsefull lärobok i retorikens grunder är Vossius’ Elementa
Rhetorica som utkom i 24 upplagor på latin och svenska från 1600-talet fram
till mitten av 1800-talet (enligt förordet till den översatta och av Hansson ut-
givna utgåvan från 1990). 

Flickskolornas kursplaner visar att latinet var en viktig skiljelinje även när
det gäller modersmålsinlärningen (Kyle 1972:40 f.; se även Heckscher 1914;
en redogörelse för svenskundervisningen i läroverken under 1800-talet finns i
Tarschys 1955). För både pojkar och flickor var de formella momenten stav-
ning och interpunktion viktiga liksom grundläggande grammatik. Flickskolan
kunde emellertid utforma svenskämnet på ett annat sätt än läroverket eftersom
inlärningen inte kopplades till inlärningen av latin. Större vikt fästes vid väl-
läsning, talövningar och muntliga framföranden i flickskolan, liksom litteratur-
läsning med analys. Målsättningen med modersmålsinlärningen speglar också
bildningsmålet. I inlärningen skulle fantasin övas upp och känslan odlas. När
det gäller textbearbetning var dispositionsteknik ett uttalat mål för pojkarna;
det ingår däremot inte i målsättningen för flickskolans uppsatsskrivning (se
även bearbetning av Kyle i Florin & Johansson 1993:124).

Kvinnor hade alltså inte samma explicita förankring i retoriken, men som
Hansson (1995:88) påpekar i en studie om 1600-talskvinnan Beata Rosenhanes
övningsböcker bör även kvinnor ha mött retoriken eftersom denna var grund-
läggande för alla typer av bokliga studier. Hon framhåller att det är ett förhål-
lande som man måste ha kunskap om för att upptäcka. »Och eftersom osynlig-
görandet av allt att döma var systematiskt, dvs. betingat av att den studerande
var av kvinnligt kön, blir detta samtidigt en del av förklaringen till varför man
i forskningen om kvinnors studier inte noterat de retoriska inslagen» (se även
Hansson 1993). Detta är ett förhållande som man kan ha i åtanke även när det
gäller kvinnors bokliga studier under 1800-talet, inte minst p.g.a. kyrkans fort-
satta dominans inom samhällslivet. De religiöst-retoriska inslag som förmed-
lades genom predikningar, skrifter och i texter avsedda för husförhör var en del
av människors vardag (om predikostilens historia, se Wifstrand 1943; en kor-
tare översikt ges i Wallgren Hemlin 1997). 

Även om alltså den explicita användningen av retoriska stilmedel inom nor-
men för brevskrivningen minskade bör män som genomgick lärdomsskolan ha
haft en aktiv förståelse för retorikens användningsområden och en faktisk
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språklig kompetens att använda sig av den i en textgenre som historiskt sett har
en nära anknytning till retoriken. Kvinnor förvärvade en åtminstone passiv för-
ståelse för retoriska mönster genom den religiösa läskulturen, predikningar och
kanske även genom egen undervisning.

3.4.3 Syften med brevskrivningen

I synen på 1800-talsbrevskrivningen är det befogat att tala om olika brevkultu-
rer. Brevkultur förstår jag i vid mening som hela den sociala, kulturella och
textuella kontext som omger brevskrivningen. Den litterära offentligheten kan
sägas innefatta en sådan specifik brevkultur. En annan, minst lika betydelse-
full, är vad man populärt brukar benämna amerikabrevväxlingen, den brevkul-
tur som uppstod till följd av den omfattande emigrationen till Nordamerika.
Högreståndskulturens brevskrivning är den som väckt störst intresse men även
inom allmogekulturen bör det vara möjligt att ringa in en brevkultur. 

Det är viktigt att framhålla dessa skillnader i miljö eftersom syftet med brev-
skrivningen och de rumsliga och tidsmässiga villkoren liksom de textuella re-
ferensramarna sannolikt skiljer sig mellan olika brevkulturer. Myrdal (1991:
12) har framhävt bondedagbokens funktion som livsstrukturerare och som ett
uttryck för den förändrade tidsuppfattningen inom bondesamhället. Denna
funktion kan jämföras med dagboksfunktionen inom högreståndssamhället
med dess tangering av den romantiska uppfattningen om introspektion. Skill-
naden mellan bondedagbokens dagliga notiser och exempelvis högrestånds-
kvinnans inlevelsefulla redogörelser kan förklaras utifrån denna skillnad i
funktion, eller med Myrdals (a.a. s. 14) ord »att med dagböckerna som belägg
hävda böndernas generella okänslosamhet är att sakna insikt i bondedag-
böckernas funktion, det är ungefär som att döma kamrerns känsloliv efter hans
räkenskaper».

Som jag framhöll i det inledande kapitlet är högreståndsfamiljens brevskriv-
ning intressant i detta perspektiv, eftersom den bör ha varit vägledd av flera
syften. I resterade delen av detta avsnitt diskuterar jag vilka övergripande kom-
munikativa funktioner brevväxlingen inom en familj bör ha haft. Jag bortser
från brevskrivningens eventuella reflexiva funktion. (En psykologisk för-
klaringsmodell på dagboksskrivande prövas av Svenske 1993.)

En inte oviktig omständighet i sammanhanget är just att brevet före 1850-
talet (då telegrafen togs i bruk) var det enda sättet att kommunicera på avstånd
om man bortser från muntligt bud. Brevet som fysiskt objekt måste ha kunnat
fungera som ett kvitto på att omständigheterna för avsändaren varit sådana att
brevväxlingen fungerat. En överordnad funktion kan därför sägas vara att skri-
va, att hålla igång en skriftväxling. Detta kan kallas brevets rituella funktion.

Eftersom brevet var det enda sättet att på ett mer omfattande sätt kommuni-
cera på avstånd bör nyttofunktionen ha varit framträdande. »What is a letter in
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its simplest form? It is a message written by one individual to another indi-
vidual who is far away. This writing – a substitute for directe speech, which
distance has made impossible – has a utilitarian value, directly linked to daily
life» (Bossis 1986:63). Brevet ersätter den muntliga interaktionen och har där-
med en direkt koppling till vardagslivets informationsutbyte. Detta kan kallas
brevets informativa funktion.

Hasselberg (1998:85) intresserar sig för brevets informationsvärde och ser
brevkorrespondensen som uttryck för vad hon benämner brukskommunikation
där brevet vanligen har ett definierat ärende. Otvivelaktigt är den informativa
funktionen väsentlig men jag ställer mig tveksam till om brev generellt sett har
ett eller flera definierade ärenden. Minst lika viktigt är nog brevet som
gemenskapsersättare, som ett substitut för den sociala sidan av interaktionen.
Detta kan kallas brevets sociala funktion.

En funktion som måste framhållas är den normförmedlande. Denna avser
både den innehållsliga och den språkliga aspekten av ett brev. Att skriva brev
var ett sätt att etablera och upprätthålla kontakter eller sociala nätverk. Brev-
skrivning kan i denna mening ses som ett sätt att underhålla och utveckla det
som efter Bourdieu benämns socialt kapital (se Bourdieu 1987 och Broady
1997), alltså förbindelser i form av släktrelationer och vänskapsband, relatio-
ner som sammantaget verkar som ett sammanhållande kitt inom en social
grupp och i förlängningen som vidareförmedlare av gruppens normer och vär-
deringar. Slutligen bör brevets minnesfunktion nämnas. Under 1800-talet fro-
dades en minneskult. Det var exempelvis på modet att föra dagbok (Sjöblad
1991:15). Det faktum att mer eller mindre kompletta familjekorrespondenser
finns bevarade visar att själva samlandet var värdefullt: 

family correspondences are always the result of a process of construction that entails
sorting, scrapping and keeping. The very existence and make-up of a family cor-
respondence represents a record of the series of actions which, over generations,
have conserved one portion of all the letters written and received as fit witnesses to
the family identity (Chartier 1997a:18).

Både författandet av självbiografi och vittnesmål om samlandets värde finns
exemplifierade i den familj som i denna avhandling blir föremål för undersök-
ning (se avsnitt 4.4.2).

Så länge brevkommunikationen hade ett syfte att fylla i samhället, inom fa-
miljen för att upprätthålla kommunikationen, för att utbyta information och
som ersättning för den sociala samvaron och utåt sett som ett verktyg för att
upprätthålla sociala kontakter och att markera en kulturell tillhörighet, bör det
ha varit en eftersträvansvärd kunskap att behärska brevskrivningens normer,
dvs. besitta en språkliga kompetens som innefattade en anpassning mellan syf-
te, ämne, språk och stil. I brevet gav man uttryck för det man annars skulle ha
gjort i en muntlig interaktion, och man gjorde det utifrån de sociala och kultu-
rella normer som omgärdade eller vägledde familjemedlemmarnas sociala in-
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teraktion och brevskrivningen som social aktivitet. Man kunde därvid ta hjälp
av genrens textmönster och de språkliga register man behärskade.

3.4.4 Brevet som en öppen kommunikationskälla

Utifrån flera aspekter kan man betrakta det privata brevet som en offentlig text
inom den privata domänen. Att det privata brevet under 1800-talet betraktades
som en text avsedd för hela familjekretsen är omvittnat. Ulvros (1996:24) gör
denna iakttagelse i sin undersökning av kvinnliga brevskrivare inom den syd-
svenska borgerligheten 1790–1870 och säger att »Man kan tänka sig att brev
kanske främst betraktades som en typ av nyhetsförmedlare, liksom tidningar,
och att det individuella och privata endast i andra hand associeras med brev-
korrespondens». Man kanske inte behöver rangordna brevfunktioner, här mel-
lan det informativa och det sociala, och man kanske inte heller behöver likna
massmediet tidning vid ett privat brev. Ändå kan nog denna liknelse fungera
för att säga något om spridningen av ett brev, att det cirkulerade i familjen eller
vänkretsen. Brevskrivaren Carolina Winberg som brevväxlade med ärkebisko-
pen Henrik Reuterdahl var rädd att hennes brev skulle användas som embal-
lage och vädjade också i breven att han inte skulle låta någon annan läsa dem.
Ulvros (a.a. s. 26) menar att kommentarer som dessa pekar på att det personliga
brevet inte var så privat som vi i dag kanske föreställer oss. I en diskussion om
den handskrivna självbiografin (en genre som har vissa beröringspunkter med
det privata brevet) och dimensionen privat–offentlig, gör Haettner Aurelius
(1991:19) distinktionen privat–handskriven, offentlig–tryckt och säger om den
privata texten »att texten är avsedd för skribenten eller denna person mycket
närstående människors ögon» och om den offentliga texten att den är »offentlig
i den meningen att texten kunnat läsas av många». Hon för detta resonemang
vidare eftersom uppdelningen inte fungerar så enkelt vad beträffar den hand-
skrivna självbiografin men karaktäristiken om vem texten är avsedd för passar
väl in på familjebrevet. Det privata rör snarast familjens gräns mot det offent-
liga, men fungerar inte som gränsdragare inom familjen. Ytterligare ett exem-
pel på detta förhållande är att i exempelvis Frankrike hade mannen laglig rätt
att läsa brev adresserade till hustrun, ett faktum som debatterades under
1880-talet (Perrot & Martin-Fugier 1990:172).

I en diskussion om Thekla Knös och salongslivet pekar Mansén (1993:72)
på symboliken i att brevet liksom salongen fungerade som gränsöverskridare
mellan det vardagliga hemlivet och salongens privata offentlighet. Brevet var
en erkänd konstform samtidigt som det var ett medel för vardaglig kommuni-
kation. Genom att brev spreds i vänkretsen eller höglästes i salongen blev det
privata delvis offentligt. 

Även i en vidare krets, utanför familj och salong, finns vittnesbörd om denna
brevets dubbla funktion och en vetskap om att brev inte betraktades som av-
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sedda endast för mottagaren. Exempelvis Carl Christoffer Gjörwell uttrycker i
ett brev till Patrick Alströmer 1777 oro för och förbehåll mot att hans brev skul-
le spridas till en vidare krets (Sylwan i Gjörwell 1920:xxxvii f.).

Vetskapen om att ett brev kanske skulle nå en större publik genom cirkula-
tion i vänkretsen eller högläsning i salongen talar egentligen för samma sak
som att brevet var en öppen kommunikationskälla inom familjen, nämligen att
begreppet privat måste förstås mot bakgrund av denna öppenhet i brevkommu-
nikationen. Det privata får alltså förstås just som den privata domänen gent-
emot den offentliga, snarare än som en gränslinje mellan de olika relationerna
inom en familj eller en vänkrets.

Man kan också fråga sig om det hos brevskribenter i högreståndskretsar
fanns en tanke på att publicera sina brev.21 Habermas (1988:69) säger om
brevet och andra självbiografiska genrer under 1800-talet att den subjektivi-
tet de förmedlar redan är relaterad till publiken och att »Ursprunget till detta
århundrades typiska genre och egentliga litterära skapelse, den borgerliga
romanen och den psykologiska skildringen i självbiografisk form, låter sig
sålunda förklaras ur brevväxlingens och dagbokens direkt eller indirekt pub-
liceringsrelaterade subjektivitet». Habermas för här fram tanken på att en
brevsvit eller en dagbok redan från början varit tänkt att publiceras och att
det subjekt som texten förmedlar är utformat i vetskap om detta. Den tidigare
nämnde Gjörwell samlade privatbrev för publicering22 och i ett brev från
rikshistoriograf Anders Schönberg till bergsrådet Adlerwald (Schönberg
1920:75) finns just en sådan uppgift om ett brev som inte bara skickats till
Gjörwell utan även till bankokommissarien Bengt Bergius, som gjorde av-
skrifter av bl.a. brev (för en uppfattning om Bergius’ avskrifter, se registret
till Bergianska brevsamlingen, Holmberg 1938). Att brevskrivare hade pub-
licering i åtanke är givetvis ett förhållande som är svårt att belägga, men mot
bakgrund av att brev gärna cirkulerade i vänkretsar och att det dessutom
fanns en vurm för det självbiografiska skrivandet (se avsnitt 3.4.3) kan man
tänka sig att i någon mening offentliga personer som var drivna skribenter
funderade i sådana banor.

3.4.5 Muntlighet i skrift

Ramen till följande diskussion om muntlighet i skrift i betydelsen ett talspråks-
nära språk har jag hämtat från Chafe (1982:36 f.), som menar att skillnader
mellan tal och skrift kan hänföras till att tal- och skrivprocessen är olika. Dels
talar vi snabbare än vi skriver, dels innebär en muntlig situation interaktion. Se

21 I Sverige hade brevsamlingar börjat publiceras redan på 1700-talet (t.ex. En stockholmskrönika.
Ur C. C. Gjörwells brev 1757–1778, utgivna 1920).
22 Den Swänska Mercurius 1755–1765, Nya Lärda Tidningar 1774–1775, Samlaren 1773–1778
(Lundstedt 1969).
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annars Melanders & Josepsons (2003:256 f.) klargörande diskussion av munt-
lighet i förhållande till textstruktur och stil.

Omedelbarheten och snabbheten i det talade språket får syntaktiska och lexi-
kala konsekvenser. Det muntliga språket kännetecknas av att vara fragmenta-
riskt, ofullständigt och syntaktiskt enklare. Talspråket skulle alltså vara ett av-
tryck av att vi tankemässigt inte hinner organisera innehållet på något mer kom-
plext sätt. Skriftspråket kännetecknas däremot av informationstäthet. Skriftens
långsamhet leder till ett mer komplext språk eftersom vi tankemässigt hinner
organisera och strukturera innehållet på ett annat sätt än när vi talar. 

Som speciellt talspråkliga språkdrag brukar nämnas: på ordnivå flerordiga
fraser i stället för skriftens flerledade sammansättningar och verbalsubstantiv,
användningen av värderade och förstärkande adjektiv och adverb, en rik an-
vändning av pronomen och talarattitydsadverbial, liksom över huvud taget en
användning av småord (Liljestrand 1993:150 f.). På syntaktisk nivå brukar kor-
ta satser, sidoordning, huvudsatsegenskaper även hos bisatser, få satsförkort-
ningar, emfatisk omskrivning och dubbel satsdel vara språkdrag som framhävs
(bl.a. Linell 1998:53).

Drag som brukar anges som typiska för spontant talspråk (här hämtade ur
Liljestrand 1993:150) är strukturbrytande pauser och tvekljud, fonologiska och
morfologiska felsägningar, utelämning av viktiga satsled, avbrott, ändringar,
upprepningar, anakoluter (strategibyte), lexikaliska felsägningar, samman-
blandning av konstruktioner, samt störningar på innehållsplanet och interaktio-
nella störningar.

Muntlighet i skrift förstådd som ett talspråknära språk på lexikal, morfolo-
gisk och syntaktisk nivå brukar benämnas verbalstil (om verbalstil, se Einars-
son 1978). Det är svårt att ha ens en preliminär uppfattning om huruvida eti-
ketten verbalstil passar in på ett privatbrev från 1800-talet. Sannolikt måste
brevspråket sättas in i den övriga skriftspråksutvecklingen, som pekar mot ett
i mindre grad talspråkspåverkat språk åtminstone fram till 1850-talet (Petters-
son 1992, Svensson 1997, Lagerholm 1996 och 1999). Kvinnors och mäns oli-
ka registerkompetens är sannolikt också av betydelse.

Motsvarigheten till de för spontant talspråk karaktäristiska dragen är kanske
inte de mest framträdande muntliga dragen i ett brev men man bör för den skull
inte bortse från dem, speciellt i ljuset av att brevskrivningen troligen fick mer
differentierade funktioner under 1800-talet och sannolikt var en integrerad del
av vardagen som skulle konkurrera med andra bestyr. Man får här betrakta
både det färdiga resultatet och de synliga redigeringar som gjorts i texten.
Skriftliga motsvarigheter till tvekpauser och pausutfyllande ord kunde vara
»vad skulle jag nu säga»; »jag menar vad heter det nu» hos en medvetet eller
omedvetet talspråksefterliknande skribent. Morfologiska felskrivningar eller
en omedvetetenhet om morfologiska skillnader mellan tal och skrift är inte
oväsentliga under den undersökta tiden, så var t.ex. skillnaden i användningen
av plurala och singulara verbformer i skrift respektive tal levande (se Larsson
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1988), likaså skillnaden i användning av lång- och kortformer, t.ex. taga-ta (se
Östman 1992). Utelämning av satsled och upprepningar liksom avbrott, strate-
gibyte och sammanblandning av konstruktioner kan vittna om hastigt skriven,
oplanerad och oredigerad text. Interaktionella störningar i brevkommunikation
rör på ett makroplan reciprociteten i brevväxlingen men om man nöjer sig med
att betrakta skrivögonblicket för avsändaren är det inte ovanligt att i brev läsa
fraser som »jag blev nu avbruten av», »jag hör nu röster i tamburen». Detta för-
anleder att brevskrivningen för tillfället avbryts, vilket sedan i sin tur kan leda
till att ett tema inte återupptas. Över huvud taget vittnar språkdrag som dessa
om att skribenten haft kort tid för planering och redigering samt att skriften har
något av av talets situationsbundenhet över sig.

Chafes andra distinktion mellan skrift och tal handlar om interaktionen i
kommunikationen och kan sammanfattas med dikotomin distanserat–involve-
rat. I skriftspråk handlar det om att lösgöra språket från det situationsbundna
och specifika. Ett typiskt distanserande drag han nämner är passivkonstruktion.
Det muntliga språket kännetecknas däremot av engagemang eftersom talspråk
innebär att den som talar i större eller mindre utsträckning interagerar med den
hon talar med/sin publik. 

Denna del av begreppet muntlighet är troligen det som närmast avses när
man karakteriserar brevet som muntligt och den typ av interaktion som avses
är samtalet. Uppfattningen om det privata brevet som den skriftliga motsvarig-
heten till ett samtal har rötter i det antika brevidealet och har över det medeltida
Ars Dictaminis förmedlats till nyare tid och format synen på brevet och brev-
skrivning. Följande synteser av brevdefinitioner är från början hämtade ur an-
tika arbeten: »A letter is one half of a dialogue or a surrogate for an actual dia-
logue; In it one speaks to an absent friend as though he were present.»23

Det handlar om muntlighet förstådd som dialogiskhet, en syn på brevet som
den ena halvan av en dialog eller som ersättning för ett samtal, att man i brevet
talar till en vän som om han vore närvarande. Brevet ska ge illusionen av sam-
varo. På ett makroplan handlar detta (som ovan nämnts) om brevskrivningens
reciprositet, med andra ord att brevskrivningen resulterar i en brevväxling vars
innehåll kan ses som turerna i ett samtal. Inom samtalsforskningen har det
privata brevet uppmärksammats i ett övergripande textuellt och situationellt
perspektiv: »Letter writing involves interaction at a distance in both space and
time. Consciousness and language are handled in ways that depart somewhat
from the norms of conversation, but less radically than with most other kind of
writing» (Chafe 1994:271). Det som skulle skilja brev från andra typer av text
är att brev återskapar något av samtidigheten i konversationen, vilket leder till
en engagerad stil, till skillnad från andra typer av skriven text som, p.g.a. att
produktions- och användningskontexterna inte sammanfaller, sägs känneteck-
nas av en distanserad stil (Chafe 1982:36 f.). Synen på stilen i privatbrevet som

23 Malherbe 1988:12.
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engagerad framkommer även i Bibers (1989 och 1994) genreinriktade forsk-
ning. Lehti-Eklund (1990:82–83) motiverar valet av brev som undersöknings-
objekt i sin undersökning om konnektiver just utifrån denna syn på muntlighet
(se ovan). 

Innehållsmässigt handlar dialogiskhet om att vända sig till adressaten, att in-
tressera sig för hennes liv, ställa och svara på frågor, dvs. skapa dialog, inte
monolog. På ett formmässigt (och stilistiskt) plan kan denna form av muntlig-
het kallas extern dialogiskhet (Josephson 1997:34 f.),24 dvs. författaren vänder
sig direkt till en person med referens utanför texten. Motsatsen är intern dialo-
giskhet (a.a.), alltså en inomtextuell dialog (vilken i och för sig inte är otänkbar
i brev, t.ex. vid återgivningen av ett samtal med hjälp av olika typer av anfö-
ring). Exempel på språkdrag som kan bidra till att ge denna illusion av närhet
och direkthet är det direkta tilltalet, frågor och utrop. Andra exempel på inhe-
renta dialogiska drag i brevet är textdispositionen med en hälsningsfras och en
signatur som ersättning för det muntliga mötets hälsningsritualer (Teleman
1990).

Jag ställer mig tveksam till att utmåla brevet som motsvarigheten till samta-
lets turtagning och att brevväxling förutsätter att man reagerar på varandras bi-
drag. En brevväxling förutsätter visserligen att båda parter skriver men det är
knappast en nödvändig förutsättning att man ger ämnesmässig respons eller att
man skriver växelvis. Vidare är textstrukturella drag som tilltal och frågor, kan
man påstå, genretypiska för brevet, men förekomsten av dessa språkhandlingar
i sig är inte signaler om en övergripande muntlig eller talspråksnära stil. Ett sätt
att förstå förekomsten av denna typ av språkhandlingar är att se dem som en
naturlig del av brevtexten som tillkommit p.g.a. skillnaden mellan produk-
tions- och användningskontext (Chafe 1982, Nystrand 1986, Teleman 1990).
Brevskrivningen bär i idealfallet talets interaktivitet men eftersom kontexterna
i vilka ett brev skrivs respektive läses är olika måste man i brevtexten bygga in
sådana språkdrag som i användningskontexten uppfattas som naturliga i ett
samtal. Den allmänna karaktäristik av muntlighet och skriftlighet i text som
Melander & Josephson (2003:257) ger känns synnerligen relevant för privat-
brevet: »’Spår’ av muntlighet eller skriftlighet kan finnas på både strukturell
nivå, dvs. dispositioner, textmönster och återkommande textuella grepp, och
på språkets lägre nivåer, dvs. i meningsbyggnad, ordval och ordböjning. De be-
höver inte följas åt.»

24 Josephson (2000:2) talar i anslutning till den form av muntlighet i text där avsikten är att åter-
spegla muntliga framställningsformer om »det vidare begreppet dialogiska texter: brevväxlingar
är ju t.ex. dialogiska men inte muntliga, såvida inte breven är uttryckligen avsedda för hög-
läsning».
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4. Metod och material

4.1 Brevnätverket som undersökningsobjekt, tolknings-
ram och urvalsinstrument

En målsättning med denna undersökning är att beskriva brevskrivningen som
vardaglig aktivitet inom familjen, hur brevskrivningen fungerade. För att kom-
ma åt denna aspekt på brevstudiet anlägger jag ett nätverksperspektiv på famil-
jens samlade korrespondens. Privatbrevet som fysiskt objekt är ett spår av eller
ett kvitto på att det funnits en social och personlig relation mellan två männi-
skor. Just brevväxlingar har också visat sig användbara för att ringa in en per-
sons sociala nätverk (se t.ex. Sociala nätverk och fält 2002). Mitt primära in-
tresse är breven, som ju kan betraktas som länkarna i ett socialt nätverk. Jag
betraktar familjens samlade brevväxling som ett skriftspråkligt nätverk och jag
använder i undersökningen begreppet brevnätverk eftersom det just är frukter-
na av den skriftspråkliga relation en brevväxling innebär som intresserar mig,
dvs. breven. Jag kallar den relation två skribenter har genom brevväxling för
brevrelation. Denna innefattar både den sociala och den personliga relationen. 

Familjens samlade korrespondens har använts både för att med betoning på
formen rekonstruera strukturen på den inbördes brevväxlingen och med beto-
ning på innehållet för att få en djupare förståelse för hur brevväxlingen funge-
rade. Brevnätverket ges alltså såväl en strukturell som en funktionell belysning
(om begreppen struktur och funktion i förhållande till nätverk, se Brusman
2000:39 f. och Hasselberg, Müller & Stenlås 2002:9 f.). 

Ett motiv för rekonstruktion av strukturen är att återskapa en bild av hur fa-
miljens skriftspråkliga relationer var beskaffade i termer av vilka som skrev till
varandra, reciprocitet eller ömsesidighet i brevväxlingen, hur många brev de
skrev och med hur långa intervall. 

Ett annat motiv för att använda sig av brevnätverket är att det ger en samlad
bild av hur familjen sinsemellan organiserade brevväxlingen och hur brevväx-
lingen fungerade. Man kan här tala både om materiella betingelser, såsom hur
skribenterna fick anpassa sig till postgången och därmed till varandra, och so-
ciala betingelser. Hade exempelvis någon skribent i kraft av social position fö-
reträde som avsändare eller mottagare av brev? Vilken tillgång hade familje-
medlemmarna till varandras brev både som medskribenter och läsare?

Kartläggning av brevstrukturen i kombination med läsning av brev används
alltså för att ge de yttre ramarna för brevskrivningen, dvs. beskriva situationen
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eller kontexten i vilken brevtexten skrevs. Om man som jag betraktar brevet
som en social och i högsta grad kontextbetingad text, är denna information
oundgänglig för att förstå språkbruket i breven. På samma sätt som språkveten-
skapliga nätverksundersökningar av talat språk, som t.ex. Milroys Belfaststu-
die och Helganders dalmålsundersökning (1987 resp. 1996), har använt sig av
nätverksperspektivet för att möjliggöra andra frågeställningar och perspektiv
än vad de traditionella sociala variablerna förmår ringa in, så menar jag att
brevväxlingen i nätverksperspektiv kan fungera som ett skriftspråkligt dito. 

Brevnätverket är en efterhandskonstruktion, som möjliggjorts genom famil-
jens samlade korrespondens. Det ger inte någon autentisk bild av ett faktiskt
förhållande. Ett urval av skribenter har också gjorts (se avsnitt 4.3.1.1). Nät-
verket är också en konstruktion på så sätt att det knappast var medvetet för skri-
benterna själva. Troligen fanns ett gemensamt projekt kring brevskrivning som
aktivitet inom familjen (se avsnitt 3.4.3) men knappast i syfte att bilda ett
skriftspråkligt nätverk. Det sistnämnda visar skillnaden mellan en familj som
nätverk och exempelvis en intresseförening som nätverk. Den senare är skapad
i syfte att uppnå ett mål medan familjen som nätverk snarare är en konstruktion
eller bild av en social enhet (se Brusman 2000:38 f. för distinktioner mellan oli-
ka typer av nätverk). I avsnitt 4.3.1 redogör jag närmare för urvalsprinciper vid
konstruktionen av brevnätverket.

En kartläggning av brevväxlingens struktur är inte heller utan problem. Ar-
kiverade brev i en samling representerar inte en brevväxling som den faktiskt
såg ut. Vad vi ser är det som finns bevarat. Utifrån en samling kan en mer eller
mindre fullständig brevväxling rekonstrueras men frågan är hur rättvisande
bild av en faktisk brevväxling denna konstruktion är. Utifrån ett textuellt pers-
pektiv är denna fråga mindre intressant, eftersom den exemplifierar den stöte-
sten varje historisk textundersökning måste acceptera, nämligen ett ofullstän-
digt material (se Romaine 1982:121). Om emellertid breven som fysiska objekt
lyfts fram, som länkar i en kedja eller som delar av ett nätverk, är denna fråga
relevant eftersom fullständigheten då måste vara eftersträvansvärd. Jag menar
att den samling jag arbetar med är tillförlitlig ur denna aspekt (se avsnitt 4.4.2). 

Eftersom brevnätverket kan belysas både strukturellt och funktionellt är
både kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpliga. Strukturen på brevväx-
lingen beskriver jag helt enkelt genom att kvantifiera brevmängd och brev-
längd och brevintervall. Hur brevväxlingen fungerade kan däremot bara delvis
beskrivas genom att studera strukturen. Brevens periodisering är visserligen ett
mått på hur brevskrivningen organiserades och vidare lämnar tätheten i en
brevväxling vissa upplysningar om skribenternas förhållningssätt till varandra.
För att förstå omständigheterna kring brevskrivningen och bevekelsegrunder-
na för att skriva måste dock innehållsliga aspekter beaktas. Jag har därför
tilllämpat närläsning av främst den snävare delen av korpusen (som jag redo-
gör för nedan) och då koncentrerat mig på metakommentarer om brev, brev-
skrivning, brevväxling osv.
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Brevnätverket är alltså ett undersökningsobjekt i sig självt och har som syfte
att fungera som tolkningsram för de språkliga delstudierna. Men brevnätverket
är också ett urvalsinstrument för de språkliga delstudierna. Ur den samlade
korrespondensen har jag med vägledning av brevnätverkets struktur valt ut och
skrivit in ett antal brev som fått utgöra en korpus som är möjlig att databearbe-
ta. I avsnitt 4.3.2 redogör jag för urvalskriterier och för databearbetning av ma-
terialet till de språkliga delstudierna. 

Urvalet till de språkliga delstudierna är alltså kontrollerat inom ramen för
den samling som är föremål för undersökning (se närmast ovan). Breven har
valts ut dels utifrån skribentens del av den totala samlingen, dels utifrån bre-
vens plats i strukturen (se avsnitt 4.3.2). Den snävare delen av brevkorpusen är
därför, som en följd av att skribenterna är olika mycket representerade och
brevmängden dessutom varierar över tid, något disparat. För att jämna ut skill-
nader i materialstorlek och därmed möjliggöra jämförelser mellan skribenterna
har jag använt enkel kvantitativ metod genom att göra procentberäkningar i re-
lation till respektive skribent och i vissa fall till hela den inskrivna korpusen.
Längre än så sträcker sig dock inte den kvantitativa metodens användbarhet i
denna typ av undersökning. Jag har med andra ord inte utsatt materialet för mer
långtgående statistisk analys. Närmare metodiska överväganden redovisas i in-
ledningen till de språkliga delundersökningarna (kapitel 7 och 8).

4.2 Materialval

Mitt material utgörs av delar av samlingen G65 som ingår i den stora Eurén-
Snellmanska manuskriptsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. I centrum
för samlingen står den inbördes korrespondensen mellan Axel Eurén (1803–
1879) och hans närmaste. I följande avsnitt kommer jag att presentera den sam-
ling från vilken jag har hämtat mitt material för undersökningen, redogöra för
och motivera avgränsningen av materialet samt diskutera samlingen som
språklig källa.

4.2.1 Genealogiska och biografiska uppgifter om familjen Eurén

Släkten Eurén härstammar från Värmland. Axel (1803–1879) var son till
Gabriel Eurén (1767–1806) och Brita Maria Nordforss (1766–1829). Han var
yngsta barnet i en syskonskara på fyra, varav endast Axel och det äldsta barnet
Aurore (1794–1838), gift Elfman, överlevde barnaåren. Pappan var bl.a. förste
expeditionssekreterare i Inrikes civilexpeditionen. Han dog när Axel var bara
tre år och mamman Brita försörjde familjen genom att driva en flickpension i
Stockholm. Aurore gifte sig med kanslisekreterare Anders Rickard Elfman



48Erik Eurén † 1793    Margareta Sophie Eurén † 1821             Anders Nohrforss 1735−1807     Elisabeth Nohrforss 1740−1821 

                                        f. Wahlberg                                            präst                                                 f. Arosén               

            Gabriel Eurén 1767−1806                                                                                  Brita Maria Eurén 1776−1829 

            expeditionssekreterare, översättare                                                                     f. Nordforss

            A R Elfman 1782−1835          Aurore Elfman 1794−1838          Axel Eurén 1803−1879               Sophie Eurén 1810−1883 

            kanslisekreterare                      f. Eurén                                         präst, riksdagsman                      f. Juel 

E G Snellman                    Maria Snellman 1835−1921           Axel Eurén 1836−1917          Oscar Eurén 1842−1862

                                   assessor                                       f. Eurén                                        zoolog                                  student 

Figur 1. Släktträd familjen Eurén.



49

(1782–1835). De var bosatta i Stockholm där Aurore drev flickpensionen till-
sammans med mamman. Paret hade inga barn. 

Axel föddes i Stockholm, gick i läroverket i Västerås, och studerade i Upp-
sala där han tog studentexamen hösten 1822. Axel valde som sin morfar An-
ders Nordforss (Nohrforss) prästbanan. Han prästvigdes 1827, verkade som
lektor i teologi och grekiska vid Stockholms gymnasium under början av 1830-
talet och som hovpredikant från 1833 och tolv år framåt under Carl XIV Johan
och Oscar I. 1846 blev han utnämnd till prost. Han lämnade Stockholm för för-
samlingsarbete och var verksam som kyrkoherde först i Folkärna i Dalarna i
fjorton år från 1845 och från 1859 i Söderbärke i Dalarna, det pastorat som
hans morfar hade innehaft. Han var riksdagsfullmäktige för Västerås stift från
1847 till ståndsriksdagens avskaffande 1865/66, förutom 1859/60 års riksdag,
blev teologie dr i Lund 1868, var aktiv ledamot av Svenska missionssällskapet
och Svenska bibelsällskapet och engagerade sig också i nykterhetsrörelsen.25

Axel gifte sig 1833 med Sophie Juel (1810–1883), som var dotter till bruks-
ägaren Hans Juel (1781–1851) på Noresund i Köln socken i Värmland. (Axel
verkade 1824 som informator hos familjen Juel och återupptog kontakten med
familjen 1832 då han tillbringade sommaren på Noresund.) Paret fick sex barn,
varav tre överlevde barnaåren, äldsta dottern Maria (1835–1921), gift Snell-
man, äldsta sonen Axel (1836–1917) och tredje sonen Oscar (1842–1862). Ma-
ria gifte sig 1863 med assessor Erik Snellman och flyttade med honom till Jön-
köping. Maken dog 1866 varefter Maria flyttade tillbaka till Dalarna där hon
levde fram till sin död 1921. Paret hade inga barn. Axel d.y. tog studentexamen
i Uppsala 1856 och fortsatte med studier i främst biologi vid Uppsala univer-
sitet, där han sedan verkade som zoolog. Han var ensamstående. Oscar stude-
rade även han vid Uppsala katedralskola där han avlade examen 1860. Han dog
i tuberkulos 1862.

4.2.2 Eurén-Snellmanska manuskriptsamlingen, UUB, G65

Familjebrevväxlingen ingår i den Eurén-Snellmanska manuskriptsamlingen
vid Uppsala universitetsbibliotek, som omfattar 121 volymer. Samlingen kon-
centrerar sig kring Axel Eurén och hans närmaste familj. Den är inte arkiverad
enligt proviniensprincipen, utan uppbruten under olika teman. Axel Euréns och
hans närmastes korrespondens omfattar helt eller delvis 15 volymer (G 65 a–
d, f, h–k, m–q, v). I samlingen finns flera volymer brev till Axel Eurén (G 65,
e–g, g:1) från vänner och kolleger. Det rör sig oftast om endast ett eller ett par
brev från varje skribent, men av mer omfattande brevsviter kan nämnas brev
från prästkollegerna Daniel Edvard Boëthius (1807–1877), kyrkoherde i Ål,

25 Biografiska uppgifter om Axel Eurén finns i bl.a. Svenskt biografiskt lexikon, bd. 14, 1954, s.
668 f.; Vesterås stifts herdaminne. Ny följd 1800–1880 II, 1881, s. 8 f.; Westerås stifts herdaminne
III, 1846, s. 66 f. För ytterligare uppgifter se Ölander 1944.
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Västerås stift, och Anders Källström (1800–1865).26 Det finns även ett par vo-
lymer brev till hustrun Sophie (G 65 k–l) från andra än familjemedlemmar, li-
kaså till dottern Maria (G 65 q–s). I samlingen ingår även släkten Nordforss’
brevväxling (G 65 v, G 193 a–e), den släkt från vilken Axel härstammade på
mödernet, samt korrespondens mellan familjemedlemmar inom släkten Snell-
man (G65 u), i vilken dottern till Axel Eurén, Maria, var ingift. I manuskript-
samlingen ingår även korrespondens mellan familjemedlemmar av släkten
Snellman (G 65 u). Även Axels dagböcker 1859–1875 ingår (X 260 u, v), lik-
som nio volymer predikningar (T 216 aa–ai/l), hans självbiografiska Minnen
omfattande fyra volymer (X 260 p–s), släktpapper, räkenskapsböcker m.m.
Även morfaderns predikningar finns med i samlingen (T 201 a–g). Sverker
Ölander (1944) har skrivit en översikt över delar av den Eurén-Snellmanska
samlingen, främst om Axel Euréns självbiografi Minnen och den tidigare delen
av Axel Euréns korrespondens, då företrädesvis kommentarer kring brev från
kolleger.

4.3 Avgränsning av materialet

Samlingen G 65 inom den Eurén-Snellmanska manuskriptsamlingen omfattar
3 801 brev, varav 2 374 brev mellan familjemedlemmar inom familjerna Eurén
och Nordforss, som formellt sett kan knytas till samma brevnätverk. Detta skul-
le då utgöras av 16 personer. Jag har avgränsat materialet i två steg. I en första
sovring av materialet har jag valt ut vilka brevrelationer som ska ligga till grund
för undersökningen. Syftet med det första urvalet är tvåfaldigt. Dels ligger en
kartläggning av de valda skribenternas totala brevproduktion till grund för två
undersökningar, nämligen av de situationella faktorer som kan tänkas påverka
brevskrivningen (kapitel 5) och av breven beskrivna utifrån sina yttre karaktä-
ristika (kapitel 6). Dels fungerar kartläggningen av de valda brevrelationerna
som urvalsinstrument för val av de brev som görs till föremål för de språkliga
analyserna (kapitlen 7–8). Valet av brev för språkliga analyser utgör den andra
och snävare avgränsningen av materialet.

4.3.1 Brevurvalets första steg: utvalda brevrelationer

4.3.1.1 Brevrelationer

Sammantaget omfattar samlingen fyra generationer, från Axel Euréns morför-
äldrar till hans egna barn. Formellt sett kan medlemmar inom familjen Nord-
forss knytas till brevnätverket genom Axels mamma Brita, men nätverket gles-

26 Brevsviterna omfattar 31 brev 1831–1857 från Boëthius och 88 brev 1824–1863 från Källström.
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nar ju längre från Axel Eurén förgreningarna når. Det är härvidlag korrespon-
densen inom Axel Euréns närmaste familj som är samlingens kärna. Det är här
det rikhaltiga materialet finns och det är här det finns en möjlighet att förstå de
yttre omständigheter som kan tänkas ha påverkat och i viss mån styrt brev-
skrivningen, kunskaper som är svåra att fånga i samlingens ytterkanter där an-
talet brev och därmed källmaterialet är magert. För att skapa ett hanterligt ma-
terial som uppfyller kraven på relativt stor täthet och reciprositet har jag därför
endast valt de brevskrivare med vilka Axel Eurén har en brevrelation och jag
har följaktligen valt bort breven inom familjen Nordforss. Av denna anledning
har jag också valt bort de få brev som finns bevarade av Axels pappa Gabriel
Eurén, som alltså avled när Axel var bara tre år. Jag har även valt bort breven
till och från Axels svåger A. R. Elfman och svärsonen E. G. Snellman. De om-
fattas visserligen av kriterierna för urvalet men korrespondensen är i dessa re-
lationer sporadisk. Som ett ytterligare argument för denna begränsning av ma-
terialet kan man anföra att breven till och från de bortvalda brevskribenterna är
få, sammanlagt endast 107, eller 4 % av det totala antalet brev.

Figur 2. Brevrelationerna.

Figur 2 illustrerar brevrelationerna mellan de sju personer vilkas totala brev-
produktion utgör den första avgränsningen av mitt material. Korrespondensen
omfattar sammanlagt 2 267 brev skrivna i tre generationer över en period på
nästan hundra år, 1811–1904, och den är reciprok i alla relationer utom mellan
Axel Eurén och sonen Oscar, där det inte finns brev bevarade från sonen till
pappan. Att en brevrelation är reciprok betyder dock inte alltid att relationen är
jämbördig beträffande antalet bevarade brev. Tabell 1 visar hur många brev
som finns bevarade från varje skribent och inom vilken tidsperiod korrespon-
densen faller. Som framgår är antalet brev i vissa relationer mycket sparsamt.
Exempelvis finns endast sju brev från Brita till dottern Aurore och fem brev
från Axel d.y. till brodern Oscar.

 Brita Maria 

 1776–1829 

Aurore  Axel d:ä  Sophie 

1794–1838  1803–1879  1810–1883 

 Maria  Axel d:y  Oscar 

 1835–1921  1836–1917  1842–1862 
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Tabell 1. Översikt över den bevarade familjebrevväxlingen inom familjen
Eurén.

Från Till Antal brev Tidsperiod

Brita Axel  255 1811–1828
 ” Aurore     7 1811–1822
Aurore Brita   10 1819–1822
 ” Axel 175 1812–1838
 ” Sophie   59 1832–1838
 ” Axel & Sophie     2 1834–1835
Axel Brita 153 1824–1828
 ” Aurore 103 1824–1838
 ” Sophie 286 1845–1871
 ” Maria   19 1847–1858
 ” Axel d.y. 165 1847–1866
 ” Oscar   71 1850–1861
 ” Axel d.y. & Oscar   49 1851–1861
 ” Maria, Axel d.y. & Oscar     1 1857
 ” Maria & Oscar     2 1861
Sophie Axel 211 1828–1863
 ” Maria     6 1854–1872
 ” Axel d.y. 143 1847–1866
 ” Oscar   88 1850–1862
 ” Aurore   45 1832–1837
Maria Axel   39 1847–1863
 ” Sophie   99 1847–1876
 ” Axel d.y.   39 1847–1866
 ” Oscar   47 1850–1861
Axel d.y. Axel    74 1855–1875
 ” Sophie   70 1845–1878
 ” Maria     8 1854–1904
 ” Oscar     5 1854–1860
Oscar Sophie     8 1852–1857
 ” Axel d.y.     6 1855–1860
 ” Maria   22 1850–1862

Uppgifter om brevens avsändare, mottagare, datering, ort, sidantal, format
samt en del ytterligare upplysningar har bildat stommen i en databas ur vilken
jag hämtat underlag för delar av undersökningen av de situationella faktorerna
(kapitel 5) och av brevens yttre karaktäristika (kapitel 6).

4.3.1.2 Sociala relationer

Tabell 2 visar de sociala positioner avsändarna intar som familjemedlemmar.
Axel är den skribent som kan följas längst i samlingen och han skriver i egen-
skap av son till Brita, bror till Aurore, make till Sophie samt pappa till Maria,
Axel d.y. och Oscar. Därefter är det Sophie som uppbär flest roller, som svä-
gerska åt Aurore, make åt Axel och mamma åt de tre barnen. Aurore skriver
även hon i tre roller men i urvalet brev som bildat underlag för brevkorpusen
ingår inga brev där hon skriver i rollen som dotter. Barnen Maria, Axel d.y. och
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Oscar möter vi just i rollerna som barn till Axel och Sophie och följaktligen
också i de inbördes rollerna som syster respektive bror. Brita är representerad
enbart i rollen som mamma till Axel och Aurore men inga brev från Brita till
dottern är med i urvalet och diskussionen i de språkliga delundersökningarna
koncentreras därför på relationen till sonen.

Relationerna är till viss del jämförbara över generationerna. Ett par släkt-
relationer representeras i två generationer, nämligen relationerna förälder–
barn för Brita och Axel och för Axel och Sophie gentemot Maria, Axel d.y. och
Oscar samt syskonrelationerna mellan Axel och Aurore respektive Maria och
bröderna. Relationerna är jämförbara även på ett annat sätt. Kvinnorna i sam-
lingen levde och verkade i samma hushåll. Brita var föreståndare för en flick-
pension som hon drev tillsammans med Aurore. Aurore och hennes man levde
i samma hushåll som Brita. Sophie verkade som prästfru och i prästgårdssyss-
lorna deltog Maria, som levde i föräldrahemmet tills hon gifte sig år 1863, då
28 år.

4.3.2 Brevurvalets andra steg: uppbyggnad av en brevkorpus

För de språkliga analyserna har jag valt ut och i maskinläsbar form skrivit in
sammanlagt 293 brev, tillsammans omfattande 161 020 ord. Brevmaterialet
har jag valt ut från fyra perioder då mängden brev totalt sett är som störst och
antalet aktiva brevrelationer som mest frekvent. Den tätaste korrespondensen
infaller under främst två längre perioder. Åren 1824–1838 finns tämligen
många brev bevarade mellan Axel och modern Brita och mellan Axel och Au-
rore. Under denna period finns även ett antal brev mellan Brita och dottern
Aurore och från åren 1832–1838 brev mellan Axels blivande och sedermera
hustru Sophie Juel och svägerskan Aurore. Den andra delen av samlingen kon-
centrerar sig till senare hälften av 1840- och 50-talet, då brev finns bevarade
mellan Axel och Sophie, från vardera av föräldrarna till de tre barnen Maria,
Axel d.y. och Oscar, från barnen till föräldrarna, med undantag för brev från

Tabell 2. De sociala positionerna inom familjen Eurén.

Britas Aurores Axels Sophies Marias Axel 
d.y:s

Oscars

Brita är mamma mamma

Aurore är dotter syster svägerska

Axel är son bror make pappa pappa pappa

Sophie är svägerska maka mamma mamma mamma

Maria är dotter dotter syster syster

Axel d.y är son son bror bror

Oscar är son son bror bror
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Oscar till pappan, samt brev syskonen emellan. Med ett ungefärligt mellanrum
på tio år har jag valt ut de fyra undersökningsperioderna 1824–1825, 1836–
1837, 1847–1848 samt 1857–1858. De representerade brevnätverken under de
fyra urvalsperioderna illustreras grafiskt i figurerna 3 a–d. 

Figur 3 a–d. Brevnätverken.

Tabellerna 3 a–d visar hur många brev inom respektive urvalsperiod som valts
ut. Jag har för varje skribent valt ut maximalt 25 brev inom varje period. Om
en skribent är representerad med färre än 25 brev betyder det att personen i frå-
ga inte har skrivit fler brev under den aktuella perioden eller att brev befunnits
oanvändbara p.g.a. skada, osäker datering etc. I de fall en skribent har en rik
brevproduktion har jag försökt göra ett urval som ger en så jämn fördelning
som möjligt på de för skribenten aktuella brevrelationerna. Slutligen har jag
inom respektive urvalsperiod eftersträvat att välja brev under tider där breven
följer tätt på varandra, ett krav som naturligt nog är svårt att uppfylla i relatio-
ner där brevväxlingen är mer sporadisk.

Med ett urval på maximalt 25 brev per skribent och period uppfylls den
ideala mängden brev i förhållande till antalet skribenter i stort sett under ur-
valsperioden 1836–1837 med 71 brev fördelade på tre skribenter, tämligen bra
även för urvalsperioderna 1824–1825 och 1857–1858 med 64 brev fördelade
på tre skribenter (idealt 75 brev) respektive 106 brev fördelade på fem skriben-
ter (idealt 125 brev), medan urvalet från perioden 1847–1848 är något magert
med endast hälften av det ideala antalet brev. Skevheten förklaras av det
ovannämnda faktum att skribenterna har en olika rikhaltig brevproduktion, vi-
dare av att brevskrivandet går i vågor och under perioden 1847–1848 finns en-
dast sex brev bevarade från Sophie och endast två från Axel d.y. 

Tabell 4 visar antalet valda brev för varje skribent, totalt och uppdelat på ak-
tuella urvalsperioder. Brita och Axel uppfyller brevkvoten i förhållande till den
eller de perioder de är representerade i med 25 brev för Brita, som ingår i en
urvalsperiod, och 100 brev för Axel, som finns med i alla fyra urvalsperio-

Figur 3 a: 1824–1825   Figur 3 b: 1836–1837 

  Brita Maria    Axel d:ä 

Axel d:ä    Aurore 

  Aurore    Sophie 

Figur 3 c: 1847–1848   Figur 3 d: 1857–1858 

Axel d:ä  Sophie   Axel d:ä Sophie 

Axel d:y  Maria  Axel d:y Oscar Maria 
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derna. Marias kvot uppfylls i stort sett med 45 brev fördelade på två perioder.
Urvalet blir härefter mindre rikhaltigt för i fallande ordning Aurore, Sophie,
Oscar och Axel d.y. Det knappa materialunderlaget från Sophies och Axel
d.y:s brevproduktion förklaras av att de i ringa utsträckning är representerade
i urvalet 1847–1848. Valda brev presenteras i bilaga 1.

Hela brevurvalet motsvarar 13 % av samtliga 2 267 brev i samlingen och i
relation till respektive skribents totalt bevarade brevproduktion representerar

Tabell 3 a–d. Redovisning av brevurval uppdelat på urvalsperioder och brev-
relationer.

Tabell 3 a. Urvalsperiod 1824–1825.

Tabell 3 b. Urvalsperiod 1836–1837.

Tabell 3 c. Urvalsperiod 1847–1848.

Tabell 3 d. Urvalsperiod 1857–1858.

Antal brev till Brita till Axel d:ä till Aurore Summa

från Brita 25 – 25

från Axel 17 8 25

från Aurore – 14 14

Summa 17 39 8 S:a 64 brev

Antal brev till Aurore till Axel till Sophie Summa

från Aurore 12 13 25

från Axel 25 – 25

från Sophie 21 – 21

Summa 46 12 13 S:a 71 brev

Antal brev till Axel till Sophie till Maria till Axel d.y. Summa

från Axel 16 4 5 25

från Sophie 2 – 4 6

från Maria 5 9 6 20 

från Axel d.y. – 1 – 1

Summa 7 26 4 15 S:a 52 brev

Antal brev till Axel till Sophie till Maria till Axel d.y. till Oscar Summa

från Axel 7 2 8 8 25

från Sophie 8 – 9 8 25

från Maria 8 – 6 11 25

från Axel d.y. – 16 2 – 18

från Oscar – 1 12 – 13

Summa 16 25 16 23 26 S:a 106 brev
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urvalet brev från Brita, Aurore, Axel, Sophie samt Axel d.y. mellan 10 och
15 %, Marias brev 20 % av hennes totala brevproduktion och urvalet brev av
Oscar hela 36 %, vilket beror på att Oscars brevproduktion, som endast omfat-
tar 36 brev totalt, koncentrerar sig till slutat av 1850-talet och början av 1860-
talet.

Tabell 4. Sammanlagt antal inskrivna brev under tidsperioden 1824–1858,
uppdelade på skribenter och urvalsperioder.

4.4 Brevsamlingen som språklig källa

4.4.1 Samlingen i förhållande till jämförbart arkivmaterial
Med nätverksperspektivet och målsättningen att finna brevmaterial som upp-
fyller kriterierna reciprok och tät familjebrevväxling under en lång tidsperiod
har jag ställts inför problem vid sökandet efter lämpligt material. Arkiven er-
bjuder alltför ogenomskinliga sökvägar för att det ska vara praktiskt möjligt att
göra den typ av kartläggning jag är intresserad av. Sökningar i register och da-
tabaser måste vara specifika. Dessutom är nog den vanligaste typen av bevarat
brevmaterial den enkelriktade brevväxlingen, dvs. att brev finns bevarade an-
tingen till eller från en person. Lösningen på detta problem har jag funnit i Otto
Waldes27 brevkatalog, som av forskningsekonomiska skäl har fått utgöra den
huvudsakliga källan i sökandet efter lämpligt material. 

Waldes brevkatalog bygger på en inventering av bibliotek och arkiv, bl.a.
KB, Riksarkivet, universitetsarkiven, Vetenskapsakademien och Vitterhets-
akademien. Katalogen omfattar sex volymer och är uppbyggd så att det under
varje namn finns angivet vem personen i fråga har skrivit till. Det är alltså möj-
ligt att på detta sätt para ihop brevväxlingar. Jag kartlade 500 personers
brevväxlingar och bland dessa framträdde många brevnätverk, där yrkes- och
vänskapsaspekterna kunde täckas in, men endast ett fåtal nätverk som även

Period 1
1824–1825

Period 2
1836–1837

Period 3
1847–1848

Period 4
1857–1858

S:a brev/ 
person

Brita 25 25

Aurore 14 25 39

Axel d:ä 25 25 25 25 100
Sophie 21 6 25 52

Maria 20 25 45

Axel d.y. 1 18 19

Oscar 13 13

S:a brev 64 71 53 106 S:a brev 293

27 Otto Walde verkade som universitetsbibliotekarie i Uppsala 1910–1944 och skapade en katalog
över enskilda arkiv, Register till svenska privatarkiv till omkring 1955. (Se inledning i Berg 1970.)
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uppfyllde familjeaspekten. Givetvis kan det vara så att nytt material har till-
kommit efter Otto Waldes kartläggning. Inte heller är det givet att Otto Waldes
inventering ger en fullständig bild. En viktig omständighet är att de i Waldes
katalog nämnda brevskribenterna är i någon mening offentliga personer, vilket
gör att brevmaterial av mer privat karaktär från den aktuella tiden, inte minst
av kvinnors hand, kan gömmas bakom den offentliga sidan av en person, oftast
en man, och därför vara mer osynligt. Det kan ändå ge en fingervisning om hur
arkivmaterial till sin struktur ofta är beskaffade och visar att det är svårt att fin-
na samlingar eller pussla ihop delar av olika samlingar där en familjebrevväx-
ling går att återskapa. 

4.4.2 Den rekonstruerade brevväxlingens förklaringsvärde

De arkiverade breven i samlingen representerar inte brevväxlingen som den
faktiskt såg ut. Vad vi ser är som sagt det som finns bevarat. Utifrån samlingen
kan emellertid brevväxlingen rekonstrueras. Frågan är då hur pass rättvisande
bild av den faktiska brevväxlingen denna rekonstruktion ger? Att utröna hur in-
takt samlingen är skulle kräva en noggrann läsning av alla brev så att man ge-
nom innehållsreferenser eller direkta påpekanden om brev skulle kunna sluta
sig till vilka brev som fattas, ett sisyfosarbete jag inte ansett motiverat. Genom
att kartlägga samlingens struktur och genom att studera de olika familjemed-
lemmarnas skrivvanor och noggrannhet med att dokumentera kan man emel-
lertid få ledtrådar till hur pass komplett samlingen är. 

Vid bedömningen av samlingens intakthet får man i första hand utgå från
den faktiska strukturen: Om Sophie har skrivit 13 brev till Axel under en period
och Axel har skrivit 13 brev till Sophie under samma period och dessa brev kan
paras ihop växelvis genom datumangivelse så tyder det på att denna del av kor-
respondensen ger en uttömmande bild av ett faktiskt förhållande. Stora skev-
heter i strukturen kan innebära att brev har förkommit eller medvetet uteslutits.
En sådan skevhet representerar brevrelationen mellan Sophie och dottern Ma-
ria. År 1851 vistades Maria i Stockholm. Från denna tid finns 45 brev bevarade
från Maria, däremot inte ett enda från Sophie. Att Sophie inte skulle ha besva-
rat breven är mindre troligt. Hon uppmuntrade barnen att skriva och statuerade
själv exempel genom att skriva flitigt. Denna skevhet kan man även se i Axels
brevväxling med mamman Brita under hans skoltid i Västerås, där breven från
Axel inte finns med i samlingen.

Att samlingen inte är komplett vet jag genom familjens självrapportering. I
Minnen, Axels självbiografi, lämnas exempelvis en lång redogörelse för sö-
nernas resa till Alger år 1861, där ett flertal brev från sonen Oscar nämns och
i vissa fall citeras (X 260 r s. 1332 f.). Dessa brev finns inte med i samlingen.
Genom innehållsreferenser kan man också sluta sig till var enstaka brev i en
brevsvit saknas.
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Skrivvanorna kan lämna värdefulla upplysningar. Som jag diskuterar i av-
snitt 5.1 organiserades brevskrivningen efter fasta postdagar. Här kan brott i en
länk av brev visa på förlorade brev, såvida inte innehållsreferenser ger en för-
klaring.

Skribenternas inställning till att dokumentera är också av vikt vid bedöm-
ningen av samlingens fullständighet. Axel Eurén var en i högsta grad skrivande
man och en noggrann sådan. Exempelvis är mycket få av hans brev odaterade,
endast fyra av 849. I det tidigare nämnda avsnittet av självbiografin om sö-
nernas resa till Alger redogör han för hur många brev familjen har fått och när.
Vissa delar av brevsamlingen har Axel själv gått igenom och i kanten anteck-
nat på vilken ort han mottog brevet (se ett exempel i figur 4 nedan). Man kan
förmoda att brev där Axel står som adressat har blivit vederbörligen bevarade
och arkiverade. Även övriga familjemedlemmar tycks ha varit kännetecknade
av denna noggrannhet. Sophie nämner exempelvis i ett brev till dottern Maria
hösten 1872 att hon har gått igenom de senaste årens korrespondens (G 65 q
2930). I Marias almanackor från 1850-talet finns anteckningar om vem hon
skriver till och vem hon får brev från olika dagar. I slutet av almanackorna från
åren 1857–1859 har hon också summerat det gångna årets brevskörd, som för
1857 innebar 65 skrivna och 67 erhållna brev, som rättats till 91 (X 293 ae 4,
december månad), och för 1858 redovisas 78 skrivna och 78 mottagna brev (X
293 ae 5, december månad).

Givetvis kan man inte förutsätta att strävan alltid var att spara breven. Ett
brev från Maria till Sophie är exempelvis märkt »brännes egenhändigt» (G 65
1759ab). Ett annat exempel är en med all sannolikhet förekommande brevväx-
ling mellan Axel och hustrun Sophie som inte finns med i samlingen. 1836 vis-
tades Sophie i sitt föräldrahem i Värmland medan Axel arbetade i Stockholm.
Från denna tid finns en mängd brev bevarade mellan Sophie och hennes svä-
gerska Aurore och mellan Aurore och brodern Axel, men däremot inte ett enda
brev mellan Axel och Sophie. Här kan man fundera över om breven medvetet
uteslutits, något som det faktum att breven saknas i båda riktningarna talar för.
Sophie var sjuklig och skriver till svägerskan om svårigheten att vara åtskild
från sin man. Från Oscar till pappan finns inte några brev över huvud taget, vil-
ket kan ha en liknande förklaring. Oscar avled i unga år och det torde ha tärt
hårt på familjen. Han var en flitigare brevskrivare till mamman och systern än
hans bror och han skrev även till pappan, vilket innehållsreferenser i brev och
den ovannämnda citeringen i självbiografin visar.

Ett viktigt faktum för förståelsen av samlingens struktur är att det är med ut-
gångspunkt i Axels liv och värv samlingen har tillkommit. Det är i första hand
hans efterlämnade dokument som har arkiverats. De övriga familjemedlem-
marnas kvarlåtenskap har måhända inte värderats på samma sätt och lika
mycket arbete inte lagts ner på att finna brev från dem.

Avsnittets inledande fråga om hur väl en faktisk brevväxling kan rekonstru-
eras från befintligt material är väsentlig eftersom samlingens totala struktur
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ligger till grund för de utomspråkliga delundersökningarna och dessutom fun-
gerar som urvalsinstrument för de språkliga delundersökningarna. Kartlägg-
ningen av samlingen har lagt i dagen större och mindre luckor. Dessa tror jag
mig ha lokaliserat. Att det finns luckor i samlingen tycker jag inte minskar det
bevarade materialets förklaringsvärde eftersom den övergripande strukturen
ändå klart framgår. Däremot måste man fråga sig hur samlingen kan tjäna som
material i en språklig undersökning där uttalad vikt läggs vid att betrakta brevet
som del av en korrespondens. Som jag redogjorde för i avsnitt 4.3.2, där av-
gränsningen av materialet för de språkliga analyserna diskuteras, har jag för de
rent språkliga delstudierna valt material från perioder med den största mate-
rialtätheten. Dessutom innebär ett närstudium av valda delar av samlingen en
förståelse av den yttre kontexten, som därmed blir en ytterligare hjälp i att spå-
ra var enstaka brev saknas i en brevsvit.

4.4.3 Källornas äkthet

Frågan om källornas äkthet har inte vållat några större problem. Breven är all-
tid signerade och jag finner inte någon anledning att betvivla att författaren är
den han/hon utger sig för att vara. I kartläggningen av samlingen har jag med
få undantag använt mig av den kronologiska ordning breven är arkiverade i. I
urvalet av brev för den språkliga delen av studien förekommer ett antal odate-
rade brev. Dessa är dock valda efter noggrant övervägande.

4.5 Inskrivningen av brevtext

I de två följande avsnitten beskriver jag principerna för respektive problemen
med tolkningen och inskrivningen av brevtexterna.

4.5.1 Principer vid inskrivningen av brevtext

Målsättningen med tolkningen och inskrivningen av texterna har varit att
åstadkomma en så noggrann och fullständig återgivning som är möjlig med
hänsyn till att texterna ska göras maskinläsbara. För att texterna ska vara möj-
liga att databearbeta krävs en enhetlig återgivning av vissa slag av markeringar
i texterna, ett krav som i viss mån kolliderar med en skrifttrogen återgivning.
Att normalisera texterna har jag dock inte betraktat som ett alternativ. Orättade
felskrivningar samt redigeringar i form av ändringar, tillägg, strykningar måste
återges med koder. Detta ser jag dock inte som ett problem eftersom textställen
som representeras med en kod lätt kan lokaliseras. Ett ytterligare mål vid in-
skrivningen har varit att möjliggöra analyser på flera språkliga nivåer.
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De enskilda grafemen28 återges som brukligt endast med en variant. Allografer
förekommer i hela eller delar av materialet vad gäller vissa versaler (se diskus-
sionen i nästa avsnitt) samt främst <s> och även varianter av <r> och <v> bland
gemenerna. Även tankstrecket förekommer i flera skepnader. Valet att här endast
behålla en variant har varit svårare och problemet diskuteras i avsnitt 4.5.2.

Klara särskrivningar (där dagens svenska har hopskrivning, eller hopskriv-
ning som alternativ) markeras i texterna så att de vid databearbetning räknas
som ett ord, exempelvis förr+än, jul+afton.

Koder används för tillägg av ord eller ordgrupp samt för textpartier som är
ändrade, understrukna, felskrivna eller skadade. Rena felskrivningar är korri-
gerade men med särskild markering.29 Beträffande de skadade textpartierna har
jag uttytt dem i helt klara fall. I övrigt har de skrivits av så långt de går att tolka.
I ett fåtal fall skulle ett ord eller textparti ha behövt markeras med två koder.
Endast en kod för varje textparti har dock använts. I dessa fall har textens språk
och slutliga utförande haft högre prioritet än uppgifter om redigeringar från
skribentens sida.30 Detta har inneburit att uppgifter om textens utseende i ett få-
tal fall inte har markerats.

Tolkningsbara grafem, ord eller ordgrupper som jag inte lyckats uttyda mar-
keras för varje ord eller ordgrupp, likaledes förslag till tolkning eller osäkra
tolkningar. Även kategorierna struken läslig text, struken oläslig text samt ska-
dad oläslig text har fått speciella markeringar. 

Sammanbindningsstreck (eller bindestreck) vid radslut har raderats vid om-
brytning av den inskrivna brevtexten. Detta har fört med sig att ett fåtal ord där
bindestrecket hör till ordbilden (och inte beror på radslutet) felaktigt har gått
miste om bindestrecket.

Varje nytt stycke har markerats. I materialet markeras nytt stycke vanligen
med indrag men även markeringar genom blankrad eller ett längre spatium på
samma textrad förekommer. Återgivningen av styckeindelningen har varit svår
att göra på ett rättvisande sätt p.g.a. både ojämna marginaler och ojämna rad-
avstånd. I tveksamma fall har jag i första hand gjort en innehållslig tolkning,
dvs. markerat nytt stycke där en ämnesmässig övergång kan anas. Ett speciellt
problem har tolkningen av nytt stycke inneburit vid övergång till ny sida där
ämnesmässig övergång kan skönjas men där indrag inte markerats i texten,
kanske p.g.a. att sidbytet i sig markerar en övergång. I dessa fall har jag mar-
kerat nytt stycke.
28 Jag använder mig av Alléns (1965:37) definition av grafem »den minsta distinktiva enhet som
framkommer vid intern skriftspråksanalys».
29 Detta gäller bl.a. grafem där de diakritiska tecknen har utelämnats, exempelvis afven som ändras
till äfven med felskrivningskod, eller en tvärgående stapels utsättning på fel grafem, exempelvis
lata för tala. Utelämning av diakritiska tecken kan knappast tolkas som annat än slarv från skri-
bentens sida. Att behålla skriftbilden i detta fall skulle försvåra datorbearbetning av materialet, ex-
empelvis vid en sortering i alfabetisk ordning. Den intressanta upplysningen i detta ligger i slarvet,
inte i att det skulle vara en alternativ skrivform.
30 Om exempelvis ett ord är både understruket och man av pennföringen kan sluta sig till att ett
grafem blivit ändrat så har bara understrykningen markerats med särskild kod vid inskrivningen.
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Den äldsta skribenten i materialet använder genomgående kustoder.31 Dessa
har inte medtagits i textkorpusen p.g.a. att de skulle innebära en missvisande
dubblering av belägg. Den äldsta skribenten använder i vissa kontexter också
ett tecken ovanför <c> och <s> som till formen kan beskrivas som ett bakåt-
vänt litet <c>. Denna skriftform har givits en speciell kod i textkorpusen men
beaktas inte i undersökningen eftersom jag inte lyckats hitta uppgifter om den. 

4.5.2 Problem vid tolkningen av skriftbilden

En handskriven text, speciellt nyttoskrift som det här är fråga om, innehåller
alltid inkonsekvenser, som beror på papperets grovhet, bläckets beskaffenhet
och inte minst inomindividuell variation. Detta skapar en del svårlösta pro-
blem. Det gäller tolkningen av minimala par som båda är gångbara i kontexten
(exempelvis farligt–fasligt), ändelserna -e och -a, som under den aktuella pe-
rioden växlar i böjningen av substantiv, verb och adjektiv, återgivningen av
versal med till formen gemen variant av grafemet, särskrivning av ord samt
tankstreckets distribution. 

Versaler återges på två sätt, dels med den variant av grafemet vi känner från
den humanistiska kursiven, exempelvis <A>, dels med den till formen gemena
varianten av grafemet, exempelvis <a>, där <a> har givits en avsevärd höjd i
förhållande till gemenerna. Förhållandet med allografer av versaler beror på
den tyska eller nygotiska stilens fortsatta inflytande på handstilarna under spe-
ciellt den tidigare delen av 1800-talet. De aktuella allograferna är <a/A>, <å/
Å>, <ä/Ä>, <k/K>, <m/M>, <n/N>, <p/P> och i viss mån <s/S> och <d/D>,
och de ordklasser som berörs är pronomen, interjektioner samt vissa klasser av
substantivet där bruket vacklar.32 Höjden på grafemet är en tämligen opålitlig
ledtråd med tanke på individuella variationer som kan bero på brådska eller
slarv. Detta i kombination med att bruket av versal inuti mening under 1800-
talet är vacklande gör stundom tolkningen mycket svår.

En viss ledning ger skriftbilden genom staplarnas förhållande till samman-
bindningsstrecken (Beckman 1794:10). I övrigt har ledning hämtats i skriben-
tens benägenhet till variation i handstilens utförande och i hans/hennes språk-
liga behärskning, vidare i om texten tillhör den tidigare eller senare delen av
materialet samt om det aktuella ordet tillhör en kategori som brukar skrivas
med versal. Någon tillfredsställande lösning ser jag dock inte på detta problem
och en försiktighet beträffande slutsatser om versalbruket får därför iakttas.

31 En kustod är ett ord eller del av ett ord som står nedanför den egentliga textytan på en bok- eller
brevsida och anger det ord eller den del av ett ord med vilket följande sida börjar.
32 Problemen vid tolkningen gäller interjektioner med de aktuella initialerna, de personliga prono-
menen ni med versalt <n> och för skribenten Axel d:y du med eventuellt versalt <d> men framför
allt olika kategorier av substantiv, exempelvis fordon som Ångfartyg och Karriol, liksom ord inom
en religiös kontext som Nåd, vanligtvis även titlar och släktskapsbeteckningar.
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Tolkningen av huruvida sammansatta ord ska betraktas som sammanskrivna
eller särskrivna uppvisar samma problem som i fråga om versaler skrivna med
den till formen gemena varianten av grafemet, nämligen sådana som beror på
kombinationen svårtolkad skriftbild och ett vacklande bruk. Kursivskriften un-
der denna tid kunde i princip vara helt sammanbunden och ett brott i bindning-
en kan lätt tolkas som att ordet ska betraktas som särskrivet. Emellertid spelar
språklig säkerhet, skrivsituation, papper, bläck osv. in, liksom givetvis skriv-
hastighet.

Möjligheterna att återge komposita i skrift var vid 1800-talets början sam-
manskrivning med bindestreck, hopskrivning – eventuellt med stor bokstav vid
en senare sammansättningsleds början – samt särskrivning utan bindestreck
(Nordberg 1966:77). Alla varianterna förekommer i materialet men det är en-
dast den sistnämnda, särskrivningen utan bindestreck, som vållar problem.
Förutom särskrivning efter gamla mönster uppger Nordberg som skäl för sär-
skrivning osäkerhet från skribentens sida samt i en del fall uttal med tvåords-
accent (a.a. s. 76).

Vid osäkra tolkningar av huruvida ett ord ska betraktas som sär- eller
hopskrivet har jag tagit ledning i Nordberg 1966. Beträffande särskrivning-
arna i materialet kan man se ett klarare samband än vad gäller versalbruket med
å ena sidan skribenternas skolning och skrivvana och å andra sidan den tid-
punkt då texten är tillkommen. Axel Eurén, som får betraktas som den mest
skolade skribenten, uppvisar få särskrivningar, något som även gäller för hans
barn som representerar den senare delen av materialet, medan hans hustru
Sophie har många och svårtolkade sammansättningar. Liksom det varierande
versalbruket måste särskrivna sammansättningar tolkas med en viss för-
siktighet.

Tankstrecket återges som tidigare nämnts endast med en variant trots att
dess form och, kan man förmoda, funktion varierar både inomindividuellt och
mellan skribenterna. Dess användningsområde att avskilja parentetiskt inskjut-
na fraser och satser förekommer i materialet men är inte speciellt frekvent.
Tankstrecket antar då den form och plats i skriftbilden som överensstämmer
med vårt nutida bruk. Placeringen mellan just avslutad och nästkommande me-
ning är däremot mycket frekvent. Tankstrecket placeras då direkt efter punkt,
liggande längs grundlinjen och har i förhållande till tankstrecket inom mening
avsevärd längd. Strömqvist (1993:100 f.) utreder tankstreckets bruk i den före-
skrivande normen under nysvensk tid och pekar på de skilda uppfattningarna
om i vad mån tankstrecket efter punkt indikerar en paus inom ett stycke innan
nytt ämne påbörjas på samma rad eller om tankstrecket kan ses som en stycke-
markör. Vilka olika funktioner tankstrecket har i materialet kräver en särskild
utredning. Hur som helst borde tankstrecket återges med två olika tecken, ett
inom sats och ett för användningen efter avslutad mening. Att jag ändå avstått
från detta beteckningssätt beror på att skribenterna använder tecknet på sins-
emellan så olika sätt. Databehandlingen av materialet möjliggör likväl en ut-
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redning av tecknets olika distribution då möjligheten finns att göra kombina-
tionssökningar.

4.5.3 Återgivning av brevtext

I delundersökningarna citerar jag ur brevkorpusen. I avsnitt 4.5.1 redogjorde
jag för de koder jag använder mig av i korpusen för att t.ex. markera olika typer
av redigeringar, nytt stycke eller skadade textpartier. Vid citeringen av brev-
text har jag av hänsyn till läsbarheten valt att avstå från att återge koder som
inte har direkt relevans för resonemanget. Markering av nytt stycke och under-
strykning är exempel på två kategorier som är lätta att återge grafiskt och som
också är intressanta ur ett textuellt och stilistisk perspektiv. Nytt stycke har jag
genomgående markerat med snedstreck oavsett vilken typ av grafisk marke-
ring av nytt stycke skribenten använder. Ändring av pennföringen däremot är
dels svår att återge, dels mindre språkligt-stilistiskt intressant. Om textpartier
som citeras innehåller text jag inte lyckats uttyda eller text som är oläslig p.g.a.
bläckplumpar eller skadat papper anges dock detta med {…} respektive {*},
eftersom en uteslutning skulle ge en missvisande bild av textens form.

I bilaga 2 presenterar jag ett antal exempelbrev. Dessa har jag försökt återge
så språkligt troget som möjligt. Brevens radbrytning och sidbrytning överens-
stämmer av utrymmesskäl dock inte med originalens. Snedstreck används för
styckegräns. Vissa men inte alla av skribenten gjorda redigeringar är markera-
de. Tillägg anges i noter. Strukna partier står inom hakparentes. I några fall där
skribenten glömt att sätta ut diakritiska tecken har jag korrigerat texten men
markerat felskrivningen med en not. I samtliga valda exempelbrev finns åt-
minstone ett par ord där skribenten ändrat pennföringen. Dessa ändringar är
inte införda eftersom det skulle föra för långt att beskriva ändringarnas form
och syfte. Text som jag inte lyckats uttyda eller som är skadad markeras i bila-
ga 2 på samma sätt som i citerade exempel inne i avhandlingen, se ovan.

Vid hänvisning till brev i brevkorpusen används en teckenkombination som
omfattar sex tecken. Den första siffran anger vilket decennium brevet är skri-
vet. Första och andra bokstaven talar om vem som är skribent respektive adres-
sat: B = Brita; Å = Aurore; A = Axel; S = Sophie; M = Maria; a = Axel d.y.; O
= Oscar. De tre sista siffrorna anger brevordningen i löpande och delvis krono-
logisk följd i korpusen. Exempelvis är brev 2BA001 skrivet på 1820-talet från
Brita till Axel och utgör det första brevet i korpusen.

I bilaga 2 presenteras ett antal exempelbrev. De har en tvåställig kod. Bok-
staven anger skribent och siffran anger decennium, t.ex. B2 som är skrivet av
Brita på 20-talet.
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5. Familjenätverket i närbelysning

En målsättning med undersökningen är att förstå hur familjen använde sig av
brevet som kommunikationsmedel och hur brevet fungerade i kommunikatio-
nen. Detta är en målsättning i sig men syftar också till att ringa in den närmaste
situationella kontexten, att alltså ge en utomspråklig belysning som tolknings-
ram åt det språkbruk som möter i breven. I avsnitt 4.1 argumenterade jag för
hur en rekonstruktion av familjens samlade korrespondens som ett nätverk kan
fungera som undersökningsobjekt och tolkningsram. I detta kapitel redogör jag
för resultaten av en delundersökning ur denna aspekt. De frågor jag velat be-
svara är: Hur organiserade familjen sin inbördes brevväxling utifrån materiella
betingelser såsom postgång och övriga vardagsbestyr och hur fungerade brev-
växlingen? Är något mönster urskiljbart? Hur mycket brev skrev olika skriben-
ter och med hur långa intervall? Hur såg omständigheterna ut vid brevtextens
tillkomst? Hur planerad var brevskrivningen? Frågeställningarna fokuserar
brevskrivningen som en vardaglig aktivitet. Den situationella kontexten inne-
fattar också familjens relationer: Hur avspeglas skribenternas sociala och per-
sonliga relationer i brevväxlingen? Har någon eller några familjemedlemmar i
kraft av social position företräde som skribent? Hur agerar individen som skri-
bent inom de sociala ramarna?

Kapitlet är disponerat så att jag inleder med en redogörelse för familjebrev-
växlingens struktur utifrån de aktuella brevrelationerna (5.1). Sedan följer i av-
snitt 5.2 antaganden om de sociala positionernas inverkan på skribentrollerna.
I avsnitt 5.3 diskuterar jag hur familjemedlemmarna tilläts hantera varandras
brev, både som skribenter och läsare. Här ligger tyngdpunkten på hur begrep-
pet privat kan förstås i relation till familjens kommunikation. Delundersök-
ningen avslutas med vad man kan utläsa om den konkreta skrivsituationen
(5.4). Denna infallsvinkel syftar till att utröna hur planerad brevskrivningen
kan tänkas ha varit. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i avsnitt 5.5.

5.1 Brevrelationerna
Avsnittet är disponerat i tre delar som följer uppdelningen i de fyra nätverk
som man utifrån den totala brevväxlingen kan konstruera och som presentera-
des i avsnitt 4.3.2. Den tidsperiod som omfattar brevrelationerna mellan Axel
och Sophie och deras barn baseras på två nätverk som skiljer sig från varandra
endast genom att Oscar kommer in som skribent i det senare.
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5.1.1 Brita, Axel och Aurore 1825–1828

Brevväxlingen mellan mamman Brita och hennes son Axel d.ä. är, sett till
mängden brev i relation till den tidsperiod skrivandet försiggår under, samling-
ens mest omfattande. Under de fyra år brevväxlingen är reciprok, från 1824 till
Britas bortgång 1828, skriver mamman 103 brev till Axel och Axel 153 till
mamman. Axel var under denna period student i Uppsala och under hela året
1824 verkade han som informator på Noresund i Kölns socken i Värmland. Av
Britas hand finns flest brev bevarade under Axels första år i Uppsala 1823,
samt det följande året då Axel vistas på Noresund, vartdera året 55 brev. Axel
däremot fortsätter att skriva tämligen många brev under de återstående åren,
ofta var tredje eller var fjärde dag, sällan med två veckors mellanrum. Även
breven till Axel under hans skoltid i Västerås och den första tiden i Uppsala
finns bevarade, men tyvärr inte de brev som Axel rimligtvis bör ha skrivit till
modern. Redogörelsen koncentreras därför till de år då brevväxlingen är reci-
prok.

Både Brita och Axel uppvisar en stor jämnhet i brevens periodisering. Axel
reser till Värmland i slutet av januari 1824 och under den följande månaden
och en bit in i mars skriver Brita två gånger i veckan till sonen, måndagar och
torsdagar, vilket hon kommenterar:

Åter i dag några rader, efter posten även i dag går till Carlstad – och jag fortfar på
detta sättet, att skrifva hvarje postdag, till dess Du bestämt kan säga mig hvilket
kommer snarast fram till Dig, antingen det jag skrifver om Måndagarne, eller om
Thorsdagarne. Dessutom tänker jag, att tills Du blir mera förtrolig med Ditt nya hem,
kan Du väl tåla vid denna dissipation, att få några rader från oss 2 gånger i veckan.
(2BA005)

på vilket Axel skämtsamt replikerar: 

Jag är så nöjd med att få 2 bref hvarje postdag att jag endast derföre ej skulle, om jag
så än viste det, gifva Mamma någon underrättelse, hvilkendera, af de 2ne hvarje
wecka från Stockholm afgående posterna, vore fördelaktigast att begagna. Jag tror
likväl, att detta kan vara {ungefär} likgiltigt för mig, som i alla fall på Måndagen
mottager både det bref som skrefs föregående måndag, och det som afgeck Thorsda-
gen samma wecka. – Skulle Herrskapets skrifning reducera sig till enkel, så finge jag
wisst färskare nyheter, om Herrskapet skickade dem med Thorsdagens post.
(2AB029)

Brita väljer småningom torsdagen som skrivdag och under resten av året är bre-
ven med få undantag daterade torsdagar eller onsdagar. Axel kommer snabbt
in i rutinen att skriva en gång i veckan och även han gör det vanligtvis torsda-
gar.

Brevskrivningen organiserades alltså efter postgången. Den behandlade
tidsperioden ligger före den egentliga utbyggnaden av det postala nätet, som
kom med förbättrade kommunikationer (se avsnitt 3.4.1). Sträckan Stock-
holm–Karlstad låg dock efter en vältrafikerad postlinje (se karta s. 4 i Billgren



66

& Andersson 1995) och postdiligensen gick två gånger i veckan från Stock-
holm till Karlstad. Det tog upp till en vecka för posten att nå fram, något snab-
bare om sommaren, vilket Brita kommenterar: »Alt hitintills, ha vi fått Carl-
stads-posten om Onsdagarne; men denna gången har den sena ordningen åter
börjadt, som förmodeligen kommer, att fortfara hela vinter- och vårtiden.»
(2BA020.) Under Noresundstiden hade Axel att ta hänsyn till de rutiner som
rådde vid postbefordring på landsbygden, där posten ankom i postväska och
avsändes på samma sätt någon gång i veckan. Att skrivandet organiserades ef-
ter postgången snarare än enligt en personligt grundad rutin visar sig även när
Axel är åter i Uppsala. Han anpassar då skrivdagen efter postdiligensen från
Uppsala till Stockholm och skriver i fortsättningen på tisdagar eller fredagar el-
ler båda dagarna. Brita skriver alltjämt på torsdagar och övergår senare till att
ibland skriva på måndagar. 

Sammanlagt 177 brev finns bevarade från systern Aurore till brodern Axel
från 1812 till hennes död 1838. Nära hälften av dessa brev är skrivna under
Axels skol- och tidiga universitetstid och liksom när det gäller brevrelationen
mellan Brita och Axel finns inte några brev bevarade från Axel från denna pe-
riod. Brevväxlingen är reciprok från och med Axels Noresundsvistelse, dock
med endast blygsamma två brev från Axel till Aurore detta år. Från Aurore
finns 13 brev bevarade från 1824, de flesta skrivna under första halvåret. Åtta
av dessa brev är daterade samma dag eller i anslutning till Britas brev till Axel
och sannolikt är de skickade tillsammans med mammans. De brev som inte är
skrivna i anslutning till Britas brev är skrivna när mamman har ett tvåveckors-
intervall eller mer mellan breven till Axel. Till största delen utnyttjade alltså
Aurore och Brita inte möjligheten att skriva varsin postdag, utan de valde det
mer ekonomiska alternativet att sända breven tillsammans. Man kan också no-
tera att i 15 av Britas brev till Axel har Aurore skrivit en sida eller mer. Sju av
dessa brev är skrivna 1824 och på så sätt kan man säga att Axel fick ytterligare
några hälsningar från sin syster, även om de inte var i separata brev.

Under det följande året finns endast tre brev från Aurore, dubbelt så många
från Axel. Mamman var under en period våren 1825 sjuk och skriver under ett
par månaders tid endast tre brev till Axel. Under en veckas tid när barnen fruk-
tar för mammans hälsa skriver Aurore två brev till Axel och Axel tre brev till
Aurore. Även om det rör sig om mycket få brev kan man här se Aurores funk-
tion som ställföreträdare för modern.

5.1.2 Axel, Aurore och Sophie 1832–1838

Axel och Sophie återupptog kontakten 1832 och gifte sig 1833. Axel fick en
tjänst som lärare vid Stockholms gymnasium och paret var sålunda bosatt i
Stockholm under perioden. Trots att Axel, Sophie och Axels syster Aurore
bodde i Stockholm finns många brev bevarade från perioden, sammanlagt 261,
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vilket beror på att någon part under en längre tid befann sig på annan ort. Bre-
ven är till största delen skrivna under sommarhalvåren. 1834 företog Aurore en
längre sommarresa och man kan av avsändarorten i breven följa hennes väg ge-
nom Västsverige och trakterna runt Kilsbergen: Porla, Strömstad, Fredrikshall,
Noresund, Karlskoga, Örebro. 1835 förlorade hon sin man och de återstående
somrarna av sitt liv tillbringade hon hos släktingar i Söderbärke och hösten
1837 hos den nygifta Mina i Uppsala. Sophie vistades med barnen i föräldra-
hemmet i Värmland från sommaren 1836 till följande sommar. Axel upprätt-
höll sin tjänst i Stockholm men vistades under jul- och sommarledigheterna i
Värmland, varför det även under denna tidsperiod fanns anledning för sysko-
nen att brevväxla. Tyvärr finns inte de med all sannolikhet skrivna breven mel-
lan makarna bevarade.

Det är svårare att under denna period se någon struktur i brevskrivningen ef-
tersom brevväxlingen äger rum under kortare perioder och ibland under de spe-
ciella betingelser som en resa medför. En reflexion om detta och de ovanliga
vägar brev ibland fick ta gör Axel i ett brev till systern under sommarvistelsen
på Noresund: »Dina båda bref fingo vi på en gång, och tacka för den lefvande
målning Du gör af Edert vistande i Sörrbärke. Osäkra hvart vi skulle adressera
brefvet, skrefo vi icke med förra Thorsdagsposten. Nu försöker jag, efter din
anvisning, på Mora och Sollerön, dit troligen alldrig något bref från Noresund
blifvit skickadt.» (3AÅ091.)

5.1.3 Axel, Sophie, Maria, Axel d.y. och Oscar 1845–1868

Brevsamlingen sträcker sig till 1904 då det sista bevarade brevet är daterat. Det
är skrivet från den då 68-årige Axel d.y. till den ett år äldre systern. Efter 1868
är dock de bevarade breven mycket få med undantag för 1873 då det finns 17
bevarade brev från Axel d.y. till pappan. Diskussionen begränsar sig därför till
de drygt 20 åren mellan 1845 och 1868.

Axel var riksdagsledamot för Västerås stift från riksdagen 1847/48 fram till
ståndsriksdagens upphörande 1865/66, förutom riksdagen 1859/60. Periodise-
ringen årtalsvis av brev skrivna från Axel till Sophie följer i stort sett riksda-
garna förutom riksdagen 1850/51 (se Fahlbeck 1934).33 Axels vistande utanför
hemmet utgör alltså den huvudsakliga anledningen till brevväxlingen. 

Under åren ställs visserligen ett fåtal brev till dottern Maria, 19 stycken, och
till sönerna, men merparten av Axels brev under denna period är skrivna till
Sophie. Förutom 1847/48 finns det bevarat ungefär lika många brev från So-
phie till Axel. Under 1857, då de bevarade breven är flest, går det ganska de-
taljerat att följa rutinerna i skrivandet mellan makarna. Under året skrev de
sammanlagt 144 brev sinsemellan. Nedanstående uppräkning visar breven i

33 Riksdagen var sammankallad 1847–1848, 1850–1851, 1853–1854, 1856–1858, 1859–1860,
1862–1863 samt 1865–1866.
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datumföljd under en månad. Kursiverade datumangivelser är Sophies brev till
Axel, rak stil anger Axels brev till Sophie: 15/4, 15/4, 20/4, 20/4, 23/4, 23/4,
27/4, 28/4, 30/4, 30/4, 4/5, 7/5, 7/5, 11/5, 11/5, 14/5, 14/5. Brevväxlingen tar
sin början en bit in i januari och breven periodiseras på detta sätt under hela
året med undantag för ett par uppehåll under sommaren, dels i juni när Sophie
och två av barnen hälsade på Axel i Stockholm och dels i augusti när Axel själv
var hemma i Folkärna. I ett fåtal fall skriver den ena parten två brev i följd men
oftast sker brevväxlingen verkligen växelvis. De vanliga skrivdagarna var
måndagar och torsdagar för båda två. 1847 finns många brev från Axel till So-
phie bevarade och man kan räkna med att samma mängd borde ha funnits från
Sophie till Axel. Även 1854 skriver paret många brev men mängden 1857 är
anmärkningsvärd eftersom en brevväxling under denna period även hade etab-
lerats med sönerna Axel och Oscar som båda studerade vid katedralskolan i
Uppsala.

En korrespondens med sönerna hade inletts redan när pojkarna började sina
terminsvistelser hemifrån 1847 respektive 1850. Det är svårt att säga hur om-
fattande denna tidiga brevväxling kan ha varit. De bevarade breven är få, vilket
kan bero på att barnen varit mindre noggranna med att spara breven men möj-
ligheten finns också att brevväxlingen var mer sporadisk, vilket innehållet kan
ge stöd för. Breven handlar om ämnen avpassade för ett barn och bär ofta en
retorisk prägel. Under Axels första år hemifrån skrev nog mamman i praktiska
spörsmål till den person som Axel var inneboende hos. 

Av Axel d.y. finns ett enda brev bevarat från 1845 och ett par från 1847. Han
återkommer därefter i samlingen 1854 och åren fram till brodern Oscars död
finns ett antal brev bevarade från varje år, de flesta skrivna till mamman. Åren
1864 och 1865 framstår dock Axel d.y. som familjens flitigaste skribent.

Från Oscar finns endast 36 brev bevarade. Många av dessa är från 1857 och
detta år skrevs alla utom ett till systern Maria. Även för Marias del kan en upp-
gång i antalet brev noteras för just 1857, vilket beror på att hon skrev fler brev
till Oscar. I brevväxlingen utvecklar Oscar och Maria tankegångar kring det re-
ligiösa livet.

Pojkarna var i Uppsala under 10 år tillsammans, med undantag för år 1858
då Axel hade ett uppehåll i sina studier. Av breven framgår att det huvudsak-
ligen var till Axel föräldrarna vände sig i ekonomiska och praktiska spörs-
mål och man kan fundera över om Axel fick fler brev i kraft av att vara äldre
bror. Axels brev avsända enbart till sonen Axel överstiger antalet brev ställda
till sonen Oscar. Bevarade brev från Sophie visar en jämnare fördelning på poj-
karna och Maria slutligen skrev till synes markant fler brev till Oscar än till
Axel d.y. Diskrepansen mellan antalet brev från Maria ställda till Axel d.y. i
förhållande till Oscar är nog begriplig. Som diskuterades ovan verkar Maria
och Oscar ha funnit varandra som brevskribenter och den tätare brevkontakten
kan sannolikt förklaras utifrån gemensamma intressen. Av föräldrarna fick
dock Axel d.y. fler brev än vad Oscar fick även om det är inte någon tydlig
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skillnad. Ett annat faktum som kan styrka tanken på att Axel som äldre bror
hade en mer framträdande position som brevmottagare är de brev som pojkarna
erhöll gemensamt.

71 av samlingens brev har i hälsningsfrasen två explicita mottagare. De allra
flesta breven är skrivna av föräldrarna eller systern till pojkarna Axel och Os-
car under deras skoltid, 69 stycken. Alla utom ett av dessa brev torde ha varit
adresserade till Axel. Det är dock en uppgift som är svår att verifiera eftersom
kuverten inte finns kvar. Antagandet baserar sig på att breven är arkiverade un-
der Axels namn. I kraft av att vara äldre bror fick alltså Axel ta emot de nyheter
som skickades till dem gemensamt.

Maria levde i föräldrahemmet alla år förutom 1863–1866 då hon hade eget
hushåll i Jönköping. Det betyder att hon delade tid och rum för brevskrivning-
en med mamman. Av de brev hon skrev till pappan under Folkärnatiden är
hälften daterade samma dag eller dagen före eller efter mammans brev till ma-
ken. Det rådde m.a.o. liknande omständigheter kring brevskrivningens organi-
sation som konstaterats mellan Aurore och hennes mamma 30 år tidigare, näm-
ligen att mamman och dottern utnyttjade samma brevdagar. Detta innebär ett
problem för Maria. Nedanstående utdrag är hämtat ur ett brev skrivet från Ma-
ria till pappan hösten 1857. Pappan hade i ett brev till hustrun klagat över att
Maria så sällan skrev och Maria går i svaromål mot denna beskyllning: 

Folkerna d. 17 Sept. 1857. – / Min älskade, kära Pappa! / Pappas ord i Mammas sed-
naste bref gjorde mig allt bra ondt, – dock icke så ondt som de kunnat om de varit
fullt rättvisa. – Men det är bra svårt att Pappa kunnat tänka, såsom det tyckes, att jag
af likgiltighet så sällan skrifver. – Gud gifve att jag kunde, med annat än ord, öfver-
tyga min goda älskade Pappa, att så icke är! – […] Om jag hade något att läsa om
som kunde intressera Pappa, – (då Mamma skrifver om det som kan vara) – så skulle
jag, tror jag mycket ofta skrifva. Men nu tycker jag att Pappa skulle vara så god och
inse hvarföre det blir så få bref. – Kära Pappa! jag beder Pappa, tro derföre icke, att
icke Pappa och Pappas stora, alltid oförtjenta ömhet och godhet emot mig, är mig
mycket kär. Jag säger ännu en gång: Gud gifve jag kunde bevisa det! (5MA241)

Maria upplever en brist på ämnen. Mamman skriver »om det som kan vara»,
m.a.o. nyheterna hemifrån. Och vad blir då över att berätta för Maria? Klandret
från pappan kringgick Maria vid det här tillfället genom att hon nästföljande
brev övertog mammans skrivdag, vilket Sophie kommenterar i avslutningen av
brevet: »Kära Pappa! denna gång blott en hjertlig helsning från mig. – det är så
mycket annat att göra och Maria ville skrifva. Jag skall försöka skaffa bud. hör
efter i nästa vecka på ångfartygerna. – Gud bevare Dig! önskar Sophie» (So-
phie till Axel i brev från Maria 1857:5MA240). Brevet från Maria är också
ovanligt långt och behandlar flera ämnen. Även i brevskrivningen till bröderna
i Uppsala förekommer att mamman och dottern delar skrivdag men de löste det
då vanligen så att de skrev till varsin pojke.

Det är under den här tidsperioden svårare att skaffa sig en uppfattning om
brevens periodisering. Speciellt gäller detta brevförhållandena mellan pojkar-



70

na och föräldrarna. Detta har delvis att göra med att skribenterna är fler och att
risken för att brev har förkommit därmed är större. Man kan dock tänka sig att
skrivvanorna förändrades med ökade möjligheter att befordra post. Under år-
tiondena kring mitten av 1800-talet följde en snabb utveckling av det postala
nätet till följd av de förbättrade kommunikationerna, vilket förändrade förut-
sättningarna att skicka brev. Den vanliga postskjutsen mellan Uppsala och
Stockholm hade tagit ca 10 timmar och körde två turer per vecka. 1852 slöt
Postverket avtal med Upsala-Stockholms Diligence Bolag, som vintertid körde
dagliga postturer till Stockholm. På sommaren fraktades post fortast med båt
(Hammarsten 1986). Postturerna blev frekventare och skribenterna fick där-
med möjlighet att i högre utsträckning själva välja postdag. Fick man inte iväg
ett brev ena dagen så fanns möjligheten att skicka det nästa. Det kan tänkas att
detta bidrog till att speciellt pojkarna i familjen slarvade med brevskrivningen.

Fastän postturerna hade ökat och portot blivit billigare förändrades dock inte
skrivvanorna för Sophie och Maria i förhållande till tidigare decennier. De var
fortfarande hänvisade till den ordning som var rådande på landsbygden. Deras
postanstalt var Avesta. Familjen hämtade posten när de hade ärenden in till sta-
den, t.ex. »Mamma och jag gjorde i Lördags en liten utflygt till Avesta i det
mycket herrliga vädret. Wi hade 8 ärenden; hvaribland det käraste att hemta
brefven.» (5MA243.) Kanske hade familjen även avtal med någon postbonde
som hämtade brev för avsändning någon speciell dag i veckan.

5.2 Primära och sekundära brevrelationer

Brevväxlingen fungerade som ett sammanhållande kitt i familjen. Rutinerna
kring brevskrivningen vilar ytterst på de normer som familjen ställde upp och
som man kan utläsa av brevkommentarer och av den faktiska interaktionens
struktur. Att följa rutinerna och därmed upprätthålla brevrelationerna får kan-
ske ses som ett överordnat syfte med brevskrivningen.

Familjemedlemmarna skrev dock olika många brev, vilket väl inte är vare
sig konstigt eller speciellt intressant i sig. Att mannen och hustrun i en familj
har större behov av att språkas vid än t.ex. pappan och sonen och att det resul-
terar i olika mängd brev ligger i de roller som familjemedlemmarna uppbär.
Mannen och hustrun har det ekonomiska och praktiska ansvaret för familjen
osv. De sociala relationerna återverkar alltså på brevrelationerna. Emellertid
kan detta konstaterande vara intressant om man funderar på vilka konsekven-
ser det får för skribenternas strategier i de fall där två skribenter delade rums-
ligt och tidsmässigt skrivutrymme. Som tidigare nämnts levde mor och dotter
såväl i relationen Brita och Aurore som Sophie och Maria i samma hushåll. De
träffade samma människor, arbetade med samma saker och de valde ofta att
skriva samma dag till en mottagare. Detta skapar en brydsam situation för i det
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här fallet döttrarna, för vad ska de skriva om när mamman har företräde som
skribent? Även i mottagarförhållandet av brev är denna distinktion giltig. Ma-
ria och Aurore mottar inte lika många brev som mödrarna. Relationen mellan
Axel d.y. och Oscar visar på ett otydligare statusförhållande. Axel verkar vis-
serligen ha haft företräde som brevmottagare i kraft av att vara äldre bror. Un-
der de år det är möjligt att göra jämförelse mellan bröderna finns också fler
brev bevarade från Axel till mamman. Ändå framskymtar en bild av Oscar som
en flitigare skribent än Axel. Som tidigare nämnts är dock de flesta breven av
Oscars hand förlorade och det är därför svårt att yttra sig om ett faktiskt förhål-
lande.

Drivkraften i brevskrivningen är som sagt de normer som familjen utvecklat,
dvs. att man förväntades upprätthålla en viss rutin i brevskrivandet. För att er-
sätta samvaron och för att vidmakthålla det nätverk som brevrelationerna utgör
är samtliga skribenter viktiga. Dock hade vissa skribenter i vissa situationer en
mer framträdande roll. Utifrån det förda resonemanget formulerar jag en syn
på brevrelationerna som primära och sekundära. Det bygger på ett antagande
om att två funktioner är speciellt viktiga i brevskrivningen, den rituella och den
informativa (se avsnitt 3.4.3). Drivkraften i brevskrivningen inom familjen är
utifrån ett sådant antagande att hålla igång kommunikationen och det nödvän-
diga meningsutbytet. En primär brevrelation är en nödvändig brevrelation för
att upprätthålla informationsutbytet inom familjen. En sekundär brevrelation
blir då en icke-nödvändig relation, dvs. det är en relation som inte är oundgäng-
ligt för att upprätthålla informationsutbytet. Distinktionen mellan primär och
sekundär är giltig endast i de fall där två eller fler skribenter delar rumsligt och
tidsmässigt skrivutrymme. I dessa fall får en eller flera av skribenterna en mer
framträdande position. De sociala rollerna är inte bestämmande för huruvida
en relation ska betraktas som primär eller sekundär men avgör positionerna i
de fall där två eller flera skribenter med olika status delar rumsligt skrivutrym-
me.

Relationerna är primära och sekundära i förhållande till det nödvändiga me-
ningsutbytet inom familjen och innebär inte någon värdering av personerna
som skribenter. De bottnar i de sociala positionerna och kan prövas med hjälp
av den faktiska brevfrekvensen samt metatextuella kommentarer om brev-
skrivning som framskymtar i brevväxlingen.

Axel intar en primär position i förhållande till mamman under 20-talet, me-
dan Axels och systerns brevväxling ur informationssynpunkt inte är nödvän-
dig. Under 30-talet förändras brevrelationen mellan Axel och Aurore eftersom
mamman nu är död. Nu blir deras relation primär och i stället Sophies och Au-
rores relation sekundär. I Axels och Sophies familj intar deras relation en pri-
mär position viket även gäller för bådas relation till sonen Axel d.y. när han
uppnått tonåren. Det är tveksamt om man skulle kunna betrakta relationen när
han var barn som primär (även om han då levde hemifrån) eftersom han var in-
ackorderad och det fanns någon vuxen som tog ansvar för det nödvändiga in-
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formationsutbytet med familjen. Övriga relationer mellan föräldrarna och bar-
nen liksom relationerna mellan syskonen är sekundära.

Distinktionen mellan nödvändig och icke-nödvändig information bör få
implikationer för både innehållet och språket i de brev som skrevs i de sekun-
dära relationerna. Det bör här ha funnits utrymme för att utveckla den sociala
sidan av brevskrivningen men också att pröva olika skrivsätt som resulterar i
olika texttyper. Exempelvis Marias och Oscars relation byggde i huvudsak inte
på informationsutbyte utan innebar en möjlighet att pröva på ett annat register,
i deras fall det religiöst-retoriska skrivsättet (se vidare kap. 7). De narrativa in-
slagen i breven är ett annat exempel på en texttyp som ryms inom brevet men
som inte har en informativ funktion. Exempelvis berättar Aurore en rolig his-
toria för Axel i ett brev 1824 (2ÅA048), återgivet nedan. Efter brevinledningen
skriver Aurore om nyhetsbristen: »Då Mama skrifvit så långt som Hon vanli-
gen gör, återstår för mig intet att berätta, emedan våra små äfventyr snart äro
omrörde; men nu då jag får försprång skall jag väl säga något jag med.» Aurore
fortsätter några rader längre ner: 

Annandagen då vi voro hos Theorells, berättades der flere roliga historier, hvilka jag
var säker skulle roa Dig, och lade dem derföre på minnet med föresatts att skrifteli-
gen förtelja en och annan då tillfälle dertill gafs, – de rörrde särdeles Präster, och be-
rättades af tvenne Präster som voro närvarande, och hvilka ganska ogenerat och ro-
ligt omtalade dem, – det var Hofpredikanten Afzelius författaren till Neckens pålska
och Lilla Regements Pastor Berg. Denne sednare omtalade följande sannfärdiga
anec-Dot om en Präst, sin Landsman, (norrlänning) och hvars namn Han nämnde, –
Denne Hedersman var Adjunct i Roslagen hos någon Präst, och förstod genom en
aldeles utomordentlig sparsamhet, att i denna föga renderande post, samla sig ett litet
Capital, – detta vare nu blott sagt såsom en inledning till Hans historia. Efter några
år feck Han förslag till en lägenhet i sin Fäderne bygd, och Hade således en temme-
ligen ansenlig väg att tillryggalägga för att predika prof, denna väg beslöt Han icke
allenast för att bespara skjutspenningarna att göra till fots, men äfven för att bespara
skor, barfotad. – Som Han då ej var trakterad af att möta någon, så gick han alla små
genvägar Han kunde påhitta genom åkrar och ängar, – en gång ledde Honom Hans
olycka (som Bergen sade) genom en ärt åker, der olyckligtvis var uppsatt ett hampa
spöke, – Han går fram, betraktar åkerspöket, på hvilket man äfven satt en gammal
peruk, och finner vid närmare påseende sin fördel vid att byta peruk med spöket,
(Det hade ej varit hälften så roligt om Han tagit den som Han bytte,) Detta var just i
den församlingen der Han sökte lägenheten. – När Han kommer fram, igenkännes
spökets peruk, man anklagar Honom, och Han feck pligta ansenligt blef ej antagen
till präst der, utan förblef Jockum som Han hade varit. Man fann detta mycket obe-
skidligt af församlingen, men jag tillstår att det hade väl varit hårdt att få en sådan
Präst.

Det är sannolikt att denna typ av inslag är vanligare i de brev som inte behövde
ha ett högt nyhetsvärde. Likaså kan man tänka sig att de expressiva språkdra-
gen är frekventare i de sekundära brevrelationerna.
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5.3 Det privatas gräns

I samlingen finns ett antal brev där någon annan familjemedlem eller vän till
familjen tillskrivit en hälsning eller i familjemedlemmarnas fall fått en del av
brevutrymmet för egen brevtext. Dessa brev är 47 till antalet. I 16 av Britas
brev till Axel har Aurore skrivit egen brevtext till Axel. I Sophies brev till man-
nen och pojkarna har Maria tillfogat brevtext i ett antal. Axel uppvisar den bro-
kigaste skaran av medskribenter i sina brev, vilket väl något reflekterar hans
rörligare liv. I redogörelsen för samlingens struktur har det också framkommit
att vissa brev har fler än en mottagare. Vanligast är detta förhållande i breven
till pojkarna i Uppsala under 50-talet. Även de brev som har endera av pojkarna
som adressat var nog i de flesta fall avsedda för båda två eftersom många brev
börjar med singulart tilltal för att avslutas med en bön för och hälsning till båda
pojkarna. Ett brev skrivet i maj 1857 från Sophie till Axel d.y. adresserades
möjligen till Oscar eftersom modern var osäker på om Axel befann sig i Upp-
sala eller i Stockholm. I brevet visas prov på ett ovisst mottagarförhållande och
en därmed förknippad växling mellan omtal och tilltal. Att Oscar först i slutet
av brevet får uppmaningen att bryta brevet och läsa det måste ha att göra med
att Sophie först under brevskrivningens gång bestämde sig för att adressera
brevet till den yngre sonen eller helt enkelt förutsatte att Oscar skulle öppna
det: »Skulle nu Axel vara borta får Oscar läsa brefvet och uträtta saken. Det har
nu länge varit tyst från liten Oscar, jag undrar huru han mår och om han fått
något bref från Mamma […] Gud vare med Eder mina Kära Gossar och låte oss
få råkas med helsan och med Glädje. – önskar Eder Mamma.» (5Sa223.) Det
finns även exempel på det omvända förhållandet. I ett brev till Oscar från mam-
man i november 1857 skriver hon en sida explicit till sonen Axel som börjar:
»Några ord till min Älskade Axel! också. Käre Gosse! huru står det till med
Dig nu? Står ännu någon skugga mellan oss?» Brevsidan innehåller sedan en
uppmaning till sonen att han inte ska stänga sitt hjärta för Gud. Efter den av-
slutande hälsningsfrasen tillägger hon: »Ursäkta min dumhet att skrifva i ett
bref till Er begge, det kom sig af att Ni är ett i mitt hjerta, men nu är jag oviss
om Du tycker om det.» (5SO232.) Uppenbarligen kände Sophie här en osä-
kerhet om vad Axel skulle tycka om att hon vände sig till honom i samma brev
som till brodern, speciellt som de tycks ha haft en dispyt.

Räknat på hela samlingen är det inte många brev som har två skribenter eller
två mottagare. Att det förekommer är dock ett synligt bevis på att brevet be-
traktades som en tämligen öppen, för alla i familjen tillgänglig kommunika-
tionskälla, både på mottagar- och avsändarsidan.

Ytterligare en typ av belägg för detta öppna förhållande, som annars tyvärr
är svårt att verifiera, är de brev som skickats i samma kuvert, eller, innan det
blev brukligt att använda kuvert, var förseglade med samma sigill. Det bör ha
varit ett vanligt förfaringssätt för att hålla portokostnaden nere. Den föregåen-
de framställningen har visat att det var vanligt i de relationer som delade skriv-
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utrymme att skribenterna skickade breven samma dag. Tämligen vanligt bör
det också ha varit att man tillsammans med familjemedlemmarnas brev för-
medlade brev till vänner och släktingar (se t.ex. 5AS193 eller 5SO233).

Att skribenterna i den samling jag arbetar med nog i de flesta fall också räk-
nade med fler än en läsare framgår av kommentarer i breven. Följande två ex-
empel är hämtade ur brev som Axel skrev till systern 1825. Det första exemplet
antyder det som det andra säger ut, nämligen att Axel är medveten om att mam-
man och systern läser varandras brev: 

Jag svarar genom detta bref till Dig på det som jag med Fredagens post feck ifrån
Mamma, emedan jag anser af lika betydelse till hvilkendera af Eder som jag adres-
serar mig. En egen anledning äger jag ock härtill i min önskan att hjertligt och bro-
derligen tacka dig för alla de glada, förtroliga stunder vi passerade tillsammans un-
der vår Tomteboda sejour. (2AÅ062)

Du är emellertid mer än god, som icke tröttnar att skrifva mig till, då Du så länge får
vänta på svar, men i förtroende sagt, jag vet att de bref jag skrifver till Mamma
tillhöra mina närmaste gemensamt, och jag kan så sällan dela i 2 bref, hvad jag vill
och bör skrifva i ett. (2AÅ064)

I avsnitt 5.1.3 gavs prov på hur Maria som skribent ibland hade svårt att hitta
ämnen att skriva om till sin pappa eftersom mamman skrev oftare och också
berättade vad som var nytt. Ovanstående exempel visar på samma problem för
Axel i hans ungdom, inte på grund av att han delade tid och rum, s.a.s. delade
nyheterna med en annan skribent, utan därför att han visste att brevet lästes av
mamman, systern och svågern oavsett vem det var adresserat till och att nyhe-
terna därför snabbt blev gamla. Det första exemplet visar att han använde sig
av samma strategi som hans dotter senare visar prov på, nämligen att bryta ru-
tinen. Maria förvissade sig om att få skriva i stället för mamman. Axel adres-
serar brevet till systern och inte till mamman. Även systerns brevkommentarer
pekar på denna öppenhet i brevkommunikationen. Vid ett tidigare tillfälle har
tydligen Axel ursäktat sig för att han inte skriver till systern och hon svarar: 

Min Egen Bror! / Åter ett bref från Aurore! – ja Kära Du, du behöfver intet lägga på
Ditt samvete att Du intet svarar mig, ty då Du skrifver till Mamma är det som det
vore till oss begge; fast jag ej kan hålla mig från att äfven skrifva några rader hvar
gång, jag frikallar Dig således från alt bekymmer i den vägen och tror ej att du håller
mindre af mig för det, – tro nu det bara, så är du snäll, och mottager gärna mina bref
det vet jag. (2ÅA043)

Ytterligare något brev senare tar hon upp detta problem igen och visar att hon
betraktade breven till mamman även som sina: »Min Goda Axel! / Tack för ditt
löfte att skrifva till mig, det skall vist blifva rätt roligt; men Du må äfven tro att
det var ganska upriktigt jag försäkrade Dig att jag ej fordrar svar af Dig, inkom
adresserade till mig.» (2ÅA047.)

Med öppenheten i kommunikationen följde alltså en aktualitet i nyhetsflödet
även för de mottagare som inte var del av en primär relation. Ett exempel på
avsaknaden av nyheter är brevväxlingen mellan Sophie och Aurore under So-
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phies Noresundsvistelse. Hon fick visserligen brev från Aurore och säkert ock-
så från sin man men hade inte tillgång till de brev Aurore skrev till Axel. So-
phie klagar i ett brev till Aurore över att Aurores underrättelser inte är lika ut-
förliga som i breven hon skriver till Axel och hon ber också om förtroliga med-
delanden:

Goda Aurore! Jag har flere bref att aflägga mina hjertliga tacksägelser för! Dina bref
äro och blifva altid för mig ofantligt kära och dyrbara. Ack om Du visste huru inner-
ligt jag äfven i det afseendet saknar Axels härvaro att jag äfven då måste umbära alla
utförligare underrättelser från hans goda Syster och likväl vet jag att hans deltagande
kan ej vara varmare än mitt. Jag vill visst icke knota om Du skänker mig en enda rad,
men jag kan ej undertrycka den önskan att jag vore värd Ditt förtroliga meddelande
då jag med det innerligaste intresse slukar hvarje än så obetydlig tidning om Dig.
(3SÅ125)

I inledningen av utdraget tackar hon för flera brev som hon fått av svägerskan.
Hon hade under en längre tid inte skrivit något brev själv. Sophie fick under
hela perioden hon vistades i Värmland inte färre brev än Axel från Aurore, och
inte heller när Axel och Sophie återförenades ställdes fler brev till honom.
Onekligen blev breven hälften så många när hon och Axel var åtskilda efter-
som hon då inte kunde läsa de brev som var ställda till honom. Sophies önskan
aktualiserar en innehållslig aspekt på breven. Kanhända kände hon sig ställd
vid sidan om nyhetsflödet. Mycket av innehållet i breven mellan svägerskorna
är ömhetsbetygelser medan Axel och Aurore, som sagt, hade en mer nyhetsba-
serad brevväxling.

Problem uppstod när man ville skriva något som skulle hemlighållas för en
medläsare. Brita skulle fylla år och Aurore hade i ett tidigare brev försökt
förmedla information till brodern om att hon önskade att han ordnade en fö-
delsedagsvers och skriver i följande brev: »Du undrade väl hvarifrån det be-
synnerliga posscriptumet kom ifrån i mitt bref, angående verser jag hade så
gerna velat kunna göra något ått M. på Hennes födelsedag, men som Hon läser
mina bref så kunde jag ej på annat sätt komma fram dermed, än i de oläsliga
rader jag påskref då jag för seglade brefvet, få se om Du kunnat göra något der-
åt i det bråk Du sedan haft.» (2ÅA049.) En mer utstuderad variant har hämtas
från ett brev skrivet av Axel 30 år senare till sonen Axel:

Det har fallit mig in, att I kunden öfverraska Mamma, och äfven oss andra, med en
serdeles angenäm julklapp. – Månne ej i Upsala finnas någon, som gör Dagherroty-
per – eller Fotografporträtter? Jag tycker så borde vara. Då ville jag nödvändigt, att
Du och Oscar, på någon klar dag, besökte denna artist och läte aftaga Edra värda an-
leten och gestalter. Det vore i flere hänseenden trefligt, kanske äfven för kostnaden
skull, – om I båda funnens på en tafla. I sådant fall fån I uttänka någon passande,
pittoresk ställning. Går ej detta för sig, så tag en tafla af er hvardera. Öfver 10 Rd
stycket kan den ej gerna kosta. – / Säg mig nu på en serskild lapp, som ej behöfver
visas för Mamma, – om detta går an. – Men eftersom det händer, att hon kommer
mig i förväg och läser brefvet, – så kan Du vara förnuftig och t.e. skrifva, att Du tror
dig vara i stånd till, eller icke, att anskaffa det arbete af Helios, som jag begärt.
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Mamma tror då, att fråga är om en författare. – Taflan eller taflorna böra vara inlagda
i ett vackert etui. (Axel till Axel d.y. 1853)

Självcensur eller uteslutning av brev i det som kommit att utgöra samlingen bär
spår av en medvetenhet om när brevet ansågs för privat och innehållet i breven
vittar ibland om att brevet inte alltid var ett lämpligt medium att överföra bud-
skap. Ett niosidigt brev skrivet 1868 från Maria till mamman har utanskriften
»brännes egenhändigt» (Maria till Sophie 1868:1759ab) men vanligen är sig-
nalerna mindre drastiska. Resonemang kan avbrytas med fraser som »detta
lämpar sig inte för brev». På detta sätt tydliggjorde skribenten för mottagaren
och en eventuell medläsare att innehållet inte var avsett att läsas av flera eller
var av sådan art att det egentligen inte var passande att överföra skriftligen.
Slutligen kan anföras de större luckor som finns i samlingen. Inte ett enda brev
finns bevarat mellan Axel och Sophie under det år hon vistades i föräldra-
hemmet 1836–37. Sophie var sjuklig och det kan tänkas att breven har ansetts
för intima eller avslöjande. Detsamma kan man anta om de brev som Oscar
skrev till sin pappa, av vilka inte något är bevarat. Kanske ger luckan här ut-
tryck för en smärta över sonens död. Det är svårare att göra antaganden om
mindre luckor i samlingen men samma förhållande kan givetvis vara rådande,
att luckan inte beror på slarv utan på en medveten uteslutning. Ulvros (1996:
26) pekar även på en sådan sållning av brev och brevinnehåll i den tidigare
nämnda brevväxlingen mellan Carolina Winberg och Henrik Reuterdahl.

Begreppet privat måste uppfattas mot bakgrund av denna öppenhet i brev-
kommunikationen, både på avsändar- och mottagarsidan, som samlingen vitt-
nar om. Det privata får alltså förstås just som den privata sfären gentemot den
offentliga, snarare än som en gränslinje mellan de olika relationerna inom fa-
miljen. Detta får innehållsliga följder. Det intima brevet har inte någon plats i
samlingen. Men en för en språkundersökning viktigare slutsats rör de antagan-
den man kan göra om språkbruket. Skribenterna var medvetna om att de s.a.s.
hade fler ögon riktade på sig än de som tillhörde adressaten. Detta bör också
medföra att det rådde en medvetenhet om den roll i vilken man förväntades
agera, att det språkliga uttrycket kanske skärptes p.g.a. att skribenten upplevde
ett slags social kontroll av det språkliga beteendet. 

5.4 Produktionsförhållanden vid textens tillkomst

Postens avgång fungerar som en övergripande rutinskapare för brevskrivning-
en. Hur organiserades skrivandet inom dessa ramar? Det kan vara värt att fästa
uppmärksamheten på produktionsomständigheterna eftersom de har avseende
på i hur stor utsträckning brevtexten kan tänkas vara planerad och redigerad.
Brevtexten kan vara alltifrån helt renskriven till oplanerat snabbt nedskriven
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utan hjälp av stödord eller utkast. Det stora flertalet brev har några men inte
många synbara tecken på ändringar. I den del av materialet som skrivits in för
databehandling finns det 1 941 redigeringar i form av ändringar av pennfö-
ringen i befintliga grafem, tillägg av ord eller ordgrupper samt understrukna
ord eller ordgrupper, vilket motsvarar 1,2 % av ordmassan som alltså omfattar
161 020 löpord. Dessutom tillkommer 207 ställen i brevtexterna där ord eller
ordgrupper har strukits. Det skulle kunna indikera att texterna är förarbetade
och renskrivna och att de synbara redigeringarna är skönhetsfläckar som till-
kommit. Det finns dock flera saker som talar mot ett sådant förhållande. En är
att breven är skrivna inom den privata domänen. Att familjemedlemmarna tog
längre tid på sig att skriva och kanske också la större möda på handstil och ut-
förande när de i något speciellt ärende skrev till personer utanför familjen visar
bl.a. följande utdrag hämtat ur ett brev från Oscar till systern Maria: »Jag har
nu något hållit på att skrifva concept till ett bref till Fröken B., hvartill Mamma
uppmanade mig, huru snart det kan bli färdigt vet jag ännu ej rätt, ty jag har
öfverhopadt med göromål, isynnerhet denna vecka.» (5OM286.) Vem fröken
B. är framgår inte. Tydligen hade Oscar funderat på att låta någon annan ren-
skriva brevet, vilket mamman hade visat betänkligheter mot i ett brev skrivet
någon månad tidigare: »Månne det kan vara rätt att någon obekant tager af-
skrift af Fröken Bs bref.» (5SO234.) Här var alltså både systern och mamman
involverade i Oscars brevskrivning, som drog ut så länge på tiden att den kom-
menterades i flera brev som växlades.

I den tidigare framställningen har det framkommit att åtminstone en del av
familjemedlemmarna skrev på bestämda postdagar. En anledning till att dröja
med att skriva till den dag posten skulle skickas kan givetvis vara det väl för
alla bekanta fenomenet att man gärna väntar till sista stund med det man bör
eller måste göra. Här vill jag emellertid peka på en annan anledning. För att för-
stå skrivprocessen inom familjen menar jag att man måste lyfta fram brevens
nyhetsvärde. En viktig anledning till att skriva var att berätta det som hänt se-
dan man skrev senast. Breven skrevs i nära anslutning till postens avgång. I
Stockholm och de städer som passerades längs en postlinje avgick posten på
kvällen vilket bör ha gjort att man kunde arbeta med ett brev till fram på efter-
middagen medan man för landsbygdens del får räkna med att posten avgick på
morgonen för att hinna transporteras i tid till den postanstalt varifrån den skulle
skickas och att man därför färdigställde breven på morgonen eller kvällen före.
Att det nog förhöll sig på detta sätt visar kommentarer i breven. I följande ut-
drag talar Axel d.y, som skrev från Uppsala, om postdagseftermiddagarna:

Min goda Mamma! / Tyvärr har tiden i dag på förmiddagen varit odryg, och emedan
jag har mitt Collegium postdagseftermiddagarne, kan jag endast småningom besvara
Edra långa bref, för hvilka jag mycket tackar. Den vigtiga underrättelsen om valets
utgång anlände hit redan i Onsdags, och jag hade dagen derpå emnat skrifva; men
jag råkade skära mig på ett glasrör i tummen och kunde ej skrifva läsligt. […] Oscar
vill nu inte längre vänta på mitt bref. (5aS264) 
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Brita, boende i Stockholm, valde att påbörja sitt brev till sonen innan hon visste
om hon under dagen skulle få ta emot ett från honom: 

Älskade Axel! / Jag har i dag skrifvit till prosten Arosenius, och ehuru jag tänkt, att
icke börja mitt bref till Dig, förr än jag med säkerhet skulle få veta, om jag i dag har
någon underrättelse med posten från Carlstad, vill jag dock under väntan på Elfmans
hemkomst sysselsätta mig med Dig en stund. Jag skickade upp till KammarColle-
gium straxt efter kl: 10 på förmiddagen; men feck till svar, att vestra posten icke
kommer förr än närmare middagen. (2BA002) 

Hon får under dagen också motta ett brev från Axel och fortsätter sedan det
brev hon påbörjat med att kommentera det han berättar i brevet. På Noresund
var den ordinarie postgången torsdagar och breven måste vara färdiga på mor-
gonen: »Goda Aurore! / Jag ångrar så mycket att jag ej började mitt bref i går,
ehuru jag äfven då hade ondt om tid, ty nu på morgonen, då posten skall vara
färdig före 8. äger jag icke mer än en qvart att skrifva på.» (3SÅ129.) Liknande
ursäkter möter i breven som Sophie skriver från Folkärna. 

Breven vittnar ofta om brådska: »Nu slog klockan; jag måste således oför-
dröjligen hoplägga brefvet, om det skall få komma med. Nästa postdag skall
jag bestämdt fortsätta der jag slutade. Förlåt min brådska – Helsa» (5aS268);
»Min Älskade Sophie! / Hela förmiddagen, – med undantag af en stund, då jag
med Bergström gjorde ett besök hos Mobergs, har jag suttit i Utskott, och äfven
på eftermiddagen vankas Riksdags göromål. Förlåt derföre, om detta bref ej
blir annat än stympadt och slarfvigt.» (5AS193.) 

Genom att välja att skriva i nära anslutning till postens avgång blir också si-
tuationen lättare påverkad av oförutsedda händelser. Följande brevavsnitt är
hämtat ur brevväxlingen mellan Sophie och Aurore, och Sophie ger här prov
på förhinder, felberäkning av tid, sjukdom, oförutsedda sysslor och påhäls-
ningar som ursäkt till varför hon inte har skrivit:

Stockholm den 17 Nov. 1837. / Min Goda Älskade Aurore! / Du kan nu med största
skäl vänta att få höra någon upgift på orsaken till min förstockade tystnad. Söta lilla
Aurore förlåt mig. det har skett tvärt emot min vilja och afsigt; båda postdagarne var
jag i begrepp att skrifva men blef hindrad just då och hade sedan räknat mig så för
kort dag. Sistliden fredag var lilla Axel sjuk och då var jag mycket sysselsatt med
honom, men jag hade gått in till Axel och begynt ett bref till min bror och ämnade
sedan få skrifva till Dig då Fru Lundstedt tog mig ned i köket der vi skulle väga itu
en half oxe som vi köpt i compagnie. Detta tog upp längre tid än jag trodde och Axel
expedierade posten i min frånvaro. I tisdags qväll hindrade mig Dahlstedt som tog
sin tillflygt i våra rum under det de skurade i hans; jag satt som på nålar och tänkte
på mitt bref, men det var ingen undanflygt ty Axel hade andra herrar hos sig som
hade angelägit att tala med honom. Nu önskar jag rigtigt att denna gång få sitta
ostörd och språka med Dig. – […] Till och med Mostrarne äro alldeles osynliga.
Hvad tycks just som jag talar om dem äro de i salen; den stackars Moster Carolina
har varit så grufligt sjuk af sin vanliga åkomma flere gånger. Nu få Axel och Maria
underhålla dem medan deras Pappa och Mamma afsluta sin post. […] Äfven denna
gång skall mitt bref vittna om bråska, förlåt det Aurore! Du vet orsaken, för de goda
Mostrarnes skuld förlåt mig! (3SÅ134) 
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Kommentarer som dessa kan naturligtvis vara en strategi för att slippa skriva
långa brev och ger också uttryck för en klädsam blygsamhet beträffande bre-
vens utformning men man kan fråga sig varför skribenterna etablerade vanan
att skriva i anslutning till postens avgång när de visste att det kunde bli kort om
tid. Svaret får man nog hämta i just nyhetsvärdet. Man förväntades skriva om
det senaste. Man får också betänka att brevskrivning var en del av de dagliga
sysslorna i hushållet och att skriva i god tid kunde innebära att fler saker hann
inträffa innan brevet skulle skickas iväg och att man därför skulle få skriva
tilllägg eller börja om och alltså ägna mer tid än man avsett åt brevskrivningen. 

Även om man kunde ta sig den tid man planerat till att färdigställa ett brev
fanns nog ibland svårigheten att få sitta ostörd, vilket Sophie vittnar om när
barnen var små:

Således är jag ofta ensam med mina små och de äro mycket hjelpsamma när jag skall
skrifva, kan Du tänka, ty en bemägtigar sig pennan den andra hotar att slå omkull
bleckhornet m.m. men hur det är blir icke denna hjelp tjenlig för mina concepter; jag
vågar aldrig hafva dem på golfvet tillsamman utan den nogaste tillsyn, ty Maria kan
aldrig låta sin lilla bror tulta fram öfver golfvet utan att ha tusen konster med honom.
(3SÅ131)

Ett annat exempel är hämtat ur ett brev från Aurore till Axel, skrivet under en
sommarresa till Sollerön:

Adieu Min Goda Bror. Alla dessa beskrifningar äro mycket confusa, men ett bestän-
digt prat omkring mig kan möjligen ursägta det. – Nu hinner jag endast bedja Dig
Ömt hälsa Din Sophie, bed Henne skänka mig några ord snart framför äfven Min
vördnad för Dina Svär Föräldrar, och Svågrar. – Här ropas af Alla: »hälsa Axel,
hälsa Axel, – Axel och Sophie – om Vi hade dem här! och så vidare.» (3ÅA065)

En annan omständighet som talar mot en alltför planerad och tidskrävande
brevskrivning är den mängd brev familjemedlemmarna skrev. Förutom till var-
andra skrev de till släktingar, vänner och Axel även i tjänsten. Sophie nämner
exempelvis att hon arbetat med tre brev under dagen vid sidan av det hon skri-
ver till sonen och skulle även försöka hinna med ett femte att skicka med brevet
till sonen för vidarebefordran (5SO233). Detta resulterar både i en fysisk skriv-
trötthet (skrivkramp och darrhänthet) men också i en psykisk, vilket Sophie ger
uttryck för i ett brev till den andra sonen: »Ursäkta mitt suddiga bref, det myck-
na skrifvandet qvarlemnar en sådan tomhet i hjernan att det sista blir bara vat-
ten.» (5Sa227.) Det verkar under dessa omständigheter mindre troligt att man
dessutom skulle ägna någon längre tid åt planeringsarbete och en eventuell ren-
skrift av brevet.

Detta betyder dock inte att breven är oplanerade. Givetvis bär vissa brev spår
av stor hast och osorterat innehåll likaväl som det finns brev som tyder på en
väl planerad text med noggrant avvägda argument och en mycket medveten
språklig utformning. Men det stora flertalet brev hamnar någonstans mitt emel-
lan. En trolig arbetsprocess är att breven skrevs utifrån något utkast eller några
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stödord. Ett utdrag ur ett brev från Aurore till Sophie får avsluta avsnittet. Hon
vill väl här dels ge uttryck för att hon är trött i handen, dels att hon inte känner
sig i stånd att sortera tankarna eller helt enkelt har förlorat sitt utkast till brev:
»Nej adieu nu, jag vet ej hur det är fatt i dag; men jag har gått bortt både con-
cepter och skrifhand. altid, altid, altid Din Syster.» (2ÅA044.)

5.5 Sammanfattning

I organiseringen av brevskrivningen fick skribenterna dels ta hänsyn till pos-
tens avgång, dels till varandra. Postens avgång fungerade som en övergripande
rutinskapare, på landsbygden under hela den undersökta perioden och i städer-
na i varje fall under den tidigare delen av undersökningsperioden innan post-
nätet byggdes ut och transportsätten blev flera. Från vissa perioder finns täta
brevväxlingar bevarade, speciellt mellan mamman Brita och sonen Axel och
senare mellan Axel och hans fru Sophie. 

Skribenterna fick också anpassa sig till varandra. I de fall två skribenter de-
lade skrivutrymme, dvs. skrev från samma plats vid samma tidpunkt, så verkar
det som att skribenten med högre social position hade företräde. Detta innebar
att den andra skribenten kunde ha svårt att hitta ämnen att skriva om och där-
med hålla igång en skriftväxling. Även i mottagande av brev syns denna skill-
nad. I t.ex. brev ställda till Axels och Sophies pojkar under 1850-talet är det
den äldre brodern som i kraft av att vara just storebror mottar fler brev. Utifrån
dessa strukturella skillnader har jag formulerat ett antagande om primära och
sekundära brevrelationer, som bygger på att brevskrivningens främsta funktion
var rituell respektive informativ. Alla skribenter förväntades skriva, alltså upp-
rätthålla den rituella funktionen, men det fanns en rangordning mellan skriben-
terna för funktionen att underhålla nyhetsflödet, dvs. den informativa funktio-
nen. Utifrån detta antagande kan man fundera på om det i de relationer som i
högre utsträckning endast byggde på brevskrivningens rituella funktion, dvs.
de sekundära relationerna, fanns utrymme för skribenten att pröva språkliga
grepp och ägna sig mer åt den sociala sidan av brevskrivningen.

Brevet var en öppen kommunikationskälla på både avsändar- och mottagar-
sidan. I många brev har någon annan än brevets avsändare skrivit till text. Flera
brev kunde också förmedlas i samma kuvert eller under samma sigill. Det
framgår också av kommentarer i breven att skribenterna var medvetna om att
brevet kanske skulle komma att läsas av flera än den explicita mottagaren. Med
öppenheten följde en aktualitet i nyhetsflödet för alla familjemedlemmar, men
den kunde också skapa problem för den skribent som skrev brev till flera per-
soner i ett hushåll eftersom nyheterna snabbt blev gamla. En viktig slutsats av
detta öppna förhållande är att det innebar ett slags social kontroll av det språk-
lig beteendet. 
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Breven skrevs i alla fall av en del familjemedlemmar på bestämda postdagar
och att döma av kommentarer i breven framstår det som om skribenterna ofta
väntade till sista stund med att skriva. Förklaringen till detta förhållande kan
närmast sökas i brevens nyhetsvärde. Man ville nog vinnlägga sig om att få
med det senaste. Det blev därför bråttom ibland och brevskrivningen blev ock-
så sårbar för oförutsedda händelser. Det vittnar också om att breven verkligen
skrevs i vardagen bland andra människor i konkurrens med andra vardagsbe-
styr. Familjemedlemmarna skrev också mycket brev, förutom till varandra
även till släktingar, vänner och i administration av hushållet. Det resulterade i
en både fysisk och psykisk skrivtrötthet. Det är svårt att utifrån brevtexternas
språkliga och grafiska utformning sluta sig till hur mycket tid som las ner på
planering av texten men utifrån ovanstående verkar det mindre sannolikt att
brev inom familjen var renskrivna, dvs. att skribenterna först skrev ett utkast
som sedan renskrevs.
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6. Breven beskrivna utifrån yttre kriterier

I avhandlingens inledande del argumenterade jag för att handskriften som fy-
siskt objekt kan tillföra en språkbeskrivning värdefulla upplysingar om skri-
vandets situationella villkor. I detta kapitel ger jag därför en översiktlig be-
skrivning av papperets format, brevens textmängd, sidantal, handstilar som
möter i materialet, utnyttjande av brevytan, datering och dateringskonventio-
ner samt vad som skickades med breven förutom själva brevtexten. De fråge-
ställningar jag velat besvara är: Hur långa brev skrev skribenterna? Vilket pap-
persformat använde de? Hur utnyttjade skribenterna skrivytan? Vilka handsti-
lar använde skribenterna? Vad kan man av handstilarna utläsa om noggrannhet
i skriften? Är det möjligt att relatera brevlängd, pappersformat och handstilar
till de sociala variablerna och/eller den tidpunkt texten är tillkommen i? 

Målsättningen har inte varit att ge en uttömmande beskrivning av vare sig
varje skribent eller varje brev, något som materialets storlek knappast tillåter.
Jag ger en översiktlig redovisning av brevet betraktat som brukstext och tar fas-
ta på drag som kan belysas ur dimensionerna modernt–konserverande, man-
ligt–kvinnligt samt i hur stor utsträckning utförandet är standardiserat. I de lätt
mätbara kategorierna format, sidantal, datering samt vad som skickades i bre-
ven förutom text grundar sig beskrivningen på hela samlingen men när det gäl-
ler textmängd och de på subjektiva kriterier grundade kategorierna handstil
och utnyttjande av brevytan utgörs materialet av den snävare avgränsade brev-
korpusen.

6.1 Pappersformat
Funktionen att signalera en relation mellan skribent och adressat som pappers-
formatet kunde ha i äldre tider, exempelvis gav ett stort ovikt pappersark en
stark artighetssignal, är knappast aktuell i en familjebrevväxling från 1800-
talet. Visserligen kan valet av pappersformat spegla individuella och könsmäs-
siga preferenser men till största delen vittnar pappersformaten om de föränd-
ringar i pappersframställningen som skedde under 1800-talet och de ökade be-
hov av formatstandard som pappersindustrins expansion förde med sig. Skri-
benternas val av pappersformat är nog därför till största delen ett resultat av vil-
ka format som fanns att tillgå i handeln.

Det är svårt att ge en helt rättvisande bild av pappersformaten under 1800-
talet, eftersom produktionen av skrivpapper (och för den delen allt slags pap-
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per) inte var standardiserad i fråga om format förrän en bit in på 1900-talet
(Lenning 1950:23). Formatstandarden som vi använder i dag, ISO-format,
bygger dock på de försök till standardisering av pappersformaten som gjorts
under tidigare sekel, och man kan därför säga att pappersformaten under
1800-talet uppvisar en variation inom vissa gränser (a.a. s. 22, Åhlin 1982:9).
Ett pappers slutformat, alltså det skrivfärdiga papperets storlek, beror på ut-
gångsformatet, dvs. det pappersark som bildar utgångspunkt för falsning till
folio, kvarto, oktav, sedes, eller enligt dagens standard till A3, A4, A5 osv.,
alltså halvering genom vikning. Det vanliga formatet för ett brevpapper var,
enligt de gamla formatbeteckningarna, kvarto eller oktav, men p.g.a. att det
inte fanns någon fixerad standard för utgångsformaten varierar kvarto- och ok-
tavmåtten avsevärt.

Det är möjligt att sluta sig till ett pappers format genom att studera falsning-
en (se t.ex. Greetham 1994:119 f.). Dock har jag i beskrivningen skapat egna
kategorier och därmed inte tagit hänsyn till att en del av de brev jag nedan ka-
tegoriserat som liten oktav lika gärna kan vara ett duodecimoformat, dvs. ut-
gångsformatet vikt i tolv delar längs långsidan. Genom stickprov som innefat-
tar varje skribent och därmed en spridning över tid har jag kommit fram till de
i tabell 5 redovisade formaten. 

Tabell 5. Pappersformaten.

Ett stort ark kvarto halverat längs breddsidan ger en stor oktav, medan halve-
ring av det format vars yttre gränser överensstämmer med en liten kvarto ger
en liten oktav. Det är också på detta sätt skribenterna har hanterat papperet.
Papper av samma fabrikat förekommer vanligen i svit i samlingen, antingen
ovikt i ark eller vikt, antingen av skribenten själv eller inköpt i terner, vilket var
färdigfalsat papper om tre eller sex brevark (Nordisk familjebok, 2 uppl. bd 28
sp. 932).

Ibland händer det att ett brev består av två format, där tillägg, notor eller
hälsningar från någon annan än skribenten osv. är skrivet på ett annat format
än huvudbrevet. Dessa tillägg är vanligen av breddformat eller sedesformat.
Totalt sett utgör dock denna grupp ett fåtal brev och för enkelhetens skull har
jag i tabell 6 kategoriserat samtliga efter vilket format som dominerar i sidan-
tal. Varje brev har med andra ord endast klassificerats under ett format.

Pappersformat i millimeter. 
Breddmått anges före längdmått.

Klassificeras som: Enligt ISO-format
(Lenning 1950:4 f.) närmast:

200–230 × 260–270 Stor kvarto A4
165–195 × 205–240 Liten kvarto 2/3 A4
145 × 230 Stor oktav A5
120 × 205 Liten oktav A5
110–115 × 140–145 Sedes A6
190–205 × 110–130 Breddformat –
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Tabell 6. Pappersformatens procentuella fördelning på samlingen och respek-
tive skribent.

Räknat på hela samlingen är det alltså en klar övervikt för det stora oktavfor-
matet. De tidiga skribenterna, Brita och Aurore, använder till övervägande del
den lilla kvarton och den lilla oktaven, för Brita vid sammanlagt 88 % av bre-
ven och för Aurore vid 74 %. Axel har 24 % av sina brev i den lilla kvarton och
alla dessa är ur hans tidiga brevproduktion. Dessa tre skribenter står huvudsak-
ligen för de 22 % som den lilla kvarton utgör i samlingen, Aurore och Brita
dessutom i stort sett för de 7 % som den lilla oktaven upptar, ett format som
Axel bara undantagsvis använder sig av.

Axel väljer det stora oktavformatet för 69 % av sina brev, och eftersom han
står för ca 27 % av breven totalt bidrar detta givetvis till att det formatet domi-
nerar så starkt i samlingen. Av de senare skribenterna i övrigt har Sophie, Ma-
ria, Axel d.y. och Oscar mellan 86 och 94 % av breven i det stora oktavforma-
tet. Man kan därför säga att i samma mån som den lilla kvarton och den lilla
oktaven dominerar tidigt i samlingen, dominerar den stora oktaven i den senare
delen.

Övriga format, stor kvarto, sedes och breddformat, utgör en liten del av sam-
lingen. Axel har skrivit merparten av de totalt 78 brev i samlingen som är i
kvartoformat. De flesta breven är ställda till Aurore och Sophie i den tidigare
delen av Axels brevproduktion. Av brev i breddformatet svarar Sophie för de
flesta. Den övervägande delen av dessa brev är endast en sida, många av dem
skrivna till antingen Oscar eller Axel d.y. och flera av dem helt eller delvis oda-
terade, vilket kan tyda på att de följt med ett annat brev. Jag tror att man får
betrakta breddformatet just som ett format som används för korta brev. Bredd-
formatet dominerar ju även, som tidigare påpekats, bland följelappar och bil-
jetter av olika slag. När det gäller de små formaten som räknas till gruppen se-
des kan man inte se samma tendens till dominans av en skribent, men kanske
däremot en tendens till att detta lilla format används i brev till barn, företrä-
desvis med unga kvinnor som avsändare. Även här dominerar Sophie med 17
brev, alla skrivna till Axel d.y. och Oscar när de är relativt unga, ett mönster
som upprepas av Maria i brev till bröderna. Även Aurore har skrivit ett antal
brev till brodern i detta format när han är rätt ung.

Sam-
lingen

Brita Aurore Axel Sophie Maria Axel d.y. Oscar

Stor kvarto 3 4 3 6 1 0,9 1,9 –
Liten kvarto 22 69 39 24 2,8 0,9 0,7 –
Stor oktav 64 7 19 69 86 88,8 89,8 94,4
Liten oktav 7 19 35 0,7 0,8 2,7 2,5 –
Sedes 2 1 3 0,2 3,6 5,8 3,2 5,6
Breddformat 2 – 1 0,1 5,8 0,9 1,9 –
Summa % 100 100 100 100 100 100 100 100
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Det kan vara frestande att fortsätta att tolka in könsskillnader i användningen
av format. Axel använder sällan den lilla oktaven, medan han är den enda som
använder det stora kvartoformatet i någon större utsträckning. Merparten av de
format som ryms inom gruppen sedes är skrivna av kvinnorna. Som jämförelse
kan nämnas att det under första halvan av 1800-talet fortfarande var vanligt att
romaner och annan litteratur för nöjesläsning trycktes i duodesformat (Burman
1998:23). Burman berättar att Fredrika Bremer ansåg det opassande att Hertha
på förläggarens förslag skulle tryckas i oktavformat, under hänvisning till att
formatet inte lämpade sig för en vardagsskildring (a.a.).

Totalt sett dominerar alltså den stora oktaven bland breven, men den an-
vänds i stort sett bara av de skribenter som representerar den senare delen av
samlingen, medan de tidiga skribenterna har använt sig av de mindre formaten,
liten kvarto och liten oktav. Formatet närmar sig alltså den standard vi använ-
der oss av i dag, en stor oktav motsvarar i stort sett ett A5, alltså ett dubbelvikt
A4. Med den nya tekniken att framställa papper blir papperet lättare. Att före
den tekniska utvecklingen använda sig av mindre pappersformat kan alltså ha
varit ett sätt att hålla portokostnaden nere, för att inte tala om otympligheten i
att vika många ark grovt papper.

6.2 Textmängd och sidantal

6.2.1 Textmängd

Den genomsnittliga brevlängden räknat på antalet löpord i hela materialet upp-
går till 550 ord, vilket motsvarar en maskinskriven A4 i 14 punkters typstorlek.
I tabell 7 redovisas den genomsnittliga brevlängden räknat på antalet löpord
per skribent. Där framgår att det är Aurore som skriver de genomsnittligt längs-
ta breven, följd av Brita, Sophie, Axel, Maria, Oscar och slutligen Axel d.y.

Tabell 7. Genomsnittlig brevlängd räknat på antal löpord dividerat med antal
brev.

Skribent Antal löpord Antal brev Genomsnittligt
antal löpord

Brita 16 291 25 651
Aurore 26 682 39 684
Axel 55 745 100 557
Sophie 30 374 52 584
Maria 20 950 45 466
Axel d.y. 5 541 19 292
Oscar 5 437 13 418
Summa 161 020 293 550



86

Tabell 8 redovisar brevmedellängden räknat på antalet löpord per skribent och
urvalsperiod. Aurore i urvalet 1836–1837 är den som skriver längst brev. Tio
år tidigare är dock hennes brev väsentligt mycket kortare. Diskrepansen mellan
de två urvalen kanske kan förklaras utifrån hennes levnadssituation och posi-
tion som skribent vid de två tillfällena, se kapitel 5. Även för Axel och Sophie
noteras uppgångar 1847–1848 respektive 1836–1837 som möjligen kan för-
klaras av brevsituationen, se kapitel 5. 

Textmängden minskar över tid med undantag för 1836–1837 (se ovan).
Dock ska inte för stora växlar dras på denna tendens. Tre av skribenterna i det
sista urvalet är unga människor, varav två tonårspojkar och en av dem till synes
ganska ointresserad av brevskrivning.

Tabell 8. Genomsnittlig brevlängd räknat på antal löpord per skribent och ur-
valsperiod.

Tabellerna 9 a–d redovisar den relationella aspekten av den genomsnittliga
brevlängden för respektive skribent och urvalsperiod räknat på antalet löpord.
I de primära relationerna är brevmedellängden högre än i de sekundära (se av-
snitt 5.2 för primära och sekundära relationer). Undantaget är Axels och So-
phies respektive brev till sonen Oscar 1857–1858 och Axel d.y:s brev till Maria
under samma period, tabell 9 d. Förutom att Axel d.y. endast är representerad
med två brev till systern kan brevlängden måhända förklaras av att syskonen
hade en dispyt som krävde utrymme för argumentation (se brevexempel a5 i
bilaga 2 och avsnitt 7.5). Att Oscar fick i genomsnitt längre brev från föräld-
rarna trots att det var den äldre brodern som intog den primära positionen som
brevmottagare kan nog förklaras utifrån det faktum att Oscar liksom systern
verkar ha haft större intresse av det kristna livet och religiösa funderingar än
den mer naturvetenskapligt orienterade brodern. Brevinnehållet till Oscar är
inte heller lika ensidigt inriktat på praktiska spörsmål.

1824–1824 1836–1837 1847–1848 1857–1858

Brita 651 – – –
Aurore 437 822 – –
Axel 538 525 638 527
Sophie – 621 554 560
Maria – – 395 521
Axel d.y. – – 182 287
Oscar – – – 419
Hela materialet 560 658 529 479
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Tabell 9 a–d. Relationell redovisning av genomsnittlig brevlängd räknat på
antalet löpord per urvalsperiod och skribent.

Tabell 9 a. Genomsnittlig brevlängd 1824–1825.

Tabell 9 b. Genomsnittlig brevlängd 1836–1837.

Tabell 9 c. Genomsnittlig brevlängd 1847–1848.

Tabell 9 d. Genomsnittlig brevlängd 1857–1858.

6.2.2 Sidantal

Det råder ingen absolut relation mellan textmängden i ett brev och hur många
sidor brevet omfattar. Ett stickprov bestående av andrasidan i ett fyrasidigt
brev i stort oktavformat per skribent ger följande jämförelsetal räknat på anta-
let löpord: Brita: 101 ord, Aurore: 208 ord, Axel d.ä: 231 ord; Sophie: 229 ord;
Maria: 140 ord, Axel d.y: 124 ord och Oscar: 166 ord. Det är med andra ord
stora skillnader mellan skribenterna. Sidantalet är därför ett trubbigt mått på
textmängden i ett brev. Däremot kan en beräkning av sidantal ge ytterligare en
dimension till brevet betraktat som fysiskt objekt. Även om jag i denna samling
inte har funnit några uppgifter om att papper var en bristvara i familjen eller en
betungande utgift för hushållet kan man utgå från att 1800-talssamhället inte
hade samma sorglösa förhållande till papper som vi har i dag. Papper var

1824–1825 Till Brita Till Axel Till Aurore

Från Brita – 651 –
Från Axel 590 – 492
Från Aurore – 437 –

1836–1837 Till Aurore Till Axel Till Sophie

Från Aurore – 876 772
Från Axel 525 – –
Från Sophie 621 – –

1847–1848 Till Axel Till Sophie Till Maria Till Axel d.y.

Från Axel – 820 304 322
Från Sophie 937 – – 362
Från Maria 369 428 – 366
Från Axel d.y. – 182 – –

1857–1858 Till Axel Till Sophie Till Maria Till Axel d.y. Till Oscar

Från Axel – 784 321 366 514
Från Sophie 744 – – 424 529
Från Maria 460 – – 297 356
Från Axel d.y. – 280 348 – –
Från Oscar – 418 401 – –
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tvunget att finnas till hands för den dagliga brevskrivningen och papper och
porto stod som en speciell post i hushållets utgifter. En fråga att besvara är där-
för om det fanns en vilja hos skribenterna att fylla ut hela brevark. 

I beräkningen av brevens sidlängd har jag räknat varje påbörjad sida som en
hel sida. Jag tar inte hänsyn till det faktum att skribenten ibland fortsätter brev-
texten i yttermarginalerna på brevsidorna i stället för att börja på en ny brevsida
och inte heller att det stundom förekommer att en annan person än avsändaren
står för en del av brevtexten (se avsnitt 5.3). Jag bortser också från att vissa si-
dor i brevavslutningar kan vara bara delvis utfyllda. 

Den föregående genomgången av brevpappersformaten visade att använd-
ningen av format var i högsta grad standardiserad, med det stora flertalet brev
i ark i liten kvarto eller vikt till en liten oktav för den tidigare delen av samling-
en och i dubbelvikt stor kvarto som ger en stor oktav för den senare delen av
samlingen. Diskussionen av hur många sidor breven omfattar tar naturligast sin
utgångspunkt i detta faktum. Ett ark ger två sidor och ett dubbelvikt ark ger
fyra skrivsidor. Sidantalet i breven spänner mellan 1 och 14 sidor och en indel-
ning i intervall grundat på fyra sidor skulle då ge tre hela intervall och ett halvt.
Hela 2 023 brev eller 89 % av det totala antalet är 1–4 sidor långa, drygt 9 %,
vilket motsvarar 215 brev, är 5–8 sidor långa, endast en procent eller 26 brev
9–12 sidor och slutligen mindre än en halv procent 13–14 sidor. I tabell 10 re-
dovisas samlingens och skribenternas procentuella fördelning på olika sidin-
tervall.

Tabell 10. Samlingens och respektive skribents procentuella fördelning på sid-
intervallen.

Förutom att det andra intervallet innehåller så mycket färre brev och att en
första klar gräns därför tycks gå vid fyra sidor och en mer definitiv gräns vid
åtta sidor kan man lägga märke till följande. 75 % av alla brev i samlingen är
3–4 sidor långa. Vidare kan man notera att jämna sidantal för hela samlingen
utgör en högre andel av den totala summan brev än brev med ojämnt antal si-
dor. Antalet fyrasidiga brev är större än antalet femsidiga, sexsidiga brev är fler
än antalet sjusidiga, 73 mot 39, åttasidiga brev är fler än antalet niosidiga, 56
mot 4; det tycks alltså som att man anpassade det innehåll man ville förmedla
till hela brevark. 

Antal
sidor

Sam-
lingen
totalt

Brita Aurore Axel Sophie Maria Axel d:y Oscar

1–4 89,3 94,0 91,9 89,8 91,7 68,8 94,3 100
5–8 9,4 5,3 6,1 8,8 8,3 27,2 5,1 –
9–12 1,2 – 1,6 1,4 – 4,0 0,6 –
13–14 0,1 0,7 0,4 – – – – –
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100
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75–80 % av vardera Britas, Aurores och Axels brev är 3–4 sidor långa. Poj-
karna skriver en större andel tresidiga än fyrasidiga brev, 48 % respektive
61 % är tre sidor långa, men endast 23 % respektive 25 % av breven fyra sidor
långa. Maria, som uppvisar den största spridningen i brevlängd har en ungefär
jämn fördelning, 27 % för tresidiga och 29 % för fyrasidiga. Däremot har poj-
karna i förhållande till de andra skribenterna en högre andel tvåsidiga brev. Det
är svårt att se någon tendens när det gäller de korta breven, förutom för Axel
d.y:s del i fråga om de tvåsidiga breven, som upptar hela 22 % av hans brev-
produktion. Dessa brev har en jämn fördelning över tid och man kan inte heller
se någon relation till formatet. Det kan man däremot göra när det gäller forma-
tet på de av Sophies brev som är endast en sida långa. Många av dessa är skriv-
na i breddformat, helt eller delvis odaterade och riktade till någon av pojkarna,
vilket kan tyda på att de skickats med ett annat brev.

Nästa intervall i ark räknat, brev som är fem till åtta sidor långa, utgör unge-
fär en tiondel av samtliga brev. Oscar har inte skrivit några brev som är längre
än fyra sidor. I övrigt är fördelningen i detta intervall tämligen jämn mellan
skribenterna, om man undantar Maria. Respektive skribent har mellan 5 och
8,5 % av sin produktion i detta intervall. De allra flesta av Axels brev är skriv-
na till Sofie, 67 av 75, och av dessa är mer än hälften skrivna under Axels första
mandatperiod som riksdagsman. Det omvända förhållandet råder för Sophie,
som inte heller hon har skrivit längre brev än fyra sidor till någon annan än
Axel, även om Sophies brev inte är så koncentrerade till en tidsperiod. Maria
har hela 27 % av sina brev, 61 stycken, i detta intervall av vilka hälften är ställ-
da till modern, skrivna under resor och under den tid Maria levde i Jönköping.

De längsta breven i samlingen är 14 sidor, men vid åtta sidor tycks dock en
klar gräns gå. Därefter rör det sig om mycket få brev totalt sett, utgörande en-
dast drygt en procent av det totala antalet. Sophie har inte skrivit något brev
som är längre än åtta sidor, Aurore 5 brev och Axel d.y. och Brita endast ett
vardera. Även här är det Axel och Maria som är bäst representerade, med 12
respektive 10 brev. Samtliga långbrev av Axel är skrivna till hustrun Sophie
åren 1847–48 och som jag redogjorde för i föregående stycke finns även många
5–8 sidor långa brev från denna period. Breven är skrivna under Axels första
tid som riksdagsledamot. Sophie var kvar i Folkärna med små barn, ett hushåll
och ett jordbruk att ta hand om. Här kan brevlängden måhända förklaras av nya
omständigheter. Axel och Sophie var åtskilda för första gången på många år.
Förutom allt som behöver diskuteras beträffande barnen, hushållet och jord-
bruket var riksdagsmannaskapet nytt och något som gav upphov till många och
långa betraktelser från Axel. Några av breven från Maria till mamman är skriv-
na under den tid Maria bodde i Jönköping. De är skrivna 1866 under en period
när hennes man insjuknade och avled. För Maria måste makens sjukdom ha va-
rit en extrem situation, där hon nog kände behovet att tala med modern genom
breven.

Samlingens två längsta brev (14 sidor) är skrivna 1819 av Brita och Aurore
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när modern hälsade på släktingar i Söderbärke och Aurore var kvar i Stock-
holm. Under samma period skriver Aurore tre tolvsidiga och ett åttasidigt brev
till modern. Maria skriver 1868 ett trettonsidigt brev till mamman när hon är
på resa i Stockholmstrakten. Under samma resa har hon skrivit tre tolvsidiga
och ett niosidigt brev. Under en vistelse i Stockholm 1851 skriver hon ett elva
sidor långt brev till mamman. 

Gemensamt för många av breven som är fler än åtta sidor och många sju-
och åttasidiga brev skrivna av kvinnorna i familjen är att de har tillkommit när
den ena parten är på en resa. Som tidigare påpekats finns få brev sparade i kon-
stellationen mor–dotter i samlingen. Brita och Aurore levde i samma hushåll.
Sophie och Maria levde under samma tak förutom den korta tid Maria hade
eget hushåll i Jönköping. De få brev som finns sparade i dessa konstellationer
är alla skrivna när en av parterna var på resa och dessa brev tenderar alltså att
vara långa. Själva företeelsen att vara på resa, alla intryck, alla människor och
möten, gav säkert brevskrivningen en extra krydda och det viktiga förhållandet
att inte brevskrivningen konkurrerade med de vanliga vardagsbestyren, att det
fanns mer tid att skriva, bidrar säkert till brevens avsevärda längd. Men man
bör nog också ta hänsyn till att kvinnorna var vana att leva tätt inpå varandra,
att brevlängden här ger uttryck för ett behov att tala med den andra.

Som ett behov att tala ut om något kan man även tolka ett brev från Axel d.y.
till pappan år 1875. Brevet är skrivet i Stockholms havsband, dit Axel hade fö-
retagit en exkursion för att undersöka Östersjöns djurliv. Han hade under resan
kommit över en tidning där han fick läsa om en nära väns död. I brevet, 7 sidor,
vilket är långt för att vara av Axels hand, ger han en målande beskrivning av
skärgården och skärgårdsmänniskorna, men han talar också om vad förlusten
av vännen innebär för honom och man kan föreställa sig den isolering han mås-
te ha känt, att inte komma i kontakt med föräldrarna och inte ha någon att tala
med.

Den längd som får betraktas som en standard för bruksskrivningen är det tre-
till fyrasidiga brevet, förutom när det gäller pojkarna Axel d.y. och Oscar, som
skriver en större mängd korta brev. Långa brev kräver nya eller speciella om-
ständigheter för den skrivande. De som vanligtvis inte brevväxlar med var-
andra, främst i relationen mor–dotter, tenderar att skriva långa brev när de är
ifrån varandra, vilket väl dels kan förklaras av att resandet ger nya intryck men
också av att de är vana vid att dagligen samtala med varandra.

6.3 Handstilar

I detta avsnitt diskuterar jag de handstilar som möter i materialet. Jag tar fasta
på en del allmänna och en del karaktäristiska drag speglade i främst dimensio-
nen konserverande–modernt. En del problematiska drag i skriftbilden diskute-
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ras också. I avsnitt 4.5.2 redogjorde jag för hur jag förhåller mig till dessa pro-
blem när texterna skrevs in. Underlaget för iakttagelserna är den inskrivna de-
len av materialet.

Humanistskriften, som uppkom i Italien, användes i Sverige redan i slutet av
1500-talet, till en början främst för texter på latin eller romanska språk samt för
namn (Tjäder 1987:81). Den slog igenom under 1700-talet genom Linné och
senare gustavianerna (Svensson 1974:48). Det dröjde dock långt in på 1800-
talet innan de sista resterna av den nygotiska stilen var ute ur skriftbilden. Den
levde exempelvis kvar längre i ämbetena. Kungl. Maj:ts kansli övergick till hu-
manistskriften 1808 och andra ämbetsverk ännu senare (se Svenska skriftprov
1464–1828 s. 7). Ingången till 1800-talet kan därför ses som en brytningstid
vad handstilarna beträffar, där den humanistiska kursiven används men med
större eller mindre inslag av den nygotiska stilen. 

Detta förhållande var inte unikt för Sverige. De varianter av humanistskrif-
ten som utbildades i Italien och Frankrike innehöll mer eller mindre framträ-
dande drag av den tyska stilen, exempelvis de franska stilarna ronde eller écri-
ture (Greetham 1994:210). Problemet var, menade Beckman (1794), att
Sverige inte hade någon »National Styl», som engelsmännen, italienarna och
fransmännen, »hvilka alla lär skrifkonsten efter antagna allmänna regler och
metoder» (a.a. s. 1). Den tyska (nygotiska) stilen, som anammats i Sverige och
Danmark, var han inte nådig mot. Han menade att den var »icke annat än en
förskämning och sönderbråkning av denne senare», den latinska stilen (a.a. s.
3). Den kunde inte bestämmas till formen, det fanns inga regler för avsteg och
ingen stadgad grund, vilket gav upphov till en stor variationsrikedom och ut-
rymme åt många individuella stilar (a.a. s. 1). Beckman förespråkade den eng-
elska stilen. »Denna Styl är utan tvifvel den vackraste och til dagligt bruk mäst
lämpliga, och förtjenar at af oss adopteras, i stället för den Tyska, hvars många
öfverflödiga krokar visserligen uptaga mer tid, och hvars utseende med denna
icke tål jämförelse» (a.a. s. 10). Onekligen fanns ett behov av en både mer
lättläst och lättinlärd stil och 1846 kom Mentzers »Kalligrafiska skrifmetoden
eller Kalligrafien tillämpad som grund för skrifövningarne inom svenska skol-
verket», som helt baserades på en systematisk genomgång av den engelska sti-
len. Svensson (1974:48) uppger att denna användes i elementar- och folksko-
lorna, men huruvida pojkarna Eurén genom sin undervisning vid Uppsala ka-
tedralskola kom i kontakt med Mentzers metod har jag inte lyckats få fram
uppgifter om. Att den engelska varianten av humanistkursiven (s.k. copper-
plate) blev tongivande i Västeuropa berodde dock mindre på en genuint eng-
elsk stilutveckling än på att engelska texter spreds genom Storbritanniens do-
minans inom industri och handel (Greetham 1994:211). 

De tyska dragen i materialet förekommer under hela undersökningsperioden
(se t.ex. Svenska skriftprover 1464–1828 el. Svensson 1974 för exempel på
grafemens utformning). De grafem som längst behöll varianter av den tyska
stilen och som också förekommer hos alla skribenterna är <r>, <s>, <t>. 
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Äldre drag hos materialets äldsta skribent, Brita, är även <d> med böjd sta-
pel, <h> som går under grundlinjen, förkortningsmarkering genom kolon i stäl-
let för punkt och en över huvud taget mer utsirad stil med långa penndrag. I
många stycken är dock Britas stil mer modern än Axels och Sophies. Hon upp-
visar endast långa och runda <s>, stilen är tämligen rund och i vissa stycken
mer textad än helt sammanbunden. Den är jämn och mycket lättläst (se exem-
pel i figur 4).

Mellangenerationens skribenter, Aurore, Axel och Sophie, uppvisar alla en
spetsigare stil som bär spår av de franska stilidealen (se t.ex. planschverk i
Beckman 1794). Aurores handstil intar en mellanställning. Stilen är mer finstilt
och tät och utan de smyckande drag som kännetecknar mammans stil. Även
Aurore använder kolon som förkortningsmarkering, har långa <h>, varianter
av <A>, <N> och <M>. Stilen är spetsig och litenheten i grafemens utformning
gör att det är svårt att skilja mellan framför allt finalt -e och -a.

Axel är den skribent som kan följas under längst tid. Hans handstil i ung-
domsbreven på 1820-talet framstår för en läsare i dag som mer modern än sti-
len i de texter han producerar som mogen man. Han har då tagit upp fler av den
tyska stilens allografer och uppvisar variantformer av framför allt <r>, <s> och
<v> bland gemenerna och bland versalerna <B>, <H>, <J>, <K>, <M>, <N>,
<O>, av vilka <K>, <M>, <N>, <O> kan vålla problem vid tolkningen av hu-
ruvida ett ord ska uppfattas som skrivet med versal eller inte. Versalt <P> skri-
ver han för övrigt endast med den till formen gemena varianten av grafemet (se
4.5.2). Hans teckning av <p> och <z> pekar också mot den tyska stilen. Stilen
antar med åren en alltmer spetsig och öppen form, där sammanbindnings-
strecken i <m> och <n> är raka drag som möter staplarna i över- respektive ne-
derkant och öglorna i <a>, <o> är öppna, vilket givetvis försvårar en tolkning.
Hans stil är i stort sett sammanbunden och tämligen ojämn, framför allt vad be-
träffar höjden på grafemen, vilket även det är en källa till feltolkning. Stilen
blir också mer lutande.

Axels hustru Sophie har tillsammans med Aurore materialets mest finstilta,
jämna piktur, som dessutom är starkt reducerad, speciellt i ordslut, vilket fram-
för allt försvårar vid tolkning där variantformer är möjliga från innehållslig
synpunkt. Hon uppvisar allografer av <a>, <r>, <s> och <A>, <I>, <J>, <K>,
<N> samt <P>. Stilen är något rundare än Axels, då staplar och sammanbind-
ningsstreck möts i överkant eller mitt på stapeln. Svårigheter med Sophies stil
är de många brotten i bindningarna mellan grafemen, vilken försvårar tolk-
ningen av huruvida sammansatta ord ska uppfattas som samman- eller sär-
skrivna (se avsnitt 4.5.2).

Med Axels och Sophies barn, Maria, Axel d.y. och Oscar, antar handstilarna
en form som alltmer liknar dagens genom sin rundhet. Fortfarande förekom-
mer variantformer av <r>, <s>, <t> och <v>, samt framför allt för Axel d.y. va-
riantformer även av versalerna <D>, <H>, <M> och <N>. Axel d.y. uppvisar
även långa <h>, vilket tillsammans med versalt <D> som till formen är det ge-
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mena <d> och enstaka <s> formade likt en ögla, känns mycket omodernt med
tanke på att texterna är producerade på 1850-talet. Kanhända får förklaringen
sökas i det faktum att Axel d.y. gick reallinjen, där man fäste större vikt vid in-
lärandet av tyska. Kanske har han där mött den tyska skrivstilen och tagit upp
drag. Övningshäften för den tyska skrivstilen blev för övrigt vanliga i slutet av
1800-talet (se t.ex. Bäckström & Segerborg 1899, Kabner 1893). Av de tidiga
försök i brevskrivningens konst som finns sparade av Oscars hand framgår att
det var den engelska stilen han fick lära sig.

Det är bruksskrift som möter i samlingen, inte skönskrift. Man kan dock se

Figur 4. Förstasida av brev från Brita till Axel 1824 (exempelbrev B2 i bilaga 2).
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materialet ur aspekten större eller mindre noggrannhet i utformningen av skrif-
ten, speciellt Axels handstil. Som jag ovan redogjort för blir hans stil med åren
alltmer öppen, lutande och svårläst. Detta förhållande är mest tydligt i de sena
breven till hustrun. I breven till barnen, speciellt under deras barn- och ung-
domsår, antar dock skriften jämnare proportioner. Ett gemensamt drag för
kvinnorna i materialet, med undantag möjligen för Brita, är att de har en mer
jämn, finstilt piktur än männen. Att Brita inte passar in i detta mönster beror
säkert delvis på att hennes stil kräver mer utrymme men kanske också på att det
papper hon skriver på är grövre, vilket kan göra det svårare att skriva smått. De
mest yviga stilarna både vad beträffar grafemens höjd och bredd och utrymmet
mellan raderna står annars materialets pojkar och unga män för, Axel i sina
ungdomsår samt framför allt sonen Axel. Att tolka in könsskillnader i handsti-
larnas utformning får dock göras med viss försiktighet. Exempelvis Esaias
Tegnér har en finstilt handstil som påminner mycket om Sophies. (Se t.ex. fak-
similtryck av ett brev till Fredrika Bremer 1841, Tegnér, Esaias, bd. 10.)

För den handskrivna texten under yngre nysvensk tid skulle jag vilja lyfta
fram den dualism som framhållits för de tryckta texterna. Valet mellan huma-
nistkursiv och nygotisk stil kan på samma sätt som antikva och frakturstil sät-
tas in i ett moderniserings-, internationaliserings- och demokratiseringsper-
spektiv (Petersson 1992, Melander 1996, Lindmark 1997). Den engelska sti-
len, som slog igenom under loppet av 1800-talet, var inte bara enklare att lära
och utföra. Bakom den låg också en medveten skrivpedagogik. Här är den so-
ciala dimensionen av grundläggande vikt. Sandersen (1984:117) lyfter in
handstilsaspekten i sin undersökning av danska soldatbrev från 1800-talet (se
vidare avsnitt 2.1) och menar att soldatbreven generellt sett kännetecknas av
konservatism, då de flesta av är skrivna med nygotisk stil. Inom allmogen, ur
vilken soldaterna kom, stod dock knappast valet mellan nygotisk stil och hu-
manistkursiv. Att dessa brev är skrivna med nygotisk stil är snarare ett tecken
på den kulturella klassklyfta som kännetecknar 1800-talssamhället. Inlärandet
av den engelska stilen kan ha varit förbehållet barn som fick utbildning, alltså
högreståndspersoner och barn ur borgerskapet. Detta förhållande kan även av-
läsas i exempelvis religiös litteratur för barn, där de lägre samhällsklasserna
länge fick hålla till godo med böcker tryckta med den svårlästa frakturstilen
(Lindmark 1997:2). I Läsebok för folkskolan var för övrigt frakturstilen inte
helt borta förrän i upplagan 1878 (Melander 1996:38).

Givetvis skulle en undersökning av handstilar i dimensionen modernt–kon-
serverande kräva ett långt större och bredare material men jag vill peka på möj-
ligheten att använda handstilen som en ledtråd till var i det mångfasetterade ny-
svenska språklandskapet en skribent kan passas in och inte minst ge en indika-
tion om hur skribenten betraktade sig själv i detta avseende. Axel är alltså den
person i materialet som kan följas under längst tid och som verkade i flera of-
fentliga domäner. Han var en kyrkans man och han blev med tiden en etablerad
skribent och debattör. Som ovan nämnts tog han med åren upp drag ur den ny-
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gotiska stilen och måhända kan detta förklaras med att han i många stycken
blev en representant för det gamla, konservativa Sverige. Som jämförelse kan
invalsförslag skrivna av ledamöter i Vetenskapsakademien nämnas. En snabb-
titt visar att spännvidden i stilarnas utformning är stor men också att moderni-
teten ofta är påfallande betraktat ur dagens perspektiv. Dessa skribenter var del
av en institution som representerar det nya vetenskapssamhället och som tidigt
började trycka sina skrifter i antikva (Nordqvist 1965).

6.4 Hur brevytan utnyttjas

Skrivytan utnyttjas med liten hänsyn till en estetisk dimension. Vanligtvis är
raderna relativt tättskrivna och marginalerna smala, dock med den inledande
sidans övre marginal en bit ned på sidan. Brevtext i marginalerna är också täm-
ligen vanligt. Det förekommer ungefär i hälften av samlingens brev. Bruket att
skriva i marginalerna vittnar väl om viljan att utnyttja papperet och inte i onö-
dan påbörja ett nytt ark men säger även något om skribentens förmåga att dis-
ponera sin text. Brita använder som nämnts i avsnitt 4.5.1 genomgående kus-
toder.

6.5 Datering

Datering sker vanligtvis i övre högra kanten, men datering efter hälsnings-
frasen i nedre vänstra kanten förekommer i senare delen av materialet. Vanligt-
vis skrivs månaden ut eller förkortas men pojkarna Axel och Oscar daterar
stundtals med varianten att skriva månad och dag med siffror med snedstreck
mellan. Emellertid finns här en källa till feltolkning i det att det är svårt att av-
göra om dateringen är tillskriven av annan person. I ett fåtal brev är datering
gjord med exempelvis kyrklig helgdag i stället för faktiskt datum. 

Sammanlagt 148 av samlingens 2 267 brev är helt eller delvis odaterade. Det
finns dock en spännvidd inom dessa siffror. Endast 15 brev har av den som ord-
nat och förtecknat samlingen inte kunnat passas in i kronologin. Ur metodiskt
hänseende är denna grupp viktig eftersom den har avseende på samlingens
struktur, eller snarare bidrar till bristfälligheterna i kartläggningen. Denna
grupp brev är dock liten. Övriga odaterade brev har antingen av skribenten del-
vis daterats eller har av den som uppgjort samlingen kunnat dateras med hjälp
av poststämpel eller innehåll. Merparten av de brev som inte kunnat passas in
i brevkronologin står Sophie för (9 stycken). De är skrivna till Aurore eller till
Oscar under hans skoltid i Uppsala. Sophie är också den skribent som totalt sett
och relaterat till sin brevproduktion har flest helt eller delvis odaterade brev,
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hela 16 % av hennes totala brevproduktion. Hälften av dessa brev är skrivna
till pojkarna under deras skoltid. Därefter är Aurore den som oftast glömmer/
avstår från att datera. Drygt hälften av de 14 % som hennes odaterade brev ut-
gör är brev adresserade till Axel och övriga till Sophie. När det gäller dessa
odaterade brev finns möjligheten att brevet skickats tillsammans med ett annat
daterat brev. I Sophies fall ligger det nära till hands att tänka sig att det odate-
rade brevet har bifogats med ett annat brev adresserat till den andre sonen och
på motsvarande sätt att de odaterade breven till Aurore följt med brev som
Axel skrivit till systern. För Aurores del kan man tänka sig ett liknande förhål-
lande, att breven skickats tillsammans med mammans brev, detta eftersom
merparten är skrivna 1812–1827.

I 13 av samlingens brev har årtalet ändrats. I alla fall utom ett rör ändringen
årsskifte, exempelvis att skribenten i januari daterat med föregående årtal. I de
flesta fall har skribenten själv ändrat dateringen men i ett par fall kan det vara
annan hand. Ett liknande förhållande gäller för de 10 brev som fått ändrad må-
nad, dvs. ändringen rör månadsskifte utom i ett par fall. Merparten av ändring-
arna gäller tidiga brev av Axel, skrivna till mamman under hans ungdomstid.

Ett fåtal brev är daterade två dagar, dvs. påbörjade en dag med fortsättning
en annan dag.

6.6 Övrigt 

Brev på annat språk än svenska förekommer. Aurore skrev hösten 1923 en
brevsvit på franska till brodern som består av 17 brev och av Axels hand finns
ett brev på franska till sonen Oscar 1861 bevarat samt en brevsida på grekiska
till mamman, troligen skriven 1826.

Förvånansvärt få brev innehåller något annat än brevtext. Det finns exempel
på medskickade bibelord, en dikt, teckningar och skisser, notor av olika slag
och en färdskiss. Det finns dock exempel i brevtexterna som visar på att något
annat än brevtext, nu förkommet, har skickats med brevet, exempelvis i brev
till Sophie en av Axel ritad skiss på den planerade nya prästgården i Sö-
derbärke, dit familjen skulle flytta (5AS193) och små s.k. klippningar (pap-
persfigurer) till Axel från mammans och systerns inackorderade skolflickor bi-
fogade ett av mammans brev (2BA002).

6.7 Sammanfattning

Det är bruksskrift som möter i materialet, i handstilarna, i utnyttjandet av brev-
ytan, i längden på breven. Det är inte vackert präntade och väldisponerade brev
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utan brev med redigerade textavsnitt i form av tillägg och ändringar, skrivna
med ibland mycket reducerad eller snabbt driven handstil och med brevsidan
verkligen maximalt utnyttjad.

Redovisningen av hur långa breven är visar att det 3–4-sidiga brevet domi-
nerar i samlingen och väl får betraktas som standard för bruksskrivningen,
medan långa brev förutsätter nya eller speciella omständigheter för den skri-
vande. Den visar också att skribenterna ogärna påbörjade ett nytt ark papper.
Texten disponeras alltså i stor utsträckning för att rymmas inom ett brevark.
Text i marginalerna är också förekommande, säkert av samma anledning.
Brevpapperets format pekar på en standardisering mot ett större pappersformat
men visar också att det i alla fall delvis är möjligt att lägga aspekten manligt–
kvinnligt på valet av format. Kvinnorna i samlingen är de som använder de små
brevformaten. Samma iakttagelse gäller för handstilarna, som är mindre hos
kvinnorna.

Handstilarnas utformning kan även betraktas i dimensionen konserverande–
modernt. Materialets mellangeneration använder stilar med tydliga drag av det
franska stilidealet, som man kan beteckna som en humanistskrift, med inslag
av den tyska stilens drag. Hos materialets yngsta skribent, Oscar född 1842,
möter i stort sett den engelska stilen. Axels handstil kan även diakront betrak-
tas i denna dimension. Han tar med åren upp allt fler drag ur den tyska stilen
och går i så måtto mot den allmänna utvecklingen.
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7. Textbeskrivning

I redogörelsen för respektive skribents språk och stil har jag valt att lägga
perspektivet på individnivå. Målsättningen har varit att spegla den inomindi-
viduella variationen och en eventuell förändring över tid med sikte på framför
allt dimensionerna vardagligt–formellt/högspråkligt, traditionellt–modernt och
oplanerat–planerat. Varje skribent ägnas ett avsnitt, där samtliga urvalsperio-
der skribenten förekommer i diskuteras samlat. Dessa individcentrerade avsnitt
är disponerade så, att jag först ger en översiktlig beskrivning av brevens inne-
håll, textdisposition och utförande. Därefter presenterar jag en redogörelse för
i tur och ordning de språkliga nivåerna syntax, ord, böjning och stavning. De
franska lånordens stavning diskuteras dock under nivån ord (se nedan). Varje
avsnitt avslutas med en översiktlig diskussion av stilen. I beskrivningen av ana-
lysresultaten tar jag min utgångspunkt i de exempelbrev som presenteras i bi-
laga 2. Förutom att exempelbreven är just exempel på respektive skribents
språk och stil så fungerar de i ett par avseenden som enda analysenhet (se ne-
dan). Kapitlet avslutas med en sammanfattning utifrån individperspektivet. En
syntes av resultaten belysta i ovannämnda dimensioner redovisas i det avslu-
tande kapitlet (kapitel 9).

I analysen av materialet har jag arbetat på flera språkliga nivåer och med oli-
ka grad av systematik. Vissa språkdrag har fått en heltäckande genomgång ut-
ifrån respektive skribents del av konkordansen medan andra språkdrag fått en
mer summarisk behandling utifrån nedslag i respektive skribents del av korpu-
sen. Beträffande ett par språkliga nivåer grundar sig analysen endast på de ex-
empelbrev som presenteras i bilaga 2 (se vidare nedan). 

I den schematiska uppställningen i tabell 11 redovisas de språkdrag jag tittat
närmare på och vilken del av materialet jag använt mig av i analysen. Som
framgår av tabellen har jag utgått från konkordansen på ord-, böjnings- och
stavningsnivå, liksom när det gäller tankstreck och redigeringar. Innehåll och
syntax har av arbetsekonomiska skäl däremot endast analyserats i de exempel-
brev som presenteras i bilaga 2 men med utblick mot övriga delar av materialet.
En övergripande diskussion av brevstil baseras av samma anledning på spora-
diska nedslag i korpusen.

Varje skribent är i exempelsamlingen (bilaga 2) representerad med ett brev
från varje undersökningsperiod hon/han förekommer i. I avsnitt 4.3.2 redo-
gjorde jag för hur brevkorpusen är uppbyggd. Den består av brev från fyra ur-
valsperioder: 1824–1825, 1836–1837, 1847–1848 och 1857–1858. Brev från
Axel finns med i alla urvalsperioderna medan t.ex. Brita och Oscar endast är
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representerade i en vardera. De valda exempelbreven fördelade på skribent och
urvalsperiod redovisas med sina respektive koder i tabell 12.

Tabell 11. Val av språkdrag och analysens omfattning.

Tabell 12. Exempelbreven i bilaga 2 fördelade på skribent och urvalsperiod.

Axel är alltså företrädd med fyra brev medan Brita och Oscar är representerade
med ett vardera osv. För analysens del har det inneburit att de kategorier som
i huvudsak baseras på en analys av exempelbrev (innehåll, textdisposition och
syntax) i högre grad bygger på skribenter som har bidragit med brev från flera
perioder än skribenter som hör hemma i bara en eller ett par perioder medan de
kategorier som grundar sig på respektive skribents del av konkordansen (ord,
böjning, stavning) omfattar varje skribents sammanlagda del av textmängden.
Urvalsperioderna benämns 24/25, 36/37, 47/48 samt 57/58. 

Under rubriken Innehåll, textdisposition och utförande behandlar jag bl.a.
skribenternas sätt att hantera styckeindelning, tankstreckets textstrukturerande

Analysen grundar sig på:
Språklig nivå Resp. skribents del av 

konkordansen
Nedslag i korpusen/ 
närläsning av valda 
delar

Exempelbrev

Innehåll och textdispo-
sition
Utförande
Tankstreck
Redigeringar

x
x

x

x

x

x
x
x

Syntax x x
Ordöversikt
Franska lånord
Reducerade ordformer
Negationer
Förkortningsbruk

x
x
x
x

x x
x
x
x
x

Böjning (se texten för 
beskrivning av språk-
drag)

x x

Stavning (se texten för 
beskrivning av språk-
drag)

x x

Skribent 1824–1825 1836–1837 1847–1848 1857–1858

Brita B2 – – –
Aurore Å2 Å3 – –
Axel A2 A3 A4 A5
Sophie – S3 S4 S5
Maria – – M4 M5
Axel d.y. – – a4 a5
Oscar – – – O5
Summa brev 3 3 4 5
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funktion samt mängden och typen av redigeringar. Att dela in en text i grafiskt
markerade stycken är en skriftspråklig aktivitet. Styckeindelningen kan därför
ge en antydan om hur planerad en text är, och sättet att grafiskt markera stycke-
indelning säger någonting både om rådande norm under den aktuella perioden
och om skribentens förhållande till normen (var den bekant och var det viktigt
att följa den?). Avsaknaden av styckeindelning behöver dock inte tyda på opla-
nering eller okunskap om en skriftspråksnorm utan kan vara en indikation på
ett brevspråksideal som strävar att efterlikna talspråkets flyt och associativa
övergångar. En uppskattning av skribenternas användning av tankstrecket i
funktionen som småstyckesmarkör görs som ytterligare ett led i undersökning-
en av textstrukturen. Mängden redigeringar kan ge ett grovt mått på hur mycket
tid som avsatts för brevskrivningen. En stor mängd redigeringar kan tyda på en
hastigt skriven text (men i gengäld mer eller mindre tidskrävande efterbehand-
ling). Redigeringarna i materialet har vid inskrivningen i textkorpusen fått spe-
ciella koder (se avsnitt 4.5.1). Typerna av redigeringar är: tillägg eller under-
strykning av ord eller ordgrupp och ändring. I korpusen har även strykningar
och uppenbara felskrivningar markerats. Det bör dock betonas att mängden
redigeringar också säger något om en skribents skrivvana och att typen av re-
digeringar dessutom ger en fingervisning om språklig och stilistisk medveten-
het hos en skribent. En i huvudsak kvantitativ översikt ger med andra ord inte
hela bilden, vilket också gäller för styckeindelningen och tankstreckets funk-
tion.

Underlaget för analysen av respektive skribents syntax är det eller de exem-
pelbrev som presenteras i bilaga 2. I redogörelsen för syntaktiska drag hos skri-
benterna har jag främst koncentrerat mig på grafisk meningslängd kontra hu-
vudsatslängd, fundamentlängd, samt meningarna belysta i perspektiven sam-
ordning–underordning och fullständighet–ofullständighet.

Jag har genomfört en systematisk analys av ett antal språkdrag inom katego-
rierna ord, böjning och stavning. Samtliga valda språkdrag är under den aktu-
ella tidsperioden intressanta ur variationssynpunkt eftersom de kan växla mel-
lan olika former. Också variationen som sådan (i stället för en strävan efter en-
hetlighet och konsekvens) är värd att studera. Valet av den ena eller andra va-
rianten eller avsaknaden av variation kan också ge en signal om textens
formalitetsgrad och/eller modernitet. 

Inom kategorin ord har jag främst koncentrerat mig på de franska lånorden,
variationen mellan lång- och kortformer, valet av negation samt förkortnings-
bruket. De franska ordlånen utgör en grupp ord som är av speciellt intresse un-
der den aktuella tidsperioden. De fungerar som markörer för det ideal som var
dominerande inom 1700-talets kultursfär och som i normen för privatbrevet
även omfattar ett konversant ideal. Under första halvan av 1800-talet tonades
de franska influenserna ned, och det är därför lockande att försöka avläsa när
och hur detta sker i brevgenren. Även om ordlånens främmande prägel och de-
ras anpassning till svenskan varit vägledande i inventeringen av lånen innehål-
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ler inte undersökningen någon systematisk genomgång av hur morfemen sub-
stituerats eller bibehållits. Den tar inte heller ställning till hur väl etablerade el-
ler spridda orden är. Dessutom är det ibland svårt att få klarhet i om ett franskt
lån förmedlats via ett annat språk och det är ofta omöjligt att skilja mellan ett
latinskt lån och ett franskt (se Edlund 1988 och Edlund & Hene 1992). Under-
sökningen tar alltså fasta på det Edlund & Hene (1992:42) benämner ordlånen
som kulturspegel. I inventeringen har jag sökt stöd i SAOB och Hellquist 1980.

Variationen mellan lång- och kortformer kan vara en indikator på formell
respektive ledig stil. Här har jag systematiskt behandlat släktskapsbeteckning-
ar, infinitiv och presens pluralis av hjälpverben HAVA och BLIVA, alltså valet
mellan hafva och ha, blifva och bli, och presens singularis av samma verb (haf-
ver och har, blifver och blir), det svaga verbet PLÄGA i presens (plägar–plär),
samt strödda kortformer. (Se Östman 1992.)

Förkortningsbruket ges en systematisk genomgång. Det är relevant eftersom
typen av förkortningar kan belysas i dimensionen äldre–modernt och bruket av
förkortningar dessutom kan ge en signal om en texts formalitetsgrad (Chartier
1997b:76). I materialet är två typer av förkortningar aktuella: kontraktion, t.ex.
hkn ’vilken’, Rd ’riksdaler’, och suspension, t.ex. Riksd. ’riksdaler’, Stockh.
’Stockholm’.

Beträffande substantivböjningen har jag tagit fasta på: starka maskuliner
som enligt äldre norm tar ändelsen -er i nominativ singularis, t.ex. dager; be-
stämd form singularis av substantiv på trycksvagt -e föregånget av l eller r,
t.ex. qvälln; neutrala substantiv med ändelsen -ena i bestämd form pluralis,
t.ex. rummena; neutrala substantiv med pluraländelsen -er, t.ex. behofver (se
Palm 2002); bestämd form plural vid 2 och 3 deklinationens substantiv, t.ex.
hundarne; svaga maskulina substantiv med ändelsen -a, t.ex. tanka.

När det gäller verbböjningen har jag tittat på växlande konjugation i preteri-
tum och supinum, t.ex. påminte, talt; äldre böjning av 3:e avljudsklassens verb,
t.ex. hant; perfekt particip av starka verb med ändelsen -it, t.ex. är påskrifvit
och äldre pluralböjning. Eftersom kongruensen mellan det finita verbet och
subjektet är ett skriftspråksdrag och det privata brevet representerar en genre
som sägs ha talspråkliga drag kan det vara intressant att se om den plurala verb-
böjningen frångås i något fall. Numeruskongruensen är dock konsekvent i ma-
terialet. Däremot finns spår av ett utvecklat böjningsparadigm, dvs. att skriben-
terna använder äldre pluralböjning i 1 och 2 person plural, t.ex. wete vi, I kun-
nen, och det är dessa spridda belägg av avvikande pluralböjning jag koncentre-
rat mig på.

Slutligen har jag koncentrerat mig på några drag i stavningen: e för i och ö
för y, t.ex. böxor; belägg där affriceringen av k, g, och sk framför palatala vo-
kaler inte återges i stavningen, t.ex. gordt, samt talspråkspåverkad stavning,
t.ex. gumor för gudmor. Utöver dessa har jag kommenterat språkdrag inom
böjning och stavning som är speciellt intressanta för någon eller ett par skri-
benter. Dit hör bl.a. för Britas del skillnaden i stavning mellan supinum och
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perfekt particip av svaga verb, och för några av skribenterna användning av
konjunktiv.

Det handlar alltså om ett axplock. Även om analysen gjorts systematiskt har
jag valt att begränsa den språkliga karaktäristiken av varje skribent till vad som
är typiskt och kan tänkas bidra till en bättre förståelse av hans eller hennes po-
sition i nätverket och till de sociala och kulturella roller de ifrågavarande per-
sonerna tog på sig som skribenter.

7.1 Brita

Innehåll, textdisposition och utförande
Brita är representerad med ett brev från 1824 (exempelbrev B2). Det är, liksom
alla brev i urvalet från henne, skrivet till sonen Axel. Det är hämtat ungefär mitt
i den inskrivna brevsviten, och ortangivelsen Warpnäs inom parentes i övre
vänstra hörnet på brevets första sida är troligen ditskriven av Axel vid en sena-
re inventering av brevsamlingen (jfr figur 4). Warpnäs var den ort där Axel
gjorde rekryten och den plats till vilken brevet ställdes av mamman. Brevet är
svitens och ett av materialets längsta brev och omfattar 1 355 ord.

Innehållsmässigt ger exempelbrevet ett genomsnitt av vad breven till sonen
vanligen handlar om: arbetet med barnen och livet i Stockholm, vilka vänner
de träffar, hur släktingarna har det, praktiska bestyr med paket och pengar och
inte minst befogad oro för sjukdomar och epidemier. Spektakulära nyheter har
också sin plats. Beskrivningen av de väl rabiessmittade hundarna (r. 30–53) är
ett exempel. I ett annat brev beskriver hon när Dramaten brann 1825
(2BA025).

Britas brev följer vanligen en kronologi i tid som bottnar i skrivarnuet. Hon
slår inledningsvis fast att hon skriver på kvällen och tidsangivelsen används se-
dan som avslutare och följande dag som inledare. Dessutom delger hon det
omedelbara nuet på r. 8–9, r. 22–23, r. 54–55 och r. 87–88. Metatextuella kom-
mentarer om brevskrivning lämnas vanligtvis i inledningen och avslutningen
av breven, och ämnena länkas i alla fall delvis samman enligt en associativ
princip. Ämnena blir också oftast kortare behandlade i den senare delen av bre-
ven, något som också gäller för exempelbrevet. 

Brita skriver i rollen som mamma åt Axel och i kraft av att vara familjens
auktoritet. Breven innehåller därför naturligt nog en del rådgivande element (r.
27–29 och 52–53 i exempelbrevet), något som säkert är extra framträdande just
i det tidsutsnitt som brevurvalet representerar, eftersom Axel vid denna tid på-
började sin informatorssyssla.

Hon markerar vanligen ämnesövergång antingen genom indrag vid rads bör-
jan eller, vida oftare, genom ett längre spatium inne i rad. I det valda exempel-
brevet markeras ämnesövergång endast på det sistnämnda sättet. Tankstrecket
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har flera funktioner: snarast som kommatecken men även som småstyckesmar-
kör och för att åtskilja parentetiskt inskjutna satser. 

Brita har färre redigeringar i breven än hennes barn (0,7 % av ordmassan).
Dock finns flera exempel i det valda brevet, strukna textpartier på r. 45, 47 och
49, en understrykning r. 35 och ett par ändringar som dock inte markerats i ex-
empelbrevet. Hon använder, som nämnts i avsnitt 4.5.1, genomgående kusto-
der.

Syntax
Meningsbyggnaden är enkel med samordnade satser eller en i övrigt okompli-
cerad bisatsstruktur. I exempelbrevet finns endast ett fåtal inskjutna satser (r.
26–27, 64, 69–70). Fundamenten i brevexemplet består i de allra flesta fallen
av subjekt och i ett antal fall av adverbial: Mycket längtar jag (r. 10); närmare
Midsommar ha gossarna sagt (r. 19); Häromdagen, kom en hund uppspring-
ande (r. 47); Från Upsala och flere orter klagas (r. 51); Nu äro våra promene-
rande hemma (r. 54); – Nu Måndagen fullföljer jag (r. 55); Således har han nu
bara detta lilla paquetet (r. 60–61). Mot bakgrund av den ovan diskuterade för-
ankringen i skrivarnuet som Brita vanligen bygger sin brevtext kring, är just
tidsadverbialen fullt naturliga att lyfta fram i fundamentet som textstrukturera-
re.

Det är dock inte någon direkt talspråklig syntax man möter. Brita brukar
vanligen supinum ensamt som predikat i bisats. Räknat på Britas samtliga in-
skrivna brev är hjälpverbet utsatt i endast tio av 85 fall av supinum i bisats.

Ett typiskt drag hos Brita är användningen av bestämd slutartikel vid sub-
stantiv efter pronomenet denne. Räknat på alla hennes inskrivna brev finns 80
förekomster av denne/denna, detta eller dessa tillsammans med substantiv i
bestämd form, i brevexemplet denna stunden (r. 8–9), denna affairen (r. 12)
och vidare r. 18, 49, 60, 65, 73, 81. De citerade exemplen och även använd-
ningen vid substantiv som brev, post, gång (i betydelsen tillfälle) och tid, där
bestämd slutartikel nästan är regel, skulle kunna tyda på att konstruktionen har
en delvis emfatisk funktion.

Ord
Det är i ordbruket Brita avslöjar sig som materialets tidigaste skribent med ord
som målföre, särla, trackterade. Ord som förknippas med 1800-talet är bl.a.
den stora grupp som rör hälsa och sjukdom, som brunnstiden, bröstvärk,
Carlsbadervatnet, gallopperande lungsot, kikhosta, gicktplågor, lifmedicus,
nerfsvaghet, pås-sjuka, sinnes-sjuk, skarlakans-feber, spansk fluga, tung-
spän, yrsell. Hon använder också en rad ord som i dagens bruk har andra bety-
delser, t.ex. lägenhet (se exempelbrev B2, r. 13) och gångbara: Hon har haft
ondt i hufvud och halsen, samt lindrig svullnad i Ansigtet, hvaraf vi slutat, att
det varit en släng af den här i vinter gångbara pås-sjukan (2BA008).

Det är dock den myckna användningen av franska och latinska ord som gör
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att Britas brev känns tidstypiska. Nära 60 ord har klassificerats som franska/
latinska lån och räknar man i stället antalet belägg blir summan den dubbla.
Substantiven dominerar och indelade i betydelsegrupper är det ord från kul-
tursfären liksom ord som har med postväsendet att göra, som utgör de största
grupperna, ex. suppliquanterne, exposition, acteurerne, subscription, billette,
couvert, correspondence, paquete, postcontoiret. En annan grupp ord som bru-
kar förknippas med det franska är de som beskriver sinnestillstånd, sätt osv.
Brita har en del ord, som fatiguante, nerfveusa, naive och det med flera belägg
förekommande agreabel: Det bara pratades hela eftermiddagen; men hvilket
var ganska agreabelt (2BA009). 

Brita har endast kortform av släktskapsbeteckningarna far, mor och bror
medan pron. eder växlar. Hjälpverben HAVA och BLIVA skrivs i presens sg. en-
dast i kort form förutom ett belägg på hafver (se ex. nedan). Däremot växlar
infinitiv/presens pl. med övervikt för den längre formen. PLÄGA används endast
i kort form: – och det är så mycket roligare, som detta plär hafva en lycklig
verkan på ens sinnesförfattning (2BA013). Av negationerna dominerar icke
mycket klart med 63 belägg mot 5 belägg på ej.

Antalet förkortningar ligger på nästan en procent av textmassan. Hon använ-
der endast suspensionförkortning. Kolon fungerar som förkortningsmarkering,
se exempelvis ortangivelsen i exempelbrevet.

Böjning
Bestämd form av plurala substantiv böjs i stort sett efter Sahlstedts regel.
Växlar gör hundar, dagar och det mer frekventa gossar, med övervikt för -ne.
Det finns också ett par belägg bröderne. Avvikande former som borde ha tagit
-na möter i ett antal ord som kommit sent in i svenskan: riksdalerne, gardiner-
ne, cousinerne, spectateurerne, acteurerne. Förklaringen kan möjligen vara att
dessa ord har en för svenskan avvikande gestalt. 

För övrigt finns inte mycket som skiljer böjningen av substantiv från nutida
texter. Det finns ett exempel på ändelsen -ena i bestämd form pl. neutrum:
rummena, i textexemplet dock rummens, samt ett par synkoperade former:
sommarn och stackarn.

Det finns enstaka participformer av starka verb böjda med formen -it:
förbjudit och påskrifvit (r. 41 respektive r. 61 i exempelbrevet) och för övrigt
Fredags morgon var det frusit på Gatorna (2BA002) samt ett par belägg på
skrifvit (2BA006 och 2BA018). 

Av de 128 belägg av svaga verb i supinum som excerperats ur Britas brev är
alla utom 21 (alltså ca 85 %) stavade med dt. Prov på detta ger exempelbrevet
på r. 19, 38, 65 och 70. I hennes brev finns även exempel på oregelbundna verb
stavade med dt: bordt, gordt, ogordt, gådt. Supinumformen gådt är regel hos
Brita med ett undantag: gått. Även göra varierar. Följande två satser visar prov
på dubbelsupinum med konsekvent dt-stavning av supinformerna: sedan jag
bordt skickadt eller så som jag ämnadt, handt, att skrifva (2BA002 och
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2BA021). Handt representerar en äldre böjning av hinna. Det finns även vart-
dera ett exempel där hon skriver preteritumformen hant respektive hann.

Ett antal verb har växlat konjugation, betalt, spelte, lånta, lånt: Manchel var
der, spelte och sjöng hela afton, tillika med sin Landsman (2BA003); men Du
lär icke ha satt upp och skickadt honom någon Nota på de lånta Böckerna
(2BA011). Av de nämnda verben är det endast preteritum av spela som det
finns fler än ett belägg på, och detta skriver hon även spelade.

Stavning
Participformen afgordt på rad 5 i exempelbrevet visar att det fortfarande rådde
osäkerhet om hur affriceringen av g, k och sk framför palatala vokaler borde
återges i skrift. Brita skriver gordt i analogi med göra. Formen gordt finns be-
lagd i SAOB 1826 och det exemplet är hämtat från ett privat brev. Brita skriver
även undangordt, afgordt, utgordes men att hon inte var främmande för stav-
ning med j visar ett belägg på gjordt. Även sk i kombination med u avviker från
nutida standard. Hon skriver hänskutit och sammanskutit. Vidare växlar följa
med fölga liksom sörjer med sörger. En påfallande stavning har ett enstaka
skilgda.

De frekventa orden fick och gick har genomgående en uttalspåverkad stav-
ning: bara en kruka Réceda feck jag (2BA008); jag geck i kyrkan för att höra
Doctorn predika, och då regnade det redan. När jag kom ut ur kyrkan geck jag
upp till Fröken Silfverstolpe och fann henne uppe klädd (2BA002). Även byxor
och vidlyftig stavas uttalsenligt böxor och vidlöftig. I följande utdrag används
böxor tre gånger. Dessförinnan uppträder dock ett byxor ändrat från böxor.
Märk också att i ett par fall är ändelsen -er:

Efter Du ändå måste låta göra Dig dessa 2ne paren hvita Linne byxor, tycker jag visst
det vore onödigt, att låta vända de gröna Böxerna. Dessa blefvo lagade just nu, när
Du reste och kunna ju brukas till Strapsers böxer, sådana de äro. Jag tröstar mig
också med, att de hvita böxorna kunna framdeles användas till kallesonger.
(2BA011)

Stil
Brita representerar en delvis annorlunda brevstil i förhållande till övriga skri-
benter, och kanske kan man se henne som en representant för ett äldre brev-
ideal. Hennes språk kännetecknas av att vara ledigt och konversant. Hon läm-
nar tämligen detaljerade redogörelser för sina dagar. Hon berättar gärna om det
spektakulära och hon skvallrar en del. Det finns vidare ett tydligt rådgivande
element i hennes brev, som faller sig naturligt eftersom hon skrev till sonen.
Det franska inflytandet signalerar också en hemtamhet i en kultursfär där brev
och konversation var självklara ingredienser.

Brita har en utpräglad känsla för språkets rytm- och klangeffekter. Menings-
strukturen bidrar på ett övergripande plan till en jämn och rytmisk stil som
lämpar sig väl för högläsning. Bruket att använda bestämd slutartikel efter pro-
nomenet denne, speciellt tillsammans med tvåstaviga substantiv som ger
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jämvikt åt uttrycket, t.ex. denne mannen, bidrar till ett rytmiskt intryck, liksom
användning av bindevokal i sammansättningsfog för att undvika konsonant-
anhopning. I brevexemplet finns flera exempel på ljudlikhet i ordpar, r. 45 fog-
ligheten försvaras och r. 39–40 snarast med rimeffekt: försvara och förvara
[…] förskräckande fara. Upprepning möter i der samma pest, på samma sätt
(r. 37). Retorisk effekt har Ingen vecka, knapt en dag går förbi, då icke någon,
ofta många (r. 31).

De sista exemplen visar att Brita hade god hand med stilfigurer och förmåd-
de arbeta in dem i brevtexten. Effekten är förstärkande men känns inte på-
klistrad. En mer högstämd retorik förekommer i önskningar om välmåga och
välsignelser, i exempelbrevet på r. 12, r. 25 och r. 83. Denna är dock av en täm-
ligen konventionell karaktär. Det fromt religiösa är inte alls ett stildrag som
man förknippar med Brita. Hon har snarast något lakoniskt i sin stil, som i föl-
jande passage, som innehåller en beskrivning av hur familjen tillbringade
första maj:

Sedan var Morbror och Gossarne Eurén här till Middagen och vi gingo alla ut så der
kl: 5 på eftermiddagen, för att vid kanten af Kungs-trägården, stå och åskåda deras
Majestäters och den granna verldens förbifart. Wi hade stådt der vid pass en tima, då
Théorell kom och sade oss, att han med sin Fru och Svärmor, disponerade 2 stora
fönster-lufter uti Dramatiska Spectakel-huset, och bad oss komma med dit upp.
Detta skedde, och vi hade i Deras sällskap en rätt hygglig afton, och sågo de Kung-
liga med Deras svite passera ut åt Djurgården, dit alla våra Herrar äfven gingo.
Kungen red, och Drottningen åkte efter 8 hvita hästar. Luxen var dock i år icke så
stor i anseende till Hofsorgen, som ännu varade; men lärer taga slut i dessa dagar.
Hofpredikanten Afselius, som var i Grefvinnan Schverins sällskap, och stadnade
qvar hos oss Fruntimmer, berättade bland annat, om den ohyggliga händelsen med
Adjuncten Södermark i Upsala, att han hade skurit sig med en rak-knif flere skåror
tvärs öfver nedra magen och äfven i halsen – Har man någonsin hördt något mera
desperat? – (2BA011)

7.2 Aurore

Innehåll, textdisposition och utförande
Aurore är i bilagan representerad med två brev, från urvalen 24/25 respektive
36/37 (Å2 och Å3). Båda breven är skrivna till brodern Axel. De är sinsemellan
mycket olika, både till innehåll och form. Aurores brev i det första urvalet är
prosaiska och nästan uteslutande beskrivande. Ämnena avhandlas vanligtvis
helt kort och till synes utan någon inbördes ordning. Hon syns ha haft det prak-
tiska ansvaret för barnen och skolan och hennes brev verkar ofta vara skrivna
utifrån vad hon kommer på för stunden. Man märker ofta den tidspress och del-
ning mellan sysslor som avslutningen på det första exempelbrevet ger prov på
(r. 30–34).

Innehållet i den senare brevsviten är i mycket högre grad religiöst–intro-
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spektivt, med en stark betoning på det fromma livet, speciellt i breven till svä-
gerskan Sophie. Breven till Axel innehåller i större utsträckning vardagliga ny-
heter och frågor, bland annat därför att syskonen hjälpte varandra med praktis-
ka bestyr när den ene var bortrest från Stockholm. Det valda exempelbrevet,
som närmast kan beskrivas som ett resebrev, är dock en smula speciellt för att
vara skrivet till Axel. Det kommer sig säkert av att den trakt och de människor
Aurore beskriver betydde mycket för syskonen, se särskilt r. 26–34 och r. 42–
45. Det skrevs under en Dalafärd mellan Söderbärke och Sollerön, som hon
gjorde tillsammans med släktingar hos vilka hon tillbringade sommaren. 

I Aurores brev från 24/25 kan man ana en början till dagens bruk att markera
nytt stycke genom indrag, och intrycket är att hon håller isär ämnena tämligen
väl. I det valda brevexemplet från 36/37 finns dock endast en markering för
nytt stycke (r. 18). Andelen tankstreck är däremot markant större i detta senare
urval. Det finns närmare 60 tankstreck per tusen ord i andra urvalet (mot 25 be-
lägg per tusen ord i första urvalet), vilket också sett till alla skribenter är det
överlägset högsta antalet. Liksom brodern använder hon tankstrecket som små-
styckesmarkör, även om man inte kan skönja en lika konsekvent indelning av
innehållet. Det som drar upp antalet tankstreck i detta senare urval är använd-
ningen för att frammana en känsla eller beskriva en känsloladdad händelse, se
t.ex. r. 29–34 i exempelbrevet och utdraget ur 3ÅA070 under rubriken Stil. 

Aurore har i det första urvalet fler redigeringar än mamman, 1,3 %. I det se-
nare urvalet har antalet redigeringar minskat till drygt en halv procent, vilket i
relativa tal är materialets lägsta siffra. I brevexempel Å2 finns också två exem-
pel på grafisk emfas, på r. 2 där tro är understruket samt på r. 20 där Alla är
skrivet med versal. Att just bruka versal i förstärkande syfte är Aurore i stort
sett ensam om.

Syntax
Aurore skriver mycket långa grafiska meningar (i genomsnitt 26 respektive 31
ord under de två perioderna). Hon använder dock satsradning flitigt och divi-
derar man antalet ord i respektive text med antalet huvudsatser blir genomsnit-
tet i stället ca 13 ord. Fundamenten utgörs i huvudsak av enkla subjekt och i en
del fall av olika typer av adverbial. Fundamenten är i regel korta. I exempel-
brev Å2 finns endast ett längre fundament, som består av en villkorsbisats (r.
19–20) och i Å3 ett som delvis utgörs av en inskjuten sats (r. 16–17 och r. 49).
De sistnämnda exemplen utgör skriftspråkliga drag, och i Aurores brev finns
inslag av både en skriftspråklig syntax och relativt talspråkliga vändningar, se
exempelvis r. 11 i brevexempl Å2: det hvarmed man den tiden sjelf inom sig
är occuperad och ovanför r. 6 pratade bort en timme. Raderna 23–24: kanske
är oss något ännu mera passande beskärt, om Det är oss nyttigt bidrar också
till ett tungt intryck. Andra exempel på denna typ av konstruktion är: Jag tyckte
då jag vaknade i dag att solen såg mig så vänlig ut (2ÅA051); men vi tyckte
oss ej kunna begagna oss af så mycken godhet, af så fremmande Menniskor



108

(2ÅA051). En annan konstruktion som skymtar fram är vara med perfekt par-
ticip av rörelseverb, t.ex.: Fröken Silfverstolpe som nu är fullkomligt återstäld,
var i går förmiddag upe här en stund tillika med en Melle Noreus från Norr-
köping som är kommen till Stock: för att öfva sig i musik (2ÅA043). Något som
däremot bidrar till en pratighet är ett par exempel på dubblering av satsdel,
t.ex.: Fröken Silfverstolpe hälsade dig, äfven det var sant det (2ÅA043); Hon
kan aldrig förgäta att ej Hennes förslag antogs det är saken det (2ÅA056).

Liksom mamman använder hon semikolon främst mellan samordnade sat-
ser, vanligen framför men, se r. 2 i Å2.

Ord
I Aurores brev finns en del exempel på dels ord som genomgått senare betydel-
seförskjutning, dels ord som känns förknippade med 1800-talets vardagsliv,
t.ex. kammarduksnål och kapotter i följande två utdrag från urvalet 36/37: Jag
besökte först KammarRådet, hvilken, fin som en Kammarduksnål, mottog mig
(3ÅA070); Af Mlle Fisk feck jag medföljande modeller på kappor ock kapotter,
det är sista modet nu (3ÅS084). Aurore använder i samma betydelse som
mamman t.ex. condition och lägenhet, och de många orden för sjukdom och
hälsa finns även i Aurores brev, t.ex. slemfeber, koppning, kraftvälling, nerf-
känningar, stålkula.

Skillnaden i innehåll och form mellan första och andra urvalet syns naturligt
nog i ordvalet. Det senare kännetecknas av många ord som kan föras till ett
högspråkligt kyrkligt språkbruk, som balsam, beskina, endräkt, förljufva, him-
laljus, korsdragerska, lofsjungande, själsrenhet, men också av många ord som
bär en formell prosaisk prägel, ex. anmodan, beledsaga, beredvillighet, påyr-
ka, öfvervaras. Av de senare exemplifierade orden är det dock svårt att se att
den omgivande kontexten skulle vara mer formell-prosaisk än på andra text-
ställen. En del ord med tydlig vardaglig prägel finns också, i det första urvalet
stump och trattandes, i det andra plottrar, rafsade, sqvallra, som förekommer
i kontexter där Aurore gör metaspråkliga kommentarer om sin brevskrivning,
och språka, joller och pussa i kontexter som handlar om Axels och Sophies barn.

I Aurores brev är det franska/latinska inslaget inte lika framträdande som i
mammans. Mängden franska/latinska lån motsvarar en tredjedel av mammans,
trots att materialet är mer omfattande. Någon kvantitativ skillnad mellan första
och andra urvalet syns inte. Aurore använder inte verb från latinet i samma ut-
sträckning som mamman. I urvalet 24/25 finns renderade och proponerat. I det
senare urvalet finns för övrigt endast ett verb som har en tydlig fransk prägel,
accoucherat (att föda): ty Lector Falkrantz väntas hit upp, så snart Hans Fru
accoucherat (3ÅA074). Det finns en klar övervikt för substantiv som förekom-
mer med endast ett belägg, undantaget bl.a. några ord som rör pengar och hus-
håll: affair (2), depence (2), commission (2) och släktskapsorden famille (4)
och tante (4). Av olika betydelsegrupper framträder annars endast ord som har
med resande att göra: deligence (3), marche-routén, parforce, promenade (4). 
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I Aurores användning av lång- respektive kortformer finns en preferens för
långformer i det senare urvalet, släktskapsbeteckningarna dock undantagna.
Pron. eder finns visserligen endast belagt i det senare urvalet men är då i stort
sett i total dominans. Långformer av infinitiv/presens pl. av HAVA och BLIVA

ökar från ca 60 % i urvalet 24/25 till 90 % i det senare urvalet. Presens sg. av
nämnda verb skrivs däremot i stort sett uteslutande i kort form. Presens av PLÄ-

GAR används endast i det andra urvalet och där är fördelningen mellan lång och
kort form jämn. Av negationerna använder Aurore ej och icke. Förhållandet
dem emellan är det omvända gentemot mammans användning. Det finns en-
dast ett belägg av icke i det första urvalet, i det andra urvalet fler men dock
95 % ej.

Böjning
Ett par äldre drag i Aurores substantivböjning i urvalet 24/25 är att hon kongru-
rerar blod maskulint. Det finns vidare ett belägg på en stark maskulin, som be-
hållit ändelsen -er, dager, men det ingår i kontexten vacker som en dager, fresk
och glad (2ÅA051). I böjningen av substantiv i bestämd form pl. använder Au-
rore ändelsen -na genomgående i urvalet 36/37. En antydan till böjning efter
Sahlstedts mönster syns i det första urvalet. I det senare urvalet finns exempel
på dativanvändning, dock endast i religiösa kontexter: Ännu en gång Gud led-
sage Eder på Vägenom! (3ÅS085) och gifva Gudi ärane (3ÅS081). Det finns
slutligen ett enstaka exempel på neutra med pluraländelsen -er, förslager (24/
25).

I verbböjningen visar Aurore prov på en del äldre former. I urvalet 24/25
finns ändelsen -it i perf. part. av starka verb, t.ex.: Vet du af att Sophie Bergman
är förlofvad med en Gross handlare som heter Stegeman, – det lärer skola gå
för sig i höst, – likväl har det redan varit uppslagit 1 ¼ gång (2ÅA052). I båda
urvalen finns vartdera två exempel på äldre böjning av 3:e avljudsklassens star-
ka verb: fant (24/25, som även skrivs fann) och hant (36/37, även hann). I det
senare urvalet finns även några enstaka belägg på verb som växlat konjugation,
påminte, tjent, tjente, vidare stark böjning aflupit samt en perfekt participform
välkommit. Det finns i det senare urvalet också exempel på äldre böjning i im-
perativ: Och sänden någon gång en vänlig tanke till Aurore (3ÅA070), även
gören, låten, sparen. I det senare urvalet personböjer Aurore verben i 2 person
pl. på ett antal ställen och då tillsamman med Ni i stället för I: Måtte Ni altid få
vara för hvarandra hvad Ni nu ären! – till glädje för De hulda hvilka Ni hafven
att tacka för lifvet! – (3ÅS082). I urvalet 24/25 finns också ett exempel på skalt
i 2 person sg. av skall: Emedlertid skalt, vill Gud, nästa post få Gallicismerna
(2ÅA045).

Stavning
I båda urvalen växlar vokalen i orden fick och gick (i urvalet 24/24 även i frisk),
med övervikt för skrivningar med e. Andra exempel på ord som fått uttalspå-
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verkad stavning är pålska, sommar-råcken, älsta, origenelt, årkat (24/25) och
jumfru, mornar, såf (36/37). Först i urvalet 36/37 uppträder stavning med ck
för k: spektacklet, upricktigheten, trackter, samt den äldre stavningen utan j ef-
ter k och sk framför främre vokal: skortor, upskuten. I urvalet 24/25 skriver Au-
rore människa men i följande urval endast menniska. Ordet hälsa stavas på da-
gens vis i det tidigare urvalet men växlar däremot med e-stavning i det senare.
I brevexemplet 24/25 omtalas en musikant vid namn Mankell. I brevexemplet
skrivet Aurore även Manckel och Manchel. Just ort- och personnamn växlar
ofta stavning vilket är förvånansvärt med tanke på det konkreta utpekandet. 

Stil
Aurore kan beskrivas som en expressiv skribent. Denna expressivitet tar sig
dock olika uttryck i de båda urvalen. I det första urvalet är breven tämligen
konstlösa men Aurores flitiga användning av direkta hänvändelser till Axel är
ett drag som ger breven ett ledigt och nära intryck, i brevexemplet som ämnes-
inledare r. 15–16: Du må tro och r. 25: vet du. Andra exempel är: Du kan tänka
att jag i denna vecka fått lägga af mitt tjocka bandage om halsen (2ÅA052);
Vet du af att Sophie Bergman är förlofvad (2ÅA052). Omtal görs också ofta
intima: Morbrors-Gubben, Schultzen, Lilla Regements-Pastor Berg, Calle,
Nosse, Lisen. I ett brev talar hon t.o.m. illa om en person: Hon bråkar och pre-
dikar så – jag menar hon är galen […] men Du känner Henes flux de boucke
(2ÅA056).

Stilen i breven från urvalet 1836/37 vittnar om Aurores förändrade levnads-
omständigheter. Man märker tydligt hur hon skriver utifrån en roll som den
sörjande änkan, som inte tror sig ha någon plats eller uppgift i livet. Hennes
brev blir mer känsloinriktade och bildrika. Ett tydligt exempel på detta är föl-
jande utdrag där hon beskriver hur hon vakade en julhelg. Märk användningen
av tankstreck (se ovan under Innehåll, textdisposition och utförande): 

– Jag stod då en stund inne i mina rum, och såg mig omkring förvånad öfver den
djupa ensamheten, – här der det denna dagen swimlat personer omkring mig, – och
denna lilla glada varelse, som nu med rörelse öfver min ensamhet lämnade mig, –
Nästa år, – hur är det då för Henne, – inkommen i ett nytt lif, – så främmande för
Henne, – är Hon det kanske för mig! – Men, – ännu kunde jag gagna åtminstone en
stund, – Fru Keijser sof, – Herrarna voro på salen, – Sophie dukade As Julbord, – jag
satte mig i förmaket i det Herrligaste Målsken, dörren stod öppen till den lilla
sängkammaren, der en lampa brann, och der den hulda ömma Modren för flere goda
och tacksamma Barn låg såsom nästan redan död, – då den som så väl kunde umbä-
ras på jorden, – stod nedsänkt i tankar bredvid Henne; (3ÅA070)

Den lilla glada varelsen är Mina, flickan som hon fungerat som fostermor åt
och som stod i begrepp att gifta sig. Henne benämner hon också i organiska
omskrivningar som: Min Lilla späda planta (3ÅA071); Denna lilla späda Va-
relse (3ÅA072); den veka plantan (3ÅS086). I ovanstående exempel får Fru
Keijser rollen som den som har en uppgift i livet, alltså modersrollen, vilket
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hon kontrasterar mot att kalla sig själv den som så väl kunde umbäras på jor-
den. Andra exempel är: – och jag, – nu mera att anse i lifvet, såsom en främ-
ling, stadd på resan genom ett främmande land till det lugna Fadershemmet
(3ÅS080) och i ett annat brev:

O det var en tid, – då jag äfven kunde sprida glädje omkring mig, – Nu står jag som
en mörk punkt i hvarje ljus tafla. – Frukta dock ej för mycket denna punkt, den skall
veta draga sig bort, – långt långt bort i bakgrunden, – och en skön dager skall med
Guds hjelp åter beskina taflan! – (3ÅS082)

Bildspråket är i detta senare urval alltså mer framträdande, i exempelbrevet r.
6 det närmast stelnade: stämde så högt alla strängar af detta sorgsna hjerta och
r. 68–69: den sköna syskonkedjan knuten af ömheten, förtroende och endrägt.
Över huvud taget använder Aurore fler stilistiska verkningsmedel, som i exem-
pelbrevet upprepning i förstärkande syfte (r. 3), så-upprepning, när hon beskri-
ver raden av vagnar inledd av Först (r. 20–25), ett slags parallelism: huru
många gånger hade Du vandrat […] med huru lätta steg hade Du ej skyndat
(r. 30–32), ordsammanställningar där tankeinnehållet i alla fall delvis överens-
stämmer: skön endrägt och hjertligt gemensamt bemödande (r. 14–15), Sonligt
och Broderligt nit (r. 17–18) och tretal: vördnad, ömhet och huldhet (r. 50–51).

De många förstärkande omdömen som finns i exempelbrevet, t.ex. förträff-
liga Hustru (r. 8), De ömmaste Föräldrar och Barn (r. 10–11), beskedlig Bond-
Gubbe (r. 22), sköna nejder (r. 26) och förtjusande stränder (r. 27), är typiska
för Aurore i detta urval.

7.3 Axel

Innehåll, textdisposition och utförande
Axel är i bilagan representerad med fyra brev, ett från 1824 (A2) till mamman,
ett från 1836 (A3) till systern, ett från urvalet 1847–48 (A4) till hustrun och
slutligen ett från urvalet 1857–58 (A5) till den yngre sonen Oscar. Brevexem-
pel A2 är det första brev Axel skrev hem till mamman sedan han kommit till
familjen Juel på Noresund i Värmland, där han skulle arbeta som informator.
Brevet är i sviten ett av de längsta (930 ord) och behandlar i ungefär lika delar
tre ämnen: intrycket av den första veckans vistelse och av familjen (r. 1–24),
undervisningen av barnen (r. 24–35) samt situationen för en faster som stod i
ett olyckligt beroendeförhållande till sin bror (ogift och medellös) (r. 35–56).
De berättande och beskrivande textavsnitten till trots innehåller brevet även
exempel på argumenterande och resonerande framställningsformer, se r. 38–
56 i brevexemplet. 

Följande brev (A3) är skrivet till systern Aurore (som själv var på resa) se-
dan Axel återkommit till Stockholm efter sommarvistelsen i svärföräldrarnas
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hem. Det behandlar i grova drag hemresan (r. 1–21) och de första dagarna i
Stockholm (r. 21–36). Brevet omfattar 538 ord, vilket är i paritet med snittet
för urvalet. 

Jämfört med tidigare brev är breven i urvalet 36/37 mycket mer inriktade på
omständigheter som rör Axels situation med arbete och familj. Mottagare är nu
systern. De är i mindre grad utblickande och reflekterande. Praktiska spörsmål
tar en stor del av utrymmet. Ett exempel är hur en resa till en provpredikan i
Rättvik skulle organiseras. Detta ämne upptar stor plats i flera brev som
växlades mellan syskonen sommaren 1836. Det praktiska till trots innehåller
sviten även fina betraktelser över de två barnen Maria och Axel d.y. Att brev-
avsnitten här blir långa speglar väl dels återseendets glädje men också att Axel
under sommarferien var sysslolös och nog upplevde livet på Noresund som en-
formigt och måhända därför ägnade sig mer åt brevskrivning.

I brevurvalet 47/48 framträder den berättarglade och diskuterande Axel
igen. Han gjorde sin första mandatperiod i riksdagen. Allt det nya i Stockholm
ger honom anledning till beskrivningar av framför allt möten med olika män-
niskor och vad de talade om. Han är stundom mycket mångordig. Det valda
brevexemplet (A4) som är skrivet till Sophie är långt, 976 ord mot urvalets 638
ord i snitt. Brevexemplet är ett gott exempel på Axels tämligen detaljerade re-
dogörelser för sina dagar. Efter en kort inledande metakommentar om brev-
skrivning och brev följer två långa stycken som handlar om dagen före skriv-
dagen: installationen som riksdagsman (r. 3–18) med ett delämne om präste-
ståndets sekreterare som uppträtt skandalöst och r. 18–53 om aktiviteterna efter
arbetsdagen: att han hämtat sin son och ätit middag, att han diskuterat sina in-
komster, att han bevistat en predikan, att han samtalat med en prästkollega.
Dessutom redogör han för vad Peter Wieselgren skrivit om väckelseförkun-
narna Henric Schartau och Peter Sellergren i Biografiskt lexikon. Den resteran-
de delen av brevet, som skrevs nästkommande dag, vittnar om brådska. Ämne-
na avhandlas hastigt och perspektivet växlar mellan skrivarnuet, gårdagen och
framtidsplaner.

Förutom de ämnessfärer som exempelbrevet ger prov på handlar breven till
Sophie även om praktiska frågor kring prästgårdens skötsel, jordbruket, eko-
nomin och inte minst barnens uppfostran. I denna brevsvit finns också några
av få exempel på diskussioner rörande Axels och Sophies inbördes relation och
direkta spår av misshälligheter mellan makarna. I breven till barnen Maria och
Axel d.y. är innehållet avpassat för ett barn, bl.a. genom valet av ämnen, t.ex.
djuren på gården. Breven till barnen innehåller även många uppfostrande ele-
ment.

Brevexemplet från urvalet 1857/58 (A5), slutligen, är ett brev som pappan
skrev till sonen Oscar, som var hemma i Folkärna, medan den övriga familjen
vistades i Stockholm. Brevet omfattar 688 ord, vilket är ett hundratal mer än
genomsnittet för urvalet 1857/58. Brevet ger bl.a. en beskrivning av hertigpa-
rets (sedermera Oscar II och drottning Sofia) ankomst till Stockholm (r. 10–
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21). En direkt inblick i skrivarnuet ges då Axel i slutet av brevet anknyter till
det ämne han inlett med, nämligen att tala om att Sophie promenerat iväg till
hans mostrar, vilket inte var beslutat när han inledde brevet (r. 7–9 resp. r. 45–
46). Liksom i brevsviten 47/48 använder Axel även breven i detta urval till att
ge barnen uppgifter. Det är väl knappast troligt att han skulle ha överlåtit en så
viktig sak som beräkningen av utsäde (r. 32–39) till sin son men kunde måhän-
da på detta sätt ge Oscar en inblick i jordbrukets skötsel. Det följande ämnet (r.
39–45), en möjlig påhälsning av bekanta, kan också belysas ur aspekten väg-
ledning in i en vuxen människas ansvarsområden. 

Innehållsmässigt kunde annars breven till barnen lika gärna ha varit skrivna
till Sophie. Visserligen resonerar makarna med varandra om hushåll, ekonomi
osv. på ett sätt som inte förekommer i breven till barnen men de ämnesområden
som täcks in skiljer sig för övrigt inte nämnvärt. 

Någon egentlig styckeindelning med hjälp av spatium eller indrag finns inte
i det första brevexemplet och förekommer sparsamt i sviten 24/25 i övrigt, men
texten är konsekvent indelad i mindre delar med hjälp av tankstreck. Använd-
ningen av tankstrecket pekar mot en funktion som delämnesmarkör, se t.ex. r.
11, 14 och 17, där tankstrecket markerar gräns mellan beskrivningar av olika
familjemedlemmar. Relaterat till respektive ordmassa i urvalet 1824–1825 an-
vänder han också tankstrecket nästan dubbelt så ofta som både mamman och
systern. Från och med urvalet 36/37 börjar Axel konsekvent använda stycke-
markering genom indrag. Inom de två stora teman som kan skönjas i brev-
exempel A3 finns markering för nytt stycke på r. 7, där han inleder en redogö-
relse för sin resa från Dalarna, och vidare på r. 28, som inleder en uppräkning
av vilka vänner han träffat och inte träffat. Vidare finns styckemarkering vid
en hastig inblick i skrivarnuet från r. 34. Liksom i föregående urval använder
han tankstrecket som delämnesmarkör, speciellt tydligt i stycket om vännerna,
r. 19–31. 

Runt en procent av Axels del av den totala ordmassan är redigerad. I urvalet
47/48 är dock en större andel av orden redigerade. Detta beror till största delen
på att Axel stryker under längre textpartier vid återgivning av samtal, litteratur
eller predikningar.

Syntax
Axel är syntaktiskt säker och behärskar, inte förvånande, en mer komplicerad
och variationsrik meningsbyggnad än kvinnorna i materialet. Det är dock inte
någon tung syntax man möter i breven. Han använder oftast rak ordföljd och
står inte subjektet på fundamentplats upptas den av tidsadverbial, vilka funge-
rar textstrukturerande. I en jämförelse mellan de fyra urvalen kan en del för-
ändringar skönjas och det är främst det första urvalet som skiljer sig från de öv-
riga. De grafiska meningarna är längre i det första exempelbrevet: 21 ord i
snitt, jämfört med t.ex. exempelbrev A5, som har bara drygt hälften så långa
meningar (13,5 ord). Meningslängden kan delvis förklaras av att närmare hälf-
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ten av meningarna i det första urvalet består av mer än en huvudsats, medan
exempelbreven i senare urval till övervägande del består av en huvudsats med
ev. underordnade satser. Fundamenten är också längre i det första urvalet, i ge-
nomsnitt 3 ord jämfört med A5 som har 1,5 ord i genomsnitt. Det är dock ett
fåtal fundament som bidrar till detta resultat för det första urvalet, se det inle-
dande partiet samt partiet där han beskriver sina arbetsdagar. I exempelbrev A2
finns också det största antalet ofullständiga satser. Ofullständigheten är dock
begriplig i sin kontext: r. 25–26, som är uppräknande till sin karaktär, och r. 38
och r. 40–41, som ingår i ett parti där han uttrycker en känsla. Den höga graden
av samordnade satser tillsammans med i stort sett korta fundament bidrar till
att A2 ändå känns ledigare och mer konversant än exempelbreven i senare ur-
val.

Ord
Det franska språkets minskade inflytande under perioden syns tydligt i Axels
brev eftersom han är representerad i alla fyra urvalsperioderna. Mellan det
första och det sista urvalet minskar antalet latinska/franska lån till nära nog en
fjärdedel: 76 ord i urvalet 24/25 gentemot 21 ord i urvalet 57/58. Räknar man
antalet belägg blir skillnaden än mer markant, 102 belägg i urvalet 24/25 gent-
emot 37 belägg i urvalet 57/58. Den största skillnaden syns mellan det första
och det andra urvalet. Den minskade användningen märks på så sätt att det är
i de två första urvalen som ett antal ord återkommer ofta, visit (8), lektorernas
(7) och arrangement (8) för att nämna några. De sparsammare spåren av
franskan i den senare delen av materialet märks även på så sätt att det är få ord
som introduceras för första gången, endast tour, carriol och mine. Ett fåtal ord
är belagda i alla fyra urvalen. Det är de hos i stort sett alla skribenterna fö-
rekommande affär, promenad, mamsell och familj.

Substantiven dominerar medan adjektivanvändningen genomgående är
sparsam när det gäller de franska lånorden. Liksom mamman använder Axel
franska eller latinska verb i högre grad än Sophie och Aurore, ex. depensera,
detaillera, supponera (24/25), detacherade, regretterade (47/48). Beträffande
betydelsegrupper används en del ord som handlar om kommunikationer och
resande och vidare ord som hör det militära livet till, som marchpengar,
manouvre, campering, liksom ord från det akademiska livet, som studentcorp-
sen, pulpet, grundlinier samt från kultursfären Arlequin, operadanseurer, for-
tepianospelare. Alla dessa semantiska fält avspeglar i viss mån Axels vardag. 

I Axels användning av lång- respektive kortformer syns liksom hos systern
en klar skillnad mellan tidiga och sena brev, men lika litet som i Aurores brev
gäller detta släktskapsbeteckningarna eftersom kortformen dominerar i alla ur-
valen. Pron. eder har en jämn fördelning mellan kort och lång form i de två
första urvalen medan det endast används i lång form i de två senare. Likaså an-
vänder Axel stadigt fler långformer av BLIVA och HAVA. Långform av infinitiv/
presens pl. hafva ökar från 25 % i urvalet 24/25 till 90 % i de två sista urvalen
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och blifva på motsvarande sätt från 35 % till 95 %. Presens sg. av nämnda verb
förekommer däremot på ett undantag när (blifver 57/58) i kort form. PLÄGA vi-
sar i presens fördelningen plär 24/25 och plägar 47/48 och 57/58 (dock sam-
manlagt endast fyra belägg). Valet av negation visar inte någon tydlig utveck-
ling mot en ökad användning av någon av negationerna. Dock används ej ge-
nomgående i långt större utsträckning än icke. Inte används endast en gång, då
i det första urvalet: 

Att jag gjorde up en Nota på de Böcker jag lånt af Morbror, är lika säkert, som att
jag inte mins om den bars till honom eller ej. Jag tror dock det sednare och i sådant
fall, så ligger säkert detta papper bland Elfmans luntor på pulpeten, under Stolen, i
fönstret, i Bureaun, på Golfvet o.s.v. – Bed honom vara god och glo, så träffas wisst
Notan. (2AB031)

Axel har jämförelsevis många förkortningar, mellan en och nästan två procent,
räknat på alla urvalen. Även hos Axel är förkortning medelst suspension över-
vägande men han förkortar även med kontraktion, t.ex. hkn ’vilken’, Bco.

Böjning
Liksom sin mamma har Axel synkoperade former av substantiv i bestämd
form: kammarherrn, karln, köksdörrn, qvälln, sommarn, skomakarn, majorn,
öfverinspectorn. Dessa förekommer endast i urvalet 24/25 (med växling i som-
mar). I alla urvalen finns något belägg på neutra med pluralform på -er: behof-
ver, lånedokumenter, paqueter, förråder och i alla urvalen, förutom det första,
finns något exempel på neutra i bestämd form med ändelsen -ena: fruntimerna,
häftena, ordena, fönsterna.

Axel böjer bestämd form plural av substantiv i stort sett efter Sahlstedts
mönster. Ett fåtal ord avviker från detta mönster men beläggen på avvikande
former blir färre över tid (10 belägg 24/25 men 3 belägg 57/58). Ett par ord som
faller utanför Sahlstedts mönster och som finns i fler än ett belägg är dagarne
och mostrarne. I de tre första urvalen skriver Axel dagarne medan han i sista
urvalet använder ändelsevokalen -a. Bestämd plural till mostrar växlar i urva-
len 36/37 och 47/48 medan han skriver mostrarna i det sista. I alla urvalen
finns exempel på svaga maskulina substantiv med plural på -ar som fått den
uppsvenska formen på -a. Det gäller tanka, Herran och måna.

Verbböjningen är, med undantag för äldre böjningsmönster i konditionala
satsfogningar, personböjning samt användningen av imperativ, tämligen likar-
tad mellan de fyra urvalen. Genomgående har ett antal verb växlat konjugation:
talte (i urvalet -57 dock även talade), viste, lofte, betalte samt (dock inte i ur-
valet 36/37) talt, spelt, loft, lyftat, fästat. I urvalet 36/37 finns ett par synkope-
rade former: är vidtald, jag spar samt stark böjning av besluta: har beslutit.
Konjunktiven används i konventionella avslutningar, som Gud uppehålle, be-
vare och välsigne oss och låte oss med glädje återförenas! (4AS136). Där-
jämte använder Axel fr.o.m. urvalet 36/37 en äldre verbform i konditionala
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satsfogningar: Vill Du se saken i sitt rätta skick, så inhemte ur Ringströms bref,
att Boëthius erhöll röster för 117 Rd 21 sk 4 r, Eurén för 22 Rd 7 sk 1 r och
Norström för 4 Rd 27 sk 2 r (3AÅ111); Jan Ersson påstod att om nu aldrig så
litet snö komme, så skulle godt slädföre äga rum, ty vägen är jemn och hård,
samt försedd med Isgata (4AS144); – Vid något annat tillfälle kunde det väl ej
ske, än om Du skulle följa Gossarne, – i fall allt tills medlet af Oktober blefve
friskt i Upsala (5AS192).

I det första urvalet finns inte heller några exempel på personböjning i 1 och
2 person plural. Från och med urvalet 36/37 förekommer böjning i 1 person
plural, exempelvis Wi kunne i dag Gudskelof ge Dig den glada tidning att vi
alla må väl (3AÅ114); Det vete vi, att tyvärr 3 profpredikanter böra vara att
påräkna (5AS188).

Det sista urvalet kännetecknas av användning av 2 person plural. Det finns
ett fåtal exempel i urvalen 36/37 och 47/48 men det är i det sista urvalet man
kan tala om en mängd. Av de 18 belägg som finns i urvalet förekommer alla
utom ett (som finns i ett brev till Sophie) i brev till en eller båda pojkarna (och
i ett fall till alla tre barnen). Personböjningen används i ett antal fall vid önsk-
ningar: – Jag ber Eder säga mig till, huru snart Ni behöfven penningar
(5AO208) (märk användningen av Ni);

Jag har likväl ej velat låta den 21 Sept. sjunka bakom mig, utan att säga Eder huru
nära I alla liggen mitt hjerta, huru ingen dag går förbi, utan att jag i varma böner an-
förtror Eder och edra öden åt Gud och huru jag hjertligt önskar, det I med förtroende
och kärlek måtten sluta Eder till eder Far (5AM195).

En gammal imperativform slutligen förekommer endast i det sista urvalet, ock-
så den i brev till pojkarna: Skrifven mig till och talen om edra känslor, tankar
och sysselsättningar. Jag är ju ändock eder Hulde Pappa (5Aa203); Hören nu
och förnimmen […] Varen försigtiga om helsan. Det är tyvärr sjukligt både i
Upland och Vestmanland (5Aa197).

Stavning
Under de dryga 30 år som urvalet från Axel omspänner genomgår hans stav-
ning naturligt nog stora förändringar. I urvalet 24/25 skriver han, liksom Brita,
skuts och upskuten och även skortor. Han skriver visserligen gjort men det
finns vartdera ett belägg av giort och gjöra. I urvalet 36/37 och följande urval
återges affriceringen av k, g och sk framför palatala vokaler enligt vårt nutida
bruk, dvs. t.ex. gjort.

I det första urvalet skriver han uttalsenligt feck och geck. Det har varit svårt
att utifrån skriftbilden ta ställning till om Axel verkligen använder skrivning
med e men några klara exempel (se brev 2AB042 s. 1, 2AB058 s. 3) tillsam-
mans med att han oftast använder prick över i har här fått avgöra. I de följande
urvalen stavar han enligt vårt nutida bruk. 
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Stil
Axel har en stark medvetenhet om språklig variation. Han signalerar en känsla
för ords stilnivå eller skrift- respektive talspråklighet, ex.: Honom måste jag
snart taga i stark skanpens, – som man säger (3AÅ109); Sophie är litet skrab-
big, som man säger (3AÅ111); Adjunkten den der aldrig kommer i fråga att
bli Rektor, får också ej en vitten af denna så kallade exitual (3AÅ097).

Han har också en förkärlek för ovanliga ord som han använder för att skapa
en lättsam effekt, t.ex. i ett brev till systern 1824: Tack innerligen för Ditt bref
med circumfelisnerten af Elfman (2AÅ057); – Meningen torde varit, att äfven
dricka min skål i Bischoff, – men härmed uppskjutes förmodligen till en annan
dag, emedan jag kommit mina kontubernaler i förväg genom en bjudning på
Kaffe och tårta (5AM195).

Axel verkar även ha haft ett genuint intresse för språk. Flera gånger i urvalet
1824–25 noterar han hur ortsbefolkningen blandar in norska i sitt tal. Han för-
söker sig också på att återge talat språk, nedan i en historia men längre fram i
materialet noterar han som stadsbarn på flera ställen exempelvis allmogens
ordval. I ett brev från 1824 beskriver han en likpredikan:

I Söndags begrofs Prosten Broström. Jag var ej med på begrafningen, men öfver till
Kyrkan att se på. Det hände en gång vår vän Jean Jacques att han i fyllan och villan
höll ett husförhör der han burit sig högst stolligt åt. Sjelf var han emellertid rätt nöjd
med acten, och på hemvägen derifrån frågade han sin skutsbonde om han någonsin
sett ett dylikt husförhör. »Nej, si så ta mej – – sad’ Bonden, jag det har.» – Och så
säger jag äfven om denna begrafningen. Folket trängdes och väsnades i Kyrkan, så
att Presten, som skulle hålla likpredikan, måste slå näfven i Predikstolen och be dem
veta hut. Börn, hvis I vill snakke, saa vill jeg tie. (2AB028)

Axel verkade i flera olika domäner, skriftspråkliga som talspråkliga. Som präst
behärskade han den högspråkliga kyrkoretoriken och som student och senare
riksdagsman och debattör måste han ha behärskat en formell prosa. Av hans
brev framgår också att han ägnade mycket tid under sina Stockholmsår till att
konversera med vänner och kolleger. Det konversanta flyter också in i hans
brev. Han är pratglad och har gemensamt med sin mamma en vilja att återge
en händelse. Han berättar vem han har talat med men också vad de har talat om.
Vid behov kan ha plocka fram sin kompetens att argumentera. Något som där-
emot inte alls sätter spår i hans brev är kyrkoretoriken. Denna är tydlig i hans
systers och frus och två av barnens brev. Det visar väl att Axel kunde röra sig
obehindrat mellan olika genrers krav och att han som man inte behövde den
fromma sociala roll som kunde kläs med kyrkans språkbruk, på samma sätt
som kvinnorna anammade den.

Det som ändå främst kännetecknar Axels språk är, förutom hans berättar-
glädje, att han är humoristisk och skämtsam, ett drag som är mest framträdande
i första och sista urvalet. Exempelbrev A2 kan visserligen ge intryck av att Axel
skriver i en hövlig och formell ton till sin mamma, och detta kommer sig säkert
av att brevet var inledningen på en brevväxling och av att hans första beskriv-
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ning av familjemedlemmarna Juel innehåller en mängd förstärkande omdö-
men: munter man; höflig mot alla; milda ansigte; finaste själsbildning; barns-
liga, upriktiga sinne; de bästa pojkar jag kunnat önska. Annars är det en mun-
ter och kvick student som framträder i denna brevsvit. Breven från hans
Värmlandsvistelse innehåller många deskriptiva och ofta målande beskriv-
ningar av människor och miljöer och ger flera exempel på hur Axel vaket be-
traktade sin omgivning. Han är skojfrisk och ger kulör åt beskrivningen av
människor genom egna eller andras omdömen: Gubben Kölmark, eller, som
han i Wermland kallas, Bölmark, har åter rest till Stockholm, såsom Revisor i
RiksgäldsContoiret (2AB028); För att roa Faster har Majorskan företagit ett
par lustresor till sjöss, hvilket är temligen sällsynt, ty utom att både Hon och
Hennes Man äro, (som Br. Patron Waern sade) ett par stuggrisar, som aldrig
komma från sin dörr, så har Majorskan en sådan farhåga för sjön (Wattu-
skräck) (2AB035). Det jag tycker man framför allt slås av i Axels brev till bar-
nen 1857–58 är den kamratliga och ofta skämtsamma ton som finns parallellt
med den faderliga:

Jag måste bedja Eder med detta bud skicka mig en tandborste. Då jag häromdagen
skulle taga en bok från öfversta hyllan af den öfver min dragkista stående inrätt-
ningen, föll en annan bok ned och slog tvert af tandborsten. Jag blef lika förvånad,
som fordom prosten Arosenius, då en hund sprang sönder den käpp, vid hvilken han
stödde sig. (5Aa204)

Axels roll som den glade gamängen blir en pendang till kvinnornas fromma
ideal, och det är en roll som erbjuder större språklig frihet.

7.4 Sophie

Det första brevexemplet av Sophie (S3) är skrivet till svägerskan Aurore från
Sophies barndomshem julen 1836. Brevet har en lång genomarbetad inledning
(r. 1–16). Hon börjar med att tala om att de fått främmande och vidare hur de
första dagarna varit sedan Axel kommit till Noresund och hon förklarar därmed
varför hon och inte maken skriver liksom hon indirekt ursäktar sig för att hon
inte skrivit tidigare. Detta brevavsnitt är väl sammanhållet på så sätt att hon i
styckeslutet (r. 14–16) återknyter till inledningen. Sophie redogör sedan
ganska detaljerat för julfirandet (r. 16–39). Brevets senare del (r. 39–47) ägnas
åt att kommentera ett ärende Sophie bett om att få uträttat. I denna första brev-
svit ägnas för övrigt åtskilligt brevutrymme åt frågan om huruvida hon skulle
stanna kvar i Värmland hösten 1836 och våren 1837 och, när beslutet väl var
taget, till att rättfärdiga det (se t.ex. brev 3SÅ115). Brevsviten innehåller också
många livfulla beskrivningar av barnen, bl.a. genom att uttalsenligt återge de-
ras språkliga framsteg: hon kallar sig Moas ticka. (Morfars flicka) och ser så
förnöjd ut. Ännu minnes hon med tacksamhet Fatta Mina, ty då vi fråga henne
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efter Dig svarar hon, Pepparkaka. Fatter Mina (3SÅ116); sedan 8 dagar i dag
då hon bad helsa Fatta Mina, kan hon nu säga, Fatter Ålol, som låter obegrip-
ligt roligt. jemte Mamma Pappi, Mammo Topis och mera dylikt (3SÅ117); ty
de äro obeskrifligt milda mot hvarandra, som emellan dem och deras »kam-
marJuntur» som Maria säger (3SÅ124). Sophie noterar även miljöns inverkan
på språket: men hvad tycks den lilla ungen börjar redan få sådan Wermlands
accent att jag just är ledsen (3SÅ116).

Det andra exempelbrevet (S4) är skrivet till sonen Axel 1847, när han till-
bringade en av sina första terminer hemifrån. Innehållet är avpassat för ett barn
och berör bl.a. hans syskon och aktiviteter, som han skulle ha deltagit i om han
varit hemma. Brevets slutparti berättar om en ringlek (r. 27–29). I ett annat
brev till Axel d.y. (4Sa163) skriver hon om en klarinettblåsare som spelat för
barnen och att lillasystern vid tillfället svängt runt och fått en julgranskula i hu-
vudet. Brevet har annars en starkt uppfostrande karaktär. Till snart sagt varje
ämne som avhandlas läggs en sentens: Tiden blir lång om man inte kan företa
sig något (r. 2–3); brevskrivning är bra eftersom det ger en föreställning om att
man talar med den man skriver till (r. 3–4); det finns människor som kan be-
höva Axels avlagda kläder (r. 4–7); det är bättre att skaffa hemgjorda leksaker
genom byte än att skaffa nya i Stockholm (r. 11–12); det är annat som är mer
nödvändigt än julgåvor (r. 14–15) och slutligen att man ska vara nöjd med sin
lott om man har hälsan och ekonomin eftersom det finns de som inget har och
ändå inte klagar (r. 21–23). 

Det valda brevexemplet från urvalet 57/58 (S5) är skrivet till maken Axel i
Stockholm. Brevet har tre övergripande ämnen: en möjligen tidigarelagd hem-
resa för Axel (r. 1–5 och r. 41–44), en planerad sommarvistelse i Stockholm
för Sophie och två av barnen (r. 5–26) och hushållets ekonomi (r. 16–22 och r.
47–52). Inom ett ämne finns också en kort redogörelse för potatisförrådet (r.
16–18). Brevet har inte någon riktigt klar tematisk struktur. Det första ämnet
signaleras redan i den inledande meningen. Sophie gör dock inte mer av detta
i inledningen, och man förstår att anledningen är att hon måste tala med en man
som arbetade för familjen om saken först. På r. 5 övergår hon utan styckemar-
kering till att tala om en planerad Stockholmsresa. Här ger Sophie flera argu-
ment till varför en resa syns svår för henne: att det svårt att veta vad man ska
ha för kläder (r. 5–7), trädgårdsarbete (r. 7–8), möjliga besökare (r. 8–12), såd-
den (r. 12–14) samt att sönerna kanske hinner komma hem (r. 30). Argumenten
mot resan vävs samman med temat från inledningen (Axels hemresa), då argu-
mentet att hon har hand om ekonomin både kan ses som ett argument för att
Axel borde kunna stanna hemma längre och för att det är bra att hon finns i
hemmet (r. 18–25). Den bristande innehållsstrukturen kan säkert delvis för-
klaras av att Sophie var stressad (se brevslutet) och att hon inte hade alla fakta
till hands när hon satte sig för att skriva. Men brevet andas grälsjuka. Man rik-
tigt känner hur det bubblar i Sophie att få avhända sig tankar om Axels bristan-
de intresse och förståelse för familjen och hushållet. Det dåliga humöret kan



120

alltså också tjäna som förklaring till den bristfälliga strukturen. Sophies sociala
roll som hustru framgår tydligt. I brevexemplet S5 argumenterar hon för sin
sak men ser samtidigt sin plats som underordnad Axel, se Sophies resignation
(r. 8, r. 14–15 och r. 25–26).

Sophie styckemarkerar grafiskt tydligt i urvalen 36/37 och 57/58, i det tidi-
gare vanligen genom att sluta stycket med ett ordentligt tomrum, i det senare
med indrag. I exempelbrev S4 finns dock inga egentliga styckemarkeringar.
Däremot kan tankstrecken på r. 13, 15, 18, 23 och 30 sägas tjäna som stycke-
markörer. Tankstrecket används annars i alla urvalen som delämnesmarkör.

Sophies brev 36/37 innehåller tillsammans med Marias i urvalet 57/58 det
största antalet redigeringar i jämförelse med övriga skribenters urval. Mer än
två procent av den totala ordmassan är redigerad på något sätt, och de flesta re-
digeringarna är ändringar. Sophie har också många tillägg. I brevexempel S3
finns 22 redigeringar, varav två är understrykningar som fungerar som grafisk
emfas (r. 21 och 23). Övriga redigeringar är ändringar (som dock inte marke-
rats i exempelbrevet). I de två följande urvalen har antalet redigeringar nära
nog halverats.

Syntax
Sophies brev har genomsnittligt långa grafiska meningar (mellan ca 20 och 30
ord i de tre urvalen med de genomsnittligt längsta i urvalet 36/37). De grafiska
meningarna består dock av ibland uppåt sex huvudsatser, ömsom fogade sam-
man genom samordning, ömsom genom satsradning, se t.ex. r. 30–34 i exem-
pelbrev S3 och r. 12–16 i exempelbrev S5. Dividerar man i stället antalet ord
med antalet huvudsatser överensstämmer satslängden med övriga skribenters,
dvs. ca 12 ord. Fundamenten är i stort sett korta.

Det verkar som om Sophies val mellan punkt och komma är något godtyck-
ligt. Möjligen kan man skönja ett innehållsligt sammanhang där hon valt att åt-
skilja huvudsatser med kommatecken medan punkten i större utsträckning an-
vänds för att avrunda ämnen och delämnen. Detta får dock sägas med för-
siktighet. I t.ex. brevexempel S3 kan man se användningen av kommatecken
och semikolon inom den brevdel som beskriver vädret (r. 9–11). Likaså i be-
skrivningen av att det kommit främmande till gården i följande avsnitt (r. 11–
16) finns satsradning och användning av semikolon. Däremot är det inte lika
enkelt att göra ett sådant påstående om den långa passagen där hon redogör för
julfirandet.

Ord
Liksom hos Aurore finns hos Sophie ett högspråkligt drag i ordanvändningen
som kommer sig av hänsyftningarna till den religiösa sfären. Prästfrurollen och
arbetet den innebar gör också att mer handfasta ord ur den kyrkliga domänen
förekommer, som commenister och conventiklar. Liksom hos Aurore finns en
del vardagliga ord när Sophie talar om sig själv eller sin brevskrivning, t.ex.
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griller: Men den jemna oron öfver ett sådant beslut hindrade mig ock att njuta
den närvarande dagen, nu är förhållandet gifvet och jag vet det är min pligt att
så mycket möjligt är slå ifrån mig alla griller (3SÅ119), se även brått i exem-
pelbrev S3 (r. 6). I den ömsinta skildringen av barnen förekommer också ett
vardagligt ordbruk: Hon var nu inne och sände en Slängpuss till Fatta Mina
(3SÅ115); Han är ihärdig med sin vana att vaka om nätterna, den bästa ro jag
har, är att låta honom dela min säng då snusar han som en liten gris och jag
måste gifva honom det beröm att jag ingen natt råkar i sjönöd. (3SÅ116.)
Andra exempel på ord som förkommer i kontexter där barnen beskrivs är sprit-
ter, tulta och ammtjänst.

Sophie använder franska lånord i alla tre urvalen. Det första och det sista är
ungefär jämförbara i storlek och innehåller 38 (36/37) respektive 31 (57/58)
belägg, vilket i vartdera urvalet motsvarar en fjärdedel så många belägg som
hos Brita, som dock är representerad med ett något större material. Substanti-
ven dominerar stort. Förutom de hos alla tidigare skribenter förekommande or-
den från den administrativa sfären eller hushållets ekonomi, t.ex. depence, an-
vänder Sophie de franska orden framför allt när det rör konkreta ting, speciellt
märkbart i urvalet 57/58: guttaperkagaloscher, portör, compass (57/58), me-
dalljonen, paletå (47/48), attiralj, portrait (36/37). Hon använder få abstrakta
substantiv från franskan, liksom få verb, de flesta då i urvalet 36/37, t.ex.
attrapera och expliera. Adjektiven är genomgående få. Detta gör att det
franska inslaget inte förefaller lika integrerat i hennes språk som hos övriga
tidiga skribenter. 

Ett fåtal franska ord är belagda i fler än ett urval. Det gäller de gängse rela-
tionsorden tante och mamsell, sällskapslivets cotterier och caffé och, liksom
hos övriga skribenter, användningen av commissioner om ärenden eller upp-
drag rörande hushållet. På samma sätt som hos övriga skribenter speglar detta
Sophies vardag med hushållsbestyr och visiter. 

Hos Sophie kan man i användningen av infinitiv/presens pl. av HAVA och
BLIVA se en ökad preferens för långa former i de senare urvalen. Kortformen
föredras i presens sg. Sophie är också den skribent som använder flest oväntade
kortformer. Det finns enstaka belägg på alltsen, dar, nånsin, ska, tas samt tu-
senfallt. Samtliga förekommer i breven från urvalsperioden 36/37 (nånsin även
47/48): Jag är Gud ske lof så frisk som jag nånsin kunde hoppas blifva på så
kort tid och äfven våra små tillväxa i förkofran (3SÅ121); det är blott 3 dar
sedan han anlade Kolt (3SÅ116); Barnen hafva varit friska alltsen Axel kom
(3SÅ127). I de citerade exemplen skriver hon nånsin, dar och alltsen. Att det
knappast rör sig om någon stilistiskt medveten användning visas väl av att hon
skriver långform blifva i det första exemplet och hafva i det tredje. Liksom hos
Axel och Aurore finns flera varianter av ortnamn: Söderberkesresa, Sörberska,
Sörrberke.

Användningen av negationer fördelar sig så att icke ökar från nära 20 % i ur-
valet 36/37 till ca 30 % i urvalet 57/58 medan ej minskar från drygt 75 % till
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ca 65 %. Sophie är den som totalt sett använder flest inte. Det finns vartdera 7
belägg i urvalen 36/37 och 57/58, vilket utgör ca 3 % av det totala antalet ne-
gationer i de aktuella urvalen. Följande exempel är dels ett ordstäv (där hon
blandat samman leden), dels återgivning av talat språk. De visar att Sophie nog
betraktade inte som en ledig form: Den inte vågar som intet vinner (5SA216);

När jag ibland är sysselsatt att tillhålla lilla bror att fullgöra vissa af sina åligganden
och han gör motstånd kommer Maria så förståndigt och säger »det är inte värdt
Mamma lilla.» äfven som hon i morse då jag bad henne akta sig att ej råka i olycka
svarade till min stora förvåning »det är inte farligt lilla Fru Eurén.» (3SÅ121) 

Sophie har ett mycket litet antal förkortningar jämfört med övriga skribenter.

Böjning
I jämförelse med Aurore och Axel har Sophie betydligt färre böjningsformer
som skiljer sig från dagens bruk. Liksom hos svägerskan och brodern kan man
dock se en tendens till fler skriftspråksformer i det sista urvalet i förhållande
till det första.

Sophie har endast ett par belägg på en synkoperad substantivform, farstu-
dörrn och Brovalln (36/37). Av neutra finns i de två första urvalen vartdera ett
belägg på pluraler -er: concepter, paketer. Genomgående skriver Sophie i ge-
nitiv Herrans.

Beträffande verbböjningen finns det ett par exempel på verb som växlat kon-
jugation, begynte (36/37) och betalte, fästat (57/58) och en perfekt particip be-
slutit (36/37).

Sophie har i det sista urvalet flera exempel på äldre böjning av verb i 1 per-
son pl. Alla dessa exempel förekommer i brev till sonen Oscar. Alla exemplen
står i en religiös kontext, t.ex: äfven detta kan Han leda till sitt namns ära blott
vi oförtröttade bedje (5SO234); Det är ljuft att veta att vi mötas i bönen inför
vår Herre Jesum då vi komma med alla våra bekymmer och nedlägge dem der
(5SO231). I exempelbrev S5 finns även ett exempel på en en-form i 3 person
pl.: De hafven (r. 34). Slutligen finns ett par exempel på konjunktiv: – om väd-
ret ändå blefve vackert och godt (5SA218); O att Guds rike komme rätt in i
våra hjertan (5SO232).

Stavning
Kvantitetsbeteckningen är genomgående något vacklande hos Sophie. Hon
skriver t.ex. herskar, postsyslan, värrsta (36/37), innom-hus, uptäcktten (57/
58). Genomgående skriver hon altid och allvar. Det finns enstaka belägg av
skrivning med ä för förväntat e och å för förväntat o: hälst, allramäst (36/37),
hopplåckning (47/48), mårgonbön (57/58). Ett annat exempel på uttalspåver-
kad stavning är bråska (36/37). Hon återger flitigt barnens tal och försöker då
göra det så uttalsenligt som möjligt, se ovan i innehållsbeskrivningen.
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Stil
Sophie var väl medveten om retoriska stildrag. Av de tre skribenter som är
representerade i urvalsperioden 36/37 har Sophies brev de mest genomarbeta-
de inledningarna och avslutningarna, som enligt traditionell retorisk modell är
de delar som vänder sig till mottagaren genom att vädja till känslan, i syfte att
göra henne/honom välvilligt inställd. Hon ger inledningsvis sig själv en obe-
tydlig roll som ersättare för Axel, och inledningen är också typisk för Sophie i
det att hon ursäktar och förklarar varför hon inte tidigare har kunnat skriva. I
det valda brevexemplet upptar detta i stort sett hela den första brevsidan. Ett
annat exempel på självförebråelser, där hon arbetar med kontraster, är nedan-
stående:

Min Goda Älskade Aurore! Förlåt det bref, Du sist erhöll från mig, det var säkert ett
missljud, bland de glada behagliga känslor ett sådant lif som Du beskrifver det
Sörberska måste ingifva; Då Du vet mig här, omgifven allt jag äger kärt, kan hvarje
klagan blott anses som otillbörligt knot måhända; jag har väl många gånger tänkt att
man gjorde bäst att ej tala i ögonblicket af en uprörd känsla, för att ej bedröfva en
öm vän, eller synas alltför otålig; men hvem har icke känt behofvet att meddela sig,
då man, ehuru omgifven af idel kära föremål, likväl af många stridiga intressen
hindras att utgjuta sig för dem. Der man vet att ett ömt och kärleksfullt hjerta slår vill
man så gerna nedlägga sin tyngd. (3SÅ115)

Det ödmjuka draget syns även innehållsligt på så sätt att hon ägnar Aurore stort
intresse. I exempelbrevet inleder och avslutar hon de första brevpartierna med
att anknyta till Aurore. Hon använder sig även mycket av direkta tilltal, i brev-
exemplet som ämnesinledare på r. 16 och 39 och insprängt i texten på r. 4: Dig,
min Goda Syster, r. 32–33: Du vet allt, Bästa Aurore och r. 36: min Goda Au-
rore (se vidare kapitel 8). 

I urvalet 36/37 genomsyras breven av en from ton, som bidrar starkt till den
kvinnoroll Sophie vinnlägger sig om att lyfta fram i relationen till Aurore:

ack om jag finge tryckas till Ditt hjerta, det ädla, det goda som bistått mig så ömt och
deltagit i allt hvad lifvet skänkte mig af ljuft och ledt! Snart vänder Du åter dit der
jag borde vara, der jag har en så betydlig del af det som utgör min lycka här i verlden;
med hvad bäfvan och oro tänker jag mig så långt derifrån, men själen är så ofta der
närvarande, den varma bönen sväfvar så ofta ofta omkring den älskade maken den
dyre Fadren och det hoppas jag gode Guden ser och skänker sin välsignelse. Jag
arma svaga varelse har med min närvaro Gunås så litet godt kunna verkat. Måhända
skänker Gud mig den lyckan att med bättre krafter arbeta i mitt kall och jag skall göra
det med gladare mod sedan jag vet hur det är att vara skild från den bana man åtagit
sig att vandra. (3SÅ119) 

Speciellt intressanta ur stilistisk synpunkt är vissa textavsnitt i breven skrivna
till den yngre sonen Oscar i urvalet 57/58, där den religiöst-retoriska stilen är
framträdande. Temat för dessa textavsnitt är kampen mellan lättja och arbete,
det yttre och det inre livet. Det konkreta temat hämtas ur vardagen, exempelvis
arbetet hemma på gården, vilket sedan ges en religiös tolkning. Det fungerar
därför snarast som ämnesinledare. Sophie bygger ut temat med hjälp av om-
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skrivningar, bilder och motsatsställningar. Betraktelserna är generella snarare
än att rikta sig till specifikt till Oscar: 

Ditt bref gjorde mig mycken glädje då jag förnam att den gode Guden hafver ständigt
omsorg om sina små, och att Du får hafva det godt och vederqvickande för Själen
om söndagarne, så skall det hjelpe Dig att bära arbetsdagens mödor. […] – Wi hafva
i det stilla hemmet bra många fördelar som jag så mycket fruktar man ej skall kunna
nog begagna medan de stå till buds, ty man har också der en fara som den onde fien-
den lätt kan begagna för att hindra all förkofran, neml benägenheten att nedsjunka i
tröghet och maklighet då man så lätt får alla sina behof uppfylda. Är man också då
af naturen benägen härtill och ser andra som äro det, då gäller att vara på sin vakt,
att just bedja deremot och icke låta naturen blifva rådande. Wi äro uppe temligen ti-
digt om morgnarne och söka dela dagen mellan arbete och läsning så godt vi kunna,
men altid är det svårt att icke låta det ena intränga på det andras bekostnad; och tan-
karne de flygtiga och jordisska de sitta ofta på arbetet när de icke borde det. – Kanske
borde jag också icke skrifva så mycket bref, ty det är något som icke bär någon frukt
(5SO231)

Enligt en brevretorisk tolkning kan man säga att textavsnitten fungerar som en
bön om att Oscar skall se vad som är det väsentliga i livet. Syftet är att verka
uppfostrande. Hon gör det genom att vädja till Oscars känslor, och hon tar den
gemensamma referensram de har i Ordet och Skriften till hjälp. Sophies ethos
som brevskrivare i dessa avsnitt, dvs. var hon lägger sin auktorietet som skri-
bent, är Gud och religionen och inte den sociala rollen som mamma.

Den stil som hör ihop med religiösa spörsmål är dock inte genomgående
utan koncentreras just till breven till Aurore respektive Oscar. Att Sophie inte
drog sig för att vara frank visar den i stort sett argumenterande texttyp som
brevexempel S5 är prov på. Sophie utvecklar med åren ett drag av torr humor.
Det syns tydligast i breven till den andra sonen, Axel, i urvalet 57/58. De är
innehållsligt helt i avsaknad av de religiöst-retoriska inslagen, t.ex. i ett svar på
ett brev där sonen klagat på matbrist: Käraste Axel! Det var beklagligt att Ni
nu äro hotade af hungersnöd (5Sa224) och vidare i ett brev där hon svarar på
en fråga sonen ställt om hur familjen tog hand om en duva han hittat:

Dufvan lider visst ingen brist, Kära Du, hon mår förträffligt och har haft sällskap
nästan hela tiden af än den ena än den andra. Hon kuttrar flitigt, men hvad hon menar
kan ingen expliera, ty språket är oss alla obekant, men kanske Du förstår det. Wisst
gör hon en konst i alla Dina böcker, men torde väl vara lärdare än vi tro. (5SO225)

7.5 Maria

Det första brevet av Maria (M4) är hämtat från brevsviten 47/48 och är skrivet
till mamman, som under en del av sommaren vistades vid Sätra brunn tillsam-
mans med Marias yngre bror Axel. Det är ett av de längsta breven i detta urval
och det omfattar 529 ord. Efter en kort inledning berättar Maria om syskonen
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och en flicka vid namn Lotta, som tydligen bodde hos dem under en tid (r. 4–
12). Därefter kommer ett par kortare passager om naturen och vädret (12–18)
varefter brevet avslutas (r. 18–20). Maria bygger emellertid ut brevet följande
dag med en beskrivning av en båttur som hon gjorde kvällen före och passar då
också på att be mamman uträtta ett ärende (r. 21–30 resp. 30–33). Troligen
fanns det tid att tillfoga något före postens avgång och hon fann väl händelsen
värd att lägga till. Brevet är en del av en svit brev till mamman och i denna är
det framför allt två teman som återkommer: för det första redogörelser för sys-
konens hälsa, deras aktiviteter och tillståndet i hushållet och för det andra re-
dogörelser för den andliga spisen eller snarare bristen därpå i mammans från-
varo. I brev från Sophie till Axel framgår det att Sophie vid denna tid arbetade
med att, som hon säger, dana Maria till en kristen människa, och detta danande
är något som Maria själv lyfter fram i breven till mamman: 

ack om vi dock hade Mamma en timma här hos oss, det vore ändå roligt. Öfverallt,
öfverallt köld och liknöjdhet, – och det till ock med misstyckes om man läser Guds
ord. Mamma, bed Gud att han bevarar oss Han allena kan det, sjelfva äro vi så svaga
– så eländiga. Jag kan nu förstå huru det var för Mamma när Mamma kom hem från
Sätra i fjol, huru ensam Mamma då var och hade ingen som förstod sig. Wi äro två
det är ändock bättre än om vi vore en och en. Ack hvad Gud dock är nådig som låter
det vara så! hvad dessa åtta dagar hafva varit långa det kan jag ej beskrifva, den som
nu finge fara med till Hedemora och tala med Mamma om det vigtigaste, Lotten och
jag känna båda lika stort behof deraf. Jag tror Mamma (jag vill ej dömma men jag
fruktar) att det ej finnes något rätt alvar hos St... kanske jag har orätt. Skrif goda
Mamma något upmuntrande till oss det skulle vara så roligt. (4MS179)

Den fromma strävan till trots kan Maria inte underlåta att skvallra. »St..» i ex-
emplet ovan är hushållerskan Stina. I ett par tidigare brev hade hon skrivit:
Pastorn och Stina, hvilka de förra dagarna ouphörligt varit i Stinas kammare,
äro nu båda inne i Pappas rum, der de varit hela aftonen, Stina sysselsatt att
såsom hon säger med att skrifva till Mamma (4MS176); i dag kom Stina ovan-
ligt sent, så att det var mycket väntande innan hon kom, men så var det då desto
roligare (4MS178). 

Följande brevexempel (M5) är skrivet till brodern Axel våren 1857. Brevet
är ett av de längre i urvalet och omfattar 798 ord. Efter en kort inledning följer
en tolkning i religiösa termer av ett prästval i Söderbärke (den församling pap-
pan vid den här tiden blev kyrkoherde i) (r. 4–10). Maria vill förmodligen här
ge uttryck för osäkerheten om vad detta utfall skulle komma att innebära för
familjen. Tolkningar av vardagliga händelser i religiösa termer är typiska för
Maria men frekventare i brev till den andra brodern, Oscar. 

Exempelbrevet M5 ägnas efter detta ämne till största delen åt att beskriva ett
besök i Folkärna av en predikant vid namn Möllersvärd, en man som Maria up-
penbarligen tog starkt intryck av och som i exempelbrevet beskrivs för första
gången (r. 10–46). Brevet kan med fördel läsas tillsammans med ett av de brev
som Axel d.y. skrev till svar (a5) eftersom dessa båda brev innehåller några av
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de fåtal exempel på ett tema som återkommer i flera brev och på ett argumen-
terande framställningssätt, där man dessutom kan spåra misshälligheter mellan
skribenterna. Det framgår av Axels svar att Möllersvärd var illa anskriven
bland hans studentkamrater i Uppsala, och i exempelbrevet från Axel kan man
spåra en stark irritation över Marias entusiasm. 

Maria har genomgående en mycket klar och konsekvent ämnes- och stycke-
indelning. Breven är välstrukturerade och hon knyter ihop textdelar genom att
signalera ämnesövergångar, se r. 3 och den gradvisa ämnesövergången mellan
styckena som grafiskt åtskiljs på r. 19 resp. r. 38 i exempelbrev M5. Hon mar-
kerar vanligen nytt stycke genom indrag. Tankstrecket får en utökad använd-
ning mellan första och andra urvalet (från 10 tankstreck per tusen ord till 35
belägg per tusen ord). Maria har många redigeringar i sina brev, i urvalet 57/
58 mer än två procent av ordmassan. Till skillnad från mamman som har
många ändrade ord i sina brev i urvalet 36/37, stryker Maria under textpartier
och gör tillägg men har däremot sparsamt med ändringar. I Marias fall är redi-
geringarna snarare av språklig-stilistisk art än tecken på hast. I urvalet 57/58
använder Maria i högre grad tankstrecket som delämnesmarkör och slutämnes-
markör på ett sätt som liknar pappans användning.

Syntax
Marias skriftspråkliga utveckling syns väl i meningsbyggnaden. I exempelbre-
vet från urvalet 47/48 (M4) uppgår den grafiska meningslängen till 25 ord. Di-
viderar man antalet löpord med antalet huvudsatser blir meningslängden i stäl-
let ca 10 ord. Den grafiska meningslängden förklaras av att hon använder sats-
radning flitigt och ibland samordning. Fundamenten är korta och består till
övervägande del av subjekt. Hon staplar alltså korta satser med rak ordföljd. I
exempelbrevet finns också exempel på insprängda interjektioner och tilltal. I
det senare exempelbrevet (M5) är den grafiska meningslängden kortare (när-
mare 18 ord) medan den genomsnittliga ordmängden per huvudsats i stället är
högre, drygt 12 ord. Hon komponerar nu meningar med underordnade satser
och det finns få exempel på satsradning. Ordföljden är fortfarande till största
delen rak men fundamenten är genomsnittligt längre. 

Ord
Maria var i yngre tonåren när hon skrev breven i första urvalet. Några återkom-
mande ord och fraser som möjligen kan ses i ljuset av detta är grufligt och bra
roligt/sorgligt osv., se r. 3 och r. 16 i exempelbrev M4 och vidare ur andra brev
från samma tid: 

ock sedan togo vi fram Chinesiska Figurspelet samt Bokstafs-spelet ock lade dermed
namn åt hvarandra du förstår väl att (åtminstone vi 3 Lotten, Stina och jag) vi ej sko-
nade hvarandra; såsom till exempel, då Stina fick af Lotten: »Vice Pastorskan
Asplind». Var det ej grufligt (4Ma184); 
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Wisst var det grufligt roligt att få se Mamma ock Axel […] hon var grufligt lik
Betty Tellin ock rätt hygglig (4MS174); men det blir väl bra tomt för vår stack-
ars Pappa […] Det är bra ledsamt, att det nu också skall vara så oroligt i
Stockholm (4MA168); Det är bra ledsamt, att ej Pappa skall få vara hemma
och äta af sina äplen för den tråkiga Riksdagens skull […] ty det var bra sorg-
ligt då hon var så klen (4MA171).

Exempel på andra ord med vardaglig prägel är bannade, blödiga, muntrade,
narrades, retas (47/48) och fela, fölingar samt nattvaket (57/58). I det senare
urvalet finns, liksom i mammans och fasterns brev, en hel del ord som kan fö-
ras till en religiös kontext, t.ex. egenkärlek, egenvilja, nådastolen, vattusäckar,
verldsbarnens, verldslust, världsträl, segerfröjd, hjelteära (57/58).

I de båda urvalen från Maria finns ett fåtal ord som bär en tydlig fransk prä-
gel. Dit hör bl.a. orden tante, mamsell, ami och portör. Stavningen är på några
undantag när (courir, piquerad och adieu 47/48) försvenskad.

Maria har genomgående många långformer. Av släktskapsbeteckningarna
finns i stort sett bara broder representerad och den förekommer endast i lång
form. Likaså skrivs pron. eder, förutom i ett fall 57/58, endast i lång form. Lik-
som hos övriga skribenter ökar andelen långa former av infinitiv/presens pl. av
HAVA och BLIVA från det första till det andra urvalet men beträffande HAVA har
Maria redan i det första urvalet 90 % långa former. Presens sg. av nämnda verb
möter med ett fåtal undantag endast i kort form. Liksom hos fastern och mam-
man finns i Marias brev enstaka exempel på en i materialet ovanligare kort-
form, dar: jag har nu 8 dar haft en mycket svår hosta som började med feber
(4Ma185).

I fråga om negationernas fördelning mellan icke/ej/inte kan man hos Maria
spåra samma tendens som hos mamman och pappan, fast den hos Maria slår
igenom mycket starkare. Användningen av icke ökar från ca 6 % i urvalet 47/
48 till ca 70 % i urvalet 57/58 med motsvarande nedgång för ej. Användningen
av inte är sparsam i förhållande till övriga negationer men liksom hos mamman
finns hos Maria åtminstone några belägg (sammanlagt fem).

Andelen förkortningar fördubblas mellan de båda urvalen (från 0,7 till 1,6 %
av ordmassan). Förklaringen kan kanske närmast sökas i att Maria helt enkelt
lär sig förkorta.

Böjning
Liksom övriga skribenter, som man kan följa i mer än ett urval, antar Maria fler
äldre former i det senare urvalet. Dock kanske inte jämförelsen skall dras för
långt. Maria är i det första urvalet i början av tonåren, och naturligt nog utökas
hennes register under de följande tio åren.

I substantivböjningen är det inte mycket som skiljer Marias språk från da-
gens bruk. Ändelsen -na dominerar bland substantiv med förväntat -ne i be-
stämd form plural. I urvalet 57/58 är ändelsen genomgående -na, förutom i da-
garna och herrarna, som växlar (i urvalet 47/48 endast -na). För övrigt är det
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endast ett par belägg på synkoperad form qvälln i urvalet 47/48 som skiljer Ma-
rias bruk från dagens substantivböjning.

Vad beträffar verbböjningen finns ett exempel på perfekt particip på -it, be-
slutit, i det första urvalet. Ett verb i vartdera urval har växlat konjugation, spelte
(47/48, som växlar med spelade) och talte (57/58). Det som framför allt karak-
täriserar Marias verbböjning är dock det rätt flitiga bruket av konjunktiv: Gud
låte eder hemresa gå bra, och låte eder få vara friska och raska under den! och
kommen snart hem till oss, det beder Mammas altid lydiga Maria (4MS178).
Det är i brev till Oscar som mer än hälften av de drygt 20 beläggen i urvalet 57/
58 finns. Många av exemplen är konventionella önskningar om välmåga, som
Gud välsigne/give/vare, och dessa förekommer också i brev till pappan och
den andra brodern, men till Oscar har hon även exempel i kontexter som föl-
jande: Ack att Hans kärlek blefve djupt intryckt i vårt hjerta och borttoge derur
all träldoms och fruktans ande och all kärlek till verlden och vårt eget, egen
ära, lust och förnöjelse (5MO256).

Stavning
De båda urvalen från Maria spänner över hennes ungdomsperiod och naturligt
nog finns därför en del exempel på osäker, ljudenlig eller talspråklig stavning:
gumor, hambusar, mandeltorta.

Stil
Marias olika stilar kanske bäst kan belysas utifrån de positioner hon har som
familjemedlem och den kulturella roll som kristen människa hon tar på sig.
Hon intar som förväntat en ödmjuk hållning gentemot sina föräldrar (se inled-
ning och r. 11–14 i exempelbrev M4). Speciellt frekventa är de hövliga fraser-
na till pappan:

Min älskade Pappa! På det innerligaste får jag tacka Pappa, för det kärkomna bref,
som jag i går fick med Fru Kinnman. Det gjorde oss alla en stor glädje att få emottaga
bref af vår älskade Pappa. Ack, hvad Pappa är god och snäll, som ej glömmer sina
barn, ehuru Pappa väl nu har många göromål i Stockholm! […] Goda Pappa blif ej
ledsen härpå! – men det blir Pappa ej ty han är ju altid så god! (4MA169)

I breven till brodern Axel skymtar en tvehågsenhet till i vilken roll hon skriver,
som storasyster eller som jämnårig kamrat, vilket medför att det språkliga
uttrycket pendlar mellan lillgammal förnumstighet och en ung flickas pratig-
het:

Min goda Axel! Wisserligen borde jag ej skrifva till dig då du ej svarat på mitt bref
men jag vill ändå göra det dock under strängt förbehåll att du med nästa bud ändte-
ligen skrifver till Lotten ock mig. Nu du har jag upptäckt det der i Körsbärsskogen
du hvet nog hvad det är, jag tänker rista i nästa träd M. E. ock E. E. så är det komplett.
Nå ja inte är det något ondt deri, men nog hade du kunnat tala om det för din Syster
altid, jag blef just något piquérad när Lotten omtalade det. (4Ma181) 
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I breven till brodern Oscar är de religiösa spörsmålen framträdande, som tidi-
gare nämnts. Det leder till ett bildrikt och högstämt språkbruk. Hos Maria är
dock inte de retoriska stilmedlen lika välintegrerade som i exempelvis Sophies
eller Britas brev. Hon använder sig i högre grad av en citatteknik och de reto-
riskt präglade textavsnitten står oftare som isolerade företeelser i breven, som
texter i texten. Kvantitativt sett utgör de dock stora delar av breven. Ett exem-
pel ur ett brev till Oscar följer nedan (5MO260). Oscar hade gett uttryck för
svårigheten att stå emot sällskapsliv och föreningsliv i Uppsala. »Du säger äls-
kade broder», skriver Maria, »att Du ser att villden ’väpnar sig med alla sina
retelser för att få Dig att fatta behag till henne’» och sedan följer långa passager
om frestelse och vad man kan förvänta sig av livet, varav ett utsnitt följer ne-
dan:

då Du så säger, så gifver det tillkänna, att Du i Ordets belysning ser henne, och det
skall förvara Dig, från att fatta behag till henne. – – Men jag vet af egen erfarenhet,
huru man ändå är benägen att tro henne väl, att vänta någon glädje af henne, – ja,
man väntar ock väl icke af henne, men man tänker sig ändå ett godt lif på jorden, fullt
af frid och stillhet och förnöjelse, – väl icke i synden, – nej, men dock för köttet, som
skyr allt svårt. O, om jag kunde bespara Dig, älskade broder, de smärtor, sådana il-
lusioner förorsakar, – dessa illusioner, som väl icke äro sådana som verldsbarnens,
efter man söker att bekämpa dem med Ordet och bönen, men som dock borde med
långt mera allvar bekämpas, än hvad jag t.ex. gjort.

7.6 Axel d.y.

Axel d.y. är representerad med två brev. Det första (a4) är skrivet från Stock-
holm 1847, den första termin han vistades utanför hemmet. Originalet är skri-
vet med en för skolbarn typisk stor och jämn handstil, och brevet kan säkert
betraktas som en övning i brevskrivning. Det omfattar endast 163 ord, och dess
innehåll och disposition visar grunddragen i ett brev. Han inleder med en me-
takommentar om brevskrivning och signalerar att brevet inte blir långt (r. 1–3).
Han berättar i kronologisk ordning vad han gjort (r. 3–5) och ger vidare en mer
allmän beskrivning av sitt liv i Stockholm (r. 5–7). Brevet innehåller ett par
önskemål, att hundvalpen skall få vara kvar (r. 7–8) och att mamman skall skri-
va till honom (r. 8–9). Slutligen från r. 9 avslutas brevet med ytterligare en me-
takommentar om brevskrivning och sedvanliga hälsningar. 

Det valda brevexemplet från urvalet 57/58 (a5) är skrivet till systern Maria.
Det är på 416 ord och därmed mer omfattande än hans genomsnittliga brev-
längd som ligger på strax under 300 ord. Brevet handlar till stora delar (r. 6–
22) om en predikant vid namn Möllersvärd och visar den dispyt mellan sysko-
nen som denne man indirekt var upphov till och som jag redogjorde för i av-
snittet om Marias brev (M5). Ett kortare parti, som tyvärr är delvis skadat, vitt-
nar om ytterligare en meningsskiljaktighet syskonen hade, nämligen beräk-
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ningen av prästgårdens inkomster (r. 22–25). Det valda exempelbrevet är inte
något typiskt brev av Axel men det visar hans behärskning av en argumente-
rande texttyp med retoriska stilgrepp. 

De flesta breven i urvalet är annars skrivna till mamman. Liksom i pappans
brev till sin mamma ett trettiotal år tidigare finns mycket av student i Axel
d.y:s brev men hans och Sophies brevväxling andas inte samma förtrolighet
som Axels och Britas. Mycket brevutrymme upptas av vilka förnödenheter
pojkarna ansåg sig behöva. Axel berättar i svepande drag vilka han träffar och
vad han gör men någon bild av hur han känner sig eller några mer inlevelsefulla
miljö- eller karaktärsteckningar ger han sig inte på (förutom när han tillbringar
en påskhelg hemma hos en kamrat, se brev 5aS268 och 5aS269).

I Axels brev från urvalet 57/58 finns en genomgående klar styckemarkering.
I likhet med sin bror men till skillnad från övriga skribenter skiljer Axel styck-
ena genom en blankrad. Exempelbrevet från hans pojkår (a4) har inte någon
klar styckeindelning, förutom r. 5 med spatium inne i raden.

Tankstrecket fungerar närmast som styckeavslutare. Antalet redigeringar
ligger runt en procent av ordmassan i det senare exempelbrevet.

Syntax
Axel d.y. har en skriftspråklig och tämligen tung meningsbyggnad, som är hy-
potaktisk snarare än parataktisk. Endast en grafisk mening består av två sam-
ordnade huvudsatser (r. 15–16). Hos Axel d.y. finns alltså inte de rader av sam-
ordnade satser som möter i Britas brev och i pappans brev från ungdomsåren.
Det undersökta exempelbrevet har ett genomsnittligt antal ord per grafisk me-
ning som överensstämmer med meningslängden i pappans senare brevurval
(13 ord/mening). 

Axel d.y. är den skribent som har de längsta fundamenten, i exempelbrevet
i genomsnitt 4 ord. Det undersökta brevet innehåller en längre argumentation
(r. 1–22), vilket delvis kan förklara fundamentlängden. Ett första parti (r. 1–19)
har i huvudsak meningar med fundament som är långa (p.g.a. underordnade
satser i adverbiell eller attributiv funktion). Brevets andra parti (r. 19–22), som
också avrundar brevets första ämne och argumentation, har tvärtom korta gra-
fiska meningar och korta fundament. Axel har alltså använt meningslängden
och meningsbyggnaden som verktyg för att framställa sin sak tydligare. Först
ger han en bakgrund i långa, förbehållsrika meningar och höjer sedan tempot
med korta meningar och korta fundament. Intrycket efter läsning av Axel
d.y:s övriga brev är dock att långa fundament och omvänd ordföljd är vanliga
hos honom och att detta drag alltså inte endast har med texttypen att göra.

Ord
I linje med den skriftspråkliga och formella meningsbyggnaden använder Axel
d.y. många ord som förknippas med formellare prosa, som förmäler, tillerkän-
de, åtfölja, öfverantvardat. Däremot är spåren av det franska/latinska inflytan-
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det få och syns främst i några ord som hör till den akademiska sfären: candi-
daten, collegium, dimissions-examen, och till den kyrkliga: confirmation, det
extemporerade föredraget.

Liksom övriga skribenter har Axel d.y. en tendens till många långformer.
Det fåtal belägg på infinitiv/presens pl. av HAVA och BLIVA som finns i första
urvalet har långform. Däremot växlar presens sg. av HAVA med övervikt för den
kortare formen. Just när det gäller HAVA är Axel ensam om att i det senare ur-
valet föredra kort form av infinitiv/presens pl. HAVA. Det finns endast ett be-
lägg hafva. I presens sg. använder han alltid kort form. När det gäller BLIVA är
förhållandet det motsatta. Infinitiv/presens pl. har oftare lång form men pre-
sens sg. skrivs blir på ett undantag när. 

Det finns endast ett fåtal exempel på släktskapsbeteckningar och de skrivs i
lång form, förutom ett belägg på bror 57/58. Förutom ett belägg på Er skrivs
EDER genomgående i lång form. Preferensen när det gäller val av negation är i
det senare urvalet ca 54 % ej, 35 % icke och 11 % inte. I det första urvalet finns
endast 7 belägg, som fördelar sig på 5 icke och 2 ej.

Liksom sin pappa och syster har Axel många förkortningar, närmare 2 % av
ordmassan.

Böjning
Axel d.y. är representerad i två urval men det är endast i det senare man påträf-
far avvikande böjningar. Plurala substantiv i bestämd form böjs enligt då ve-
dertaget mönster, förutom dagarna, som växlar. Bara ett neutralt substantiv har
pluraländelsen -er, förråder.

När det gäller verbböjningen finns ett par exempel på verb som växlat kon-
jugation, betalt och talt. Huruvida detta är Axel d.y:s gängse form är svårt att
säga, eftersom orden endast finns med ett belägg vardera. Det finns få exempel
på äldre verbböjning. Dock förekommer i en brevavslutning: Mycket välkomna
ären I till Oss (5aS269) och för övrigt i följande utdrag, där Axel återger en
predikan som han lyssnat till: Utdraget innehåller en konjunktivform och, vis-
serligen inte konsekvent, användning av 2 person pl.: 

»Se der sitta tvenne qvinnor med den likgiltigaste uppsyn, likasom det inte anginge
dem, hvad jag säger! Tro Ni då Er vara Guds englar, som ingen rättelse behöfva af
Guds ord? Om I ären så stolta, hvarföre faren I då icke upp i himmelen på egna
vingar?» – Jag satt lyckligtvis bakom en pelare, så att jag ej såg de utpekade. Det
hela gjorde ett högst obehagligt intryck, som likväl under det följande fullkomligt
utplånades. (5aS265)

Stavning
Det tidigare urvalet ger prov på ett barns språkliga försök med stavningar som
meniskor, påstpeningar, endå, söndagsmårgnarne. I det andra urvalet framstår
Axel som mer modern i sin stavning än systern. I förhållande till övriga skri-
benter är han tillsammans med Oscar också mer konsekvent när det gäller vo-
kalkvalitetens beteckning (e/ä) liksom när det gäller kvantitetsbeteckningen.
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Stil
Det senare brevurvalet är från den tid Axel d.y. var student i Uppsala. Som
nämnts finns, liksom i pappans ungdomsbrev, flera drag som vittnar om att
Axel var student, både i form av brevpartier där han resonerar och argumente-
rar och i form av kvickheter. I flera brev nämner han den skadade duva som
han tog hand om i hemmet och som sköttes om av mamman och systern när
han var i Uppsala. Den är upphov till skämtsamheter i brev till mamman: Ett
anslag af 12 sk. utgående af Civilstatens pensions cassa medföljer, för att be-
reda henne någon omvexling i födoämnen – d.v.s. till inköp af vicker (5aS271);
Helsa Pastorn och Mamsellerna och Enslingen på vindsrummet fr. Axel.
(5aS272); Anhålles, att någon vänlig hand måtte skydda mina böcker från en
alltför konstnärlig behandling af min dufva! (5aS274.)

Den argumenterande stilen är tydlig i exempelbrevet a5. Något man kan fun-
dera över är att Axel anser sig kunna vara ohövlig mot systern. Brevet börjar
nämligen med en mot all brevteori stridande oförskämdhet. I stället för att
tacka för brevet och ursäkta att hans svar dröjt säger han i stället helt frankt att
hans svar dröjt för att han anser att Marias brev är mindre viktigt. Han fortsätter
sedan att på den unge studentens vis resonera kring begreppet distrahera, som
han menar att Maria missuppfattat. Denna diskussion används för att leda in re-
sonemanget på ändamålet med brevet, Möllersvärd.

Det andra ämnet berör beräkningen av prästgårdens inkomster, ett ämne som
också gav anledning till en mindre argumentation mellan syskonen och som
jag även kort berörde i avsnittet om Marias brev. Här använder Axel samma
grepp som i resonemanget om Möllersvärd, nämligen att ge legitimitet åt sin
ståndpunkt genom att presentera fakta, som direkt misskrediterar Marias be-
räkning.

Även en stil som hör ihop med en utredande texttyp är tydlig i Axel d.y:s
brev. Ett exempel är när Axel svarar på ett meddelande Maria lämnat om
nämnda duvas död: 

Om ett djur genom sitt lif gör en menniska glädje tror jag, att det fyllt en skönare
bestämmelse än dess wilda kamrater i skogen. Sorgen öfver fångenskapen får hos en
warelse utan sjelfmedvetande åtminstone icke beräknas efter samma känsla hos
menniskan; (allraminst då, som här var händelsen, djuret icke vetat af någon annan
frihet, än det egt.) (5aM279)

I Axels brev finns dock inte alls den religiöst-retoriska stil som är så känne-
tecknande för speciellt Marias och Oscars brevväxling sinsemellan. Att han var
retorisk medveten visar exempelbrevet, och han använder också traditionella
stilfigurer, som besjälning, i följande utdrag:

Mitt gamla täcke börjar alltför tydligt längta från sin långa tjenstgöring. Det är ytterst
svårt för mig, som ligger på en soffa, att få det tillräckligt, så länge jag är vaken och
ännu värre blir det utan tvifvel; sedan jag somnat; Det kryper då vanligen helt och
hållet ned på golfvet. Jag skulle på grund af detta dess beteende gerna se, om jag
kunde få förafskeda det. Om derföre bud kan fås, anhåller jag ödmjukl. att få hit ett
nytt. (5aS266)
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Detta grepp använder han även i följande exempel: Ha vi ej herrliga Vår-da-
gar? Man svettas redan i Vinterrocken; snön är försvunnen och våra gamla
bekanta, gatstenarne, titta åter upp, färdiga att fortsätta den gamla striden
med våra fotsulor. (5aS277.) 

7.7 Oscar

Oscar är representerad med ett brev från urvalet 57/58 (O5). Det är skrivet till
systern Maria, och det är i denna syskonrelation vi möter Oscar i materialet
(förutom med ett brev till mamman). Brevet omfattar 390 ord, vilket är något
kortare än medellängden på hans brev.

Brevinledningen (r. 1–4) är mycket hövlig och mönstergill. Han vänder sig
till systern och mamman, uttalar sin oro och återknyter till ett ämne från ett
tidigare brev (Marias onda tänder). Han kommer sedan in på brevets första
egentliga ämne, flytten från Folkärna, och han sätter sig in i mammans och
systerns situation men ger sina egna känslor en mer blygsam framtoning (r. 4–
12).

Som jag redan flera gånger har påpekat hade Oscar och Maria den kristna
tron gemensam. Detta är något som är högst påtagligt i breven till systern och
som i exempelbrevet framför allt finns exemplifierat från r. 6 till r. 12. Oscar
lägger den stundande flytten från Folkärna i Guds styrelse men förlorar sedan
sammanhanget till det ämne som ursprungligen behandlades och börjar i stället
tala om människans svaghet i allmänhet. I ännu högre grad än i systerns brev
finns i Oscars sådana textpartier insprängda, där händelser i Oscars eget liv och
i hans omgivning ges en religiös innebörd. Ett annat exempel är: 

Endast med få ord hinner jag i dag tacka för det Kärkomna brefvet, jag i går erhöll
samt säga, att jag genom Guds nåd är frisk samt får ännu dagligen erfara samma nåd,
hvilken Gud öfver oss rikeligen vill utgjuta samt förläna kraft till dess emottagande
blott vi ville öppna d.v.s. ej tillsluta våra hjertan, då Hans Anda vill på dem verka
genom sitt ord. (5OM283)

Han hänvisar i sådana brevpartier till bibelställen och till Schartau: Nu behöf-
ves i Sanning, att vi rätt allvarligt göra anspråk på att få Herrens nådelöfte i
Math. 18.19 uppfylldt, ty här har en ganska bedröflig sak händt, som har för-
satt oss alla i hjertlig sorg (5OM286); Den salighet, säger Schartau, som vi få
i den heliga Nattvarden, är för det mesta fördold emedan den dyra måltiden
sjelf är af en fördold natur. Men vi hafva dock löfte på att få Frälsaren Jesus
sjelf och med Honom allt hvad han förvärfvat. (5OM291.) 

Det religiösa innehållet till trots skriver Oscar även om vardagliga saker på
ett vardagligt sätt. Liksom i broderns brev till mamman handlar det ofta om oli-
ka önskemål, i exempelbrevet att han behöver pengar, vilket avhandlas inom
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brevets två övriga ämnen: tavlor beställda från Tyskland (r. 12–14) och bidrag
till insamling (r. 14–20).

I exempelbrevet finns inte någon tydlig styckeindelning förutom i slutet på
andra sidan, där han har markerat nytt ämne (de beställda tavlorna) med blank-
rad. Intrycket av övriga brev är att han håller isär ämnen grafiskt rätt väl, och
han använder ibland blankrad och ibland indrag. Liksom pappan (i urvalet 57/
58) och systern Maria använder sig Oscar flitigt av understrykning av textpar-
tier, främst av religiös art.

Syntax
Oscar har en relativt lättöverskådlig och jämn meningsbyggnad i det undersök-
ta exempelbrevet (O5). Visserligen är de grafiska meningarna ganska långa (19
ord i genomsnitt) men flera meningar består av två samordnade huvudsatser
och fundamenten är korta (2 ord i genomsnitt) och består av enkla subjekt och
i ett par fall av tidsadverbial. Det enda längre fundamentet (r. 18–20) förekom-
mer där Oscar ber mamman (genom Maria) om pengar. Valet att presentera or-
saken först i satsen är väl ett sätt att bereda terrängen för den begäran han sedan
framställer. I exempelbrevet finns också en längre ofullständig sats (r. 6–8),
som är begriplig i sitt sammanhang. Den fungerar som påhäng till en interjek-
tion. Ytterligare en interjektion finns i brevslutet (r. 24). 

Liksom i broderns brev är dock intrycket att Oscar har en genomgående
skriftspråklig syntax, se t.ex. r. 16–18 i O5: på hvilken alla de skola teckna sig
och vidare: men den var ej kommen (5OS281). Detta intryck förstärks av att
Oscar ofta använder satsbindande ord som den, hvartill och hvari, där som
hade gett ett ledigare intryck: Jag går nu att omtala en sak, en underrättelse,
den jag i morse i skolan erhöll av Mag. Roos (5OM285); Jag har nu något hål-
lit på att skriva concept till ett bref till Fröken B., hvartill Mamma uppmanade
mig […] Vår käre, älskelige v. Post har nemligen tyvärr fallit tillbaka i samma
tillstånd af sinnesrubbning, hvari han för 2 år sedan befann sig (5OM286).

Ord
Oscars har ett jämförelsevis formellt ordbruk med typiska skriftspråksord som
efterhöra, förbida och vidare erhålla, ombesörja, i afseende: Innerligen tack
för det kära brefvet, som jag i dag erhöll (5OM286); Han gaf mig ock uppdrag
om en sak som borde ombesörjas i afseende på hans afresa. (5OM287). Lik-
som i Axel d.y:s brev finns få exempel på franska lånord. I exempelbrevet an-
vänder han reqvirerade (r. 12) med vedertagen stavning av k med qv om de be-
ställda tavlorna. I ett annat brev talar han om att undvika en depensiv skjort
tvätt (5OM293).

Oscar har en övervikt för kortformer när det gäller släktskapsbeteckningar
men däremot dominerar lång form i de fåtal belägg som finns av EDER. Till
skillnad från sin bror skriver han infinitiv/presens pl. av HAVA i lång form men
i likhet med övriga skribenter i kort form i presens sg. Likaså infinitiv/presens



135

pl. av BLIVA skrivs i lång form men när det gäller presens sg. är fördelningen
jämnare. Fördelningen av negationerna är 78 % ej och 22 % icke. Oscar har
inte något belägg på inte.

Böjning
Beträffande böjningen är det i Oscars brev, liksom i Marias, främst verb-
böjningen man lägger märke till. Substantivböjningen är modern på ett par un-
dantag när. Det finns några exempel på användning av -a i oblik form av svaga
maskuliner: Herran, åtanka.

Former som herran kan förklaras utifrån det ofta högstämda och religiösa
innehållet i Oscars brev, och detta gäller även för verbböjningen. Liksom Ma-
ria använder Oscar konjunktiven flitigt: Herrans englar ledsage Eder på Eder
flyttning; ja gånge han sjelf med Er, beder Din tillgifne broder O. (5OM288);
låtom oss hvar efter den nåd, som honom blifvit gifven, söka tänka på de arma
invånarne på Presthyttan (5OM285). Det finns även exempel på böjning i 1
och 2 person pl. Wi vilje hoppas på Honom, Han skall ej öfvergifva vår vän
(5OM286); Herren uppehåller mig väl i frestelserna men jag hoppas att I ej
glömmen mig i förbön (5OM283 och exempelbrevet r. 6.).

Stavning
Oscar är, liksom brodern Axel d.y, tämligen konsekvent beträffande vokalkva-
litetens beteckning (e/ä) och i hans brev finns egentligen inga exempel på an-
norlunda stavningar eller stavningsmönster som avviker från det under den ak-
tuella tiden brukliga.

Stil
Oscar framträder i breven som en allvarlig ung man. Hos honom finns inte alls
den ton av glad eller bitsk student som märks i broderns brev och i pappans
ungdomsbrev. Den allt överskuggande stil som framträder är den religiöst-re-
toriska. Hans språk är i de religiösa passagerna bildrikt och ganska klichéartat.
I följande avsnitt förbereder han mottagaren av brevet, Maria, på ett dödsbud
och man får väl här förstå utmärkt som märkt av eller utsatt för: Det är neml.
på denna tid, så utmärkt för oförmodade dödsfall, åter en trogen själ, som efter
hvad vi hoppas, fått gå hem till det land, der ingen gråt är mer. (5OM285.)

Han målar upp kontrasten mellan hemmet och kamratsamvaron i Uppsala,
alltså mellan det trygga och det frestelserika: ty äfven de bästa föresatser hem-
ma blifva snart liksom bortblåsta, då man kommer i bland den stojande verlden
(5OM292); Det är märkvärdigt att jag kan ibland tycka att det är mindre fres-
telser der än här, så att om jag väl lyckligt komme dit så vore vore nog all fara
öfver. (5OS281.)

Han använder ett symbolspråk för att förstärka det hot han kände mot att inte
följa vad han såg som den rätta vägen:
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Jag ser huru verlden väpnar sig med alla sina retelser för att få mig att fatta behag till
henne och det istadiga hjertat, som alltid är benäget att höra på och lyssna till hvad
verlden tillhörer, vill alls icke tänka på Herran. Men om man öfvergifver tanken på
Jesus, hvad har man då att stå emot fienden med? (5OM290)

Ovanstående utdrag innehåller en personifiering. Oscar talar om livet i Uppsala
i termer av storm och oro och han använder även ogräs och onda frön som bild-
led för att beskriva detta hot: Jag längtar allt bra mycket hem, ty här är stor-
migt och oroligt […] Men jag har också sett huru den onde vill utså sitt ogräs
(5OM293); Ack gifve Gud att detta måtte fortfara, så att icke Satan får inblan-
da några onda frön i hans hjerta (5OM290).

I dessa religiösa textpartier är han expressiv och använder främst interjektio-
nen ack: Ack att dock alla egenrättfärdighetsinbillningar, hvarmed Satan plå-
gar oss, måtte blifva helt utrotade (5OM289); Ack! måtte då denna tanke göra
oss brinnande i Hans tjenst! Ack att man må väl bäfva när man tänker på huru
litet vi visa vår tro med gerningarna, då dock tron utan gerningar är död
(5OM291).

7.8 Sammanfattning
På ett formellt plan skiljer sig Brita från övriga skribenter på så sätt att hon an-
vänder fler böjningsformer som förknippas med talspråk, att hon har en mer
konsekvent uttalspåverkad stavning, och det är drag som bidrar till att man
uppfattar hennes språk som ledigt. Med det är nog språkdrag som har ganska
lite att göra med den tidens brevideal. De är snarare tecken på att skriftspråket
var inne i en normeringsprocess. Det konversanta och lediga finns men får sö-
kas på andra nivåer. Hon markerar ämnesövergångar grafiskt men gör det med
ett tomrum inne i rad, vilket ger ett intryck av att texten flyter på. Hon använder
också kustoder som hjälper en att hålla tempo i läsningen. Hon är skicklig på
att utnyttja rytm- och klangeffekter. Till den personliga stilen bidrar menings-
byggnaden liksom mångfalden franska lånord och den klara dominansen av
icke som negation. Breven handlar mestadels om närmiljön men Brita har ock-
så en förmåga att göra målande beskrivningar av händelser utanför familjen
och har en känsla för det dramatiska.

I båda urvalen har Aurore liksom mamman en uttalspåverkad stavning, ge-
nomgående i feck och geck och för övrigt med strödda belägg. Även i ordvalet
finns i båda urvalen en del ord med klart vardaglig prägel. Syntaxen är också
tämligen likartad mellan de två urvalen med långa grafiska meningar som dock
består av huvudsatser radade på varandra. Inledningsvis nämnde jag att breven
i de två urvalen Aurore är representerad i ändå är olika. I det första urvalet
framstår Aurore som livfullare och mer infallsrik medan breven i det andra ur-
valet är mer högstämda och språkligt arbetade. På ord- och böjningsnivå syns
detta bl.a. på så sätt att breven i det senare urvalet har färre synbara redigering-
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ar. Hon har ett större inslag av mer högstämt ordval, långformerna är fler och
hon har ett mer utvecklat böjningsmönster, även om man får betrakta variant-
formerna som enstaka. Hon anpassar också delvis sin stavning till rådande
norm i fråga om beteckningen av vokalkvalitet, t.ex. menniska. Innehålls-
mässigt är breven i det senare urvalet egentligen inte mindre vardagliga men
Aurore har tagit på sig en roll som ensam, sörjande kvinna och det är utifrån en
sådan roll hon beskriver sin vardag. Speciellt tydligt är detta i breven till svä-
gerskan Sophie som hon inte stod i samma närhetsrelation till som hon gjorde
till brodern.

Under de trettio år brevurvalet omspänner rör sig Axel mot en mer prosaisk,
formell stil. Det syns i den med åren mer hypotaktiska meningsbyggnaden och
de kortare meningarna. Han anammar en tydligare grafisk markering av inne-
hållets olika delar genom att börja styckemarkera med indrag på rads början
vid sidan om att använda tankstrecket som småstyckesmarkör. Han använder
fler långformer i de senare urvalen. Han tillägnar sig också ett delvis mer ut-
vecklat böjningsmönster och slutar använda de variantformer av substantiv
som förknippas med talspråk. Han frångår också de uttalsenliga stavningar
som finns i hans första urval. Säkert beror en del på att Axel blev äldre, mer
erfaren och som uppenbart språkintresserad också mer medveten om språkliga
varianter. Kanske är Axels språkbruk också ett symptom på att han kom att ver-
ka i rätt så konservativa miljöer. Jag har i kapitel 6 lyft fram att ett konservativt
drag också syns i hans handstil, på så sätt att han tar upp fler tyska drag med
åren. Genomgående är dock Axel en berättarglad och intresserad brevskribent.
Han är humoristisk och verkar inte alls ta på sig en social roll som skribent på
det sätt som är speciellt tydligt i Aurores sena brev.

I Sophies brev från urvalet 36/37 framträder bilden av en ung småbarns-
mamma. Hennes brev från denna tid är de mest redigerade i materialet. Hon har
ett inslag av ett vardagligt talspråksnära ordval och en del belägg på i materia-
let mer sällsynta kortformer. Brevskildringarna handlar ofta om de då små bar-
nen. Dock framstår inte breven i det första urvalet som mer lediga. Breven i ur-
valet är skrivna till svägerskan Aurore och innehåller en stor portion hövlighet,
vilket för med sig att vissa textavsnitt är mycket språkligt utstofferade. I breven
i senare urval har Sophie utvecklat en torr ironi och påminner i förhållningssät-
tet till mottagarna om Brita. Meningsbyggnaden i Sophies brev är enkel. Hon
använder satsradning och samordning flitigt, vilket gör att den grafiska me-
ningslängden är hög. I stavningen lägger man märke till att kvantitetsbeteck-
ningen är vacklande. Till skillnad från övriga skribenter använder Sophie få
förkortningar. Det har knappast att göra med större noggrannhet. Det urval hon
förkortar minst i, 36/37, är samtidigt det urval där det största antalet redigering-
ar finns. Förklaringen kanske är att bruket att förkorta inte är etablerat hos So-
phie och att hon därför senare inte lägger sig till med det i nämnvärd utsträck-
ning. Man kan jämföra det med bruket hos Maria som dubblerar sin andel för-
kortade ord mellan observationstillfällena.
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Belyst utifrån de lexiko-grammatiska kategorierna är det med Maria, född
på 1830-talet, som språket i brevmaterialet börjar anta mer genomgående mo-
dern form. Hon har en grafiskt tydlig och konsekvent styckeindelning. Det
franska inslaget är mycket sparsamt och de franska lånord som finns har hu-
vudsakligen försvenskad stavning. Substantivböjningen är i stort sett konse-
kvent modern. Hon böjer t.ex. substantiv med obest. pl. på -ar i best. form -na
i båda urvalen. Marias språkbruk är dock både mer formellt och högspråkligt i
det senare urvalet, vilket väl kan förklaras med att hon skaffar sig en större
skriftspråklig kompetens. Det syns bl.a. på meningsbyggnaden. I exempelbre-
vet från det senare urvalet finns få exempel på satsradning och hon komponerar
meningar med underordnade satser. Liksom tidigare skribenter i urvalen 47/48
och 57/58 använder hon till övervägande del långformer av infinitiv/presens pl.
hafva och blifva. Till skillnad från övriga skribenter använder hon också mer
konsekvent långform av broder och eder. Skillnaden mellan de två urvalen kan
också förklaras utifrån hennes tilltagande religiösa intresse. 

Liksom systerns brev vittnar Axel d.y:s om att språket vid mitten av 1800-
talet nått en stadga på flera punkter. Det syns i stavningen och substantivböj-
ningen, där Axel uppvisar få variantformer. Till skillnad från systern böjer han
dock substantiv som hundar i bestämd form pl. efter då vedertaget mönster,
dvs. med -ne. Han har en konsekvent markerad styckeindelning. Det franska
inslaget är sparsamt. Axel d.y:s språkbruk skiljer sig dock från syskonens och
delvis de övriga skribenternas på flera sätt. Han använder infinitiv/presens pl.
ha medan de andra skribenterna vid denna tid föredrar hafva. Han använder
inte kontextuellt betingad verbböjning på samma sätt som de andra, dvs. han
använder inte äldre former av imperativ eller konjunktiv i religiösa kontexter
eller vid välgångsönskningar. Till viss del beror dessa drag på att Axel inte alls
verkar ha omfattat det kyrkliga livet, vilket också syns på ordbruket. I Axel
d.y:s brev framskymtar ett mer formellt-prosaiskt ideal än hos övriga skriben-
ter. Han har en tyngre meningsbyggnad och många ord har en skriftspråklig ka-
raktär.

Oscar är endast representerad i det sista urvalet med ett brev till Maria och
det finns över huvud taget få bevarade brev från honom, ett drygt trettiotal. Han
framstår som en ödmjuk ung man. Han ger frågor som rör familjen stort utrym-
me och tilldelar sig själv en mer blygsam plats. Han tar på sig rollen som en
kristen, ung människa och diskuterar inte bara religiösa spörsmål utan ger ock-
så vardagliga händelser och frågor en religiös tolkning. Det leder till ett ganska
högstämt språkbruk med bl.a. en kontextuellt betingad äldre form av
verbböjning. Liksom sin bror har han en förhållandevis skriftspråklig syntax
och en i stort sett modern substantivböjning. Han markerar nytt stycke med in-
drag eller blankrad.
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8. Tilltalsskicket

I inledningen argumenterade jag för tilltalsskicket som ett lämpligt språkdrag
att undersöka utifrån målsättningen med undersökningen eftersom tilltalsskick
varierar både socialt och dessutom brukar lyftas fram som ett muntligt drag i
skrift. Genom att kartlägga och beskriva mängden tilltal, vilka tilltalsord som
används, hur tilltalsorden byggs ut med bestämningar, och slutligen hur tilltalet
används, vilken kommunikativ funktion det har, vill jag försöka besvara föl-
jande frågor: Hur skiljer sig bruket av tilltal i fråga om mängd, form och funk-
tion mellan skribenterna? Ger familjens tilltalsskick en tydlig bild av de sociala
förhållandena inom familjen? Är det möjligt att utröna något om graden av
närhet i en relation genom att studera de attributiva bestämningarna? Är de
attributiva bestämningarna attitydmarkörer? Vilken kommunikativ funktion
har tilltalet? Används tilltalet som en dialogmarkör, dvs. har tilltalet en an-
vändning som kan knytas till att det just är brevet som genre som ger upphov
till tilltalet eller finns det mer specifika användningar av tilltalet? Är bruket av
tilltal en tydlig stilmarkör, dvs. ger tilltalsskicket någon fingervisning om res-
pektive skribents stil eller stilideal? Är ett rikhaltigt tilltal en markör för en en-
gagerad, nära stil?

Efter en inledande redogörelse för tilltalsskicket inom familjen under 1800-
talet (8.1) och en terminologisk diskussion (8.2) behandlar jag tilltalets form
genom att beskriva vilka tilltalsord som används i brevväxlingen, vilka form-
mässiga konstruktionstyper som kan urskiljas och hur mängden tilltal fördelar
sig på olika typer (8.3). Därefter redogör jag för och diskuterar tilltalets funk-
tion genom att lyfta in tilltalens närmaste kontext (8.4). Kapitlet fortsätter med
ett skribentorienterat avsnitt där jag belyser respektive skribents bruk av tillta-
let, både dess form och dess funktion (8.5). Slutligen följer en sammanfattning
(8.6).

8.1 Tilltalsskicket inom familjen under 1800-talet

I relationer som byggde på jämlikhet var du det naturliga tilltalspronomenet
under 1800-talet. Under äldre nysvensk tid hade förhållandet inte varit lika
självklart. Nordman (1918:32) menar att tilltalet mellan makar då var svårbe-
stämt och uppger efter Tegnér (1889:305) att det fanns en tendens till icke-re-
ciprokt tilltal. Mannen duade hustrun, medan hon använde hövlighetsprono-
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menet I. Av Agneta Horns välkända självbiografi framgår att detta tilltals-
mönster användes av Agneta Horn och hennes man. Widmark (1995:59) menar
dock att det finns exempel i självbiografin på att Agneta Horn kan ha duat sin
man. Mellan syskon genomgick tilltalsskicket samma förändring under äldre
nysvensk tid som i övriga relationer med jämlikt statusförhållande. Det i äldre
tid brukliga du fick minskad användning till förmån för I och omskrivningar
men återtog sedan positionen som det normala tilltalspronomenet. Nordman
(1918:88) uppger att ännu kring sekelskiftet 1800 brukades i litteraturen ni
mellan syskon: »Menar ni min bror att vi inte förstå alla era fientligheter.» Ex-
emplet är hämtat från Gustaf III:s skrifter och brevväxling och frågan är väl om
inte denna användning är situationellt betingad. Mellan vuxna släktingar av-
gjordes valet mellan du och andra alternativ av ålder och närhet i relationen.
Mellan två jämngamla kusiner eller en svåger och svägerska bör duandet ha va-
rit naturligt medan detta förhållande inte kan ha varit lika självklart mellan t.ex.
en vuxen men ung kvinna och hennes äldre faster. 

Användning av tilltalsnamn i stället för du blev mer gångbart under 1800-
talet. Nordman (s. 97) betraktar tilltal med förnamn som en medelväg mellan
duande och titulerande, alltså hövligare än du men inte lika artigt som att an-
vända titel. Hon menar dock att detta förhållande inte gäller relationer mellan
män och måhända ger det en signal om att användningen av namn i själva ver-
ket markerar en högre grad av intimitet än valet av du. För detta talar den vid-
sträckta användningen i just privata brev. Widmark (1970:26 f.) menar att till-
tal med namn ofta har en vänligt intim karaktär. Ahlgren (1978:73) pekar på
att förnamn, speciellt bland kvinnor, har förekommit och förekommer som en
förtroligare tilltalsform än du.

För att detta förhållande ska vara giltigt måste man dock till namnet foga en
framförställd eller efterställd bestämning i form av ett bestämmarattribut och/
eller ett adjektivattribut, t.ex. min lilla Anna. Nordman (1918:92) menar att
bruket att vid artigt tilltal tillfoga framförställda bestämningar beror på frans-
kans inflytande och därmed avtar detta tilltalsskick med franskans minskade
användning. Frågan är väl om inte bruket med bestämningar ändå får betraktas
som det normala långt in på 1800-talet medan användning av endast tilltals-
namn är den markerade formen.

Smeknamn är knappast aktuella i icke-reciproka relationer där tilltalet riktas
från den med lägre status men de torde ha kunnat användas mellan jämlikar
(alltså mellan makar, syskon och vuxna släktingar) och nedåt (till barn från för-
äldrar). Smeknamn kan bildas både av tilltalsnamnen, ex. Minchen eller Minet-
te av Mina, eller fristående från tilltalsnamnet, t.ex. gubbe och gumma. Liksom
tilltalsnamn kan smeknamn konstrueras med eller utan framförställda eller ef-
terställda bestämningar. Nordman (a.a s. 97) betraktar smekorden som tilltal
men någon undersökning av smeknamn som tilltalsform har jag inte stött på.
Användningen av smeknamn säger dock en del om både statusdimensionen
och närhetsdimensionen i tilltalet. Närhelst smeknamn kan användas ökar ju
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variationsrikedomen och som stilmarkörer för en nära eller ledig stil är smek-
namnen därför inte oväsentliga. 

I valet av släktskapsbeteckning mellan makar torde man, make respektive
hustru, maka eller det äldre Mor ha varit de mest gångbara. I valet mellan dem
representerar kanske make och maka mer nära former än man och hustru. Mel-
lan syskon fanns väl egentligen inte något alternativ till syster medan däremot
broder även kunde användas i kortformen bror.

I relationer mellan vuxna släktingar kunde såväl reella släktskapsbeteck-
ningar vara aktuella, t.ex. kusin, som släktskapsbeteckningar i överförd bety-
delse. Jag tänker då främst på användningen av syster mellan två vuxna kvin-
nor utan annat släktband än t.ex. ingifte. Hellquist (1918:86) menar att använd-
ningen av syster markerar en intim bekantskap. Dock kan detta ha varit en form
som var på väg att försvinna under den aktuella undersökningsperioden. I tilltal
med släktskapsbeteckning är väl användning av framförställd bestämning näs-
tan obligatorisk.

I de icke-reciproka relationer där tilltalet riktades från den med högre status,
alltså föräldrar gentemot barn eller i övriga släktrelationer från en vuxen till ett
barn, var tilltalsmöjligheterna desamma som i jämlika relationer, dvs. valet att
tilltala med du, tilltalsnamn, smeknamn och släktskapsbeteckning (det sist-
nämnda kanske endast i relationen föräldrar till barn). Att du hade varit otänk-
bart riktat från barn till förälder, tydliggör statusfaktorn i tilltalet. Detta icke-re-
ciproka förhållande torde ha hållit i sig även sedan barnet blev vuxet. I valet av
släktskapsbeteckning fanns möjligheten att markera stilnivå. Mest användbara
bör pojke och flicka ha varit. Nordman (1918:83) menar att son och dotter an-
vändes sparsamt. Konstruktion tillsammans med framförställd bestämning bör
ha varit obligatorisk, dvs. min pojke, kära dotter osv.

Det var inte många tilltalsformer som stod till buds för barnet i tilltal till för-
äldrar. Användning av du var alltså otänkbar, och användning av I, som under
äldre nysvensk tid var den brukliga formen, menar Nordman (a.a. s. 86) att man
endast undantagsvis finner i litteratur från yngre nysvensk tid. Omskrivning
med 3 person sg. (han/hon) hade varit gångbar i äldre tid men även dessa for-
mer får nog betraktas som passé under 1800-talet. För barn under den aktuella
perioden återstod blott mamma och pappa, som blivit högreståndskretsarnas
signum, på bekostnad av de äldre formerna mor och far, som alltmer började
förknippas med allmogen. Ett undantag från skicket att inte dua en förälder
finns i Almqvists brevroman Amalia Hillner, där den 18-åriga Amalia tilltalar
sin mamma med du.

Bruket att tillfoga en bestämning till släktskapsnamnet var det normala även
i relationen barn till förälder, åtminstone i den inledande hälsningsfrasen.
1600-talets morkär och farkär (a.a. s. 87) ersattes med t.ex. min kära mamma.
Att det var ett vanligt förfarande visar följande exempel där söta respektive
kära initialförkortats och där attributet verkligen fungerar som ett slags stående
epitet: S. Far och mor; Jag önskade att K. Mamma mådde wäl (a.a. s. 87, ur
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brev från Geijer till föräldrarna resp. brev från Anders Celsius 1733 till sin
mamma).

I relationer som byggde på ett ojämlikt förhållande fanns små möjligheter
till variation i tilltalet. För barnet i tilltal riktat till förälder resulterade det i ett
upprepande tilltal, där mamma eller pappa användes i alla positioner.

I jämlika relationer eller i ojämlikt tilltal från den med högre status var varia-
tionsmöjligheterna större. En förälder kunde tilltala sitt barn du, med tilltals-
namn, smeknamn eller släktskapsbeteckning. Hon eller han kunde också mar-
kera attityd genom sitt val av framförställda bestämningar eller frånvaron av
dessa.

Bestämningarna får betraktas som obligatoriska vid släktskapsbeteckningar
i alla relationer utom i tilltal riktade från barn till föräldrar (dvs. mamma och
pappa, eller mor och far). De representerar tillsammans med tilltalsnamn och
släktskapsbeteckning den omarkerade formen, i alla fall i relationer mellan
vuxna kvinnor och i relationen förälder till barn. Användningen av tilltalsnamn
utan bestämning i dessa relationer skulle därför kunna fungera som en attityd-
markör för en negativ eller distanserad hållning. I relationen barn till förälder
däremot behöver inte frånvaron av bestämning vara en markerad form. Barnet
hade som sagt inte några möjligheter att variera mellan pronominellt och sub-
stantiviskt tilltal; släktskapsbeteckningen fungerar m.a.o. i högre grad som
namn. I en icke-reciprok relation är det dessutom inte lika självklart att använ-
da en närhetsmarkör, som bestämmarattributet kan betraktas som. I den reci-
proka relationen mellan män kanske bestämmarattributet markerade en för hög
grad av intimitet eller konstlad hövlighet.

Liksom framför allt frånvaron av framförställda bestämningar kan spela roll
för att markera en negativ attityd kan växling av tilltalsform även göra det.
Brown & Gilman (1960:274) menar att valet av pronomen alltid kunnat använ-
das för att markera attityd, den ledigare formen för att signalera ilska eller
missnöje och hövlighetspronomen för att uttrycka beundran eller respekt. Teg-
nér (1889:305 f.) ger ett exempel med växling från I till du vid uppretad
sinnesstämning ur komedin Mars Germanicus Victus (1649) av Brasck. Ma-
karna tilltalar varandra I »så länge ömheten varar, men när Erinnys stiftat ofrid
mellan dem, säga båda du, och de fortsätta därmed ända till dess hustrun ’kraff-
sat’ sin man så duktigt, att han måste taga till bönboken. Då börjar han åter med
I, under det hon fortsätter med du». Widmark (1970:35) pekar på en sådan
attitydmarkerande växling mellan ni och du i Swenska sprätthöken. Ytterli-
gare ett exempel hämtat från dramatiken finns i Brown & Gilman 1960:274,
som pekar på en växling mellan pronomen för att markera ett känsloklimax i
dramer av Racine. Under 1800-talet bör en sådan växling av tilltalsord för att
markera negativ attityd ha varit fullt möjlig inom familjen även om valet inte
längre handlade om du och I utan om du och annan tilltalsform eller omskriv-
ning.

De möjliga konflikterna i tilltalsskicket fanns i relationer som bygger på
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jämlikhet eller förment sådan, alltså en statusbetingad konflikt. Jag har redan
nämnt förhållandet mellan släktingar med betydande åldersskillnad. En källa
till osäkerhet kunde säkert också finnas mellan syskon där åldersskillnaden var
stor, liksom mellan makar som representerar en relation där det inte fanns nå-
gon formell jämlikhet under 1800-talet. Widmark (1995:59) påpekar i anslut-
ning till sin diskussion om Agneta Horns och hennes mans icke-reciproka
tilltalsmönster: »Att det inte rör sig om någon fullständig jämställdhet i äkten-
skapet markeras alltså genom tilltalet».

8.2 Tilltalsord och tilltal

Jag använder termen tilltalsord för de olika ord som brukas för att beteckna den
som tilltalas. Termen tilltal syftar på tilltalsordens kommunikativa funktion
och används i en formmässigt sett vidare betydelse. Tilltal syftar både på när
ett pronominellt ord (i mitt material du) och ett substantiviskt ord (jag betraktar
för enkelhetens skull tilltalsnamn som substantiv) ensamt har funktionen av
tilltal till någon eller några och när flera tilltalsord (t.ex. Du Anna) eller ett till-
talsord som byggs ut med bestämningar (se nedan) får formen av en tilltalsfras.
(Se Schubert 1984 för diskussion om ordet tilltal och dess betydelser.) 

Jag använder fras i en vid och allmänspråklig betydelse (alltså inte som be-
teckning för ett ensamt ord). Tilltalet kan konstrueras som en utbyggd nomi-
nalfras med ett tilltalsnamn eller en släktskapsbeteckning som substantiviskt
huvudord och med å ena sidan bestämmarattribut (i form av possessivprono-
men) och/eller adjektivattribut som framförställd/a bestämning/ar eller å andra
sidan bestämmarattribut och/eller adjektivattribut som efterställd/a bestäm-
ning/ar. Vidare kan tilltalsfrasen, som nämnts, bestå av två tilltalsord. Det ger
åtminstone elva olika typer av tilltalskonstruktioner:

1. Ensamt pronominellt eller substantiviskt huvudord: du, I, moster, gullunge
2. Substantiviskt tilltalsord med framförställt bestämmarattribut: min Anna.
3. Substantiviskt tilltalsord med efterställt bestämmarattribut: pojken min.
4. Substantiviskt eller pronominellt tilltalsord med ett eller flera framförställda ad-

jektivattribut: söta lilla älskade Anna. 
5. Substantiviskt tilltalsord med ett eller flera efterställda adjektivattribut: flicka

lilla.
6. Substantiviskt tilltalsord med både framförställt och efterställt adjektivattribut:

kära Anna lilla!
7. Substantiviskt tilltalsord med framförställt bestämmarattribut och ett eller flera

framförställda adjektivattribut: min älskade Anna.
8. Pronominellt och substantiviskt tilltalsord: Du Anna.
9. Pronominellt och substantiviskt tilltalsord med bestämmarattribut mellan till-

talsorden: du min Anna.
10. Pronominellt och substantiviskt tilltalsord med adjektivattribut mellan tilltalsor-

den: du älskade Anna.
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11. Pronominellt och substantiviskt tilltalsord med bestämmarattribut och adjektiv-
attribut mellan tilltalsorden: du min älskade Anna.

Som sammanfattande benämning kallar jag vid syftning på tilltalets form kon-
struktionerna 2–11 tilltalsfras (se ovan). Konstruktionen med två tilltalsord i
samma tilltal (ex. 8–11) är svårbedömd, eftersom det inte finns någon självklar
inbördes formmässig relation mellan tilltalsorden. Du kan i exempel 8 ses som
det centrala tilltalsordet och Anna som en apposition varför de utgör exempel
på ett och samma tilltal. 

Tilltalet förekommer både satsintegrerat och icke satsintegrerat (Schubert
1984:15 f., Ahlgren 1978:15). Det satsintegrerade tilltalet är grammatiskt nöd-
vändigt, dvs. utan tilltalet skulle satsen vara ofullständig, t.ex. Den bok, som
Maria bad mig köpa, har jag ock efterhört. (5OM284.) Jag kallar detta tilltal
bundet. Det icke satsintegrerade tilltalet karaktäriseras av grammatisk fakulta-
tivitet, dvs. det står antingen initialt, före en sats som Söta lilla Aurore förlåt
mig (3SÅ134), finalt Du får vara så god och sno up den der Arlequin, söta Au-
rore (2AÅ064) eller slutligen inskjutet i satsen som i följande exempel: Du
sjelf, älskade Sophie, behöfver så väl all den motion Du kan få. (4AS145.) Jag
kallar detta fritt tilltal (Schubert 1984:15). Det fria tilltalet brukar benämnas
vokativ, vilket kan ges den ungefärliga betydelsen »lystringsord till viss närva-
rande person» (Thorell 1973:34). Schubert (s. 15) vänder sig mot användning-
en av termen vokativ eftersom svenskan inte har något formellt kasus vokativ,
som latinets Et tu, Brut-e (Wales 1997:476) (dock i bibliskt språk O Herre Jesu
hör min bön).

8.3 Tilltalets form

8.3.1 Tilltalsord i brevväxlingen

Som tilltalsord i familjen används dels det pronominella du, dels substantiviska
tilltalsord i form av tilltalsnamn, smeknamn och släktskapsbeteckningar. I ta-
bell 13 redovisas relationsvis alla tilltalsord som förekommer i familjens
brevväxling. Endast tilltalsordet anges (utan eventuella bestämningar således).
I de flesta relationerna konstrueras det substantiviska tilltalet så att tilltalsordet
används i stort sett genomgående tillsammans med bestämmarattribut och/eller
adjektivattribut och några enstaka tilltal är konstruerade med två tilltalsord
(t.ex. Du Maria). Tilltalets konstruktion med attributiva bestämningar diskute-
ras i avsnitt 8.3.3.

Tilltalsordens förekomster följer det mönster man kan förvänta sig. Du an-
vänds av alla skribenter men inte i alla relationer. Det används mellan sysko-
nen Axel och Aurore och mellan Maria, Axel och Oscar, vidare mellan ma-
karna Axel och Sophie och mellan svägerskorna Sophie och Aurore. Däremot



145

används inte du i den asymmetriska relationen barn som riktar sig till en för-
älder. Barnen tilltalar genomgående föräldrarna mamma och pappa (se nedan
om två enstaka undantag).

Tilltalsskicket är mer differentierat i de symmetriska relationerna. Skriben-
terna kan välja mellan inte bara pronominella och substantiviska tilltalsord
utan också olika substantiviska tilltalsord. Släktskapsbeteckningarna kan bru-
kas i variantformer eller synonymt och kan belysas i dimensionen ledigt-for-
mellt. Brita använder son riktat till Axel. Formen känns högspråklig och de få
belägg som finns används dels som hälsningsfras och i brevavslutning, dels
tillsammans med en för mamman sällsynt användning av känslouttryck: Ja, –
Gud vare lof! min Son, att Du känner vigten af åtagna pligter – och den
förnämsta glädjen i deras uppfyllande. (2BA021.) Axel och Sophie använder
gosse när de vänder sig till sönerna. I dag skulle vi väl betrakta formen som rik-
tad till en yngre pojke och det pekar också Axels användning mot. Han använ-
der det bara till Axel d.y. i urvalet 1847–48, när pojken var 11 år. Förutom till
Axel d.y. i det tidigare urvalet använder Sophie gosse även till båda pojkarna i
urvalet 1857–58. Motsvarande tilltalsord till Maria är flicka, som Axel använ-
der i urvalet 1847–1848.

Övriga släktskapsord, där möjlighet till variation finns, är paret broder/bror.
Aurore använder den ledigare kortformen bror i breven till Axel medan Maria

Tabell 13. Samtliga tilltalsord i materialet.

Adressat
Skribent Brita Aurore Axel Sophie Maria Axel d.y. Oscar
Brita – – du

Axel
son

– – – –

Aurore – – du
Axel
bror

Du
Sophie
syster
vän

– – –

Axel mamma
Mutter-
schen

du
Aurore
syster

– du
Sophie
vän
gumma
maka

du
Maria
flicka

du
Axel
gosse

du
Oscar

Sophie – du
Aurore
syster

du
Axel
pappa

– – du
Axel
gosse

du
Oscar
gosse

Maria – – pappa mamma – du
Axel
broder

du
Oscar
broder

Axel d.y. – – pappa mamma du
Maria
syster

– –

Oscar – – pappa moder
mamma

du
Maria
syster

– –



146

en generation senare genomgående använder långformen broder i breven till
Oscar. Liksom för användningen av son hos Brita spelar möjligen kontexten in
för valet av långformen. Flertalet av de 16 beläggen påträffas i hälsningsfraser,
brevavslutningar eller i en religiös kontext, som i följande exempel: O, om jag
kunde bespara Dig, älskade broder, de smärtor, sådana illusioner förorsakar,
– dessa illusioner, som väl icke äro sådana som verldsbarnens, efter man söker
att bekämpa dem med Ordet och bönen, men som dock borde med långt mera
allvar bekämpas, än hvad jag t.ex. gjort (5MO260).

Axel d:y har ett belägg på Moder, som han använder i hälsningsfrasen i det
första brev som finns bevarat av honom. 

Svägerskorna Aurore och Sophie tilltalar stundom varandra med sekundärt
syster. I förhållande till frekvensen av tilltalsnamn är dock användningen spar-
sam. Sekundär är också Sophies användning av pappa riktat till maken. Beläg-
gen är få och hon brukar ordet när hon lägger ett direkt vi-perspektiv på famil-
jen, t.ex: Stackars pappa som skall gå i Stockholm och torka då vi få vara här
i den sköna rena landtluften. Goda Pappa haf icke ett allt för obehagligt minne
af vårt Stockholms vistande (5SA215).

Av övriga tilltalsord är det Axel i breven till Sophie som står för det mest
mångskiftande tilltalet. Orden vän, gumma, maka, älskade utgör dock mycket
få belägg och de används endast i urvalet 1847–48. Axel får med andra ord ett
mindre differentierat tilltalsskick gentemot hustrun med tiden.

Tilltalsorden inom familjen är konventionella. Det enda mer originella eller
personliga tilltalsord som finns i materialet är smekformen Mutterschen, riktat
från Axel till mamman under hans studenttid:

Jag är Gudskelof! mer än väl sysselsatt om dagarne. Nu har jag råkat sätta Mammas
brev litet på sista stund – så att det är över höfvan slarfvigt. Förlåt mig det Mutter-
schen! – Men då Mamma hör att jag mår väl och är, som Ekblom säger, en beskedlig
gåsse, – så behöfs ju ej mer – Hälsa från Mammas Axel. (2AB038)

8.3.2 Fördelningen mellan pronominellt och substantiviskt tilltal

I materialet finns sammanlagt 1984 tilltal. I tabell 14 redovisas å ena sidan för-
delningen mellan pronominellt och substantiviskt tilltal, å andra sidan huruvida
tilltalen används fritt eller bundet och med eller utan attributiva bestämningar. 

Den största gruppen tilltal utgörs av det enkla, syntaktiskt nödvändiga du,
som omfattar 62 % av tilltalen. Den andra större gruppen består av substanti-
viska tilltal i fri ställning konstruerade med attributiva bestämningar, samman-
lagt 28 % av tilltalen. 

De substantiviska tilltal som används bundet utgörs till största delen av tilltal
riktade från barn till föräldrar, dvs. barnen använder mamma och pappa i de
positioner där du varit det naturliga i en symmetrisk relation. Ett litet antal
bundna tilltal konstrueras med attribut, som följande exempel, hämtat från ett
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brev från Axel till Axel d.y.: Det sistnämnda, som kom i går, var mig äfven der-
före kärt, att jag deraf ser huru min Axel betydligt förbättrat sin handstil
(4Aa160).

Förutom den stora gruppen substantiviskt huvudord med bestämning(ar) är
beläggen på fria tilltal få. Bruket att använda endast tilltalsnamn eller släkt-
skapsbeteckning i fri ställning är sällsynt: Jag tror Mamma (jag vill ej dömma
men jag fruktar) att det ej finnes något rätt alvar hos St... (4MS179), hämtat ur
ett brev från Maria till mamman. Exempel på pronominellt huvudord med be-
stämning i fri ställning är: När Du skrifver till Morbror så kära Du skicka Ho-
nom nota på de böckerna Du feck af Honom, Han påstår sig ej hafva fått den,
och talar beständigt derom (2ÅA048). Konstruerat utan bestämning men i fri
ställning är du sällsynt. Slutligen finns en liten grupp tilltal som konstrueras
med två tilltalsord. Följande exempel står i fri ställning och är konstruerat med
bestämningar: Du älskade, käre broder! våra tankar äro ofta hos Dig, som Du
väl förstår (5MO256).

I tabell 15 redovisas skribentvis andelen pronominellt respektive substanti-
viskt tilltal, inklusive de inledande hälsningsfraserna. 

Tabell 15. Andel tilltal av alla löpord samt fördelningen mellan fritt och bundet
tilltal inklusive hälsningsfraser, redovisat per skribent.

Sophie och Maria är de skribenter som tilltalar flitigast, följda av Brita, Aurore,
Axel, Axel d.y. och slutligen Oscar. Det är alltså materialets kvinnliga skriben-
ter som använder tilltalet i störst utsträckning.

Skribent Antal tilltal 
per tusen löpord

Varav fritt
(anges i procent)

Varav bundet
(anges i procent)

Brita 14 13 87
Aurore 12 33 67
Axel 10 26 74
Sophie 16 33 67
Maria 16 33 67
Axel d.y. 9 51 49
Oscar 6 52 48

Tabell 14. Fördelningen mellan syntaktiskt fritt och syntaktiskt bundet tilltal
konstruerat med eller utan attributiva bestämningar, uppdelat på
pronominellt, substantiviskt eller både pronominellt och substanti-
viskt tilltalsord.

Tilltal Totalt Pronominellt Substantiviskt Pron + subst

Bundet 1 399 1 234 147 18
varav utan attribut 1 376 1 234 137 5
varav med attribut 23  – 10 13

Fritt 585  15 565 5
varav utan attribut 12  2 10 –
varav med attibut 573  13 555 5
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Alla skribenter förutom Maria, Axel d.y. och Oscar har en klar övervikt för
det bundna enkla du. Barnen har en jämnare fördelning mellan substantiviskt
och pronominellt tilltal i bunden form, vilket som sagt beror på att de använder
substantiviskt tilltal i bunden position i stället för du. Det fria substantiviska
tilltalet används till synes i störst utsträckning av Oscar och Axel d.y. Det är
dock mycket få fria tilltal som står inne i brevtexterna, dvs. de flesta fria tillta-
len fungerar som inledande hälsningsfraser. Brita använder få tilltal i fri ställ-
ning. Det innebär dock inte att direkta tilltal till sonen skulle saknas. Som
nämnts är hon efter Sophie och Maria materialets flitigaste tilltalare. 

8.3.3 Konstruktionstyper av tilltal med attributiva bestämningar

Både de fria och de bundna tilltalen kan ta bestämningar. Som framgick av ta-
bell 14 är det dock få bundna tilltal som är konstruerade med en eller flera be-
stämningar. Det är i stället det fria tilltalet som har denna form. I tabell 16 re-
dovisas konstruktionstyperna för fria tilltal. Den vanligaste typen av fritt kon-
struerat tilltal med attributiva bestämningar har formen: Du önskar nu Min Äls-
kade Axel, en liten öfversigt af vår resa (3ÅA065), alltså tilltalsord föregånget
av bestämmarattribut och adjektivattribut (bat i kolumn 1 i tabell 16). Närmare
hälften av de fria tilltalen är konstruerade på detta sätt och alla skribenter, utom
Sophie, Maria och Axel d.y., har en klar övervikt för denna typ.

Tabell 16. Konstruktionstyper för fria tilltal.

t: tilltalsord, a: adjektivattribut, b: bestämmarattribut

Sophie, Maria och Axel d.y. har i stället en jämnare fördelning mellan denna
typ och den näst vanligaste, där tilltalsordet endast föregås av ett adjektivattri-
but (at i kolumn 1): Tack käraste Mamma för Mammas omsorger om oss!
(5aS269). Relativt många tilltal är konstruerade med bestämmarattribut och

Typ av kon-
struktion

Totalt Brita Aurore Axel Sophie Maria Axel d.y. Oscar

t: Anna 12 – 2 1 3 6 – –
at: älskade
Anna

164 2 14 37 55 40 12 4

aat: älskade
lilla Anna

17 – 1 1 11 4 – –

bt: min
Anna

30 4 14 8 3 1 – –

bat: min äls-
kade Anna

261 21 47 80 58 33 12 10

baat: min
älskade lilla 
Anna

88 5 22 14 24 19 2 2

Övriga 13 – 3 1 3 5 – 1
Summa 585 32 103 142 157 108 26 17
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två adjektivattribut (baat i kolumn 1), min kära lilla vän, och det är kvinnorna
i materialet som står för merparten av dessa belägg. Mindre vanlig är typen där
tilltalsordet föregås av endast bestämmarattribut (bt), som i följande brevav-
slutning: Alla hälsa. God natt min Axel. – Din Aurore (2ÅA056), med Brita,
Aurore och Axel som flitigaste användare, liksom typen med tilltalsord fö-
regånget av två adjektivattribut (aat), som Sophie är nästan ensam om: Goda
Snälla Pappa! måtte vi nu få den glädjen att vänta Dig på den utsatta tiden, jag
tycker att det är bra längesedan Wi träffades (5SA214). I gruppen övriga ryms
enstaka belägg. Exempel på ovanliga sätt att konstruera tilltal med bestämning
är att omge tilltalsordet med både framförställd och efterställd bestämning,
som i materialets enda exempel: Kära Oscar lilla! Will Du nu under Påsklofvet
tänka på en bok åt mig för 4 Rdr (5MO258), eller att kasta om ordningen på
bestämningarna: Stackars Min Axel, jag vet att sorge posten från Söderbärke
skulle kosta på Dig (2ÅA051). Beläggen i gruppen med ensamt tilltalsord i fri
ställning är få.

Det är endast drygt 20 bundna tilltal som konstruerats med bestämningar,
varav hälften utgörs av delar av den svårbedömda gruppen med två tilltalsord,
alltså både ett pronominellt och ett substantiviskt, ex.vis Wet Du, Goda Aurore,
jag har under många veckor ej hunnit mer än sköta det sjuka barnet (3SÅ125);
Hör Du min Älskade Oscar har Du kommit ihåg att skrifva till Pappa och un-
derrätta honom huru Du mår (5SO233); 

Wi hafva icke så många nära Slägtingar qvar i lifvet, att icke tomheten är känbar ef-
ter hvar och en som lossas ur kedjan, och Du min Axel, kan med skäl anteckna i Din
lefnads-Dagbok, att det var Din bestämmelse, att få vara med och begrafva Din enda
Farbror, under det enda år, som Du kom, att vistas honom närmare. (2BA019)

Man kan säga att typerna av konstruktioner och proportionerna mellan dem
överensstämmer med de motsvarande fria tilltalen, att alltså den vanligaste ty-
pen är du följt av ett substantiviskt tilltalsord som föregås av bestämmarattribut
och ett adjektivattribut osv. Beläggen är som sagt få.

Resterande bundna tilltal med bestämningar utgörs i stort sett av två typer,
tilltalsordet föregånget av bestämmarattribut och tilltalsordet föregånget av be-
stämmarattribut och adjektivattribut. Det första av de två följande exemplen är
hämtat ur ett brev från Axel till Sophie, där han planerar en resa, och det andra
exemplet är en passage ur ett brev från Maria till pappan, där hon talar om körs-
bärsplockning: Således skulle väl min Gumma komma innan dess (4AS149);
Det är skada att min älskade Pappa ej skall vara här och få äta bär som jag
vet Pappa tycker så mycket om. (4MA170.)

En fylligare diskussion av hur tilltalet konstrueras med attributiva bestäm-
ningar ges i det skribentorienterade avsnittet (8.5).
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8.4 Tilltalets funktion

En frågeställning i delundersökningen är hur det fria, icke-nödvändiga tilltalet
används. Kvantitativt skiljer sig användningen av det fria tilltalet stort mellan
skribenterna. Detta resultat i sig visar att det fria tilltalet inte är en kommuni-
kativt nödvändig ingrediens i ett privatbrev och variationen tyder på att det fria
tilltalet inte är oväsentligt som individuell stilmarkör. Men vilken mer konkret
kommunikativ och stilistisk funktion har det fria tilltalet? Används det i några
speciella språkliga situationer? Är ett rikhaltigt tilltal en stilmarkör för en en-
gagerad, nära stil? Ett antagande är att vokativ är ett för snävt begrepp för att
täcka in det fria tilltalets funktion. Min utgångspunkt är i stället att skribenten
har ett specifikt syfte med att använda ett fritt tilltal, som går utöver att fungera
som en lystringssignal eller markering av expressivitet eller närhet. Exempel
på sådana syften kan vara att fungera som stödmarkör åt specifika språkhand-
lingar som att tacka eller be om ursäkt eller att markera brevstruktur. 

Alla fria tilltal i materialet har klassificerats med utgångspunkt i detta anta-
gande om att det fria tilltalet inte är självbärande utan fungerar som stödmarkör
åt specifika språkhandlingar och som textstrukturerare. I utformningen av mo-
dellen har jag tagit ledning i artighetsteori och talhandlingsteori (Levinson
1983, Brown & Levinson 1987; en modell för klassificering av skribentsyften
presenteras i Melin & Lange 1995). I klassificeringen av funktioner har jag ta-
git hänsyn till det som är specifikt för brevet som genre, t.ex. att avslutande
hälsningar och tack bör urskiljas som två separata grupper eftersom de vanli-
gen är framträdande drag i privatbrev. Jag har också utformat modellen i enlig-
het med antagandet om brevet som en text som kan ha många syften (se avsnitt
3.4.3). Detta har resulterat i en uppdelning på 17 funktioner eller användnings-
områden för det fria tilltalet (tabell 17).

Vägledande i bedömningen av tilltalens funktion har varit den omedelbara
kontext de uppträder i. Med omedelbar kontext menar jag att tilltalet står an-
tingen före, i eller efter en sats, en mening eller ett stycke där en speciell språk-
handling formuleras. De flesta av grupperna kan samlas under de vedertagna
beteckningarna expressiver (1–7) och direktiver (8–14), jfr nedan. En stor
grupp är den där fria tilltal förekommer i samband med att skribenten säger
adjö eller farväl, alltså motsvarigheten till den inledande hälsningsfrasen, t.ex.
Farväl min käre Gosse! (5SO231). Välgångsönskningar innehåller (formellt)
en uppmaning om att må väl eller en bön om hälsa eller välsignelse: Nej, lef väl
nu, Min Goda Syster (3ÅS079) eller Gud signe Dig min Älskade flicka
(4AM153). Mindre grupper utgör tilltal som stödmarkörer till språkhandlingar
där skribenten uttrycker saknad eller visar deltagande, som Med oro hör jag,
att Du ej är rätt frisk min Stackars Aurore (2AÅ064) och Jag tänkte på Dig så
många gånger, min Goda Aurore (3SÅ130). Till gruppen tack har förts de till-
tal som står i omedelbar anslutning till en kontext där skribenten tackar och till
gruppen ursäkter räknas tilltal i en kontext där skribenten uttryckligen ber om
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ursäkt eller säger förlåt, t.ex. Tack älskade Pappa, för sakerna (4MA168); Kä-
raste Axel! Jag är mycket ledsen öfver lilla dufvan, som jag vet var Dig så kär.
Om Du tror att hennes död vållats genom icke nog sorgfällig vård så, förlåt
mig det! (5Ma251). Till känslouttryck har jag fört tilltal som förekommer i
samband med utrop som Ack!, O!, Gud ske lof!, t.ex. Gud ske lof, Min Goda
Sophie att Du så åter fått Din hälsa och Dina krafter (3ÅS081) eller O min Os-
car (5MO260). Den gemensamma nämnaren för grupperna 1–7 är att de före-
kommer i samband med språkhandlingar där skribenten ger uttryck för känsla
eller erkänsla och de kan följaktligen ges den sammanfattande benämningen
expressiver, jfr ovan.

Grupperna 8–14 har det gemensamma draget att de representerar tilltal med
förekomst tillsammans med språkhandlingar som utgör presumtiva ansiktshot
och de kan alltså betraktas som direktiver. De är också tilltal som fungerar till-
sammans med egentliga dialogiska drag i brevtext, speciellt de tilltal som klas-
sificerats i grupperna argument, fråga, svar på fråga och bön om tjänst. Till
gruppen argument har tilltal förts som står i en kontext där skribenten argu-
menterar i egen sak i en fråga som skribenten och adressaten har gemensam el-

Tabell 17. Antal och typer av fria tilltal exklusive inledande hälsningsfraser,
totalt och uppdelat på skribenter.

Tilltalet använt i 
samband med: 

Hela
mate-
rialet

Brita Aurore Axel Sophie Maria Axel d.y. Oscar

Expressiver
1. säga adjö 61 2 21 3 16 15 2 2
2. rikta välgångs-

önskning
31 1 7 11 10 2 – –

3. visa deltagande 8 – 1 2 5 – – –
4. uttrycka saknad 4 – – 1 2 1 – –
5. tacka 28 – 2 3 12 10 1 –
6. ursäkta 27 – 3 – 14 10 – –
7. uttrycka känsla 12 2 4 – – 6 – –
Direktiver
8. ge råd eller

argumentera
8 1 3 2 1 1 – –

9. fråga 6 – 3 – 2 1 – –
10. be om tjänst 2 – – – 1 1 – –
11. önska/be 26 – 1 2 12 8 3 –
12. förebrå 2 – – 1 1 – – –
13. förmana 12 – – 8 3 1 – –
14. uppmana 19 – 6 7 5 1 – –
Kommissiv
15. ge löfte 1 – – 1 – – – –
Textstrukturerande
16. signalera nytt

ämne
32 2 6 3 14 7 – –

17. svara på fråga 21 – 5 4 10 2 – –
Summa 300 8 62 48 108 66 6 2
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ler en fråga som skribenten redogör för: Wet Du min Sophie, jag tror verkligen
att vårt sätt är det bästa (4AS149). Detta exempel står i ett brevavsnitt där
Axel resonerar kring ett annat pars förhållande. Till denna grupp hör även till-
tal i kontexter där ett rådgivande element är framträdande, t.ex. Wi skola nu
hoppas och tro Min Lilla Älskade Syster, att Gud, som ser djupet af våra hjer-
tan, och deri läser de afsigter och tankar, som ofta stå dunkelt för Menniskors
ögon, – skall i sin Nåd leda allt till en god utgång, och välsigna följderna af
detta beslut. (3ÅS077.) Till gruppen frågor har jag fört tilltal som förekommer
i samband med en frågeformad sats. Exempel ur denna grupp är: Käre Gosse!
huru står det till? (5Sa306 i 5SO232); Men är det då verkligen så rysligt der,
Pappa? (4MA168). Det rör sig inte om många exempel och jag har här inte ta-
git ställning till om frågan kan förstås retoriskt eller om något svar verkligen
förväntas (om svårigheter att klassificera frågor, se nedan). En liten grupp ut-
gör också tilltal i samband med att en tjänst efterfrågas:

Söta Aurore! Får jag nu be Dig vara så god och hjelpa mig med en commission som
Axel ej så lätt kan uträtta. Jag skickade upp med honom en söndersprättad brun som-
markappa som jag önskade få någon tryckning på. På Riddarholmen hos Mineurs lä-
rer varagtigaste trycket göras emedan det är med oljefärg, om Du derföre vore god
lemnade dit nämde kappa och såge ut något passande mönster, jag önskade ej för
stora façoner och hälst i grönt, men tyget är mycket fläckigt så att glansen borde ta-
gas ur öfver allt. (3SÅ126)

Gränsen mellan att skribenten ber eller önskar att adressaten ska uppfylla något
och att hon förmanar eller uppmanar är inte klar. I gruppen önskan/bön står
verbet vanligen i imperativ men den begäran som framförs är av mer abstrakt
natur, t.ex. uppmaningar om att inte vara ledsen, att inte förlora hoppet, önsk-
ningar om att bli trodd: Min lilla Goda Syster, skrif till mig något nytt ur Din
verld; jag vill så ogerna bli främmande derför, fastän jag är så långt borta,
men först och främst skrif om Dig sjelf om Du har samma ömhet för mig som
förr (3SÅ125); Söta Du gör mig tillviljes häruti (4AS145). Denna grupp grän-
sar för övrigt till de tilltal som sorterats som stödmarkörer åt känsloyttringar
eller välgångsönskningar. De har dock fått utgöra en egen grupp eftersom det
i dem möjligen ligger en dold kritik eller uppfordran, t.ex. med anledning av
uteblivna brev eller en önskan om engagemang. Som uppmaningar har jag be-
traktat språkhandlingar där skribenten uttryckligen ber att adressaten ska göra
något konkret, t.ex. hämta eller skicka en sak och där verbet står i imperativ: 

Söta Axel var god vid tillfälle sänd Din Jumfru med detta bref till Fru Dufva, eller
lemna det sjelf på KammarColl. jag har på hela sommaren ej gifvit de goda
Vännerna någon underrättelse från mig jag skref detta häromdagen, och det är af
snålhet, jag tillstår det, som jag nu sänder det till Dig. (3ÅA074)

Förmaningar slutligen kan ses som en mildare form av uppmaningar. Till den-
na grupp har förts tilltal som förekommer i samband med språkhandlingar som
har ett starkt uppfostrande drag, t.ex. begäran om att adressaten ska motionera,
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klä sig ordentligt osv. Följande exempel är hämtat ur ett brev där Axel skriver
till sin 8-årige pojke om en båt familjen köpt: Men ser Du Axel, vi måste likväl
komma öfverens om att Du ej ensam begifver Dig på någon sjö expedition
(4Aa156).

Förutom dessa två större grupper, expressiver och direktiver, finns ett ensta-
ka exempel på en kommissiv. Det är Axel som ger ett löfte till Sophie: Jag vill,
min Älskade Vän, så snart jag kan, resa till Dig; Ståndet måste bevilja mig en
veckas permission. (4AS151.)

Två ur språkhandlingsperspektiv svårplacerade grupper är de jag kallat för
att signalera nytt ämne och att svara på fråga. Att svara på en fråga kan inne-
hålla språkhandlingar jag skulle klassificera som informativer, explikativer, di-
rektiver osv. Att dessa tilltal har fått utgöra en egen grupp beror på den ur ett
brevperspektiv intressanta markör för faktisk dialog som de utgör, t.ex. Åter ett
bref från Aurore – ja kära Du, du behöfver intet lägga på Ditt samvete att Du
intet svarar mig, som inleder ett brev från Aurore till Axel (2ÅA043). Följande
exempel är ett utdrag där Sophie har ifrågasatt om Axel fortfarande gillar en
kollega, och han inleder ett svar med: Nog äro M. och jag goda vänner Kära
Sophie (4AS146). Gränsen till gruppen ge råd eller argumentera är något oklar
men jag har här samlat de tilltal som förebådar svar på fråga. De har alltså en
klart textstrukturerande funktion, till skillnad från tilltal i gruppen argument,
som kan förekomma inuti stycken och innehållsligt en bit in i ett resonemang.

En relativt stor grupp utgörs av tilltal som ensamma eller tillsammans med
annan språklig markör används för att signalera nytt ämne. Det handlar om till-
tal som förekommer tillsammans med ett tidsadverb, t.ex. Nu Min Goda Bror
är vår resdag avsatt (3ÅA068) eller av tilltal som (oftast) står initialt i ett
stycke och avslutas med utropstecken, här när Sophie inleder ett stycke om nya
pigor: Min Käre Oscar! Du skall nu tro att vi börjat en ny bana med våra nya
Tjenarinnor (5SO231). Detta kan slutligen gälla tilltal som står tillsammans
med metatextuella kommentarer om brevskrivning, som vanligen förekommer
i brevinledningar, som Sist jag skref till Dig, Goda Aurore (3SÅ125). Egentli-
gen kunde denna grupp göras mycket större. Utöver att ha någon av ovanståen-
de funktioner används tilltalet nämligen ofta som möjlig topikmarkör eller äm-
nesavrundare. Tilltalet som inleder det längre utdraget ovan (3SÅ126), klassi-
ficerat som tilltal vid fråga om tjänst, är även en ämnesinledare. Ämnet och
stycket avrundas för övrigt Förlåt mig Goda Aurore att jag besvärar Dig här-
med! I klassificeringen har detta exempel sorterats under tilltal som stöd till ur-
säkt men det kan alltså även ses som en ämnesavrundare. Tilltalet fyller troli-
gen en viktig textstrukturerande funktion. Lehti-Eklund (1990a:182) nämner
tilltalet som markör för topikbyte i ett nysvenskt brevmaterial. (Se Lehti-
Eklund 1990b för diskussion av begreppet topik och adverbs funktion att sig-
nalera ämnesbyte i brev.) Med en annan infallsvinkel på min undersökning
hade måhända denna funktion varit värd att studera närmare. Eftersom jag inte
gjort någon systematisk genomgång av brevtexterna på innehållsnivå, vill jag
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dock inte ge mig in på en mer genomgripande diskussion av tilltalet ur denna
aspekt.

Det är viktigt att påpeka att klassificeringen inte alltid är enkel och att det
ibland är svårt att avgöra vad tilltalet tjänar som stödmarkör till. I följande ex-
empel står tilltalet mellan ett utrop och en välgångsönskning. Exemplet har
klassificerats som stödmarkör åt en känsloyttring och här har betoningen och
den grafiska markeringen fått avgöra: Ack min Axel! – Gud bevare och ledsage
Dig (2ÅA294 i 2BA001). Följande exempel inleder ett stycke där Sophie del-
ger sonen sina tvivel och det har sorterats under ämnesmarkörer: Kanske ser
jag mycket alltför mörkt Käre Axel! (5Sa226). Möjligheten finns att det egent-
ligen handlar om fortsättningen på en dialog mellan mamman och sonen eller
att mamman argumenterar för en uppfattning. Frågorna har varit svåra att ta
ställning till. Frågefunktionen är tydlig i de fåtal exempel det handlar om men
samtidigt förstår man att frågan i ett par fall också kan ha andra funktioner, som
i följande fall där Aurore ställer en fråga till Sophie: – Du är väl ej ledsen lilla
Sophie att jag lånade Dina Sängkläder af Axel, åt Mina, ty högst opassande
funnos der de bo, men stället är mycket propert. (3ÅS084.) Här kan det också
handla om att Aurore ursäktar sitt tilltag eller ber om överseende. Tankstrecket
som inleder satsen fungerar också som en delämnesmarkör och tilltalet skulle
därför kunna ses som signal om nytt ämne.

Av de fyra huvudgrupper som kan urskiljas i tabellen, alltså expressiver, di-
rektiver, kommissiver och textstrukturerande tilltal, utgör den största gruppen
expressiver, som omfattar 57 % av tilltalen. Inom denna grupp är funktionen
att stödja ett avskedstagande den vanligaste. Tilltal i samband med välgångs-
önskningar, tack och ursäkter är också vanliga. Det visar att det fria tilltalet of-
tast används tillsammans med tämligen konventionella ingredienser i ett brev.
Tilltal som sorterar under direktiver utgör 25 % och den vanligaste funktionen
är att stödja önskningar eller böner riktade till adressaten, för övrigt en grupp
som har tydligt samband med expressiver. Tämligen vanligt är också tilltal i
samband med förmaningar eller uppmaningar. Av de fyra skribenter som an-
vänder det fria tilltalet i någon större utsträckning, alltså Aurore, Axel, Sophie
och Maria, har kvinnorna 55–60 % av tilltalen i gruppen expressiver och ca
20 % i gruppen direktiver medan Axel har en jämnare fördelning mellan de två
grupperna, ca 40 % i varje. En renodlat textstrukturerande funktion har 17 %
av hans tilltal. Fördelningen mellan de fyra skribenterna är tämligen jämn. Res-
pektive skribents användning av tilltalet diskuteras utförligare i följande av-
snitt (8.5).

8.5 Skribentorienterad beskrivning
I detta avsnitt gör jag ett försök till en skribentorienterad beskrivning av till-
talsskicket. Den tar fasta på både tilltalens kommunikativa funktion och deras
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form. Kvantitativa jämförelser mellan skribenternas användning av tilltalet
görs i relation till respektive skribents textmängd, om inte annat anges.

8.5.1 Brita

Brita är en av de skribenter som tilltalar flitigast men hon är också den skribent
som har minst antal fria tilltal. Endast 14 % av tilltalen är fritt konstruerade. Nu
är Brita endast representerad i brevrelationen till sonen Axel. Med större
spännvidd på adressaterna hade resultatet måhända blivit annorlunda. Av de
sammanlagt sju fria tilltal, förutom inledande hälsningsfraser, som finns i hen-
nes brev har fem klassificerats i gruppen expressiver och förekommer i sam-
band med att hon säger adjö, riktar välgångsönskan och uttrycker känslor, här
exemplifierat med: Farväl, min Son! Gud välsigne Dig! (2BA017); Gud vare
med Dig, min Axel! och med oss alla (2BA020) samt Ja – Gud vare lof! min
Son, att Du känner vigten af åtagna pligter – och den förnämsta glädjen i deras
uppfyllande (2BA021). Ett par fria tilltal har klassificerats som stödjande argu-
ment respektive signal om nytt ämne, och det är angelägenheter som ligger fa-
miljen nära. I avslutningen på ett parti där hon redogjort för att Aurore var sjuk
skriver hon: Wet Du, min Axel! Wi kunna icke utan Synd, ett ögonblick förgäta,
hvad vi uti henne äga. (2BA024.) Utdraget nedan är inledningen till en kort
passage om Axels bortavaro från hemmet. 

Nå – i öfver morgon min käraste Axel! är det en Månad sedan Du lämnade oss. Det
vill just icke säga mycket, af en tid, som jag minst får räkna till 13 Månader – men
vi veta, att den står i Guds hand, och går efter Hans behag, och hafva stor anledning,
att vara nöjda. (2BA005) 

Eftersom exemplen är så få, är det svårt att uttala sig om preferenser vid tillta-
lens konstruktion. Alla fria tilltal som har expressiv funktion är konstruerade
med bestämmarattribut och tilltalsordet son (förutom ett belägg på Axel), alltså
min Son.

8.5.2 Aurore

Aurore är representerad i de två första urvalen, med sammanlagt 26 brev till
Axel i båda och med 13 brev till Sophie i det andra. Brevrelationerna till bro-
dern respektive svägerskan är symmetriska, men eftersom Axel och Aurore är
syskon medan svägerskorna vid tidsperioden för brevväxlingen hade en om
inte ny så knappast grundmurad vänskap är en fråga om denna skillnad i närhet
i relationen avspeglar sig i tilltalsskicket. 

En annan fråga är om tilltalet används i syfte att förstärka expressiva eller
dialogiska språkhandlingar. Det spontana intrycket av Aurore som skribent är
nämligen att hon är expressiv, inlevelsefull och att hon visar ett stort intresse
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för den hon skriver till och gärna går i dialog. Breven till Sophie känns också
känslosamma och ofta högstämda. 

Aurore uppvisar en större procentuell andel fria tilltal än brodern och en långt
mer omfattande andel än mamman (se tabell 15). Vid en jämförelse mellan mot-
tagarna av breven är det Sophie som apostroferas flitigast med fria tilltal. 

Fler än hälften av de fria tilltalen förekommer i samband med att Aurore sä-
ger adjö eller uttalar välgångsönskningar, alltså i brevdelar som konventionellt
sett används för att rikta uppmärksamheten mot adressaten. De konventionella
välgångsönskningarna är fler till Sophie. Till Axel använder hon bara tilltalet
tillsammans med välgångsönskningar ett par gånger. En annan frekvent an-
vändning av tilltalet är som ämnesmarkör och för att signalera ett svar på en
brevfråga. I användningen av tilltalet som ämnesmarkör visar Aurore stor kon-
sekvens. I alla fall utom ett används tilltalet i direkt eller nära anslutning till ett
tidsadverb: Slutligen min Axel!; Nu Min Goda Bror; Nu min Goda Sophie!;
Snart nalkas […] min Älskade Axel; först och främst min Goda Axel (3ÅA068;
3ÅA068; 3ÅS086; 3ÅA076; 3ÅA070). Den andra brevstrukturerande funktio-
nen, att signalera svar på en fråga, finns i brev till båda adressaterna. 

Användningen av tilltal i syfte att förstärka ett känslouttryck är sparsamt fö-
rekommande och denna lite konstlade uttrycksform är jämnt fördelad mellan
adressaterna. Ack min Axel! – Gud bevare och ledsage Dig och Gud ske lof,
Min Goda Sophie (2ÅA294 och 3ÅS081) visar på en konventionell använd-
ning medan de två på varandra följande tilltalen Axel! Min Älskade Axel! till
formen visserligen inte är ovanliga men visar på en verkligt dramatiserande
funktion (exemplet finns i bilaga 2: Å3, r. 32). Tilltalet använt för att mildra de
ansiktshotande språkhandlingarna att be eller önska något och att uppmana
finns i både brev till Axel och Sophie i ungefär samma utsträckning.

Tilltalets funktion att stödja olika språkhandlingar eller att signalera text-
struktur skiljer sig alltså inte nämnvärt mellan brev riktade till Axel och till
Sophie. Kan man då av tilltalsfrasernas formmässiga konstruktion se någon
skillnad i användningen beroende på vem Aurore skriver till? 

Den vanligaste formen av tilltalsfras konstrueras med både bestämmarattri-
but och adjektivattribut (se tabell 16) och är den form som Aurore i störst ut-
sträckning använder i brev till Sophie, t.ex. Min Goda Sophie. Två tredjedelar
av de fria tilltalen har denna form. Även om fördelningen mellan olika kon-
struktionstyper är jämnare i breven till Axel är dock den dominerande typen av
tilltalskonstruktion den med endast bestämmarattribut, t.ex. Min Axel. Detta
förhållande kan illustreras med avslutningsfraserna. Till Sophie används en-
dast typen med både bestämmarattribut och adjektivattribut, medan fler än
hälften av avslutningsfraserna till Axel konstruerats med endast bestämmar-
attribut. Med tanke på att tilltalet i samband med avslutningsfras i sig är en
konventionell språkhandling måste tilltalet till Sophie betraktas som hövligt
medan det riktat till Axel snarare används för att motverka det något formella
som språkhandlingen i sig är uttryck för. Även tilltal i samband med välgångs-
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önskningar följer detta mönster i brev till Sophie medan ett av de två riktade
till Axel har den lite annorlunda formen Lef nu väl min Dyre Älskade Bror
(3ÅA069).

I avslutningsfraser till Axel används, som sagt, oftast typen bestämmarattri-
but som föregår tilltalsord. För övrigt finns några spridda belägg som dock pe-
kar på en strävan mot innerlighet. Typen används i samband med deltagande i
sorg, i anslutning till en ursäkt, som väl egentligen handlar om självömkan, och
i samband med ett känslouttryck: Stackars Min Axel, jag vet att sorge posten
från Söderbärke skulle kosta på Dig (2ÅA051); Då jag nu genomläser mitt
bref, ser jag att det åter är sorgligt, – förlåt mig det min Axel, – jag skall nu
qvicka upp mig och vara rask (3ÅA069); Ack min Axel! – Gud bevare och led-
sage Dig, – Du är mycket, mycket för Din Syster (2ÅA294). I brev till Sophie
finns endast ett belägg på användningen av tilltalsord föregånget av bestäm-
marattribut. Detta har jag klassificerat som tilltal stödjande argument och det
används i ett stycke där Aurore uppmanar Sophie att vila: men Min Sophie, en-
dast derigenom att Du nu söker lägga band på Dina svallande känslor, kan Du
bibehålla Dig för Din Axel, och Dina små Barn (3ÅS077). Hon vill väl med
denna närhetsmarkör mildra den kritik som ligger i hennes påstående. Stycket
ur vilket detta citat är hämtat inleds för övrigt med ett tilltal som ger uttryck för
en önskan: Nu skall Du väl min Ömma Goda Vän, söka att draga så mycken
nytta som möjligt af denna hvilotid (3ÅS077). Här visar Aurore prov på mot-
satt strategi, nämligen att med ett maximalt utbyggt tilltal uttrycka hövlighet.
Denna konstruktion, med två adjektivattribut, nyttjas flitigare i brev till Sophie.
I samma brev, men i stycket som föregår, inleder Aurore med att lyckönska So-
phie till ett beslut Sophie tagit att stanna hos sina föräldrar, något som bekym-
rat de tre skribenterna, och hon fortsätter med en välgångsönskning: Wi skola
nu hoppas och tro Min Lilla Älskade Syster, att Gud, som ser djupet av våra
hjertan […] och välsigna följderna av detta beslut. (3ÅS077.) Även i samband
med en ytterligare välgångsönskning och i ett par hälsningsfraser används den-
na typ.

Som en trolig närhetsmarkör i brev till Sophie fungerar lilla som ensamt ad-
jektivattribut. Det förekommer i ett antal frågor: Mindes Du mig då Lilla So-
phie? (3ÅS082); Söta Lilla Sophie, har Prostinnans Schavl kommit, tycker Du
att den är bra tvättad (3ÅS089), Du är väl ej ledsen lilla Sophie att jag lånade
Dina Sängkläder af Axel, åt Mina (3ÅS084). Den första frågan kan förstås re-
toriskt. Den andra innehåller en begäran om svar och kanske visst klander mot
att detta svar låtit vänta på sig medan den tredje antyder ett visst mått av själv-
kritik och väl nästan kräver ett nekande svar. I dessa fall visar Aurore en strä-
van att dämpa kritik eller självkritik. Ytterligare en användning är som signal
om att ett svar på en fråga följer: Ja Lilla Sophie, jag har nu lemnat från mig
min Mina, – tack för Ditt och Din Mammas deltagande i denna svåra upoffring
(3ÅS084). Yttrandet innehåller även ett tack och det är nog i den kontexten
man får förstå bruket av lilla.
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Adjektivattribut som föregår tilltalsord används i brev till Axel snarast som
en neutral form eller i samband med inlindad kritik eller för att förebåda en in-
vändning. Lilla skulle väl vara otänkbart i brev till en jämnårig man men söta,
bästa och kära förekommer. Söta används i samband med en uppmaning och
en önskan, liksom även bästa: Söta Axel var god vid tillfälle sänd Din Jumfru
med detta bref till Fru Dufva (3ÅA074); Söta Axel mana för detta! (i ett stycke
som handlar om att han ska ta vara på Sophie) (3ÅA074); tag Dig väl tillvara
bästa Axel! (2ÅA044). Kära används endast ställt framför du och förekommer
i samband med ett par uppmaningar: När Du skriver till Morbror så kära Du
skicka Honom nota på de böckerna Du feck av Honom (2ÅA048); Kära Du om
du kunde skriva en liten vers till Mammas födelse dag (2ÅA050). Detta kunde
peka mot att adjektivattributet nyttjas för att dämpa kritik men konstruktionen
används även för att signalera svar på fråga: kära Du jag är så dålig så dålig,
i ständig strid med mina småagtigheter (2ÅA056); Åter ett brev från Aurore!
– ja kära Du, du behöfver intet lägga på Ditt samvete att Du intet svarar mig
(2ÅA043). I dessa två exempel kan man dock skönja en viss oenighet och den-
na typ av konstruktion finns bara i det tidigare urvalet, som i jämförelse med
det senare representerar en mycket frankare stil. 

8.5.3 Axel

Axel är representerad som skribent i alla fyra urvalen med brev till mamman i
det första, med brev till Aurore i de två första, till Sophie, Maria och Axel d.y.
i de två senare och till Oscar i det sista. Relationerna till Sophie och Aurore är
symmetriska medan de till barnen och mamman är asymmetriska. En fråga är
därför om detta förhållande avspeglar sig i hur tilltalet används och är
formmässigt konstruerat. Axel är också den skribent som kan följas under
längst tid och intressant är därför att se om hans tilltalsskick förändras över tid.

Tillsammans med mamman och sönerna är Axel den skribent som har lägst
andel fria tilltal. Drygt 8 % eller 48 (hälsningsfraser inte inkluderade) av hans
554 tilltal är fritt konstruerade.

Till mamman riktas inga fria tilltal. Britas användning av det fria tilltalet är
mycket sparsam och måhända finns här helt enkelt en reciprositet i använd-
ningen. Av de fria tilltal som förekommer i brev till Sophie finns alla utom två
i urvalet 47/48. Till barnen Maria och Axel d.y. uppträder fria tilltal endast i
urvalet 47/48. Axels användning av det fria tilltalet minskar alltså över tid om
man ser till relationerna som är representerade i två urval (med undantag för
breven till Aurore), men användningen växlar också mellan de olika relationer-
na.

Axel använder inte det fria tilltalet i alla funktioner som upptas i tabell 17.
Det finns i Axels brev inga exempel på fria tilltal som stödmarkörer till ursäk-
ter eller känslouttryck, inte heller används tilltal i samband med frågor eller när
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han ber om en tjänst. Tilltal som stöd åt de grupper som kan samlas under be-
teckningen direktiver är något fler än de som sorterar under expressiver. Av di-
rektiverna är det tilltal tillsammans med uppmaningar och förmaningar som är
vanligast. Axel är för övrigt den skribent som oftast använder tilltalet i sam-
band med de ansiktshotande språkhandlingarna. I gruppen expressiver är det
tilltal tillsammans med välgångsönskningar som är mest förekommande. 

Till Maria riktas de flesta fria tilltalen i samband med förmaningar, uppma-
ningar, råd eller argument och endast ett par i samband med välgångsönsk-
ningar. I brev riktade till Axel d.y. är fördelningen på funktioner mer jämn mel-
lan positiva och negativa språkhandlingar. Kanske spelar det här in att sonen
vid skrivtillfället var några år yngre än sin syster när han mottog breven. Till
barnen riktas inga fria tilltal i de dialogmarkerande funktionerna som ämnes-
markörer eller signalerande svar på fråga utan dessa funktioner har endast till-
talet i de symmetriska relationerna till Sophie och Aurore. I brev till Sophie är
fördelningen mellan funktioner tämligen jämn. Tilltal tillsammans med ett par
uppmaningar finns i brev till Aurore men fler tilltal i samband med expressiver
som att ta adjö, rikta välgångsönskning eller visa deltagande.

Hälften av Axels fria tilltal är konstruerade med tilltalsord föregånget av be-
stämmarattribut och adjektivattribut med älskade som vanligaste adjektiv. Den
övervägande delen förekommer i samband med funktioner som kan sorteras
under expressiver, av vilka den största gruppen är välgångsönskningar.

I förhållande till Sophie, Maria och Aurore, som ju använder det fria tilltalet
i långt större utsträckning, har Axel en större preferens för tilltal konstruerade
med endast bestämmarattribut som föregår tilltalsordet. Axel använder dock
inte denna konstruktion endast vid markering av innerlighet eller närhet, som i
följande brevavslutande exempel: Gud signe Dig min flicka! – Med innerlig
kärlek är jag din hulde Pappa (4AM155); Gud signe Dig, min Oscar. Emottag
sjelf och framför till alla hemmavarande allas våra hjertligaste helsningar
(5AO206). Han använder den även vid förmaningar, förebråelse och argument,
som i följande exempel: – Jag vet, min Maria, att Du är en öm vårdarinna åt
Mamma, – och det käraste sällskap hon kan äga (4AM155); – Du nämner
ingenting, min Älskade om vår hemresa. Också har den sina svårigheter. Släd-
före lärer väl ej kunna påräknas (4AS143); Du har nu, min Sophie, haft tillfäl-
le att få träffa din Bror, och då han var, såsom Du skrifver, snäll och broderligt
sinnad, så bör hans umgänge varit Dig till mycken både tröst och glädje
(4AS144). Det första exemplet är svårklassificerat. Det förekommer i en kon-
text där pappan har uttryckt oro för mamman och där han indirekt, genom att
lyfta fram Marias goda karaktär, manar henne att se efter mamman och hålla
modet uppe.

Hälften av tilltal konstruerade med adjektivattribut före tilltalsordet står med
kära, övriga med söta och älskade. När det gäller användningen av denna kon-
struktionstyp kan man hos Axel se markeringen av negativ attityd. Konstruk-
tionen används endast en gång tillsammans med en välgångsönskning men
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däremot flera gånger vid uppmaningar och dessutom vid önskemål och förma-
ning. I följande textutdrag finns två exempel, klassificerade som förmaning
och önskan:

När nu våren kommer och som det synes med stora steg, så är det nödigt att både Du
och Barnen begagna tillfället att vara ute i det fria. I behöfven det så väl. Månne icke
den svullnad Maria omtalar hemsökte henne men som icke var förenad med smärta,
härledde sig från skörbjugg och månne ej denna kom af kammarlif och brist på rö-
relse? – Du sjelf, älskade Sophie, behöfver så väl all den motion Du kan få. – Söta
Du gör mig tillviljes häruti. – (4AS145)

I två av de tre fall då konstruktionen används vid svar på fråga finns det dess-
utom kritik eller invändning i svaret: – Nog äro M. och jag goda vänner Kära
Sophie. Jag värderar honom ganska mycket för mga goda egenskaper och är
gerna i hans lärorika sällskap. – Icke har någon sagt annat? (4AS146) – Kära
Aurore! Efter allt menskligt utseende bör jag ej förlora något på den flyttning
jag gör. Skref jag ej förra gången att Moster begär 50 Rd Bco för rum, eldning,
städning och Caffe under detta halfva året. Detta kan man ej kalla dyrt.
(3AÅ097.) Detta kan jämföras med tilltalet min Sophie i exempel 4AS144
(ovan), där Axel deltar i Sophies entusiasm.

Axels användning av det utbyggda tilltalet är sällsynt. Det finns endast två
exempel, en brevavslutning till Sophie: Gud beskydde Oss, min ömt Älskade
Vän! Helsa så hjertligt till Barnen och de öfrige. Din Trogne Axel (4AS144)
och en brevinledning (utan traditionell hälsningsfras som föregår brevtexten):
Tack, min snälla, älskade Oscar!, för ditt bref. (5AO207.)

Utöver dessa konstruktioner använder Axel pronomenet du tillsammans
med tilltalsord ett antal gånger: Jag har ej hört, huru det nu är med din svullna
kind. Vet Du Maria, att jag tror, det denna åkomma till det mesta härledde sig
deraf, att Du sitter för mycket inne och rörer Dig alltför litet. (4AM154); Du
Axel får nu vara hos Mamma, – och hon har endast för din skull lemnat sina
andra barn och sitt hem. Tänk derföre på att söka så milt Du kan motsvara hen-
nes kärlek (4Aa156). Det förekommer alltså i sammanhang där han förmanar
eller argumenterar. Ett exempel finns dock där han framför en ursäkt till
Sophie.

8.5.4 Sophie

Sophie är representerad som skribent i urvalet 36/37 till Aurore, i urvalet 47/
48 till maken och sonen Axel och i det sista urvalet till de två sistnämnda samt
till sonen Oscar. Hon är den skribent som har flest fria tilltal i sina brev och det
är till Aurore de förhållandevis flesta tilltalen riktas (närmare 70 i jämförelse
med drygt 50 till Axel, Axel d.y. och Oscar tillsammans).

Av de grupper som listas i tabell 17 förekommer fria tilltal i samband med
de flesta funktioner. Sophie använder dock inte tilltalet för att understryka ett
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känslouttryck och de små grupperna att understryka ett löfte eller att argumen-
tera är inte heller representerade i hennes brev. Den största enskilda gruppen är
tilltal i samband med att hon säger adjö. Även tilltal som ämnesmarkör, i sam-
band med tack och för att understryka ursäkter är betydande grupper. Den
största samlade gruppen utgörs av tilltal som förekommer i samband med de
ansiktshotande språkhandlingarna att be om en tjänst, önska, förebrå, förmana
och uppmana, varav de tre sistnämnda finns i brev riktade till maken eller sö-
nerna. Visserligen förekommer ett tilltal före en uppmaning i ett brev till Au-
rore men det är endast en uppmaning om att framföra en hälsning.

Funktionen att understryka en ursäkt eller självförebråelse finns endast i
brev till Aurore, vanligen ursäkter för korta eller uteblivna eller ointressanta
brev, liksom tilltal i samband med uttryck för saknad och deltagande, t.ex. För-
låt Söta, Goda Aurore, att det blir så knaphändigt i dag, jag ville ändå säga
Dig att vi äro friska allesamman, jag trodde icke heller att jag skulle få så kort
tid (3SÅ119); Goda Aurore, vi ha så litet intressanta bref att återbetala Dina
med. Här händer så litet afvikande från det hvardagliga (3SÅ117); Nu börjar
jag rigtigt blygas öfver min långa tystnad; Söta Goda Aurore skall jag nu kom-
ma med de botfärdigas förhinder (3SÅ135); Goda Aurore! Jag tycker det blir
mer och mer tomt efter Dig (3SÅ134). Vidare står merparten av tilltal i sam-
band med tack riktade till Aurore.

Belyser man tilltalen utifrån deras form är den ojämförligt största gruppen
tilltalsord föregånget av ett adjektivattribut, som utgör 65 % av Sophies fria
tilltal. Speciellt utmärkande är konstruktionen goda före tilltalsordet i hänvän-
delser till Aurore. Nära hälften av tilltalen riktade till svägerskan har denna
form och utgör i stort sett hela den grupp som förekommer i samband med tack
och vidare hälften av de tilltal som förekommer tillsammans med ursäkter:
Goda Aurore! mottag begges vår innerliga tacksägelse för den omsorg Du haft
för våra rum (3SÅ124); Förlåt mig Goda Aurore att jag besvärar Dig härmed!
(3SÅ126). Dessa fungerar även som ämnesavrundare i ett stycke där hon ber
Aurore om en tjänst. I tilltal riktade till Aurore är denna form alltså en omar-
kerad hövlighetsform. 

Liksom noterats för de tidigare skribenterna använder Sophie konstruktio-
nen med ensamt adjektivattribut även vid potentiellt ansiktshot eller när hon
riktar en fråga till adressaten eller går i svaromål, eller som lystringssignal vid
införandet av ett nytt ämne, dvs. när det är fråga om en dialog i ordets rätta be-
märkelse. Här förekommer i enstaka fall söta, vidare goda men framför allt kä-
ra. Lilla som ensamt attribut används dock inte.

Sophie använder attributet kära vid uppmaningar, signalering av nytt ämne,
vid fråga eller svar på en fråga. Attributet förekommer riktat till maken och
pojkarna men inte till Aurore: Kära Axel sätt på Dig öfverrock då Du går ut.
Stockholms luften är icke lika med landt luften. […] Gå icke för tidigt upp hel-
ler, min kära Gosse, eller rättare var snar i säng så gör det intet att Du går upp
tidigt (4Sa165); Käre Gosse! huru står det till med Dig nu? Står ännu någon
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skugga mellan oss? har jag varit Dig till förhinder och anstöt och gjort för Dig
christendomen mindre efterlängtansvärd? (5Sa306 i 5SO232); Dufvan lider
visst ingen brist, Kära Du, hon mår förträffligt och har haft sällskap nästan
hela tiden af än den ena än den andra. Hon kuttrar flitigt, men hvad hon menar
kan ingen expliera, ty språket är oss alla obekant, men kanske Du förstår det
(5Sa225). Det sista exemplet är hämtat ur ett brev till Axel d.y., som hade skri-
vit till mamman och frågat hur duvan som han och familjen tagit hand om måd-
de. Av detta exempel och speciellt det närmast ovanför, där Sophie efterlyser
brev från Axel d.y., framgår en funktion hos kära, nämligen att markera nega-
tiv attityd eller här kanske närmast irritation och ironi (se även Kerstin Thelan-
der 2004 och avsnitt 3.3). 

Användningen av tilltalsord som föregås av bestämmarattributet min ligger
inte alls för Sophie. Det förekommer endast tre gånger och då i samband med
att hon säger farväl eller riktar en välgångsönskning till någon av sina pojkar:
Farväl, Farväl min Gosse (5Sa226).

Materialets mest utbyggda tilltal står Sophie för och det förekommer i ett
brev till Aurore, där hon med konstruktionen torde vilja understryka sin åsikt:

Jag vet icke att jag i mitt sista bref kunnat klaga så mycket; kan hända jag varit sen-
siblare än vanligt då jag skref det, men jag försäkrar att detta ej ofta påkommer, äf-
vensom att det icke har någon sådan grund att Du, min Goda altid mot mig så ömma
Aurore behöfver göra Dig den ringaste förebråelse. (3SÅ126) 

Den maximalt utbyggda frasen, med både bestämmarattribut och ett par adjek-
tivattribut förekommer för övrigt mest i brev till Aurore och då i samband med
farväl, vid önskemål om brev eller böner om att hon inte ska bli glömd: Min
ömt älskade Syster glöm ej Din varmt tillgifna Sophie (3SÅ118); Min lilla
Goda Syster, skrif till mig något nytt ur Din verld (3SÅ125). Den förekommer
också som ämnesmarkör vid ett för henne känslosamt ämne och i samband
med en ämnesintroduktion, där temat är Aurore. Även till Axel nyttjas denna
konstruktion ett antal gånger, då vid tack och vid farväl. Även konstruktionen
utan bestämmarattribut men med två adjektivattribut uppträder i tilltal riktade
till Aurore (merparten vid ursäkter och tack) och i ett enstaka fall till maken.

8.5.5 Maria

Maria är den skribent som tillsammans med Sophie använder flest tilltal i rela-
tion till sin textmängd och många av dem är fria. I absoluta tal rör det sig om
66 fria tilltal. Hon är representerad i de två senare urvalen och skriver till pap-
pan och brodern Axel i båda; därutöver till mamman i det tidigare och till Oscar
i det senare. 

Marias brevrelationer är både asymmetriska (mamman och pappan) och
symmetriska (bröderna). En fråga är hur detta avspeglar sig i tilltalsskicket.
Det finns också en möjlig tilltalskonflikt i relationen till den yngre brodern.
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Maria var drygt tio år äldre än brodern och måhända skapade detta en osäkerhet
i hur syskonen språkligt skulle förhålla sig till varandra.

Nästan hälften av de fria tilltalen är riktade till pappan eller Axel d.y. och
drygt hälften till mamman eller Oscar. Eftersom dessa två senare adressater
bara förekommer i ettdera urvalet finns alltså det rikhaltiga tilltalet i breven
ställda till dem.

Maria använder det fria tilltalet i samband med de flesta av de användnings-
områden som listats i tabell 17. Mer än hälften av tilltalen påträffas dock vid
farväl, tack och ursäkter. Av tacken riktas nästan alla till mamman eller pappan
och ursäkterna nästan uteslutande till pappan. Följande ursäkt inleder slut-
stycket i det aktuella brevet och även det följande exemplet står som brevav-
slutning: Förlåt gode älskade Pappa! dessa så slarfviga och illaskrifna rader
(pennan är äfven dålig) och tänk med kärlek och öfverseende på Pappas Maria
(5MA243); Förlåt mig nu goda Pappa! och tänk fortfarande med kärlek och
öfverseende på din tillgifna Maria (5MA241). Det senare exemplet följer på
ett avsnitt där Maria gått i svaromål mot pappan.

Tilltal som ämnesmarkörer finns endast i brev till bröderna liksom ett par
tilltal som används vid svar på fråga: Alltsedan första postdagen efter Din bort-
resa, har jag tänkt skrifva några ord till Dig, kära Axel, och har jag tyckt mig
hafva mycket jag ville skrifva om, som nu förflugit, då det icke förr blifvit af
(5Ma249); Min älskade broder! Mycket ville jag väl skrifva till Dig, men man
pratar omkring mig (5MO254); Nog förnummo vi af honom äfvensom af Ditt
bref till mig, att Du kära Oscar, har svåra strider, det jag ock väl förstår att
Du måtte hafva (5MO260) och längre ner i samma brev: Du säger älskade bro-
der, i Ditt föregående bref, att Du ser att villden »väpnar sig med alla sina re-
telser, för att få Dig att fatta behag till henne» (5MO260). Maria har tillsam-
mans med Aurore de flesta beläggen på tilltalets funktion att förstärka ett käns-
louttryck. De förekommer vartdera ett par gånger till mamman och Oscar: Ack
Mamma hvad det är svårt att vara så ensamna, bland så många menniskor […]
Ack Mamma det är ändå så roligt att få omtala för någon sina bekymmer och
till hvilken menniska skulle man häldre vända sig än till den som man vet del-
tager i ens motgång som medgång (4MS179); O, om jag kunde bespara Dig,
älskade broder, de smärtor, sådana illusioner förorsakar […] – O min Oscar,
– mina ord om allt detta hafva blifvit så många (5MO260). Man kan notera att
tilltalen i samband med känslouttryck förekommer i samma brev, både i brevet
till mamman och till Oscar. Dessa brev är också ovanligt expressiva och hand-
lar om själslivet. Inom övriga grupper finns endast enstaka belägg.

Även om tilltalets koppling till vissa språkhandlingar inte säger något om
dessa språkhandlingars förekomst i stort, är Marias användning av det fria till-
talet den man kan förvänta sig. Mamman och pappan, som hon står i ett asym-
metriskt förhållande till, tilltalas i samband med ursäkter och tack, medan till-
talets funktion i den symmetriska relationen till bröderna indikerar en större
vilja eller benägenhet till dialog och möjlighet till kritik. Förutom ämnes-
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markörer och svar är de två beläggen på tilltal i samband med förmaningar/
uppmaningar riktade till bröderna, liksom när hon ber om en tjänst: Nej söta
Axel så få vi ej tänka, vi skola hoppas det bästa! (4Ma186); Säg oss lilla Oscar,
när Du skrifver, om dagen är utsatt för Eder Confirmation (5MO252). Visser-
ligen används ett tilltal när hon riktar en fråga till pappan men den kan förstås
retoriskt: Det är bra ledsamt, att det nu också skall vara så oroligt i Stockholm;
här berättas det förskräckliga saker derom. Men är det då verkligen så rysligt
der, Pappa? (4MA168).

Mer än 60 % av de fria tilltalen är av typen adjektivattribut som föregår till-
talsordet. Till pappan riktas typiskt Goda Pappa för att understödja ursäkter
och tack medan tilltalet till mamman visar större variation i valet av adjektiv.
Intressant är Marias användning av kära. Som noterats för övriga skribenter fö-
rekommer det vid språkhandlingar där det är svårt att uttala sig om en positiv
eller negativ laddning, t.ex. till pappan i samband med ett tack som har något
lillgammalt över sig. Kära används också vid negativt laddade språkhandling-
ar. Följande exempel (tidigare citerat i avsnitt 5.1.3) är hämtat ur ett brev där
Maria på ett par ställen återkommer till ett missnöje pappan visat över att hon
inte skriver tillräckligt många brev. Hon ber här att han inte ska tycka illa om
henne. I detta brevutdrag kan man avläsa Marias frustration och kanske irrita-
tion över att känna sig missförstådd: 

Men nu tycker jag att Pappa skulle vara så god och inse hvarföre det blir så få bref.
– Kära Pappa! jag beder Pappa, tro derföre icke, att icke Pappa och Pappas stora, all-
tid oförtjenta ömhet och godhet emot mig, är mig mycket kär. Jag säger ännu en
gång: Gud gifve jag kunde bevisa det! (5MA241)

Men till Axel d.y. är kära som föregår tilltalsord den enda konstruktionstyp
som är representerad, förutom ett par uppenbart skämtsamma användningar (se
nedan) samt användning av söta vid en förmaning. Kära används alltså även
vid ursäkter, farväl, uttryck för saknad och önskningar, m.a.o. språkhandlingar
som vanligen uppmuntrar ett mer innerligt eller inställsamt tilltal. I kontexten
där tilltal används för att stödja ursäkter eller att dämpa önskningar finns dock
spår av irritation. I det första exemplet har Maria redogjort för en duvas död
och det andra exemplet är hämtat ur ett brev där Axel och Maria diskuterar en
man som de har olika uppfattning om (se för övrigt brevexempel a5): Käraste
Axel! Jag är mycket ledsen öfver lilla dufvan, som jag vet var Dig så kär. Om
Du tror att hennes död vållats genom icke nog sorgfällig vård så, förlåt mig
det! (5Ma251); Nej, – min kära Axel, förlåt mig, som skrifver så här, vidt och
bredt härom, det var icke min mening, Du måste ursägta Din grälsjuka syster!
– (5Ma246). 

Lilla som ensamt attribut används endast till den yngre brodern: Säg oss lilla
Oscar (5MO252), Kära Oscar lilla! (5MO258). Till Oscar riktar Maria även
tilltalsordet broder och endast i lång form. Användningen är i linje med den
uppfattning man får av innehållet i breven till Oscar, som är starkt religiöst-re-
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toriskt. Till Oscar riktas också det enda belägget på tilltalsord föregånget av be-
stämmarattribut: O min Oscar (5MO260) och dessutom materialets enda ex-
empel på både framförställt och efterställt attribut (se exemplet ur 5MO258
ovan).

Den maximalt utbyggda frasen förekommer i samband med tack, ursäkter
och farväl riktade till mamman, pappan och Oscar.

I Marias brev finns även exempel på ensamma tilltalsord i fri ställning, rik-
tade till mamman vid känslouttryck (se ovan) och i samband med önskan/bön
och argument, båda för övrigt i samma brev som tilltalen vid känslouttryck:
Jag tror Mamma […] att det ej finnes (4MS179); Mamma, bed Gud att
(4MS179). Till pappan används icke utbyggt tilltalsord vid fråga (se ovan).

8.5.6 Axel d.y.

I den del av brevkorpusen som är av Axel d.y:s hand finns få exempel på fria
tilltal utöver de inledande hälsningsfraserna, sammanlagt tre riktade till mam-
man i de två brev som utgör hans del av urvalet 47/48 och endast tre (alla rik-
tade till mamman) i de brev han är representerad med i urvalet 57/58. I det
första urvalet förekommer de tre beläggen i samband med önskningar (se ex-
empelbrev a4, r. 7 och 8) samt: Goda Mamma skrif någon gång till mig ty det
är endå en uppmuntran för mig i denna enslighet. (4aS294.) I det senare ur-
valet står de fria tilltalen tillsammans med expressiver, i brevavslutningar och
ett belägg i samband med tack: Farväl Kära Mamma! (5aS266) och Tack kä-
raste Mamma för Mammas omsorger om oss! (5aS269). Formmässigt
konstruerar Axel alla beläggen med enkelt adjektivattribut som föregår tilltals-
ordet.

8.5.7 Oscar

Även Oscar använder det fria tilltalet sparsamt. Det finns endast fyra belägg ut-
över de inledande hälsningsfraserna, alla i samband med att han säger adjö:
Farväl nu älskade Maria (5OM283); Farväl nu älskade Mamma (5OS281). De
är konstruerade med enkelt adjektivattribut före tilltalsordet, alla beläggen med
älskade.

8.6 Sammanfattning

Den största gruppen tilltal utgörs av det syntaktiskt nödvändiga enkla du, som
utgör mer än 60 % av materialets samtliga 1984 tilltal. Den andra större grup-
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pen, närmare 30 %, består av fria tilltal konstruerade med attributiva bestäm-
ningar. Kvinnorna i materialet är de som sammantaget tilltalar flitigast. Bruket
skiljer sig dock mellan kvinnorna. Brita är näst Sophie och Maria materialets
flitigaste tilltalare men hon använder nästan bara bundet tilltal (13 % fria till-
tal). De fria tilltalen för övriga kvinnor i materialet utgör en tredjedel av deras
sammanlagda antal. 

Familjens tilltalsskick följer ett förväntat mönster. Barnen tilltalar sina för-
äldrar med mamma och pappa i alla positioner medan de symmetriska relatio-
nerna har ett mer differentierat tilltalsskick. I Oscars brevrelation till Maria kan
man dock skönja en osäkerhet om huruvida du var gångbart till den ganska
många år äldre systern. 

Tilltalsorden i de symmetriska relationerna är konventionella. Förutom du
används förnamn, släktskapsbeteckningar men mer sällan vän, syster osv. I
släktskapsbeteckningar där variantformer är möjliga finns i användningen av
son/pojke/gosse viss variation som kan hänföras till den omedelbara kontexten
eller till åldern på den tilltalade. Bror förekommer även i långform och här är
det snarare skribenten (och möjligen urvalsperioden) som avgör valet. Aurore
använder bror medan Maria brukar broder. I kapitelinledningen tog jag upp
smeknamn som en närhetsmarkör. I denna samling förekommer dock smek-
namn mycket sparsamt (Mutterschen från Axel till mamman Brita och gumma
från Axel till Sophie). 

Den vanligaste formen av fritt konstruerat tilltal är tilltalsordet föregånget av
bestämmarattribut och adjektivattribut, t.ex. min älskade Maria. Näst vanligas-
te sätt att konstruera fria tilltal är med ett adjektivattribut före tilltalsordet.
Mindre vanlig är konstruktionen med endast bestämmarattribut före tilltalsor-
det, t.ex. min Axel. Denna senare konstruktionstyp används i stort sett bara av
Brita, Aurore och Axel. Den vanligaste formen av konstruktion (se ovan) kan
generellt betraktas som en omarkerad form men det finns även viss individuell
variation i preferenserna av vad jag uppfattar som neutrala konstruktionstyper.
Sophie använder t.ex. ofta adjektivattributet goda före tilltalsordet till Aurore.
Konstruktionen bestämmarattribut före tilltalsord (se ovan) får betraktas som
en närhetsmarkör för att markera innerlighet eller för att dämpa kritik (se t.ex.
8.5.3 i redogörelsen för Axels tilltalsskick).

Även om bilden av de attributiva bestämningarnas användning i relation till
vem tilltalen ägnas inte är entydig tycker jag att bruket överensstämmer med
det man förväntar sig utifrån den bild av familjen som framträder vid läsning
av breven. Aurore stod i en symmetrisk relation till både brodern och svä-
gerskan. Till brodern konstrueras dock tilltalen oftare med bestämmarattribut
och tilltalsord än till svägerskan som oftare tilltalas med den omarkerade höv-
lighetsformen med både bestämmarattribut och adjektivattribut. Detta förhål-
lande återspeglar troligen att Aurore stod i ett närmare förhållande till brodern
än till svägerskan. Att svägerskorna i brev till varandra också använder utbygg-
da typer av konstruktioner (mer än två attribut) kan ses som ett ytterligare be-
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lägg för att deras förhållande hade ett större inslag av respekt. De vinnlade sig
om att språkligt betyga vänskap.

Huruvida kära som ensamt attribut före tilltalsordet är en markör för negativ
attityd är svårt att entydigt besvara. Visserligen pekar användningen mot att
konstruktionen hänger ihop med kontexter där skribenten uttrycker kritik, irri-
tation eller ironi mot mottagaren (se t.ex. 8.5.4 i redogörelsen för Sophies till-
talsskick) men i Marias brev till Axel d.y. är denna konstruktionstyp den nor-
mala, oavsett funktion. En slutsats kanske ändå är att kära kan användas för att
markera en neutral eller negativ hållning, däremot inte för att markera instäm-
mande eller entusiasm.

I delundersökningen har jag gjort ett försök att klassificera de fria tilltalen
efter vilken funktion de har att stödja specifika språkhandlingar. Vägledande
har varit att välja en indelningsgrund som kan fånga upp det som har särskilt
intresse för brevet som genre. En hypotes jag velat pröva är att det fria tilltalet
används specifikt för att stödja olika språkhandlingar. Lockande att studera är
här frågan om tilltalets dialogiska funktion. Av resultaten är det möjligt att ur-
skilja några tydliga linjer. Den största andelen fria tilltal, närmare 60 %, an-
vänds i för brevgenren konventionella sammanhang som att säga adjö, tacka,
rikta välgångsönskningar, alltså språkhandlingar som kan samlas under be-
teckningen expressiver. Tilltal som stödmarkörer åt språkhandlingar som kan
sorteras under beteckningen direktiver utgör ca 25 % av det sammanlagda an-
talet fria tilltal. En del av dessa förekommer i samband med böner eller önsk-
ningar riktade till adressaten och är alltså inte styrande i någon reell mening.
En grupp fria tilltal som nu utgör drygt 15 % av det totala antalet (men hade
kunnat vara större med andra indelningsgrunder) är den där tilltalet har en text-
strukturerande funktion. 

Det fria tilltalet strös alltså inte in hur som helst i brevtexterna utan har en
specifik funktion. De två senare grupperna, tilltal i samband med direktiver och
tilltal med textstrukturerande funktion, kan ses som de egentliga dialogiska till-
talen. De utör alltså tillsammans 40 % av de fria tilltalen och tilltalets dialogis-
ka funktion kan därför ses som betydande.

Liksom tilltalets form, alltså vilka tilltalsord som används och hur tilltalsor-
den byggs ut med bestämningar, kan relateras till de sociala relationerna, kan
denna aspekt även läggas på tilltalets funktion. Resultatet är det förväntade ut-
ifrån statusrelationerna i en familj. Tilltal som stödmarkörer åt direktiver, som
innebär möjliga ansiktshot, används asymmetriskt från förälder till barn och i
de symmetriska relationerna.

Det fria tilltalet är ju inte grammatisk nödvändigt, och jag har därför frågat
mig om det i stället kan betraktas som en markör för en engagerad, nära stil.
De skribenter man uppfattar som de mest känslosamma (Aurore, den unga
Sophie och Maria) är också de som använder det fria tilltalet i störst utsträck-
ning. Den specifika funktionen att tillsammans med en interjektion ge uttryck
för en känsla är dock inte framträdande utan det fria tilltalets expressiva funk-
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tion kommer oftast till uttryck i brevavslutningar, vid välgångsönskningar,
tack och ursäkter, som nämndes ovan. Kanske kan man se bruket att använda
fritt tilltal i expressiva sammanhang som ett sätt att göra konventionella
hövlighetsstrategier mer personliga. En sådan tolkning motsäger inte att det
fria tilltalet hör ihop med en engagerad stil men öppnar också för möjligheten
att det handlar om ett något konstlat engagemang. Lika väl som expressivitet
kan tyda på engagemang så innebär tilltal med direktiv funktion att man intres-
serar sig för adressaten, att man vill och vågar ge uttryck för t.ex. kritik, gå i
svaromål, ställa frågor osv. Dessa funktioner samlar också en stor grupp fria
tilltal och frågan är väl om det inte är i dessa funktioner de engagerade tilltalen
återfinns, liksom i den mindre gruppen textstrukturerande tilltal.
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9. Sammanfattning och diskussion

Avhandlingens syfte har varit att utifrån en bevarad brevsamling analysera en
familjs brevväxling och brevskrivning som vardaglig och social aktivitet. Den
teoretiska ram jag arbetat utifrån är kommunikationsetnografisk. Valet att be-
lysa materialet med hjälp av en teoribildning som sätter språkanvändaren och
hennes vardag i fokus har inneburit att jag kunnat betrakta den enskilde indivi-
dens agerande som skribent och brevväxlare i ett socialt sammanhang och att
jag utifrån de olika brevrelationerna inom familjen fått möjlighet att belysa
brevväxlingen och brevskrivningen på en generellare nivå, som en typ av
skriftlig aktivitet eller praktik. Utgångspunkten för undersökningen har varit
situationen såsom den gestaltade sig på både samhällsnivå och i den konkreta
skrivsituationen. I detta slutkapitel redovisar och diskuterar jag de olika delre-
sultaten utifrån den modell om skriftlighet som presenterades i kapitel 3. Inled-
ningsvis tar jag upp de resultat som kan kopplas till brevskrivningen i relation
till språkbruksbetingelser på samhällsnivå. Därefter kopplar jag tillbaka till
omständigheter i den konkreta skrivsituationen och de olika familjemedlem-
marnas agerande som skribenter och brevmottagare. Kapitlets tredje del bely-
ser resultaten av främst de språkliga delundersökningarna, dels frågan om
muntlighet i brev, dels språkbruket som en del av en konventionaliseringspro-
cess. Slutligen kommenterar jag kortfattat resultaten utifrån ett familjeperspek-
tiv.

9.1 Brevskrivningens materiella och ideologiska 
förutsättningar

Utvecklingen mot ett industriellt samhälle innebar att förutsättningarna för
brevväxling och brevskrivande förändrades dramatiskt under första halvan av
1800-talet (se avsnitt 3.4.1). Pappersindustrins framväxt innebar både att kva-
liteten på papper förändrades (eftersom man började använda trämassa) och att
det växte fram en enighet i fråga om pappersformat. Kommunikationerna för-
bättrades successivt och postverkets roll och organisation utvecklades, vilket
innebar att det blev både enklare, snabbare och billigare att skicka post. 

Den brevsamling jag arbetat med lämpar sig väl för att illustrera dessa för-
ändrade förutsättningar (se avsnitt 5.1). Under hela den undersökta perioden
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(1824–1868) fungerar postens avgång som övergripande rutinskapare för brev-
skrivningen, i alla fall på landsbygden, där brev som skulle skickas hämtades
speciella tider. I städerna levererades post redan under den första undersök-
ningsperioden (1824–1828) två gånger om dagen och avgångarna blev fler allt-
eftersom postnätet byggdes ut och började trafikeras mer. När Brita, som
brevväxlade med Axel under hans Noresundstid, skulle skicka brev till sonen
kunde hon vanligen välja mellan två dagar i veckan. När Axel trettio år senare
skickade brev till sina söner i Uppsala från Stockholm kunde han göra det dag-
ligen.

Pappersformaten pekar mot en standardisering (se avsnitt 6.1). I den tidigare
delen av samlingen dominerar ett format som närmast motsvarar 2/3 A4 ovikt
eller vikt. Det dominerande formatet i den senare delen av samlingen är vad jag
kallat stor oktav, vilket motsvarar en A4 halverad på bredden. Papperet i den
senare delen av samlingen är också betydligt lättare, tunnare och slätare, vilket
beror på att råmaterialet är trämassa och inte som tidigare linnelump.

Inte bara de materiella betingelserna förändrades under första halvan av
1800-talet. Även på ett ideologiskt plan är den första delen av seklet en bryt-
ningstid. Inom skol- och universitetsvärlden märks detta i konflikten mellan
det klassiska latinbaserade bildningsidealet och ett liberalt nyttobetonat ideal
som ville ge de naturvetenskapliga ämnena större plats. I hemsfären och i sam-
hället började dragkampen mellan kyrka och liberalism. 

Pojkar hade tillgång till läroverks- och universitetsutbildning. Visserligen
var det fortfarande en mycket latinpåverkad skola men med öppningar eller
möjligheter mot det nya vetenskapssamhället och därmed mot andra typer av
texter och språkliga ideal. Flickor var nästan uteslutande hänvisade till hem-
undervisning och utestängda från högre utbildning. Målsättningen med
svenskämnet visar också att olika delar av ämnet betonades för pojkar och
flickor: för pojkarna struktur och disposition och för flickorna ett mer skapande
uttryck. Vilken språklig repertoar skaffade sig ungdomar under dessa betingel-
ser? Det är givetvis svårt att från en sådan generell nivå som utbildningsideal
och vad som skrivits om läroplaner och läroböcker kunna sluta sig till vad en
enskild brevskribent hade med sig i bagaget och följande resonemang får där-
för betraktas med försiktighet.

På ett lexiko-grammatiskt plan kan kvinnornas språk i detta material gene-
rellt sett beskrivas som enklare, och det är vad man förväntar sig. Menings-
byggnaden är okomplicerad med en hög grad av samordning. Kvinnorna an-
vänder inte heller böjningsmönster som hör ihop med formellare stil (frånsett
viss påverkan från religiösa texter) i samma utsträckning som materialets hu-
vudman Axel. Kvinnorna brukar också talspråkliga ord i större omfattning. I
den tidigare delen av materialet indikerar kvinnornas sätt att markera eller sna-
rare inte markera styckeindelning möjligen en vilja till en mer ledig stil. Kvin-
norna är också de som använder det fria tilltalet flitigast. Samtidigt får man
komma ihåg att skribenterna är representerade i endast en genre och det kan
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därför vara svårt att veta vad som beror på ett brevspråksideal, som ju framhäv-
de det naturliga, och vad som handlar om bristande skriftspråkskompetens.

På ett annat plan är kvinnorna tvärtom mer formella eller strikta. Ett något
överraskande resultat är att kvinnorna använder många stilmedel och även ord-
grupper, som kan föras till en kyrklig sfär. Perspektivet brevroller visade sig
vara fruktbart att belysa detta förhållande med. För kvinnorna, speciellt i unga
år, verkar det ha varit viktigt att framställa sig själv som dygdig, kristen kvinna.
Speciellt märkbart är det hos de kvinnor som inte stod i en så nära relation till
varandra, alltså Aurore och Sophie, men också hos Maria i det senare urvalet,
då hon var tonåring. Det här för med sig ett språkbruk som i vissa partier och
på vissa språkliga plan tvärtemot att vara ledigt framstår som högstämt. Detta
resultat går alltså emot Lomans iakttagelse utifrån ett brevmaterial (se avsnitt
2.1) att det är männen som har benägenhet att skriva utifrån en utmejslad social
roll som resulterar i ett formellare språkbruk medan kvinnorna var friare i sitt
uttryck. I mitt material är det männen som tar ut svängarna språkligt, prövar
olika typer av stilar och som har större benägenhet att skämta. 

Burman (1998:162 f.) beskriver brevstilen i brev från Almqvists mamma
Brite Louise och hennes syster Gustafva. Brite Louise har, hävdar Burman, en
värdigare och moderligare brevstil än Gustafva. Burman menar att detta kan
förklaras av de kvinnoroller de skrev utifrån. Gustafva var gift men barnlös och
kunde kanske därför behålla en tonårsflickas stil medan Brite Louise i kraft av
modersrollen skrev utifrån ett annat register. I mitt material finns två kvinnor
som passar väl att jämföra dessa iakttagelser med, nämligen Aurore och So-
phie. Aurores språkbruk skiljer sig mycket mellan de två urval hon är represen-
terad i, eftersom hon framstår som livfull och spontan i det första medan hon i
det andra urvalet framstår som känslig och religiöst stämd. Kanhända kan för-
utom ålder också Aurores sociala position spela roll för skillnaden i brevstil
mellan de två urvalen. Precis som Gustafva var Aurore i det första urvalet gift
men hon hade inga barn. I det senare urvalet är hon änka. Förutom att det inne-
bar en osäker social position i 1800-talssamhället fanns kanske en större benä-
genhet att ta på sig den mogna, fromma kvinnans roll. Sophie är i urvalet 36/
37 i ungefär samma ålder som Aurore var i urvalet 24/25. Den beskrivning
Burman (a.a. s. 162) gör om Brite Louises brev stämmer väl på Sophies: »Hela
familjen blir innebyggare i ett diminutivt dockskåp». Breven kretsar kring be-
skrivningar av barnen och Sophies egna känslor. Förutom det hövliga drag som
jag lyft fram i brevväxlingen mellan Sophie och Aurore och kopplat till att
Sophie och Aurore vinnlade sig om att betyga vänskap, kan Sophies moders-
roll ge en ytterligare dimension till brevstilen. Humor i torr förpackning möter
hos Sophie i det sista urvalet. Kanhända kunde hon då i kraft av att vara en
etablerad mogen kvinna kosta på sig ironier. Den lakoniska stilen är också
kännetecknande för Brita som var i ungefär samma ålder när hon skrev breven
i urvalet 24/25 som Sophie var i urvalet 56/57, och som också skrev i rollen
som mamma. I alla händelser visar resultaten på vikten av att ta hänsyn till kul-
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turella omständigheter och sociala förutsättningar i situationen, alltså väga in i
vilken relation de skrivande står till varandra. 

Resultaten av undersökningen av brevet som fysiskt objekt visar också att
genusperspektivet kan vara intressant. Kvinnorna är de som använde små for-
mat (i den begränsade utsträckning sådana alls kommer till användning) och
kvinnorna (förutom Brita) är de som skriver smått. Kvinnorna är också de som
skriver de längsta breven. Det här kan vara försiktiga indikationer på hövlig-
hetsstrategier som att inte framhäva sig själv och att visa artighet genom att
skriva långt.

9.2 Skrivsituation och textanvändning

En målsättning med avhandlingen har varit att försöka förstå de konkreta be-
tingelserna för brevkommunikationen, både på avsändar- och mottagarsidan.
De frågor jag ställt i denna del av undersökningen handlar både om den kon-
kreta skrivsituationen för den enskilde skribenten och mottagandesituationen
för brevets adressat. Jag har ställt mig frågan om det utifrån familjemedlem-
marnas enskilda skrivande går att sluta sig till ett mönster inom familjen. Här
har jag kommit in på bl.a. syftet med brevskrivningen, öppenhet, rutin, plane-
ring, noggrannhet, och undersökningen har inkluderat dels den samlade brev-
växlingen, dels närläsning av breven.

I den inledande delen av avhandlingen diskuterade jag några faktorer man
bör hålla i minnet när man betraktar brevet på textanvändningsnivå. En väsent-
lig fråga är givetvis varför skribenterna skrev brev. Jag förde i de inledande re-
sonemangen fram (se avsnitt 3.4.3) att det privata brevet nog får betraktas som
mångfunktionellt och att det kan vara svårt att rangordna funktioner. För att få
en mer exakt bild av vilka syften brevskrivningen har skulle ha behövts en
innehållsanalys, men redan av upprepade genomläsningar av breven, meta-
kommentarer om brevskrivning och det mönster som framträder i brevväx-
lingen framgår att syftet att upprätthålla en brevväxling är framträdande i sig
självt liksom att förmedla nyheter. 

En annan fråga jag diskuterade inledningsvis är den om öppenheten i kom-
munikationen (se avsnitt 3.4.4). Jag visade på att brevet nog fick betraktas som
en öppen text inom privatsfären. Resultaten av undersökningen ger stöd för
tanken om privatbrevet som en för alla i familjen tillgänglig text att läsa. Detta
resultat är alltså i linje med iakttagelser som tidigare gjorts. Det visade sig att
brevet var en öppen kommunikationskälla även på avsändarsidan, eftersom det
ofta finns text tillfogad i breven som är av annan hand än avsändarens. 

Postens avgång verkar ha gett de yttre ramarna för brevskrivningens organi-
serande. Inom dessa ramar verkar skribenterna ha skrivit breven i nära anslut-
ning till postens avgång. Det kan givetvis vara ett resultat av ett allmänmänsk-
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ligt förhållande att vänta till sista stund med det man gör men jag har velat lyfta
fram nyhetsvärdet som en förklarande faktor. Eftersom brevet var den enda
kommunikationsformen är det sannolikt att man också eftersträvade att de brev
man skickade skulle ha ett högt nyhetsvärde. Hämtades posten på morgonen
eller förmiddagen och man ville utnyttja dagsljuset blev det naturligt att förfat-
ta brevet samma morgon som det hämtades. Ett annat tecken på att brevskriv-
ningen var rutinartad är att merparten av breven har ungefär lika stor text-
mängd. Den ligger runt 500 ord. Givetvis finns en del riktigt långa brev, liksom
några som är mer att betrakta som hastigt skrivna lappar men dessa brev verkar
ha varit skrivna under speciella betingelser, de förra på resor och de senare då
man hade något speciellt på hjärtat. Ett ytterligare belägg för detta rutinartade
förhållande är att det syns en strävan hos skribenterna att fylla ut hela brevark.

Breven förefaller verkligen ha skrivits i vardagen bland andra familjemed-
lemmar och med påhälsningar som avbrott. I den samling jag arbetat med
framträder brevskrivningen med få undantag inte som den exklusiva, solitära
verksamhet som bl.a. illustrationer från den aktuella tiden ger intryck av. Ett
sätt att få ett konkret mått på hur planerad brevskrivningen kan tänkas ha varit,
både i form av hur mycket tid som avsattes och i form av noggrannhet, är att
studera textens utformning i lätt iakttagbara kategorier som synbara redige-
ringar i form av tillägg, understrykningar och ändringar. Det sammanlagda an-
talet redigeringar i materialet uppgår till 1,2 % (räknat på andelen berörda ord
av brevens hela ordmängd). Av dessa utgörs 49 % av understrykningar, som
tvärtemot att vara tecken på hast vittnar om att skribenten velat poängtera nå-
got. Tillägg av ord eller ordgrupper motsvarar 17 % av det totala antalet redi-
geringar och denna kategori vittnar också om att texten är efterarbetad. En upp-
delning mellan syntaktiskt nödvändiga tillägg och fakultativa tillägg (t.ex. ge-
nom en attributiv bestämning eller en innehållslig precisering) skulle blottläg-
ga en skillnad mellan text tillkommen i hast och stilistiskt bearbetad, men så
långt sträcker sig inte denna undersökning. Det är svårt att säga huruvida an-
delen ändringar av pennföringen, som omfattar 34 % av antalet redigeringar,
är stor eller liten i relation till den totala textmängden eftersom jag inte har nå-
got jämförelsematerial. I materialet finns få orättade felskrivningar. Att döma
av variationen i handstilarnas utformning kan man säga att det rör sig om
bruksskrift. Däremot är det svårt att sluta sig till huruvida en skribent haft
bråttom. Med tanke på hur många brev som skrevs, familjemedlemmarna för-
fattade ju brev även utanför familjekretsen, verkar det ändå inte troligt att skri-
benterna avsatte någon längre stund för planering av brevinnehåll och disposi-
tion, vilket också metakommentarer om de inblandade personernas brevskriv-
ning vittnar om.
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9.3 Brevspråket 

I de språkliga delundersökningarna har jag undersökt aspekter som dels kan
knytas till privatbrevet som en vardaglig text, skriven i en situation som har
många muntliga inslag, dels aspekter som handlar om språkbruket i relation till
de sociala positionerna inom familjen. Jag har därför ställt frågor som handlar
om på vilket eller vilka sätt och på vilka språkliga plan privatbrevet är tal-
språkspåverkat och uttryck för muntlighet, t.ex. vad gäller hur noggranna eller
slarviga skribenterna är och om och på vilket sätt det finns spår av hur planerad
brevskrivningen kan tänkas ha varit. På ett övergripande plan kan dessa aspek-
ter knytas till frågan om privatbrevet som exempel på en informell text och till
dimensionerna status och närhet. Undersökningen har varit brett upplagd och
resultaten är mångfasetterade. Begreppet muntlighet är i sig svårutrett och
svåranvänt (se avsnitt 3.4.5). Mitt material omfattar sju personer i tre genera-
tioner med olika skriftspråklig kompetens, troligen också olika brevideal.
Dessutom sträcker sig materialet över en tid då skriftspråket uppnår en stadga
men då samtidigt konservativa strömningar har noterats. I följande två delav-
snitt sammanfattar och diskuterar jag resultaten dels utifrån olika typer av
muntlighet, dels utifrån ett konventionaliseringsperspektiv.

9.3.1 Muntlighet i breven

Brev är en utvecklad typ av text som representerar en i skriftspråket klart för-
ankrad genre. Att de brev som ingått i denna undersökning är väl sammanhäng-
ande, välformulerade och fungerar som självbärande texter lösgjorda från
situationen de skrevs i även efter närmare 200 år, är ett uttryck för detta. På vil-
ket sätt och i vilken utsträckning är de muntliga? I avsnitt 3.4.5 redogjorde jag
för olika sätt att se på begreppet muntlighet i text. Jag lyfte där fram muntlighet
betraktad som en talspråksnära stil på lexiko-grammatisk nivå, muntlighet som
drag av spontant talspråk och muntlighet som dialogiskhet. Jag anknyter nedan
undersökningens resultat till detta resonemang.

Breven skrevs mellan olika vardagsbestyr, bland andra medlemmar i hushål-
let. Brevtexterna var också öppna för andra än skribenten (se ovan och avsnitt
3.4.4). Den privata brevskrivningen försiggick alltså i en miljö med många
muntliga inslag. Att skribenterna hade ett ledigt förhållningssätt till brevtexten
visas av att breven har synbara redigeringar. Säkert finns i den inomfamiljära
brevskrivningen stor tolerans mot osnygga texter. Skribenterna drog sig inte
heller för att skriva i marginalerna. 

Innehållsmässigt pekar breven mot vardaglighet. Brevskildringarna rör mes-
tadels närmiljön. Vad som händer i omvärlden eller i Sverige vid den aktuella
tiden ges det bara sparsamt direkta upplysningar om. Givetvis kan man utläsa
en mängd information om t.ex. samhälleliga förhållanden, inte minst om epi-
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demier i den tidigare delen av materialet och om ståndsriksdagens upplösning
i den senare, men detta antyds indirekt i ämnen som rör familjens eller vänners
förhållanden. Spörsmål om sedlighet eller det borgerliga livets grundvalar
framskymtar ibland. Exempel på moralfilosofiska spörsmål är när Axel d.y. i
brev till systern argumenterar om djurs värde i förhållande till människan. Äm-
nena är annars, med undantag för de religiösa resonemangen om dygd och rätt-
färdighet, tämligen vardagliga. Stor plats i breven tas upp av praktiska spörs-
mål om hushållets ekonomi, frågor om kläder, mat, resor och arbete. En socialt
inriktad interaktion är också tydlig på så sätt att stort utrymme tas upp av re-
dogörelser för påhälsningar och vidareförmedling av information och anekdo-
ter om släktingar och vänner. Sådant som kan tolkas i termer av inomfamiljära
strategier är det myckna skvaller som förekommer samt återgivning av roliga
historier.

På en övergripande textnivå kan man se ett muntligt drag i sättet att hantera
ämnesövergångar. Hos Brita, Aurore och Sophie finns sporadiska grafiska
markeringar av ämnesövergångar. Det kan tolkas som att de inte förmår skilja
på ämnen på ett konsekvent sätt. En troligare anledning är att de med associa-
tiva språkligt men inte grafiskt markerade övergångar skapar en mer flytande
stil, som ger ett till synes oöverlagt, muntligt intryck. Både Aurore och Sophie
uppvisar dock i sina tidiga brev en mer konsekvent grafisk markering av nytt
stycke och mot bakgrund av i alla fall Aurores förhållningssätt till genren i sina
sena brev är denna avvikelse från ett förväntat bruk begriplig, eftersom hon i
sina sena brev är långt mer expressiv och högstämd än i de tidiga. I den tidigare
delen av materialet fungerar tankstrecket i större utsträckning ensamt som mar-
kör för ämnes- eller delämnesövergångar men tankstrecket har hos speciellt
Aurore i urvalet 36/37 en tydligt expressiv funktion på så sätt att det hjälper till
att dramatisera innehållet.

På lexiko-grammatisk nivå har jag undersökt en del språkdrag. Menings-
byggnaden har fått en begränsad utredning och resultaten är de förväntade.
Överlag får man nog betrakta meningsbyggnaden som tämligen enkel. Funda-
menten är i regel korta och graden av samordning är hög. Olika typer av adver-
bial används ofta i fundamenten där de har en textstrukturerande funktion.
Männen i materialet har dock en mer skriftspråklig syntax (se nedan). De unga
kvinnorna är de som har en med dagens ögon bristfällig interpunktion och de
använder satsradning flitigt. 

På ordnivå har jag bl.a. tittat på användningen av reducerade ordformer. Be-
läggen på kortformer, som dar, sa, rå, nånsin, är få och i den mån de används
är det i respektive skribents tidigare urval. Släktskapsbeteckningar som mor
och bror finns i en familjebrevväxling naturligt nog i ganska många belägg,
och de skrivs till övervägande del i kort form. Beträffande valet av lång eller
kort form hos de frekventa orden hava och bliva ökar dock antalet långformer
i infinitiv och presens pluralis (se nedan). 

Förkortningar används i 1–2 % av respektive skribents del av ordmassan.
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Att användningen av förkortningar pekar mot ett ledigt förhållningssätt till
skriften visas av att skribenterna utöver standardförkortningar av den typ vi i
dag använder av typen t.ex., även frekvent förkortar ord vid tilltal och omtal,
t.ex. mama, trots att de innebär bara en marginell rums- och tidsbesparing.

Substantiv med variantformer som ger en ledig prägel, här illustrerade med
exempelorden rummena, sommarn, uppträder med spridda belägg främst i den
tidigare delen av materialet. Ett mer kontextbetingat böjningsmönster som
förknippas med formellare eller mer högstämt språk är bl.a. äldre former i
imperativ och konjunktiv, liksom pluralböjning av det finita verbet i både
första, andra och tredje person. Dessa mönster tillämpas dock inte alls kon-
sekvent.

I det tidigaste urvalet finns exempel på en mer genomgående uttalspåverkad
stavning. Dit hör stavningarna feck, geck och t.ex. skortor. Annan uttalspåver-
kad stavning uppträder i spridda belägg hos Aurore, Sophie och Maria. 

Motsvarigheten till för spontant talspråk typiska drag som felsägningar, änd-
ringar, avbrott och utelämning av viktiga satsled är få. Det finns få orättade fel-
skrivningar. Avbrott kan förekomma på ett makroplan på så sätt att skribenter-
na redogör för att de tillfälligt eller för dagen upphör med skrivandet men där-
emot finns inte något uppenbart exempel på att en skribent inte har avslutat en
mening eller ett ord. Ändringarna är rätt många i relation till andra typer av re-
digeringar. De kan ju vara exempel på att en skribent ändrat sig i själva skriv-
tillfället men de kan också vittna om att skribenten i efterhand gått igenom sin
text, vilket ju tvärtom är en typiskt skriftspråklig aktivitet. Hur skribenten ar-
betat i det enskilda fallet ger texterna ingen upplysning om. 

Den form av muntlighet som kanske närmast förknippas med brevgenren är
den som handlar om olika former av dialogiskhet. Den samling jag arbetat med
illustrerar ganska väl tanken på själva brevväxlingen som en övergripande
form av samtal i skrift, eftersom samlingen under vissa perioder är tät, brev-
växlingen reciprok och breven skrivna verkligen växelvis (se t.ex. avsnitt
5.1.3). Samtidigt vittnar samlingens sammansättning på svagheten i resone-
manget om brevväxling som dialog på ett makroplan (som jag också berörde i
avsnitt 3.4.5) eftersom brevskrivningen i vissa relationer var mycket ensidig,
dvs. den ena parten stod för merparten av breven, men trots det fortgick korre-
spondensen. En innehållsmässig dialogiskhet faller sig naturlig i en familje-
brevväxling eftersom brevet användes för att ombesörja praktiska bestyr som
att be om pengar, diskutera hushållets utgifter, ge uppdrag om kläder som be-
hövde lagas, argumentera om barnens uppfostran osv. Någon systematisk ge-
nomgång av materialet på innehållsnivå har inte gjorts och det är därför svårt
att säga i vilken utsträckning ett ämne återkommer i en skribents olika brev och
i vilken mån ämnesresponser förekommer. I snart sagt varje brev finns någon
form av återkoppling i form av tack, kommentarer, tillrättalägganden. Däremot
är intrycket efter många läsningar av breven att regelrätta diskussioner som
sträcker sig över flera brev inte är vanliga. Ett exempel finns i brevbilagan
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(mellan Axel d.y. och systern Maria, exempelbrev a5 resp. M5). På ett form-
mässigt och stilistiskt plan har t.ex. frågor, utrop och tilltal en dialogisk funk-
tion eller i varje fall funktionen att ge en illusion om dialog eller närhet. I denna
undersökning har tilltalsskicket studerats närmare. Mindre än hälften av samt-
liga tilltal i materialet är fritt konstruerade, dvs. behövs inte för den syntaktiska
fullständigheten. I dessa tilltal finns därför en potential till att markera en dia-
logiskhet som skulle vara naturlig i ett samtal. Egentligen är det dock få av
dessa tilltal som har en reell dialogisk funktion, t.ex. genom att förekomma i
samband med uppmaningar eller för att signalera att man börjar skriva om nå-
got nytt ämne. Många av de fria tilltalen har expressiv funktion och används i
för brevgenren konventionella sammanhang som att tacka eller säga adjö. De
fria tilltalen används också i olika stor omfattning. De kvinnor som är mest ex-
pressiva och hövliga är också de som använder det fria tilltalet i störst utsträck-
ning, vilket talar för att det fria tilltalet är en stilmarkör med syfte att markera
eller fingera närhet.

9.3.2 Textkonvention och skriftspråkets konventionalisering

Axel, som kan följas under alla fyra urvalsperioderna, har en ledigare menings-
byggnad i det tidigare urvalet än i de senare. Axel har också ett mer utvecklat,
om än inte konsekvent genomfört, böjningsmönster i de urval som följer efter
det första. Hans handstil i de senare breven pekar också mot ett äldre ideal. Om
dessa förhållanden beror på brevspråksideal, skriftspråklig kompetens eller en
mer allmän skriftspråkutveckling, att resultaten alltså skulle ge stöd för tanken
på att skriftspråket under första halvan av 1800-talet återgår till en konservati-
vare eller mer gammaldags ordning, är svårt att säga. Den unge Axel skolades
troligen in i ett sätt att skriva brev som bar spår av 1700-talets konversanta
ideal (som hans mammas brev kan ses som ett exempel på). Med ökad ålder
och mer erfarenhet från andra skriftspråksgenrer blev han kanske mer »skrift-
språklig» med påföljd att andra språkdrag flöt in i breven. Aurores och Sophies
sätt att hantera meningsbyggnad och interpunktion i deras respektive tidiga
brev kan tyda på en mer begränsad repertoar men kan också, liksom sättet att
hantera ämnesövergångar, bero på att de strävade efter ett annat mål, nämligen
att skriva naturligt. Att skriftspråket blev formellare närmare mitten av
1800-talet kan språkbruket hos barnen Maria, Axel d.y. och Oscar ge stöd för.
När Axels söner är i tonåren trettio år senare än Axel själv var tonåring, har de
en mer utpräglat skriftspråklig syntax än Axel hade som ung. Maria har som
ung kvinna en visserligen enkel men korrekt meningsbyggnad och hanterar
t.ex. styckeindelning på dagens vis. 

Det ligger utanför undersökningens ram att försöka ge svar på vilken typ av
språklig förändring materialet visar, om det alltså handlar om förändring i
skenbar eller reell tid. I resterande delen av detta avsnitt vill jag ändå samman-
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fatta resultaten för några enskilda text- och språkdrag med hela undersöknings-
perioden som perspektiv.

I handstilarnas utformning kan man urskilja tre olika typer. Brita har en i
stort sett textad handstil som, förutom de smyckande dragen, ger ett modernt
intryck. Mellangenerationens handstilar har drag av ett franskklassiskt ideal
medan slutligen barnen i den tredje generationen utformar skriften på ett sätt
som mest liknar dagens humanistkursiv.

Den grafiska mall som vi igenkänner som typisk för brevet med ortangivel-
se, hälsningsfras, brevtext och avslutningsfras är gammal och förändras inte
under den undersökta perioden på annat sätt än att datumangivelsen ibland pla-
ceras efter brevtexten i den senare delen av materialet. 

Ett språkdrag i breven som kan belysa ett ideal som gärna kopplas till genren
är de franska lånorden. Det franska inslagets omfattning minskar efterhand
både på så sätt att mängden belägg och mängden i materialet nyintroducerade
ord minskar men också på så sätt att stavningen försvenskas i allt större ut-
sträckning. Egentligen är det bara hos Brita, Aurore, den tidiga Axel och i So-
phies tidiga brev som de franska ordlånen är ett tydligt inslag i brevtexterna.
Brita och Axel skiljer sig här från Aurore och Sophie på så sätt att de har ett
större inslag av verb med tydlig fransk prägel.

Styckeindelningen kan, som ovan diskuterades, användas i stilskapande syf-
te och kan därför kopplas till för brevet genrespecifika drag men bör också
kunna belysa en mer allmän utveckling. I materialet syns en ökad konsensus
om grafiskt markerad styckindelning som överensstämmer med dagens bruk,
alltså att nytt stycke markeras med indrag. Hos Axel d.y. och Oscar markeras
ofta nytt stycke också med blankrad.

Användningen av långform av infinitiv/presens pl. HAVA ökar mellan urva-
len för varje skribent, och detsamma gäller bruket av långform av infinitiv/pre-
sens pl. BLIVA, även om tendensen inte är lika stark. 

Ett ytterligare exempel på samma tendens är den rikhaltigare användningen
av ej jämfört med icke. Maria går dock mot strömmen eftersom hon har en väx-
ande andel icke. Maria uppvisar alltså en motsatt tendens gentemot övriga skri-
benter.

Typen av förkortningar som används i materialet kan bäst belysas genom att
jämföra den tidiga delen av materialet med den sena, eftersom förkortning ge-
nom kontraktion inte förekommer hos Brita eller Aurore. Skribenterna för-
kortar i mellan 1 och 2 % av ordmassan. Undantaget är Sophie som förkortar i
liten utsträckning. 

Normen för beteckningen av substantiv i bestämd form plural av typen häs-
tarne nyttjas inte av alla skribenter. Aurore använder den delvis i urvalet 24/25
men inte i urvalet 36/37. Hos Maria finns bara ett fåtal belägg. Verbböjningen
följer det gängse skriftspråksmönstret med numeruskongruens mellan predikat
och subjekt och gemensam pluralform för beteckning av 1, 2 och 3 person.
Äldre former av böjning i 1 och 2 person plural hos predikatsverbet förekom-
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mer dock med spridda belägg fr.o.m. urvalet 36/37 men med olika användning
för de skilda skribenterna. Axel använder personböjning i 1 person plural i ur-
valet 36/37 men inte senare medan Sophie använder den i urvalet 57/58. 

Ett närmande till den samtida normen om vokalkvalitetens beteckning syns
på så sätt att flera av skribenterna använder en med vår tid överensstämmande
stavning i sina respektive tidigaste urval, t.ex. människa eller särdeles, för att
sedan övergå till stavning efter då vedertaget bruk, alltså menniska, serdeles.

9.4 Familjeperspektivet

I alla delundersökningarna har jag försökt beskriva vilken inverkan familje-
medlemmarnas inbördes sociala positioner fått på brevväxlingsmönster och
språkbruk. I denna sammanfattning kunde en del av följande iakttagelser lika
gärna ha sorterats under genusperspektivet (9.1 ovan) eftersom sociala positio-
ner inom en familj som t.ex. mamma och hustru väl ingår i en mer övergripan-
de samhällsordning. Nedan vill jag dock redovisa några resultat som inte enty-
digt är kopplade till kön.

Utifrån det mönster i rutinerna för brevväxlingen som framträdde visade det
sig inte förvånande att det är skribenter med hög social position i familjen som
skrev oftare. Det visade sig också att i situationer där två familjemedlemmar
delade skrivutrymme fick den skribent som hade lägre position stå tillbaka som
skribent. Det här skapade problem för andraskribenten, eftersom det kunde
vara svårt att hitta ämnen att skriva om. Utifrån detta förhållande formulerade
jag en syn på brevrelationerna som primära och sekundära och kopplade detta
till brevfunktioner. Alla skribenter verkar ha varit viktiga för att upprätthålla
rutinen eller den rituella funktionen medan det nödvändiga meningsutbytet el-
ler den informativa funktionen i första hand åvilade de primära skribenterna.

Jag har utgått från att statusförhållanden inom familjen ger ramarna för
språkbruket men att familjemedlemmarna inom dessa ramar utvecklar mer el-
ler mindre nära band. Resultaten av undersökningen av tilltalsskicket, som är
det språkdrag som mest konkret har belysts utifrån de två dimensionerna status
och närhet, gav det förväntade resultatet i statusdimensionen, dvs. det finns
inga brott mot en förväntad norm. På andra språkliga plan är detta förhållande
också synbart. Breven från föräldrar till barn innehåller en hel del uppma-
ningar, förmaningar och uppfostrande element medan förfrågningar om t.ex.
pengar, mat och kläder från barnen framställs i ödmjuka ordalag. Speciellt syn-
ligt i relationen mellan Maria och pappan Axel är omtanken om pappans välbe-
finnande. I breven till barnen när de var små anpassas också ämnessfärerna för
att passa ett barn. En tendens till mer läslig handstil finner man i Axels brev till
barnen i jämförelse med brev till hustrun.

I de formellt sett jämlika relationerna fanns utrymme för missnöje, vilket är



180

tydligt i breven från Sophie till Axel i urvalet 57/58. I exempelbrevet a5 finns
också ett synnerligen oförskämt brevparti i ett brev från Axel d.y. till systern
Maria.

Mellan syskonen Maria och Oscar, och Maria och Axel d.y. finns en del drag
som möjligen kan tolkas i ljuset av ett otydligt statusförhållande. I brev från
Maria till Axel d.y. under de yngre tonåren finns både en kamratlig ton och en
något förnumstig. Maria var på väg att bli vuxen och kanske kände hon ett an-
nat ansvar som skribent samtidigt som hon var Axels kamrat. Oscar, som var
betydligt yngre än Maria, visar samma osäkerhet, bl.a. i tilltalsskicket. Han an-
vänder ofta Maria utan attributiva bestämningar som tilltal i stället för du, vil-
ket kan ses som en indikation på större hövlighet. 

Närhetsdimensionen är svårare att komma åt eftersom den inte tar mönster
från en samhällsordning. Vad ytterligare gäller tilltalsskicket kan närhets-
dimensionen belysas både utifrån mängden tilltal och utifrån konstruktionen av
tilltalet. Brita använder i stort sett inte alls det fria tilltalet till sonen Axel men
har däremot den största mängden bundna tilltal. Hon vänder sig direkt till so-
nen och talar om saker som rör hans förhållanden. På ett innehållsmässigt plan
visar hon alltså sonen stor närhet men behöver inte markera den genom att strö
in fria tilltal.

Man kan jämföra Britas bruk av tilltal med Aurores i relationen till svägers-
kan Sophie. På ett formellt plan var kvinnorna jämlika men Sophie var yngre
än Aurore och dessutom ny i familjen. I brevväxlingen mellan svägerskorna
syns en strävan hos båda skribenterna att markera en för den tiden gångbar so-
cial roll som kvinna. Breven är rika på hövlighetsstrategier, t.ex. genom att be-
tyga vänskap och ge förtroenden. Breven har också jämförelsevis många fria
tilltal. Att det rör sig om en lite konstlad närhetsmarkering visas av att Aurore
oftare använder min som ensamt attribut före tilltalsordet till Axel än till So-
phie, t.ex. min Axel, vilket jag tolkar som en starkare närhetsmarkör än att pla-
cera kära mellan de två orden: min kära Sophie.

Jämför man föräldra–barnrelationer i två generationer framstår Axels och
Britas brevväxling som betydligt närmare och kamratligare än Sophies och
Axel d.y:s. Axel skämtar med mamman och kan också raljera över sig själv i
förhållandet till flickor, ett ämne som inte är omedelbart naturligt att avhandla
i korrespondens med sin mamma.
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Summary

In this dissertation, I examine the correspondence of an upper middle-class
family from the early part of the nineteenth century. My aim is to answer ques-
tions about correspondence and letter-writing as an everyday event and as a so-
cial activity. I thus have an interest in both text and context, and for this reason
I have collected my material in such a way that it has enabled me to analyse the
structure of the collected correspondence, the letter as a material object, and
foremost, the language use in the letters.

When searching for suitable material, my aim was to find a collection of cor-
respondence that occurred on the formative stages of the industrial era, in order
to be able to see in what way, for example, new methods of paper production
and more expedient means of communication influenced the way people
handled the letter as a tool for communication. Another goal was to find a col-
lection of correspondence that encompassed the family as a network rather
than the types reflecting friendship or work-related relations. A third aim was
to find a collection that was reciprocal. The Eurén-Snellmanska manuscript
collection at Uppsala University Library (UUB, G65), which has been my
main source, fulfilled all three criteria. 

The central figure of this collection is Axel Eurén (1803–1879), who was a
clergyman in Dalarna and also a member of the Swedish parliament. I have
chosen seven members of the Eurén family for my investigation, including
Axel, his mother Brita (1766–1829), his sister Aurore (1794–1838), his wife
Sophie (1810–1883), and Axel and Sophie’s children Maria (1835–1921),
Axel (1836–1917), and Oscar (1842–1862). By choosing these members I
have gathered a body of material that covers three generations. In each gener-
ation the letter-writing is reciprocal in nearly all relations (see Figure 2 in sec-
tion 4.3.1.1). 

From these seven members of the family, 2,267 letters remain. As a first step
in making the material useful I have created a database of these letters, consist-
ing of the kind of information you can glean from a letter without actually read-
ing it; namely, who has written it, to whom, when, from where, how many
pages it consists of, and in what format the paper is cut or folded. From this
database I have reconstructed a network model. In this case it is, of course, the
links in this network, i.e. the letters, that have been of primary importance. Out
of the analysis of the structure of the correspondence and meta-commentary
about letter writing abstracted from the letters, I wanted to answer questions
about how the family organised their correspondence; for example, in what
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way it was based on routine, how the members of the family adjusted to each
other as writers, and how they dealt with particular circumstances related to the
writing of the correspondence. The result of this analysis is described in chap-
ter 5 and will be summarized below. This database is also the basis of a chapter
(chapter 6) about the letter as a physical object, something I will also briefly
comment upon below.

Besides these context-related aspects of letter-writing, I have used the data-
base as an instrument for choosing my material for the study of different as-
pects of language use in the letters. From the total collection I have chosen 293
letters from four periods with an interval of ten years (1825–1826, 1836–1837,
1847–1848, 1857–1858), which covers all relationships. These letters consti-
tute a digitalized corpus that consists of approximately 160,000 words. When
creating the corpus, the goal was to find criteria that, while staying as faithful
as possible to the handwritten text, would enable me to undertake the kind of
diverse analysis that was practical only by having the material in digital form.
This has proved to be a difficult task, since the writers represent seven different
styles of handwriting and the material is collected from a period when one can
trace a conflict between modern English influences on the one hand and a more
conservative German influence on the other. The private letter also represents
a type of handwritten text that bears physical traits of informality, such as
re-editing. It is exactly this aspect that has been interesting to capture since it
can have social significance, but to find criteria for describing it has been dif-
ficult. Nevertheless, I have assembled the corpus with consideration to varia-
tion in orthographic, morphological and graphematic characteristics. I have
also added information in regards to re-editing. With this corpus as my prin-
ciple source, I have undertaken two different investigations of language use: a
structural analysis of each writer’s total sum of letters and a study of address.
Empirical studies of Swedish letters from this period are sparse; therefore there
is a need for more complete studies. Besides, when trying to capture in what
way private letters can be said to be informal or oral in style, I believe one
needs to look at the text on different levels, since informality on one level does
not necessarily correspond to informality on another level. The choice of ad-
dress is conditioned by the facts that address is regarded as a trait of orality in
letters, that address is closely connected with the dimension of status, and more
importantly in this study, that it is related to the solidarity dimension of lan-
guage use.

My principal theoretical framework has been ethnography of communica-
tion (Barton 1994, Melander & Josephson 2003). The choice to shed light upon
the material with a theory that puts the language user and her everyday activi-
ties in focus has enabled me to examine the individual as a writer and corre-
spondent within a social context. From the network of different letter-relation-
ships in the family I have been able to describe correspondence and letter-writ-
ing at a general level, as a type of everyday activity or social practice. In the
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following pages I summarize some of my results with regard to a model of lit-
eracy presented by Melander & Josephson 2003, that I have described in chap-
ter 3.

The development of an industrialized society meant that the conditions for
correspondence and letter-writing changed dramatically during the first half of
the century. The collection I have worked with is well suited to illustrating
these changes. During the whole period (1824–1868), the handling of outgoing
and incoming mail created a distinct weekly or daily routine. The family or-
ganized their letter-writing around the circumstances of this routine. Brita, who
wrote letters to her son in the 1820s, could choose from two days in a given
week for sending letters, while her son and grandchildren writing some thirty
years later could choose any day of the week in which to send correspondence. 

The paper format gradually became standardized. In the earlier part of the
collection smaller formats and the square format dominate, whereas in the lat-
ter part the size is equvalent to a folded A4 format. The paper quality is also
thinner, lighter and smoother in the latter part of the collection, which is due to
the fact that the raw-material is wood-pulp.

Not only materially, but also ideologically, the first half of the nineteenth
century was a time of transition. This is evident for instance in the existence of
different goals for educating boys and girls. Although a utilitarian ideal was be-
ginning to gain a strong foothold in the curricula of the time, Latin was still the
primary subject for boys at the secondary grammar school level, and this in
turn influenced the ways boys were taught Swedish. As a subject for girls,
Swedish was taught without reference to the Latin standard, and therefore a
more creative type of expression was promoted. It is of course difficult to con-
clude what a single writer carried with her as permanent influences from her
education and reading, especially the women in my material, who were cus-
tomarily taught at home. 

The following must therefore be said with caution. On a lexico-grammatical
level, women’s language in this material can generally be described as simpler,
which is to be expected. The syntax is uncomplicated, showing a high degree
of compound sentences. The women do not use the inflected forms of conju-
gation associated with formal style (except for religious features) to the same
degree as Axel does. The women also use words associated with informal spo-
ken language to a greater extent. A general lack of paragraphing may indicate
a more informal style. The women also most frequently use the vocative when
addressing. At the same time, one must remember that the writers are repre-
sented only in one genre. It is difficult to conclude which linguistic or graphic
features derive from ideals imparted by their education – for example the pro-
motion of a more natural expression for girls and women – and which features
relate simply to the writer’s individual competence.

In another respect, the women exhibit greater formality and conservative
style. A somewhat surprising finding is that the women use many stylistic fea-
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tures and vocabulary or expressions from the religious sphere. For a woman,
especially at young age, it seems to have been important to portray themselves
as a virtuous, Christian woman. As a consequence some aspects of their lan-
guage use are stilted. In contrast, Axel, and at least the older son, seem to be
more free in their means of expression. They play with their language, try dif-
ferent styles and make jokes more frequently. 

To conclude, the dimension of formal–informal language is interesting to
examine in relation to gender. Whereas the women’s writing at a lexico-gram-
matical level is more informal and natural in style, their need to portray them-
selves in a ‘virtuous Christian’ manner seems at the same time to promote cer-
tain kinds of formality of expression. The opposite seems to be true for men.

A gender perspective can also be applied to the results of the analysis of the
letter as a physcial object. Generally speaking, the women use smaller formats
and smaller handwriting. They furthermore write longer letters than the men.
These characteristics may indicate strategies valued by the women, such as not
unduly promoting oneself, and exhibiting politeness by spending time writing
long letters, inquiring in great detail about the recipient’s personal welfare. 

Narrowing the perspective from questions of literacy at the societal level to
considerations of how letters were used, I have asked questions about the
actual circumstances of the writers when in the act of writing as well as the cir-
cumstances of the reciever of a letter. I have dealt with questions related to the
purpose of writing, openness, planning, carefulness/accuracy and routine. One
important question is of course why family members wrote letters. In my pre-
liminary discussion I put forward a hypotheses that the letter was multi-func-
tional and that it can be difficult to rank the relative importance of the different
functions. To answer the question of purpose one has to make an analysis of
the letter content. From many readings of the letters as well as metacommen-
taries about letter-writing, it seems that merely sustaining correspondence was
itself an important purpose. Sharing and disseminating news also serve another
significant purpose. 

In my preliminary discussion I also discussed the question of whether a letter
was intended for only the addressee or if other family members were welcome
to read it. The result of my study conforms with former investigations; namely
that the letter was a source of communication that was open and public both
when it was produced and when it was read by the receiver. Many letters con-
tain parts that are written by a member of the family other than the sender, and
from commentaries in the letters it is obvious that members other than the re-
ciever read the incoming letters. This openness probably had important conse-
quences for the writer’s use of language. When knowing that individuals other
than the addressee would be reading the text, the writer was probably more
cautious in choice of language and content. 

When viewed from different perspectives, it can be seen that letter-writing
was based on routine. The timing of the outgoing mail’s departure seems to
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have given parameters for how letter-writing was organized. Within these pa-
rameters, letters were often written close to the departure time of the outgoing
mail. This can, of course, be due simply to the common behavior that one usu-
ally waits until the last minute to do things one is supposed to do. Notwith-
standing this, I have put forward a hypotheses that the writers wanted their let-
ters to contain the latest news and therefore wrote in close proximity to the de-
parture of the mail. Another sign of routine is that for the most part, the letters
in the collection have a word count around 500 words. Furthermore, the writers
strove to fill whole pages, preferably four pages rather than three, six pages
rather than five etc. 

On a textual level questions of orality and informality in language use pre-
dominate. From a lexico-grammatical perspective, traits of orality appear less
often in the latter part of the material, a result that is in line with earlier inves-
tigations. Orality as a dialogic feature is briefly commented on below. That
writers take on certain roles seem to have been the most important factor for
promoting or not promoting orality, and this of course results in one having to
consider orality on different textual levels, i.e. style, in order to be able to
answer questions about orality and informality.

Throughout the investigations I have described what impact the social posi-
tions of the family members had on correspondence and language use. Below,
I summarize some of these results. Writers with a high social position, not sur-
prisingly, wrote more frequently. In situations where two writers shared time
and space for writing, the one with lower social status had to defer to the one
with higher social status. This created problems for the “secondary writer,”
since it could be more difficult for her or him to find subjects to write about.
Because of this phenomenon, I formulated a view of the letter-relations as be-
ing distinguished between primary and secondary, and linked these categories
to both the function and aim of letter-writing. Although all of the writers seem
to have placed great importance on simply keeping up the routine of writing,
conveying news to the addressee was a duty that primarily fell on writers with
higher social status, or primary writers. 

I have presupposed that family relationships in respect to status created the
parameters for language use in family correspondence, and that family mem-
bers develop closer or looser ties within these parameters. The result of the
study of address, the feature most concretely analysed with regard to the di-
mensions of status and solidarity, gave the expected result in the status dimen-
sion, i.e. there were no exceptions to the expected norms. This condition is vis-
ible also on other levels. 

The solidarity dimension is harder to distinguish, since it doesn’t take its
form from the social order. Address can be illustrated with regard to quantity,
form and function and is interesting also with regard to the solidarity dimen-
sion. Brita doesn’t use grammatically optional address forms, so called voca-
tive, when writing to her son but has the largest amount of grammatically in-
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dispensible address forms. She turns to her son, speaks of matters that are of
concern to him. She strives to get close to him but she does not need to accen-
tuate it by adding optional address forms. This approach can be contrasted with
the letter-relationship between Aurore and Aurore’s sister-in-law Sophie. In
regard to status the two women were equals, but Sophie was considerably
younger, and although the two were aquainted at the time, they were not close
friends. Both Aurore and Sophie strive to exhibit politeness, for example by
testifying friendship and sharing confidential matters with each other. The let-
ters also have a large amount of grammatically optional address forms. That
this results in a somewhat artificial expression of closeness is seen in the way
they construct address. In letters to Sophie, Aurore constructs optional address
forms with two attributes in front of the term of address, for example min kära
Sophie ‘my dear Sophie’. In addressing her brother Axel, Aurore often uses
only the possessive in front of the term of address, min Axel ‘my Axel’ which
I regard as a stronger marker of closeness. 
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Urvalsperiod 1824–1825: 
från Brita till Axel

156 2BA001 24 01 29
(rader från Aurore; 2ÅA294)

157 2BA002 24 02 02
(rader från Aurore; 2ÅA309)

159 2BA003 24 02 09
(1 sida från Aurore; 2ÅA295)

160 2BA004 24 02 12
(1 sida från Aurore; 2ÅA296)

163 2BA005 24 02 25
164 2BA006 24 02 26
165 2BA007 24 03 01
168 2BA008 24 03 11
174 2BA009 24 04 22

(rader från Aurore; 2ÅA297)
175 2BA010 24 04 28
176 2BA011 24 05 05
180 2BA012 24 05 30
181 2BA013 24 06 03
182 2BA014 24 06 07
183 2BA015 24 06 17
184 2BA016 24 07 01
185 2BA017 24 07 15

(halv sida från Aurore; 2ÅA298)
196 2BA018 24 09 30
197 2BA019 24 10 21
198 2BA020 24 10 28

222 2BA021 25 04 28
223 2BA022 25 05 12

(1 sida från Aurore; 2ÅA299)
229 2BA023 25 11 10
230 2BA024 25 11 17
231 2BA025 25 12 01

Urvalsperiod 1824–1825: 
från Axel till Brita

2062 2AB026 24 01 31
2064 2AB027 24 02 10
2066 2AB028 24 02 26
2067 2AB029 24 03 04
2075 2AB030 24 04 28
2079 2AB031 24 05 27
2080 2AB032 24 06 07
2081 2AB033 24 06 13
2083 2AB034 24 06 24
2084 2AB035 24 07 08
2085 2AB036 24 07 15
2097 2AB037 24 10 07
2126 2AB038 25 04 26
2129 2AB039 25 05 10
2132 2AB040 25 05 20
2133 2AB041 25 05 27
2141 2AB042 25 11 15

Bilaga 1

Inskrivna och databerabetade brev ur UUB, G65

Första kolumnen avser brevnummer i samlingen. Andra kolumnen upptar de
koder som används i avhandlingen vid hänvisning i text. Teckenkombinatio-
nen tyds på följande sätt: första siffran anger decennium: 2 = 1820-talet, 3 =
1830-talet osv.; första bokstaven anger skribent: B = Brita, Å = Aurore, A =
Axel, S = Sophie, M = Maria, a = Axel d.y. samt O = Oscar; andra bokstaven
anger adressat; de tre sista siffrorna anger brevordningen i löpande och delvis
kronologisk följd i korpusen. I den tredje kolumnen redovisas brevets datering.
Kursivskrift i datumkolumnen markerar osäker datering.
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Urvalsperiod 1824–1825: 
från Aurore till Axel

624 2ÅA043 24 02 23
625 2ÅA044 24 02 06

(odaterat)
626 2ÅA045 24 03 01
627 2ÅA046 24 03 11
628 2ÅA047 24 03 25

(daterat Marie Beb. dag.)
629 2ÅA048 24 04 29
630 2ÅA049 24 06 10
631 2ÅA050 24 06 ?

(odaterat)
632 2ÅA051 24 06 23

(1 sida från R. Elfman)
633 2ÅA052 24 07 03

(halv sida från Brita; 2BA300)
634 2ÅA053 24 10 24

(odat., marg.ant. av Brita; 2BA301)
636 2ÅA054 25 05 23
637 2ÅA055 25 05 30
638 2ÅA056 25 11 24

Urvalsperiod 1824–1825: 
från Axel till Aurore

3641 2AÅ057 24 07 01
3643 2AÅ058 24 10 21
3644 2AÅ059 25 05 24
3645 2AÅ060 25 05 31
3646 2AÅ061 25 06 02
3647 2AÅ062 25 10 11
3648 2AÅ063 25 11 22
3649 2AÅ064 24 03 25

Urvalsperiod 1836–1837: 
från Aurore till Axel

694 3ÅA065 36 07 03
698 3ÅA066 36 08 14
699 3ÅA067 36 09 04
701 3ÅA068 36 09 17
702 3ÅA069 36 12 15
704 3ÅA070 36 12 28
708 3ÅA071 37 07 06
709 3ÅA072 37 07 13
710 3ÅA073 37 07 20
712 3ÅA074 37 08 27
713 3ÅA075 37 09 10

714 3ÅA076 27 09 2?

Urvalsperiod 1836–1837: 
från Aurore till Sophie

1874 3ÅS077 36 08 14
1875 3ÅS078 36 09 01
1876 3ÅS079 36 09 22
1877 3ÅS080 36 10 12
1878 3ÅS081 36 12 08
1880 3ÅS082 37 01 12
1884 3ÅS083 37 03 23
1886 3ÅS084 37 06 19
1889 3ÅS085 37 08 03
1890 3ÅS086 37 08 19
1891 3ÅS087 37 09 03
1892 3ÅS088 37 09 23
1894 3ÅS089 37 10 29

Urvalsperiod 1836–1837: 
från Axel till Aurore

3708 3AÅ090 36 06 23
3709 3AÅ091 36 07 07
3710 3AÅ092 36 07 14

(rader från Sophie; 3SÅ309)
3713 3AÅ093 36 08 04
3714 3AÅ094 36 08 11
3715 3AÅ095 36 08 29
3716 3AÅ096 36 09 08
3717 3AÅ097 36 09 13
3718 3AÅ098 36 12 10
3720 3AÅ099 36 12 22
3721 3AÅ100 36 12 29
3726 3AÅ101 37 06 26

(rader från Sophie; 3SÅ302)
3727 3AÅ102 37 07 07
3728 3AÅ103 37 07 14
3729 3AÅ104 37 07 20
3730 3AÅ105 37 07 28
3731 3AÅ106 37 08 04
3732 3AÅ107 37 08 21
3733 3AÅ108 37 08 27
3734 3AÅ109 37 09 04
3735 3AÅ110 37 09 14
3736 3AÅ111 37 09 21
3737 3AÅ112 37 11 07
3738 3AÅ113 37 11 10
3741 3AÅ114 37 12 19
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Urvalsperiod 1836–1837: 
från Sophie till Aurore

3764 3SÅ115 36 07 07
3765 3SÅ116 36 07 --
3766 3SÅ117 36 08 04
3767 3SÅ118 36 08 18
3768 3SÅ119 36 09 08
3769 3SÅ120 36 10 06
3770 3SÅ121 36 11 03
3771 3SÅ122 36 12 01
3772 3SÅ123 36 12 29
3773 3SÅ124 37 01 05
3774 3SÅ125 37 03 17
3775 3SÅ126 37 04 06
3776 3SÅ127 37 07 06
3777 3SÅ128 37 07 27
3778 3SÅ129 37 08 11
3779 3SÅ130 37 08 27
3780 3SÅ131 37 09 14
3781 3SÅ132 37 10? --

(1 sida från Axel;3AÅ303)
3782 3SÅ133 37 11 03
3783 3SÅ134 37 11 17
3784 3SÅ135 37 12 20

Urvalsperiod 1847–1848: 
från Axel till Sophie

1318 4AS136 47 06 19
1319 4AS137 47 06 25
1321 4AS138 47 06 27
1324 4AS139 47 07 10
1325 4AS140 47 09 06
1327 4AS141 47 10 07
1331 4AS142 47 11 20
1336 4AS143 47 12 09
1347 4AS144 48 02 21
1348 4AS145 48 04 03
1352 4AS146 48 04 17
1354 4AS147 48 04 24
1355 4AS148 48 04 27
1367 4AS149 48 06 22
1378 4AS150 48 08 10
1379 4AS151 48 08 14

Urvalsperiod 1847–1848: 
från Axel d.y till Maria

2904 4AM152 47 12 06

2905 4AM153 48 03 23
2906 4AM154 48 04 17
2907 4AM155 48 08 14

Urvalsperiod 1847–1848: 
från Axel till Axel d.y.

2226 4Aa156 47 06 19
2227 4Aa157 47 09 30
2228 4Aa158 47 10 07
2229 4Aa159 47 10 14
2230 4Aa160 47 10 25

Urvalsperiod 1847–1848: 
från Sophie till Axel

259 4SA161 48 04 20
260 4SA162 48 04 24

Urvalsperiod 1847–1848: 
från Sophie till Axel d.y.

2438 4Sa163 47 -- --
2439 4Sa164 47 -- --
2440 4Sa165 47 11 09
2441 4Sa166 47 12 13

Urvalsperiod 1847–1848: 
från Maria till Axel

1094 4MA167 47 12 09
1095 4MA168 48 03 30
1096 4MA169 48 04 20
1097 4MA170 48 08 10
1098 4MA171 48 10 05

Urvalsperiod 1847–1848: 
från Maria till Sophie

1679 4MS172 47 06 19
1680 4MS173 47 06 21
1681 4MS174 47 06 27
1682 4MS175 47 07 12
1683 4MS176 48 03 08
1684 4MS177 48 03 13
1685 4MS178 48 03 22
1686 4MS179 48 06 19
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1687 4MS180 48 06 22

Urvalsperiod 1847–1848: 
från Maria till Axel d.y.

2587 4Ma181 47 06 19
2588 4Ma182 47 10 17
2589 4Ma183 47 11 01
2590 4Ma184 47 10 25
2591 4Ma185 47 11 17
2592 4Ma186 47 11 22

(1 sida från Sophie; 4Sa305)

Urvalsperiod 1847–1848: 
från Axel d.y. till Sophie

1602a 4aS294 47 10 25
1602b 4aS187 47 10 18

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Axel till Sophie

1532 5AS188 57 04 23
1533 5AS189 57 04 27
1539 5AS190 57 07 09
1540 5AS191 57 07 13
1553 5AS192 57 09 21
1554 5AS193 57 09 24
1559 5AS194 57 12 10

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Axel till Maria

2917 5AM195 57 09 21
(även till pojkarna)

2918 5AM196 58 01 22

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Axel till Axel d.y.

2282 5Aa197 57 04 13
2282 5Aa198 57 04 21
2285 5Aa199 57 04 24
2294 5Aa200 57 06 05
2295 5Aa201 58 01 14
2303 5Aa202 58 01 18
2307 5Aa203 58 09 23

2308 5Aa204 58 09 30

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Axel till Oscar

2650 5AO205 57 04 17
2652 5AO206 57 06 15
2653 5AO207 57 06 22
2657 5AO208 57 11 10
2658 5AO209 58 01 21
2659 5AO210 58 01 26
2668 5AO211 58 09 02
2669 5AO212 58 09 06

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Sophie till Axel

397 5SA213 57 04 20
399 5SA214 57 04 28
404 5SA215 57 07 06
405 5SA216 57 07 08
419 5SA217 57 09 21
420 5SA218 57 09 28
443 5SA219 57 12 14
444 5SA220 57 12 17

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Sophie till Axel d.y.

2477 5Sa221 57 03 12
2482 5Sa222 57 05 07
2483 5Sa223 57 05 18
2486 5Sa224 57 11 19
2487 5Sa225 57 12 03
2489 5Sa226 58 03 01
2490 5Sa227 58 03 04
2493 5Sa228 58 05 06
2499 5Sa229 58 12 06

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Sophie till Oscar

2744 5SO230 57 06 11
2748 5SO231 57 11 05
2749 5SO232 57 11 12

(1 sida till Axel d.y.)
2751 5SO233 58 01 21
2755 5SO234 58 03 11
2758 5SO235 58 05 13
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2761 5SO236 58 09 02
2762 5SO237 58 09 27

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Maria till Axel

1121 5MA238 57 03 18
1123 5MA239 57 06 07
1125 5MA240 57 09 24

(rader från Sophie; 5SA307) 
1124 5MA241 57 09 17
1126 5MA242 57 09 28
1127 5MA243 57 10 26
1128 5MA244 58 01 28
1129 5MA245 58 02 15

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Maria till Axel d.y.

2609 5Ma246 57 02 19
2610 5Ma247 57 03 09
2611 5Ma248 58 03 30
2612 5Ma249 58 10 07
2613 5Ma250 58 11 18

(även till Oscar)
2614 5Ma251 58 11 25

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Maria till Oscar

2819 5MO252 57 04 21
2820 5MO252 57 06 04
2821 5MO254 57 06 08
2822 5MO255 57 06 18

(rader från Axel; 5AO308)
2826 5MO256 58 01 18
2830 5MO257 58 03 11
2831 5MO258 58 03 30
2835 5MO259 58 09 19
2836 5MO260 58 09 30
2837 5MO261 58 10 21
2839 5MO262 58 11 25

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Axel d.y. till Sophie

1618 5aS263 57 02 10
1619 5aS264 57 02 - -
1620 5aS265 57 02 16
1621 5aS266 57 03 09
1622 5aS267 57 03 18
1623 5aS268 57 04 20
1624 5aS269 57 - - - -
1625 5aS270 57 - - - -
1626 5aS271 57 10 26
1627 5aS272 57 11 16
1628 5aS273 57 11 30
1629 5aS274 57 12 14
1630 5aS275 58 03 01
1631 5aS276 58 03 04
1632 5aS277 58 03 22
1633 5aS278 58 12 09

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Axel d.y. till Maria

2932 5aM279 58 12 06
2935 5aM280 57 03 26

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Oscar till Sophie

1675 5OS281 57 11 09
(1 sida från Axel d.y.; 5aS310)

Urvalsperiod 1857–1858: 
från Oscar till Maria

2940 5OM282 57 04 23
2942 5OM283 58 01 21
2943 5OM284 58 04 04
2944 5OM285 58 03 22
2945 5OM286 58 04 25
2946 5OM287 58 05 06
2947 5OM288 58 05 19
2948 5OM289 58 08 30
2949 5OM290 58 0921
2950 5OM291 58 09 27
2951 5OM292 58 10 10
2952 5OM293 58 11 22
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Bilaga 2

Exempelbrev

Breven följer i ordningen äldsta till yngste skribent och för varje skribent kro-
nologiskt.

B2: Brita till Axel 1824 (G65:180, 2BA012)
Stockh: d. 30 Maij 1824. / Min älskade Axel! / Jag skrifver äfven med denna posten, för
att få språka med Dig litet fullständigare, och använder dertill denna Söndags afton, då
Aurore gådt ut, tillika med Elfman, Charlotte och Julie, för att hämta litet frisk luft, hvil-
ket Aurore ganska väl behöfver, i synnerhet nu, då hon nästan vakar hvarje Natt öfver
lilla Mina, som har kikhostan. Julie hostar äfven; men det är ännu icke afgordt om hen-
nes hosta är af detta svåra slaget, medan de båda haft kikhostan förut, och det är mera
sällsynt, att den återkommer 2 gånger – liksom det hände Dig med Skarlakans febern. /
Louise Gyllenram och jag äro således i afton inne hos Mina, och jag använder denna
stunden, att skrifva till Dig. / Jag förmodar, att Du nu är i Carlstad hos Dina Slägtingar,
och önskar, att detta måtte vara agreabelt för Er å ömse sidor! Mycket längtar jag äfven
efter det bref jag hoppas få om Onsdag, för att se huru det aflopp vid Din Mönstring,
och hvilken dag Du rest till Carlstad. Gud låte all ting väl gå vid denna affairen som nu
gordt mig något bekymmer. Gossarne Eurén här, ha skaffat mig en lägenhet, att få
skicka ett par Kallsonger till Dig med en Präst, som nu reser härifrån de första dagarne
i Junii, icke allenast till Carlstad, utan directe till Lägret, der det på samma gång lär vara
Officers-möte, och der Prästen lärer hafva något, att uträtta; men Kallsongerna skulle
läggas uti ett paquete med papper, eller Böcker åt Farbror, och Du vet således, att Du
får hämta dem hos honom. Denna Prästen kunde omöjligt taga med sig de Böcker, som
Du begärdt härifrån; men närmare Midsommar ha Gossarna sagt, att det kommer åter
en sådan Man, att resa härifrån till Carlstad, och med honom trodde de, att vi skulle få
skicka detta. Eric har sagt sig skola komma hit i afton och hämta kallsongerna och om
jag icke bedrager mig, så hör jag nu både hans och hans Brors röst i yttre Rummet – Jo
– De ha nu båda varit inne hos mig – och jag proponerade Dem, att gå efter De andra
våra promenerande till Humelgården, hvilket de gorde. Jag tänker så särdeles mycket på
Dig dessa dagarna. Gud vare med Dig! Du nämnde någon gång, att Du skulle få en af
Gossarne Eurén i Carlstad till sällskap på vägen när Du, som Du ämnade – komme, att
gå hem till Noresund. Detta vore rätt roligt för Dig, om så kunde ske; ty det vore i intet
afseende behagligt, att gå hela den vägen ensam. Och i det fallet skulle jag råda Dig, att
taga skjutts. / Jag vet, och beder, att Du låter mig veta huru Du lefver i Lägret, på hvad
sätt Du får mat och andra förnödenheter – – – / Det har blifvit en alfvarsam olycka i Sta-
den med de galna hundarna. Ingen vecka, knapt en dag går förbi, då icke någon, ofta [fl]
många Människor på en gång, och af samma hund blifvit bitna [.] – och fölgden är den
aldrarysligaste, man för någon lefvande varelse kan tänka sig, och för hvilken ännu
ingen af våra Läkare känna någon bot! Många hafva redan dödt i detta grufliga elände
här på Lasarettet, sedan de bitit sina Sköterskor, hvars lemmar blifvit aftagne, utan, att
ändå hafva något säkert hopp om räddning. Många komma dagligen dit – äfven ifrån

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36



204

Landsorterna häromkring der samma pest, på samma sätt rasar, och Gud vet huru länge
– medan de som blifvit lindrigare bitne, icke sjuknadt förr än 6 veckor efter, då skadan
länge sedan varit läkt. Och alt detta oagtadt, försvara och förvara våra hund-vänner sina
favoriter med egen och hela publikens så förskräckande fara. Policen har låtit döda de
lösgående hundarne på gatan, och det är längesedan förbjudit att leda dem ute i band; ty
sådana bet många förbigående – men de låta dem gå lösa hemma i sina hus, och det är
just dessa som smyga sig ut och förorsaka all denna fasa. Det bor en Fru, en trappa ner,
under oss, som har 3 Rackor, och som hvar dag äro flere gånger ute i farstun och attakera
de förbigående. Och1 kan väl ändå den fogligheten försvaras, att intet angifva henne i
Policen. Detta vore egenteligen Husvärdens sak – men hans Famille är nu på landet och
riskerar ingen ting. Häromdagen, kom en hund uppspringande från ett fartyg [,] här vid
strand, som i en svite bet 9 Människor och en ko. Karlarne skyndade in på Apoteket och
läto bränna, eller skära borrt köttet [på] omkring såret – men detta medlet är ändå osä-
kert. Och det är äfven ruskigt, att tänka på den mjölk man dagligen äter då korna blifvit
bitna. Från Upsala och flere orter klagas öfver samma olycka, och det måste i år åtfölja
luften. Gud bevara oss alla! Gud bevara Dig! Och kom ihog, att umgås varsamt med
hundar, och i synnerhet, att icke smeka, eller nalkas någon, som synes olustig eller sjuk.
/ Nu äro våra promenerande hemma och berätta, att det varit mycket vackert i Hummel-
gården. Jag slutar för i afton – men fortsätter i morgon – Nu Måndagen fullföljer jag,
ehuru det icke kan bli många rader; ty de hafva i dag börjat med, att rengöra Rummen
för Sommarn, och allting står i oreda omkring mig. Eric Eurén, tog i går afton Dina
kallsonger för, att lämna till den resande Prästen, som är kongl. Hofpredikant, heter
Gagner, och är Regements Pastor vid Wermlands Jägare. Eric hann icke få färdigt det
han skulle skicka med denne Mannen, som reser i Morgon. Således har han nu bara detta
lilla paquetet med Dina plagg, som är försegladt med utanskrift till Dig, men påskrifvit,
att inlämnas hos Farbror i Carlstad i anseende till svårigheten, att kunna få reda på Din
Person vid Lägret. Jag är glad åt, att det i dag liknar sig till, att bli vackrare väder. Detta
skulle ock, som jag hoppas bekomma oss här i huset, alla väl, som hosta och äro skrala.
Aurors hals har under denna sista kölden förvärradts, så, att hon åter måst sätta ylle om-
kring den. / Professor Elgenstjerna reste i Lördags, och ämnar blifva borrta under
förnämsta delen af Somaren. Det är bekymmersamt för oss, i anseende till hans sjuka
barn, medan Deras MorMor och Moster äfven snart resa, och bli länge borrta, och Lif-
Medicus Ekström, som af Professorn blifvit anmodad, att sköta barnen under hans från-
varo, har ännu icke varit här, ehuru vi väntadt honom i 2 dagar. Professor Gadelius flyt-
tade i fredags till Sabbatsberg med Fru och Dotter, som hostar lika med Mina. / Det har
fallit mig in, att om vi skulle kunna få några passande rum och icke dyrare än dessa,
skulle jag villa flytta till hösten. Det är sant, att dessa rummen, af mångfaldiga orsaker
blifvit mig så kära – och att de äfven äro mycket trefliga, och i flere afseenden beqväma
– men det fordras stark hälsa för den, som här skall hafva husbestyret, i anseende till
Rumens och alla andra lägenheters skilgda läge, och arbetsrummet är äfven så orimligt
litet. Jag ville då söka, att kunna få en Trägård, eller annan grön platts nära i grannska-
pet, för att kunna få litet frisk luft, utan att nödgas söka den så långt utomkring. Detta är
dock endast en lös fundering. Jag vet tillräckligt hvilka svårigheter, som möta – och jag
vill visst icke göra något obetänkt. Farväl! – Jag väntar så der till hälften, att i dag få
någon underrättelse från Söderbärke – och vill icke försegla detta brefvet förr än Elfman
kommit hem och jag får säga Dig detta. Alla, små och stora, hälsa hjertligt. Aurore får
i dag visst icke tid, att skrifva. Gud vare med Dig! Hälsa Faster, Farbror, och alla Släg-
tingar. Säg Faster, att jag i dag icke hinner skrifva till henne – men att jag tackar mycket
för hennes bref, och för all godhet hon har för Dig. / Elfman hade intet bref från Sör-
bärke med sig; men den underrättelsen, att Fru Théorell fått en Son i Natt kl: 1. Lifmedi-

1 Struket oläsligt ord följer.
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cus Ekström har äfven varit här. Aurore har nu nyss varit till Fru Myrman för, att säga
till, att kikhostan är i huset. Vi förlora således alla våra andra barn på lång tid – och
fölgakteligen2 all förtjenst. / Din Mamma. 

Å2: Aurore till Axel 1824 (G65:628, 2ÅA047)
Maribebådelse dag. / Min Goda Axel! / Tack för ditt löfte att skrifva till mig, det skall
vist blifva rätt roligt; men Du må äfven tro att det var ganska upriktigt jag försäkrade
Dig att jag ej fordrar svar af Dig, inkom adresserade till mig. – / Wi hafva i dag haft en
vacker morgon, och för oss rätt angenäm emedan Mankell med sitt valthorn kom upp
och spelade en liten stump för Mamma hvars namsdag det är, vi drucko sidan Caffé till-
sammans och pratade bort en timme eller par med denne högst interessanta yngling.
Han kommer nu att utvidga sin rörelse, med den Goda Keysers hjelp och på Hans förlag,
– Han tänker nu till en början taga en Lärgosse från Barnhuset, Gud hjelpe Honom
stackars Gosse! / Mamma och jag gingo sedan i kyrkan, och hörde en obeskrifligt
vacker predikan af Doctor Hagberg, – det är roligt då det råkar så, att man får höra en
predikan, som3 just innehåller det hvarmed man den tiden sjelf inom sig är occuperad
[med], – åtminstone är det så med mig, att jag vissa tider är intagen af en viss idée, som
då sysselsätter mig, och kommer mig att taga lifvet lättare eller svårare alt som den är
lycklig eller mindre till freds ställande, – Jag tyckte just i dag, att Hagberg talade till
mig, – för att styrka mig i den sinnesförfattning jag mäst skulle önska att upnå. / Du må
tro här väntileras nu stora förslager, nemligen att kunna få passera sommaren på något
ställe utom tullen för att få andas landtluften under den vackra årstiden, anledning till
detta förslag har vist varit, ett tillstånd af svaghet och liten nervsjuka hvaruti jag en tid
befunnit mig och hvars fara Mammas ömhet säkert förstorat för sig, – emedlertid om
detta skulle kunna låta sig göras så vore det med Guds hjelp bra för oss Alla. – Vi hade
ett ställe i förslag, men det var redan borttagit då vi komo dit, hvilket mycket nedslog
oss, ty vi hade redan fägnat oss så mycket deråt, emedan de som bodt det utmålade det
så trefligt; – men det var mycket dyrt, och kanske är oss något ännu mera passande be-
skärt, om Det är oss nyttigt. Nu skall man bjuda till att genom arbete förskaffa sig en liten
fond att använda till nytta och nöje. I går var jag hos Fru Skotte, vet du att Hon köper
blommor af mig och säljer dem sedan ganska gäsvint, – både Hon och Fröken hälsade
Dig mycket. / Mamma har vist nämt att den Goda Prostinnan Arosenius skrifvit till
Mamma och bjudit Henne att passera sommaren i Söderbärke, det skulle vist vara
Henne nyttigt i många afseenden men vi kunna ej mera skiljas så långt och så länge från
hvarannan, vi blifva med hvarje dag oumbärligare för hvaran. – / Elfman stod i dag vid
beckenet i Klara Kyrka, det var Collect för frimurare Barnhuset. – Han hälsar Dig så
mycket. – Mina sitter nu i mitt knä, och jag skrifver under det jag håller ett för till fället
lämpeligt tal om enighet emellan Syskon, i anledning af ett upkommit missförstånd bar-
nen emellan. Adieu. Din Aurore 

Å3: Aurore till Axel 1836 (G65:694, 3ÅA065)
Mora och Sollerön den 3 Julii 1836. / Min Goda Ömt Älskade Bror! / Som Du ser är jag
nu på Sollerön och hos Källströms, hvilka Begge med den innerligaste ömhet omfatta

2 I texten står det folgakteligen.
3 som är ett tillägg.
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mig, Gud välsigne Dem derför, aldrig, aldrig skall jag glömma detta! – Du önskar nu
Min Älskade Axel, en liten öfversigt af vår resa, – jag skall gifva den så mycket det är
mig möjligt, – kunde jag äfven för Dig göra åskådligt, alla de olika känslor hvilka ho-
pade sig på mig, och stämde så högt alla strängar af detta sorgsna hjerta. – Som jag sist
nämde, skulle Daniel med Famille inträffa i Sörbärke måndagen den 27, hvilket De
ock gjorde, Daniel var sig lik, äfvenså Hans förträffliga Hustru, ett mönster af an-
språkslös enkelhet och godhet, som gärna skulle vilje läsa Hans önskningar i Hans ögon
för att upfylla dem i förhand; – 3ne dagar passerades nu i stilla glädje mellan De öm-
maste Föräldrar och Barn; – något stördes någras ro, af det hvarom Daniel i Arboga talat
med dig, – derom veta ej ännu de Gamla. – Gud låte detta ej blifva för svårt för Dem i
en framtid! – Jag hoppas dock med Guds hjelp, att kanske detta kan blifva en lärdom, –
måtte ej lättsinnet slagit för djupa rötter! Du kan ej föreställa Dig, med hvilken skön en-
drägt och hjertligt gemensamt bemödande att ställa alt till rätta, och afhjelpa svårighe-
terna, detta bekymmer bäres af Alla. – Boëthius, Arborelius, Källström, af hvilka jag ej
vet hvilken jag i min agtning och tillgifvenhet sätter högst, – omfatta alt med Sonligt
och Broderligt nit, De äro aldeles förträffliga! – Nog nu härom. – / Thorsdags morgonen
den 30 Junii, den utsatta dagen till afresan, anträdes den ock, af ej mindre än 19 personer
på en gång från Prost gården, i en file. – Först körde Prostens vagn, med Prosten Prost-
innan, Hedda, Louise och en Dräng, – Så vår hyrda vagn med Julie, Mina och Mig, körda
af en beskedlig BondGubbe, Så Daniel, Sjelf på Kusk bocken, mid Fru, piga och tvenne
Barn, – så Boethius med Fru, 2ne Barn, och en liten Söderberg från Norrköping – Pers
och Doras Son, hvilken är hos dem i pension, så en Kärra tillhörig Boëthius, med en
Piga och en SkjutsBonde. Hela denna rad afreste kl. ¼ 9 på morgonen i det härligaste
väder, – De sköna nejder vi genom foro förtjuste mig aldeles, Barken med sina
förtjusande stränder, Söderberke kyrka som alt mer och mer aflägsnade sig, – på afstånd
Nor, som väl ej syntes, men som jag ändå viste hvar jag hade, – och dit jag ännu ej haft
mod att gå. – Sluteligen kommo vi till ett ställe i skogen, vackert som jag tyckte men
något melancoliskt. – Hvad är detta? – Wanbo! – Min tanke flög då till Dig, – huru
många gånger hade Du vandrat denna väg, – med huru lätta steg hade Du ej skyndat i
de hulda Föräldrarnas armar! – Axel! min Älskade Axel! – något längre fram till höger
Vanhäll, – Derifrån hade Munthe gått att hämta Dig, och Ni hade gjordt så många vand-
ringar i de sköna nejderna. Flere bekanta namn på byar m:m: hörde jag, Sluteligen up-
hans Norrbärke, – just utanför dess Prostgård delade sig vägen, vi stadnade och Edvard
och Johanna med Sina Små rullade förbi oss under hjertliga vinkningar och tårfulla
ögon, på en annan väg. – Vi fortsatte vägen till Bommars bo, der en grundelig middag
ur matsäcken intogs, Caffé och äfven Punch, – derifrån till {Sillsberget}, der vi voro
inne en stund ehuru Herrskapet ej voro hemma, – der togo vi afsked af Daniels. – Vi
lågo den natten i naglarby, – dagen derpå, foro vi kl: 7 i den härligaste morgonby [,] öf-
ver Tuna slätter, och kommo till Båtsta Gästgifvare gård, der är aldeles Gudomligt vack-
ert, – jag undrade så mycket om Du geck denna vägen under din vandring upp till Elf-
dalen, Då mins Du vist Båtsta, – och den der belägna så kallade predikstolen, – Det är
en höjd hvarifrån man har en herrlig utsigt öfver den sköna Dal Elfven, hvilken, rinner
aldeles der nedanför, – Efter att der hafva intagit frukost eller middag anträdde vi åter
resan, och började med att på färja passera Elfven, – vi passerade den sedan på broar
åter 2ne gånger samma dag, den vägen var så härlig, att jag ej finner ord att beskrifva
den, Du har ock säkert sett den sjelf. Den natten lågo vi vid Sjugare G: g: gård, – kl. 7
på lördags morgon, då vi voro resfärdiga, kommo Arboreliuses från Fahlun för att möta
Sina Föräldrar och ledsaga dem till Sollerön. – Man kan ej beskrifva Deras vördnad,
ömhet och huldhet för De Gamla, – Vi reste tillsammans till Lerdal i Rättvik, äfven oän-
deligen väl belägen, kl: 6 ankommo Vi till Nusnäs, der Källström var oss till möte, vi
åto der aftonvard i en äng, packade af vagnarna på båtar och begåfvo oss öfver Lillen,

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53



207

en fjerdingsväg till Sollerön, – Vid Stranden mötte oss Carin, – en kärra, enda åkdonet
på öhn, med en häst för, förde upp de Gamla, Vi andra Vandrade nära » mil upp till
Prestgården, – Ön är stenig och ej vacker; men den fria anblicken af Silljan, de höga
Bergen omkring, i fonden Mora med sin kyrka, – och mer än alt De Goda trefliga Men-
niskorna, göra stället mycket angenämnt. Prestgården är väl bygd, och kyrkan mycket
vacker, – Vi hafva der i dag hört en skön predikan af Kellström, nästa Söndag sker in-
staleringen. – Adieu Min Goda Bror. Alla dessa beskrifningar äro mycket confusa, men
ett beständigt prat omkring mig kan möjligen ursägta det. – Nu hinner jag endast bedja
Dig Ömt hälsa Din Sophie, bed Henne skänka mig några ord snart framför äfven Min
vördnad för Dina Svär Föräldrar, och Svågrar. – Här ropas af Alla: ”hälsa Axel, hälsa
Axel, – Axel och Sophie – om Vi hade dem här! och så vidare. Julie och Mina bedja
obeskrifligt hälsa Eder båda. – Vaknar ej nu hos Dem, känslor för husliga pligter, Verk-
samhet och Dygd, hvilka kanske hittils legat i ide, – så sker det väl aldrig! – Farväl min
Axel, Du min endaste! – Ack det är ögonblick då jag känner mig så ensam, vid åsynen
af all den kärlek som här lifvar alla, den sköna syskonkedjan knuten af ömheten, förtro-
ende och endrägt, – äfven mig tilldela De Goda en rik portion deraf; men jag är dock en
främling! – Ännu har ej landtluften gjordt serdeles till min hälsa jag trifs likväl så
förträffligt; men har ordentligen åldrats sedan jag kom hit upp. Det blir väl bättre med
Guds hjelp! – Min själ har varit för uprörd för att låta kroppen hämta sig. – Din trogna
Syster.

A2: Axel till Brita 1824 (G65:2064, 2AB027)
Noresund. d. 10 Febr. 1824. – / Älskade Mamma! / Redan har jag varit en wecka på det
ställe dit mina tankar så ofta sväfvade, alt synes mig redan hemmastadt och förtroligt,
natur, menniskor och göromål. Men för att finna sitt tillstånd fulkomligen agreabelt
fordras visserligen ännu mera vana och i afseende på mig och mina lectioner lärer jag
väl behöfva ytterligare en 14 dagar för att som man säger, komma riktigt i ordning och
kunna fördela mina bemödanden till min och andras tjenst, så att vi å ömse sidor hafva
nytta deraf – Att det tar mot i början då jag kommit att bli så isolerad från mina förra
relationer, är ganska naturligt, men min ovana att vara så för mig sjelf gjör det äfven
mera sträft, än det borde. Detta ger sig dock vill jag hoppas, ty jag åtnjuter det vänligaste
bemötande af alla jag har att göra med. Major Juel är en glad, munter man, höflig mot
alla och som styrer sitt hus som en fader. – Majorskans hela varelse utmärker den största
godhet, hvilken ock utgör hufvuddraget i hennes milda ansigte. Alt annoncerar tillika
den finaste själsbildning och man söker genast att taga sig väl i akt, att ej säga något
mindre eftertänksamt i hennes presence. – Hos deras Dotter, Sophie heter hon, röjes det
mest barnsliga, upriktiga sinne. Hon är ej mer än på 14 året, men man bör besinna, att
fruntimren i Wermland, (åtminstone tror jag mig hafva gjort den uptäckten i Carlstad)
vid 12 års ålder redan behandlas som fullvuxna damer. – Gåssarne Carl Axel och Hans
Oscar (de kallas Axel och Oscar) äro de bästa pojkar jag kunnat önska, att få under min
handledning. – Som tvillingar följa de hvaran i alt och jag har svårt att lemna någon fö-
reträdet i studierna. Törhända har jag, i likhet med mina föregångare, märkt hos Oscar
någon mera långsamhet i behandlande af lexor och dylikt, men Majorn tror honom der-
emot i sjelfva verket äga bättre hufvud än Axel. För Mamma skulle de vara intressanta
genom sin stora yttre likhet. De första dagarne af mitt vistande här, var ett ärr, som Os-
car har öfver ögat, det väsendtliga kännetecknet på dem. Kl. 7 om morgonen börjar jag
mina lectioner, läser då till 9. Derefter från 10 till 12 eller mera och äntligen från 3 till
6 på e.m. Mellan kl. 2 och 3 e.m. då Gåssarne rita för Gouvernanten läser jag Franska
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eller Tyska med Mams. Sophie. Måndagar och Tisdagar läses Fransyska, Thorsdagar
och Fredagar Tyska. Onsdagarne skall jag lemna henne Thema och denna får jag corri-
gera Lördagen. – Sophie är min kinkigaste discipel, ty jag tviflar ej att hon kan nästan
lika mycket som jag sjelf i dessa språk. Hennes skicklighet i Gramatiken tror jag att få
fruntimmer äga, äfven som hennes goda hufvud. Jag måste verkligen se up bra på det
hon ej skall slå mig på fingrarne, och inser ej hvilken synnerlig nytta hon af min under-
visning skall hemta. – Men man får i dylikt fall lof att ta en myndig ton för att bli ansedd
i det hela – Så mycket vet jag att dessa äro och troligen förblifva mina pinsamaste lec-
tioner. – Det är ganska roligt för mig, att ha Faster hos mig, fastän vi ej se hvarandra
oftare än måltidsstunderna. Ännu kommer hon väl att bli här åtminstone en wecka. Jag
älskar henne ganska mycket, liksom hon mig. Hon har concentrerat sin ömhet hos några
få menniskor, och dessa älskar hon med passion. Stackars Faster, ehuru munter och glad
hon verkligen är ganska ofta, tycks hon dock i allmänhet ha ringa glädje af lifvet och ej
trifvas på sin födelseort och bland sina närmaste. Ty hvarifrån annars hennes besynner-
liga infall att öfvergifva ett hus der hon säkert sjelf inser sin oumbärlighet. Jag medger
att hennes vistande hos en kinkig bror, som kanske ej nog vet värdera henne, med helt
olika lynne och tänkesätt, ej kan vara agreabelt, ej heller att se Eric då han är hemma,
helt och hållet styra efter godtycke utan att hennes mening efterfrågas, men hvar kan
hon vänta det mera agreabelt? I Stockholm, der hon har ännu färre bekanta, färre sys-
selsättningar och förändradt lefnadssätt?4 Jag vore färdig att tro att ett längre uppehåll
där snart skulle göra henne mätt, likasom det skulle öfvertyga de hemmavarande att en
Mamsell Faster ej i ett sådant hus är ett så umbärligt husgeråd.5 (Faster har hört af Far-
bror, sade hon mig häromdagen, att en så kallad person fans i Aurivilii hus.). Det är min
tanka rätt nödvändigt att någon jemvigt bibehålles mellan Farbrors egna, sträfva lynne
och de principer, som Faster med så stor förtjenst lyckats att nedlägga hos Flickorna och
de yngre af Gåssarne. Med den ömhet hon hyser för sina Brorsdöttrar och i synnerhet
för sin Goda Mina ser jag ej möjligheten af att hon på alfvare skulle vilja öfverlemna
dem så på egen hand, ty deras ensamhet då blefve säkert vida mera smärtsam, än [det]
hennes vistande i Wermland för henne sjelf ledsnande, och hennes Stockholmssejour
agreabel. – / Brefven från Faster göra att jag måste sluta upp, ehuru jag hade ämnat
skrifva ett dylikt blad till angående ställningen i Carlstad m.m. – Jag vet ej om jag tackat
för 2 bref på Noresund, som jag mottog förleden måndag, från Mamma och Aurore,
jemte granlåter från de små. Jag skickar dem tillbaka hvar sin kyss. – Då vi kommit öf-
verens att skrifva en gång i weckan är det bättre att Mamma skrifver Måndagar och jag
Thorsdagar. Faster har så räknat ut det. – Hällsning till alla från Mammas Axel – 

A3: Axel till Aurore 1837 (G65:3733, 3AÅ108)
Stockholm den 27 Aug. 1837. / Min Älskade Syster! / Det var ett snöpligt bref det Du
förliden Måndag erhöll från mig. Jag trodde dock att några rader, hvaraf Du såg att vi
Gudskelof lyckligt framkommit, voro Dig angenämare än inga. – Vi få innerligen tacka
Gud som ledsagat oss lyckligt genom alla dessa labyrinther af resor. Vädret var vackert
hela tiden. – Samma afton vi framkommo, fingo vi se de hiskligaste ljungeldar, men
utan dunder, – och regn föll. Det var då som åskan grasserade vid Skokloster, efter hvad
tidningarna lära berättat. / Om min egen resa från Sörrbärke till Christinehamn är ej
mycket att berätta, om ej att jag kom fram temligen på bestämd tid. Jag fick vänta på
häst i Yngshyttan, men lyckades att genom {…} komma hastigt nog från Philipstad.

4 I texten står det lefnadssatt.
5 I texten står det husgerad.
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Den väg jag förut altid rest åt Brattforss är den förfärligaste och backigaste man kan
tänka sig. Den jag nu for var jemn och gick genom leende, vackra trakter. Till Christi-
nehamn skulle jag anländt ett par timmar förr, om ej på sista Gästgifvaregården, Hästås,
jag fått vänta så öfvermåttan på häst, emedan håll der ej finnes. Vid ankomsten till sta-
den kl 10 fann jag till min glädje ej allenast Sophie, barnen och Axel, utan ock min Svär-
mor. Vi foro sedan följande dag skilda vägar. Barnen voro snälla, utom om nätterna. I
Vinteråsa lågo vi på ett ganska hyggligt bondställe, fingo vänta länge nog på hästar i
Örebro, men framkommo till Arboga kl ¼ 7 Fredagsafton. Vi logerade på Gästgifvar-
gården, men åto afton hos Daniel, eller rättare kalaserade ty han hade hos sig Nyléns
och Grossh. Nettelblads, hvilka alla följande morgon skulle resa. – Vi fingo deras säll-
skap, och kommo trefligt nog till Stockholm, hade blott vår lilla gosse kunnat vara mera
lugn och nöjd med hettan i sin sofkammare. / Sophie skrifver äfven och berättar huru
det står till med oss, huru vi redan till en del börjat vår flyttning, nemligen af mina och
Dahlstedts saker från och till Kornhamn, men huru vi måst för vädrets och andra orsa-
kers skull uppskjuta det återstående till i morgon. Måtte då i Guds namn allt gå lyckligt!
De små hafva ej varit rätt raska efter sin hitkomst. De ha varit serdeles plågade af
diarrhé. Om förkylning, eller förändrad diet, eller Stockholmsvattnet varit dertill
vållande, kunna vi ej veta. Måtte de bättre trifvas i Gymnasiihuset, der de åtminstone
hafva en grön fläck på gården att vandra på! / Som aldrahastigast träffade vi Wensiaes
i Måndags, dagen innan de reste. De ha väl redan underrättat derom. – Åtskilliga förhin-
der hafva vållat att jag ännu icke besökt Grosshandlar Kejsers. Honom har jag i dag sett,
och går måhända nu dit för att hör om Fruarne äro återkomne. – Vädret är ruskigt. Vi
hade ämnat oss till Viklands, jemte våra små. Men det var ej möjligt att ge sig af. / d. 28
tidigt på morgonen. Jag träffade Kejser jemte Fru Gyllenram och hennes son Carl, samt
Anton. Fru Kejser och Fru Molin komma hem om Onsdag. – / Vädret är Gudskelof
vackert i dag, ehuru blåsigt. Vi vänta på karlarne, som skola bära. – Det passar ej bra att
jag har tre timmar lection. Jag måste vara på Gymnasium ½ till 8. – / Helsa på det in-
nerligaste Prostens, deras döttrar, deras Löfvenius från din Tillgifne Bror Axel. 

A4: Axel till Sophie 1847 (G65:1331, 4AS142)
Stockholm den 20 Nov. 1847. / Min ömt Älskade Sophie! / Jag skrifver några ord på en
ledig stund för att säga Dig huru här är. – Brefvet med Thorsdagens post får Du i morgon
Gud låte äfven mig få från Dig goda underrättelser! / Gårdagen den 19 (Fredagen) pas-
serades sålunda: kl mellan 9 och 10 gick jag på Klubben, der Presteståndet samlades.
Wi aftågade kl. 10 med ErkeBiskopen i spetsen till K. Slottet, hvarest vi af Justitie Stats-
ministern emottogo våra s.k. Polletter såsom Riksdagsmän. Derifrån vandrade man till
Plenum. Efter hållen bön helsade Erkeb. ståndet å ett tal, som Du förmodligen kan få
läsa kalfatradt i tidningarne. Hedrén, v. Talmannen, svarade. Härpå skedde utnämning
af Sekreterare. – Törnstrand antogs, – men på ett hår nära hade han lidit den svåra skan-
dalen att blifva, ehuru ensam sökande, afslagen. Ty hans {…} uppförande förra Riks-
dagen hade väckt allas förbittring. Du minnes väl Holmgrens beteende och inför Preste-
ståndets Cansli mot T. gjorda beskyllning, att han velat förföra Hs  hustru. Äfven be-
rättas, hvad jag förut icke hört, och nu först af B. Butsch, att T. en gång lärer i hemlighet
uppgått på taket af ett badhus, för att derifrån kunna betrakta de badande fruntimmerna.
– På morgonen i går hade B. Butsch, enligt hvad han sjelf sagt mig, dertill uppmanad af
ErkeB., gifvit T. rådet att återtaga sin ansökan hvilket denne dock ej velat göra, emedan
i sådant fall det skulle synas, som om han blifvit bortkörd o.s.v. – En svår minnesbeta
har han likväl fått. Jag önskar att den måtte tjena honom till rättelse. / I från Plenum gick
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jag till Mags Jansson och hemtade der min lille Axel, samt följde honom till Malm-
qvists, der jag åt middag i sällskap med Kinnman och hans dotter. – Med Kinnman upp-
gjordes en Kalkyl öfver mina Inkomster och Utgifter under Riksdagen, till följe hvaraf
jag borde månatligen hafva 45 Rd öfver af arfvodet. Högeligen önskar jag att den räk-
ningen kunde realiseras. – Wi gingo sedan alla till Ad. Fredrik Kyrka, der jag hörde
Lindblad hålla en rätt god och uppbyggelig förklaring öfver 1 Mos.B. 9 Cap. Jag gjorde
Lindblads bekantskap och ledsagade honom hem. Ända till kl. ¼ 10 sutto vi språkande i
hans boning, och jag anser dessa stunder bland de trefligaste jag haft i Stockholm. Gifve
Gud att alla Prester vore sådane som denne, då skulle det stå väl till i landet. Det är
ganska lyckligt, att Rosenianerna tyckas med förtroende omfatta honom. Han skall må-
hända i sin mån bidraga till att de så småningom aflägga det sjukliga pjunk, hvilket han,
lika med mig hjertligt beklagar och finner vara en missriktning, – något som söndrar, ej
förenar. – Lindblad har ingenting af det hufvudhängande, som utmärker de andra och
som i sanning nedstämmer en hvar, som nalkas dem. Han var glad, språksam och syntes
hafva rätt goda studier. Äfven han åser med sorg det slags förakt för vettenskaplig och
esthetisk bildning, som visar sig hos många fromma, och som exempelvis, låter dem i
sina sånger undvika allt, som har minsta anstrykning af poesi och lyftning, men i dess
ställe adoptera allsköns platthet. – Att söka återföra sekterna eller rättare separatisterna
till Kyrkan är hvad han skulle äfven genom Fridsbudbäraren vilja verka. – De hårde
Lutheranerna (läsarena uteslutande af Luthers skrifter) i Norrland, Pietisterna i med-
lersta Sverige, serdeles Småland, och Schartauanerna i Skåne, borde känna att de dock
rätteligen äro ett. – Han lånade mig ett par häften af Biogr. Lexicon, der Wieselgren
skrifvit lefnadsteckningar af både Schartau och Sellergren. Jag tycker mycket om dessa
teckningar. W. talar om huru före Schartaus tid funnos två slag af ensidiga predikanter,
– ”den ena ensidigheten, som gerna solade sig i Religionens ära, predikade nästan ute-
slutande om Gud Fader och Skapelsen, om försyn och natur; den andra, som gerna be-
römde sig af Christi smälek, predikade lika uteslutande andra artikelns läror om Guds
Son och återlösningen, om Jesu heliga och dyra blod, m.m.” – Schartau fann behofvet
af tredje Artikeln. – Sedemera visar Wieselgren, huru af hans efterföljare äfven denna
ensidigt blifvit behandlad. Han säger: Den högst gagneliga {…}, Sch. utförde med att
taga steget ut, förringas ej deraf, att andra fortsätta, äfven sedan de skäl upphört, som
kräfde Sch i öfvervägande förkunnande af nämnde artikels läror, endast i samma rikt-
ning, like Sonen, som af vördnad för sin fader, drog ut släden vid en sommarresa, der-
före att fadren vid sin sista resa – (den hade skett under slädförestiden om vintern) – ej
velat begagna hjuldon. / Den 22 Nov. Ofvanstående skref jag i Lördags och har sedan
af hvarjehanda varit hindrad att fortfara. – Nu sedan jag på fm. varit med om helsnings
deputationerna till medstånden, (vi anfördes af B. Butsch) och derefter ätit middag,
skyndar jag att afsluta brefvet, ty Kl ¼ 5 måste jag vara i Plenum, för att följa ståndet på
uppvaktning hos de Kongl personerna. – Om jag någorlunda snart hunne derifrån, så
vore det kanske möjligt att skrifva ett par ord med Kinnman, som i morgon reser hem,
och som bör passera Brunnbäck. – Men det torde icke bli något af med vidare bref denna
gång. – Jag har eljest bra mycket att språka om med Dig, Du älskade Sophie. Först och
främst tack för ditt bref. Gud ske lof att barnen åtminstone äro på bättringsväg. / Jag hörde
i går Thomander i Storkyrkan, spisade sedan middag hos Malmqvists och passerade
hela e.m. hos dem. – Der var en skaplig mängd folk, – Hvilka? och våra sysselsättningar
skall jag säga en annan gång. / O huru oändligt jag längtar efter Dig, det kan jag ej om-
tala. Nio eller Tio bland Landpresterna hafva sina hustrur med. – I Januari månad kom-
mer förmodligen Nattsén att på några veckor resa bort till Alingsås. Tänk om Du då
kunde komma hit och begagna hans rum. Nog erbjuder han detta lika hjertligt, som han
nu helsar. – Jag har ej träffat min lille Axel i dag. I går mådde han Gudilof väl! – Gud
välsigne Dig och hela vårt hus och oss alla! – Just nu kom Axel och helsar hjertligen.
Han mår väl. Helsa alla! – / Din Trogne Axel. – 
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A5: Axel till Oscar 1857 (G65:2653, 5AO207)
Stockholm den 22 Juni 1857. kl 12 midd / Tack, min snälla, älskade Oscar!, för ditt bref.
Gud skelof, att det i vårt hem står väl till. Wi må ock här skäligen bra på vårt lilla vis.
Mamma ligger i denna stund på sängen, hvilande sig efter förmiddagens ansträng-
ningar. Hon har nemligen just i dag fått sin mun möblerad med rätt vackra och behagliga
tänder, de der ega en färg, som icke alltför mycket afviker från den naturliga. Hon tyckes
intet men hafva häraf, åtminstone tills vidare, utom att det känns något ovanlig i Käften.
Men hon säger sig skämmas för de menniskor, som förut sett henne sakna tänder. Stor
fundering har hon, att i afton, om ej förr, vandra af till Mostrarna, och att dröja der öfver
natten. Axel gick nyss dit, men Mamma kunde då icke decidera sig för att följa honom.
– Tyvärr kan ej jag komma dit i dag. Wi hafva plenum kl 1 och i afton är jag jemte di-
verse andra ledamöter af Ståndet, bjuden på det Galaspektakel, som utgör ett af de hög-
ligheter, med hvilka man firar Hertiginnans af Östergöthland ankomst. Utan tvifvel lä-
ser Du åtskilligt om hennes debarkering, – när Du ögnar på tidningarna. Men Du bör
veta att Mamma och vi öfriga åskådade denna från fönsterna i RiksMuseum, dit Farbror
Hildebrand inbjudit oss. Allt tillgick mycket väl. Jag såg den lilla snälla varelsen äfven
i Lördags å den stora Koren, samt i går vid Te Deum i SlottsKyrkan. Likväl behöfver
jag se mera på henne, för att hafva om henne ett rätt begrepp. Hittills är Selma Lindfelt
den som jag finner vara henne likast. – Vid Koren hann jag ej betrakta henne nog, – och
handkyssning kom ej i fråga. – Hon berömmes af alla, talar svenska rätt och väl, och satt
i går under Gudstjensten och såg flitigt i sin psalmbok, sjungande derjemte, såsom man
kunde sluta af hennes gapande eller öppna mun.. – Nu nog om Hertiginnan. – / Maria
har sedan [fredags] Lördags aftonen varit på Valdemarsudden. Kanske befinner hon sig
nu hos Mostrarna på Malmgården. – Axel och jag gingo i går aftons från Carlberg, dit
vi rott, – till Tomteboda och Solna, på hvars Kyrkogård vi uppsökte salig Aurores och
Elfmans samt den lille Erik Gabriels graf, som var i temligen vanvårdadt skick. Sjelfva
stenen såg nu gammal ut, guldet var för det mesta bortfallet från bokstäfverna o.s.v. Jag
skall se till att grafven måtte kunna blifva bättre. Huruvida något kan åt stenen göras,
vet jag icke. – Det är denna 4 alnar långa och 2 alnar breda grafplats, som jag betalt med
100 Rd Bco. Priset är betydligt lägre för en egen grafplats i Folkerna. – / I går kl 9 f.m.
var jag jemte Landsmännen hos Biskop Fahlcrantz, för att assistera vid en Prestvigning.
Kandidaten hette Engberg. Hans Mor, en beskedlig Bondgumma var tillstädes vid
denna akt, likasom sedermera vid Middagsmåltiden hos Biskopen. / Tack för lappen
från Lundén med uppgift å utsädet å bostället, men är ej härvid misstag begånget? Gäller
de uppgifna beloppen Lundéns och mitt gemensamma, sammanslagna utsäde? – Hafva
vi tillsammans ej fått mera än 19 tr, 18 Kr Hafre, – då vi likväl förra året sådde 26 tr 22
Kr? – Äro ej mer än 6 Kr Korn sådda o.s.v. – Rågutsädet var förliden höst ovanligt ringa
på Hälftenbruket, – endast 3 tr 6 Kr – då är det otroligt att Vårutsädet skall vara så litet.
Sök att reda dessa förhållanden. – Hafva vi således ej till Hafresädet lemnat mera än de
från Westerås köpta 10 tr? – / Kanske får Du och de hemmavarande besök Midsommars
dagen. Prof. Carlsson och hans fru resa i morgon härifrån till Hemmingsbo eller
Nötmarken, och vilja Mids. dagen passera Gudstjensten i Folkerna Kyrka. På eftermid-
dagen ämna de fortsätta färden till Husby och vidare till Fahlun, Leksand och Rättvik.
Det är väl lämpeligt, att dessa båda aktningsvärda menniskor äta middag i Folkerna
Prostgård, i all enkelhet. Helsa Stina detta. Du kan gerna draga till med att kalla Carls-
son Farbror. Fråga dock först, om det är Dig tillåtet. / Mamma vandrade kl mellan 3 och
4 på e.m. till Mostrarna, och dröjer der kanske öfver natten. Dig hälsar hon oändeligt.
Helsa Du ock Stina och Pastorn! / Din hulde Pappa. –
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S3: Sophie till Aurore 1836 (G65:3772, 3SÅ123)
Noresund den 29. Dec. 1836. / Min Goda Aurore! / Som Axel blifvit hindrad af något
så sällsamt som främmande här vid Noresund, vill jag obeskrifligt gerna om än i6 aldrig
så liten mån söka upfylla hans ställe och medan han skrifver till KammarRådet M. gifva
Dig, min Goda Syster så utförliga underrättelser jag kan om nyingågna Helg. Jag vet väl
att Axel äfven skrifver sjelf, fast det kanhända ej blir så långt som han ämnat. Före Jul
hade jag mycket brått med åtskilligt, som något hvar gerna har vid en sådan helgs an-
nalkande; de första dagarne af Axels härvaro var jag ej i stånd att sysselsätta mig med
annat än honom och den ljufva känslan att7 [hafva honom] han var här undan alla faror
och besvärligheter. – / Allt sedan Julen började har kölden varit grufligt stark, vi ha fru-
sit samt och synnerligen ganska mycket; tredje dagen visade termometern 23 graders
köld, nu har det ändteligen blifvit mildare. Wi hafva passerat Julen i den största enslig-
het, så att Axel flera gånger frågat: men kära Du kommer det då aldrig någon eller ska
vi inte resa bort snart, derpå har jag ej kunnat svara annat än, det ej brukas sådant här i
orten; – men se just i dag då Axel redan i morse förkunnade att han skall använda hela
denna dag till brefskrifning, stannar ej mindre än 3 slädar med 4 herrar uti för dörren,
hvilka ätit middag här och dröjt ända till skymningen. / Söta Aurore! hvad jag blef gladt8

öfverraskad på Julaftonen af det vackra och väl träffade portraitet af min Goda Axel!
Hvad hade jag9 kunnat mer fägna mig än detta, jag är så lycklig att hafva fått ett så likt.
Den snälla goda Axel som hörde mina böner utan att förråda sig med ett enda ord. Jag
inkom på förmaket sedan Julljusen voro tända der Pappa och Axel gingo och språkade
men jag var så sysselsatt med originalet att jag ej kom att kasta ögonen omkring mig.
Slutligen tyckte jag att Axel såg litet hemlighetsfull ut och förde mig småningom till
Fortepianot der ett bref låg och så öppnades min ögon – och förtjustes tillika. Ett ögon-
blick derefter framskymtade en oformlig kappa kastad öfver något lefvande, som jag an-
såg för den vanliga Julbocken – men som en ny syrpris då Oscar just tittade fram som
åtminstone Axel och jag trodde vara i Filipstad. Mamma och Pappa hade hållit hans
hemkomst dold för oss. – De små barnen hade sitt lilla bord med ljus och leksaker och
Maria betedde sig i år som i fjol ytterst gladt och språksamt ehuru nu mycket begripli-
gare, men den lille Gossen tog ej stor del i alla fröjder, han gret för Oscar och Morbror
Bjur och somnade midt ibland alla Julklapparne. – Längre fram på aftonen inkom en li-
ten barnvagn öfverfull med Julgåfver och ingen blef utan sin andel, men hos mig stan-
nade oförtjent det mesta, Jag fick så mycket vackra Saker af Axel, Du vet allt, Bästa Au-
rore, det var så väl afpassadt efter hvad jag tyckte om, att jag äfven måste tacka Dig som
valt så väl. / Om Julmorgonen hade vi en liten illuminerad gran med röda äplen uti och
bjödo alla stiga ner i våra rum der alla familjens medlemmar fingo önska hvarandra en
god Jul. Nu har jag berättat Dig allt, min Goda Aurore, huru här tillgick, att våra tankar
ofta sväfvade öfver till Dig är också lika sannt som allt det öfriga och Axel och jag
vände oss ibland till hvarandra med just samma ord på läpparne ”hvad tro vår goda Au-
rore gör nu? – – / Min Lilla Älskade Aurore, Du har rätt, den randiga yllerocken var visst
med; allt var förträffligt nedlagt så att intet enda blef skadadt. Jag hade väntat att äfven
den andra ylleklädningen skulle medfölja, men förmodeligen har Mamsell Pihlstrand
kommit att förbise denna punkt, som ej är något att säga om vid alla de olika ordinatio-
ner hon hade att uträtta. Jag skref derom redan så tidigt i höstas att det kunde äfven10 lätt
hafva11 blifva bortglömdt. – Det var visst ej min mening att Moster Carolina på något

6 än i är tillagt.
7 att är ändrat från af.
8 gladt är ett tillägg.
9 jag är ett tillägg.
10 äfven är ett tillägg.
11 hafva är ett tillägg.
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vis skulle genera sig med att genomsöka cofferten, nu då hon både är sjuk och det är så
kallt. Gud låte våra saker ej lida någon annan skada det var oroande underrättelser vi
erhöllo i måndags Jag hinner nu ej skrifva mer, men ser att Axel börjat sjelf. Gud
välsigne Dig med ett godt års början, och skänke Ditt sorgbundna hjerta frid och lugn
äfvensom jag innerligen önskar Du ej vänder Din kärlek från Din tillgifna Sophie. Alla
de mina förena sig i de hjertligaste helsningar till Dig. Lilla Maria icke förglömmandes.
– Helsa Mina mycket från mig. – 

S4: Sophie till Axel d.y. (G65:2438, 4Sa166)
Min Kära Lilla Axel! / Det gör mig innerligen ondt om dig som ännu ej är rigtigt rask;
Gud låte dig få blifva det snart så att Du kan företaga dig något; ty annars blifva tiden
lång. Du skulle en gång föresätta Dig att skrifva ett långt bref till oss om allting så skulle
Du få se att Du tyckte det vore såsom Du talade med oss. Säg mig om dina kläder hålla
ännu, äro de tunna Skjortorna söndriga så kunde de skickas hem. Gamla hvardagsbyx-
orna undrar jag om de ännu äro brukbara; här finnas nog de, som gerna ville taga vid
dem. Wet Du jag har köpt ifrån By så mycket leksaker åt barnen för gamla kläder att jag
gjort en rigtig hopplåckning. En rätt bra grön målad trilla med tvenne personer uti och
2 dugtiga brandgula hästar vänta på att släppas in om Julafton till Oscar och Aurore; och
på Danielsdagen fingo de hvarsina thebord, hvarsina stolar och dockor som alltsedan
gjort deras innerliga glädje. Jag tycker väl det är mycket bättre att på detta sätt skaffa
leksaker än köpa dyra i Stockholm som snart gå sönder. Gumman som fick kläderna var
åtminstone lika glad som barnen som fingo sakerna. – Men nu vänta de på Julafton med
stor längtan och göra sig allehanda föreställningar om paketer och dylikt, men det vet
jag ingen råd till ty det är annat att köpa som nödvändigare är än skänker. – I dag har
Maria varit Lucia och kringburit caffé för att roa de små, och de är temligen lätt
förnöjde. Äfven har i dag kon Wälkommen som du väl minnes fått sätta livet till, för att
tjena till Julekost, men hon var icke alls fet, fastän hon ätit så mycket rofvor. – Här är
ett mörkt och kulet väder och tyst och ensligt, men vi äro nu så vana dervid; och icke
våga vi göra upp några föreställningar om en rolig Jul, ty vi veta ej om vi12 kunna få den
glädjen att få hem Eder, då det ej blir före. Wi skola ändå vara nöjda om helsan finge
vara på ömse sidor, och vi hafva vårt uppehälle utan för stort bekymmer, många äro som
hafva intet och äro ändå nöjda med sin lott. – Wet Du nu kan Oscar nästan alla taflor i
bibliska historien, och är så intresserad deraf att jag måste dagligen förklara 3 st för ho-
nom och nu hafva vi ej många qvar; jag tror ej att Maria har så reda på det som han. I
går fick han nya kläder, deribland en väst som han sjelf köpte tyget till för 12 sk och var
en liten sprätthök. Mamsell Julin kom hit på afton och det roade Oscar synnerligen när
ljuset sattes midt på golfvet och alla togo i ring deromkring och skuggorna dansade i
taket. Han ville ändteligen att det skulle berättas för Dig. – Flickorna och barnen helsa
så hjerteligen till dig. – / Sätt medföljande ringen om Dina bref så blifva de skingrade /
Helsa Tante så hjertligen från mig. – / Gud vare med dig min Lille Axel! Bed Gud in-
nerligen och tro13 att Han kan och vill hjelpa oss! Din trogna Mamma 

12 vi är ett tillägg.
13 och tro är ett tillägg.
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S5: Sophie till Axel 1857 (G65:397, 5SA213)
Folkerna den 20 April 1857. / Min Älskade Axel! / På det hjertligaste tackar jag för Ditt
bref af hvilket vi väl fingo myror i huvudet genom Din plan att komma hem så snart.
Jag har meddelat Pastorn innehållet och han säger sig hafva sitt i ordning och Lundén
har jag bedt komma hit i dag på förmiddagen så att jag skulle få tala med honom innan
posten går. Huru det åter kan vara med oss vet jag just intet; jag fruktar att den tiden
behöfver man både vinter och Sommar kostym ty det torde väl blifva för kallt att gå i
tunn Sommarkappa och mycket är det hemma att ordna, tänk trägården med allt sitt be-
styr som kommer just då, men i detta fall får Du göra som Du vill med oss. Jag undrar
om denna sommar kommer att tagas emot mycket främmande här, i det fallet behöfves
vår härvaro bra väl hemma om det skall kunna bli bra i ordning både ute och inne. Kan-
ske det blir många påhelsningar och då tror jag ej att Stina reder sig om vi ej [från bör-
jan] tänker ut att skaffa några förråder på förhand. – Det skulle väl i Maj sås och brukas
den lilla egendomen vi ha och allt utsäde lemnas åt Lundén, jag vet inte hvem skall svara
för allt om jag är borta; Nu ser jag tyvärr huru många materiella band jag har, men det
gör mig det samma hvar jag är, den pligt som är angelägnast är jag beredd att uppfylla,
alla vet jag ändå att jag icke kan göra tillfyllest. Huru det går med Potatis förrådet, vet
jag icke, det kan man icke upskatta förrän man får upp det ur källaren. Här har detta år
varit så mycket fattiga att jag fruktar det gått hårdt på Potatisen också. – Du tyckes vara
så fullt öfvertygad att allt går af sig sjelft och Du icke behöfver egna en tanke åt Ditt
hem då Du vill skänka oss blott de dagar Du håller på med Kyrkans angelägenheter.
Goda Du, är icke det litet för knapphändigt? – Och till på köpet när jag tager ifrån alla
omsorger här hemma den tiden; det är väl knappt något sätt hvarpå Du kan befrias från
ekonomiska än att jag har dem om hand. – Ty fast jag erkänner att jag ej på långt när
uppfyller hvad jag borde, så hafva de dock någon att hålla sig till med allting när jag
finnes. – Du skall icke blifva ledsen på det jag säger utan taga det i betragtande och jag
är som sagt villig att rätta mig efter hur jag bäst behöfves. – Ingen menniska frågar om
Säd, nu lärer ej mera vara lönt att skicka till Fahlun ty der är allt uppfylldt. – Wi behöfde
väl de pengar som ligga i Spannemålen. Af de medel jag har skall jag lemna 75 åt Pas-
torn i början af Maj sedan räcker det väl till Stödjor åt tjenstefolket och så torde vi väl
få sälja något säd. – Skulle vi bli borta till Gossarne komma hem så blir det väl bra länge,
när Oscars confirmation blir har jag ej fått höra. – Han skall väl hafva pengar att gifva
Mag Roos såsom de andra Kamraterna. Du är väl god och upmanar honom dertill. – / I
morgon skickar jag Johan till Upsala i sällskap med Jan Mattson i Carlbo, han får en
liten del med af hans koppar {…} och allt det jag har att sända Gossarne. De hafva väl
nu länge nog väntat. – / Goda Axel! nu har jag14 samrådt med Lundén och Pastorn, den
sednare säga sig hafva allt i ordning äfven till början af Maj men måste veta med be-
stämdhet nästa Lördag huru det blir för att kunna nästa Söndag pålysa. Lundén deremot
tror ej att Sjöfarten blir öppen till den 30 April emedan bäsingen och Mälaren samtidigt
bruka skölja och det tar just ingenting detta elaka vädret. – Således är bäst att Du tänker
närmare på om Ditt beslut låter verkställa sig. Lundén tycker äfven att inga förhinder är
om Maj Sockenstämma blir i medio af Maj. – Du är väl god och säger oss bestämdt med
nästa Post huru det blir med Din resa, nog längtar jag mycket att återse min älskade Axel
och hvad vore kärare än att få hafva Dig här ca 14 dagar? – Ack den otäcka Riksdagen!
som skall få så väl taga ut sitt att man icke skall få egna några tankar åt egna saker. – /
Gud låte Dig icke blifva ledsen öfver detta bref det är också hafsigt skrifvit, ty i dag är
bråttom för Upsalaresans skuld. – / Maria Stina och Pastorn jemte Hans Lundén helsa
så hjertligt genom Din trogna Sophie. / Huru det var med {…} af {…} och {Prestgård}
vet jag ej men det vet jag att Pastor Asplind ej tyckte att det for illa i nuvarande {inne-

14 jag är ett tillägg.
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hafvares} hand. – /  Maj kalaset vet jag väl ej annat än Du får bestå och tror Du att
det går nu för Pastor i Sörberke att öfvergifva det. – Wi göra intet här i stället. – / Hans
Lundén menar att den utsädes hafren som vi hafva är rätt bra det går till mellan 70 à 80
korn på 100. Nu skall jag {hafva} kornet. 

M4: Maria till Sophie 1847 (G65:1679, 4MS172)
Folkerna d. 19 Juni 1847. / Min goda innerligt älskade Mamma! / Pappa skrifver till
Mamma ock då vill äfven jag göra det, ehuru vi ej nu hafva något bud, tack så mycket
goda Mamma för tillåtelsen att få läsa brefvet, det var bra roligt att få höra huru ni må
och ha det. Mammas farhågor rörande lilla Aurore15 voro Gudskelof aldeles onödiga ty
hon är mycket rask ock snäll ock äter kött ock allting utan att nämna sin hals det minsta,
ej heller har hon fått ben i halsen som Mamma fruktade. Oscar är också snäll ock flitig
för Lotten hans högsta önskan är att kuna läsa rent då Mamma kommer hem, få se huru
det går. Lotten har nu sin Penntorkare nära färdig hon håller nu på att göra hvita fransar
dertill, jag tror att den blir mycket vacker. Lotten är vänlig ock snäll emot mig ock vi
äro de bästa vänner, det går ingen stund förbi att icke vi tala om Mamma, det är så svårt
att vänja sig vid den tanken att Mamma nu ej är här och att vi kanske ej få se Mamma
på en hel månad, men den16 tiden går väl också, fast kanske långsamt. – – – / Ack om
Mamma vore här nu ock såge våra vackra Syrener de äro förtjusande jag är säker på
Mamma skulle tycka om dem, men det är sant det finns väl ännu skönare vid Sätra men
detta kom jag ej i håg man tycker altid att det skall vara vackrast der man sjelf är. / Ack
hvad det vore grufligt att få fara ock hälsa på eder vid Sätra men Pappa stackare har så
mycket att göra att det väl är omöjligt. I dag är här mycket vackert väder ock aldeles
lugnt så att Herrarna hafva varit ute ock rott på morgonen uti nya båten. Nu min goda
kära Mamma måste jag sluta detta bref med så många tusende hälsningar från alla alla
här genom Mammas altid tillgifna ock lydiga Maria Eurén / P.S. Tusen tack för de rara
pepparkakorna ock karamellerna Mamma skickade oss. / Den 20 Juni Söndags eftrm. I
går qväll var en mycket vacker afton ock Herr Svanström här,17 då Pappa föreslog att vi
sedan vi ätit qväll skulle fara ut ock ro, det ville vi naturligtvis alla. Ock vi foro, det var
Gudomligt det var så lugnt att icke ett blad rörde sig, Pappa hade medtagit sin flöjt och
blåste deruti, Ja det hade varit fullkomligt roligt om blott Mamma ock Axel varit med.
Vet Mamma att båten är så stor rymlig ock väl18 att Håbrå hade just heder af den Pappa,
Magistern, Herr Svanström Stina, Lotten ock jag voro deri ock ändå sade19 Magistern
ock Herr Svanström (som turade om med att ro,) att den ej var det minsta tung. I dag är
det äfven mycket vackert väder, ock Pappa har rest på ett Bröllop till Haltarsbo, alla här
i Folkerna äro bjudna utom Prostgårdsflickorna jag vet ej hvarföre. / Anders kunde ej få
några Stenkärl på Sahlbohed utan Stina beder att Mamma ville köpa när det kommer in
några till Sätra. Hälsa Axel att han då är så snäll och köper 4 krukor ty Stina ville äfven
hafva en Mammas tillgifna Maria 

15 Aurore är ett tillägg.
16 den är ett tillägg.
17 här är ett tillägg.
18 Skadad oläslig text följer.
19 sade är ett tillägg.
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M5: Maria till Axel d.y. 1857 (G65:2609, 5Ma246)
Folkerna d. 19 Febr. 1857 / Min älskade Axel! / Mamma hinner kanske icke skrifva till
Dig i dag, men tackar Dig så hjertligen för brefvet, hvilket hon med glädje i går emottog.
På samma gång anlände ock bref från Pastor Asplind om valets utgång i Söderbärke,
hvarom Ni troligen redan fått underrättelse. – Om detta kan blifva oss till glädje eller
sorg i det yttre, veta vi ännu icke mycket. Innerligen måtte vi blott bedja att det icke le-
der våra hjertan från Gud, utan att de måtte allt mer och mer dragas till Honom, detta
må nu ske genom aldrig så svåra medel. Wi måste försöka bedja: ”bruka Du hvad rätt Du
finner endast Du mitt hjerta vinner”, d.v.s. Ske Din vilja käre Herre Gud! Hans vilja är
att vi alla skola blifva frälsta och saliga, men det är ofta alls icke vår vilja att låta Honom
föra oss dertill. – / Du må tro vi hade igår ett extraordinärt besök. Hr Möllersvärd skick-
ade neml. i förrgår och frågade om vi voro hemma, och i går straxt på eftm. var han hos
oss ett par tre timmar. Det disputerades starkt, likväl i vänlighet. – Om Du varit hemma
hade Du säkert blifvit intagen af hans anspråkslösa, barnsligt ödmjuka sätt, det var så
olikt mot hvad man hade väntat. – En timme sedan han rest lagade vi oss i ordning, att
resa för att höra honom, då han sista gången höll sitt föredrag i Grytnäs kyrkoby. Åmark
som på förm. var här skulle nu höra honom för tredje gången. – Wår snälle, beskedlige
Pastor gjorde oss sällskap. – Så utomordentliga gåfvor att klart och enkelt uttrycka sig
har jag aldrig hört, ehuru jag måste tillstå att jag för min egen del icke hade den nytta
deraf, som jag borde haft. Detta kom väl af det myckna resonnerandet förut. – / Pastor
Johansson var riktigt förtjust, äfvenså Åmark. Den förre förundrade sig bland annat, att
han kunde vara så riktigt ”renlärig” i allt. – Det var så innerligt roligt att se huru de höga
förstånds skrankorna måste falla för hjertats behof; – d.v.s. det hjerta på hvilket Guds
Ande verkar kunde icke låta bli att glädjas öfver att Guds Ord rent och klart uttalades
och så i öfverensstämmelse med den gemensamma erfarenheten, äfven fast det skedde
af Möllersvärd. – Det glömdes helt och hållet. – Pastorn önskade mycket att få höra ho-
nom mera och få tala vid honom om barndopet; ”det är omöjligt att icke han, som har
en sådan erfarenhet sjelf och är så hemmastadd i Bibeln20 äfven skall se klart i denna
sak” – sade han i går till Mamma på hemvägen. – ”och han måste säkert uttöfva ett godt
inflytande öfver alla baptister”. – Det är så roligt att se så mycken innerlig enfald. – Men
man21 får då sucka öfver bristen derpå hos sig sjelf. – / Det är så märkvärdigt, att de
flesta af grannarna här varit våra föregångare i att höra Möllersvärd. Wi tänkte alls icke
på att fara, förrän då vi hörde Åmarks omdöme. – Men baron Falkenberg, Lundén,
Svanström m.fl. hafva hört honom med mycken belåtenhet. Lotten F. talte så okonstladt
i förrgår, om huru gerna de ville höra honom, och huru nöjd Baron varit. – – För de
öfriga här hör ett sådant samtal till contraband. Det är bra ledsamt att man då talet är
härom måste tilllägga ett: men – äfven åt Lotten måste detta sägas, ”han är Baptist, han
är villfarande i åtskilliga punkter”, – tänk i huru många vigtigare punkter de flesta af
hans åhörare äro det! – / En farlig bana har M.; hvad jag mest känner i dag, är ett inner-
ligt medlidande med honom, och en innerlig önskan att Gud ville bevara honom från
den stora faran att för frågor för dagen – om ock kyrkliga och andeliga – förlora om-
sorgen om det vigtigaste: sin egen själs frid. Nog blir denna sednare åtminstone säkert
ofta störd och bruten genom detta utåtvända lefnadsätt. – Fruktan att han skola falla för
andeligt högmod och egenkärlek, som man tycker ligger närmast för hand, kände man
icke då man såg honom. – Men nog tyckes så mycken uppmuntran vara bra farlig. – /
Nej, – min kära Axel, förlåt mig, som skrifver så här, vidt och bredt härom, det var icke
min mening, Du måste ursägta Din grälsjuka syster! – / Din Ami har så länge varit fär-
dig, men vi veta ej huru vi skola få bud till Upsala. Fredrik for ifrån den. – / Lotta är nu

20 Bibeln är ett tillägg.
21 man är ett tillägg.
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här, hon är klen och matt. Jag var en dag i Avesta, då hon skulle hämtas, och hade trefligt
i Mlle Lyths skola. – / Jag har nu en vacker ljus röd Hyacinth utslagen, den växer nästan
så att man ser det. – / Tack min kära Axel, för Din vänlighet emot mig, det gör så godt
att tänka derpå! Gud välsigne Dig och gifve Dig frid till Din själ, – det är hvad vi be-
höfva. – / Många, många hälsningar från alla i hemmet till Oscar och Dig. Hälsa äfven
Mag. Roos’s, Bergmännerna och Candidaten hjertligen från oss. / Din tillgifna syster
Maria.

a4: Axel d.y. till Sophie 1847 (G65:1602b, 4aS187)
Stockholm Måndagsafton d. 18 Oct. 1847 / Min goda Älskade Moder! / Ehuru jag har
mycket brådtom med läxor så måste jag ändock uppmanad af tant skrifva några rader
nu på aftonen till mamma Jag ock alla de andra må mycket bra. I dag har doctor Keijser
varit här. I går voro vi hos fru Thorén ock i förgår höll herr Hazeljus ett kalas för Ele-
mentarister. Något nytt har icke tilldragit sig sedan mamma for.22 / Det är så grufvligt
lånsamt ledsamt ock tomt sedan mamma for. Jag är uppe hvarenda morgon klockan 6
undantagandes Söndagsmårgnarne då jag hvilar ut. Goda mamma låt den lilla hundval-
pen stanna qvar åtminstone till dess23 jag kommer hem Söta mamma skrif till mig ock
berätta huru resan hafver gått. Jag hinner denna gången ej skrifva till maria men det skall
ske nästa gång. Hälsa lotten ock bed henne skrifva till mig. Hälsa äfven alla de andra
genom Mammas altid Lydige son A Eurén / P.S. Evelina hälsar till maria. 

a5: Axel d.y. till Maria 1857 (G65:2935, 5aM280)
Min kära Maria! / Jag har dröjt att besvara ditt bref, såsom varande mindre angeläget.
Men på det att det inte måtte bli allt för gammalt, och jag alldeles förlora lusten dertill,
skall jag göra det i dag. / Först vill jag ha äran upplysa att distrahera icke betyder: bort-
blåsa, som ungefärligen torde motsvara din uppfattning deraf. Utan att förlora mig i fi-
lologiska funderingar, vill jag blott nämna dess egentliga betydelse: gifva en annan rigt-
ning åt något (ex. tankar) med afs. på något (ex. Möllersvärd). Och att mitt bref i så
måtto förträffligt uppfyllde sitt ändamål, det synes mer än tillräckligt af den ifver, hvar-
med du åtager dig Ms försvar. – ”Åh ja nog skaffar M. sig varma försvararinnor”, får
jag till svar af våra vänner, då jag berättar om ett visst fruntimmer, som mot mig
försvarar24 honom. – Men nog förargar det mig att just min egen kära Syster skall höra
till dem – / För din ”benägenhet att öfverse med och förlåta mitt försigtiga dömande” är
jag dig naturligtvis högst förbunden. Men med afs. på M. får ditt öfverseende icke
gälla mig allena. Alla dina vänner härstädes, äfven de, hvilkas omdöme du högt vär-
derar, är tyvärr deraf i lika stort behof som jag! – Vadman, den hederliga prestmannen,
som vi känna sedan Sätra-tiden, kom i går till staden, för att läsa på Pastoral ex. Han bor
hos Roos och vi besökte dem i går aftons. Vadman berättade mycket om sin verksamhet
och äfven sin erfarenhet af Möllersvärd. Denne kom till Vs församling, vann alla, äfven
V. sjelf i högsta grad såväl genom sina rent Lutherska föredrag, som genom sitt älsk-
värda och ödmjuka väsen. De skildes som de upprigtigaste vänner. Någon tid derefter
fick Vadman höra, att han återkommit. Men nu var det annat ljud i pipan; nu var det

22 I texten står det för.
23 dess är ett tillägg.
24 I texten står det forsvarar.
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Baptism han förkunnade; nu undvek han Vadman hvar han kunde – Så olika uppträder
han första och andra gången – Han har ännu blott en gång varit i Folkerna! – / Det var
ett ofrivilligt misstag – rent af ett skrif-fel, om jag bestämde inkomsterna i Folkerna så
lågt, men {*} har du lyckats komma sanningen närmare då du upptager den andra sum-
man till 6000. {Hvar} du fått den, vet jag inte. Min uppgift har jag {*} Bergqvist – / Helsa
Mamma så hjertligt från oss båda. Jag hinner denna gång ej {*} – / Din tillgifne Axel. /
Ups. d. 26 Mars 57 / Jag är förnyade gånger bjuden till Frösåker i Påsk då von Post reser
hem. Om intet hinder inträffar, antar jag med nöje bjudningen – 

O5: Oscar till Maria 1858 (G65:2947, 5OM288)
Upsala den 19 Maj 1858 / Min älskade Maria! / Blott några få ord hinner jag i dag
skrifva ty klockan är mycket. Jag har ej på länge hört något hvarken från Mamma eller
Dig, så att jag just blir orolig, huru Du mår, helst sista underrättelsen var, att Du hade
ondt i tänderna. Det är märkvärdigt att tänka, att detta bref troligen är det sista, som jag
skrifver till Folkerna såsom mitt hem, men då jag känner det svårt, huru mycket mer
skolen då I känna det så, som ären der. Ack att vi dock låte Gud föra och leda oss, som
Han vill, under alla våra olika känslor och icke så ofta sträfvade emot i egenvilja, som
vi göra! Gud bevare oss för allt förverldsligande och falsk frihet, hvarför faran är stor,
då det går oss väl, men också för att misströsta och söka våra egna utvägar ur nöd och
trängsel i stället att förbida hans hjelp. Han skall visst också trösta dig i din nuvarande
bedröfvelse och visa, huru Du endast i Hans blod kan hafva både förlossning från syn-
den och kraft att göra Hans vilja. / Nu kan jag tala om att de reqvirerade taflorna hafva
kommit från Tyskland 15 till antalet. Dessa 15 kosta tillsammans 9 Rd, som jag öd-
mjukeligen ber om att snart få ty sjelf har jag ej att lägga ut. / I dag voro vid bordet
många gäster deri bland Doctor Fjellstedt, Prof. Beckman, Adj. Hultcrantz och en Tysk
missionär, som varit i China. Det har ibland oss ordinarie bordgäster utgått en lista, på
hvilken alla de skola teckna sig, som vilja gifva något till ett gemensamt minne åt Fru
Lyth af våra middagsmåltider denna termin. Som min cassa här råkat i mycken för-
knappning ville jag ödmjukeligen bedja Mamma att sända mig 1 eller [par] 2 Rd till
detta ändamål. Tacka Pappa på det hjertligaste för hans bref med gårdagens post, hvilket
jag i dag ej hinner besvara. Helsa ock för sista gången alla kära vänner i Folkerna som
minnas mig. Henrika helsar Eder hjertligen hon ämnade skrifva i dag, men jag hann ej
få hennes bref som skulle ligga inuti mitt. Herrans englar ledsage Eder på Eder flyttning;
ja gånge han sjelf med Er, beder Din tillgifne broder O. 
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