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Abstract 
In the early 1860´s, the author and opinion former Fredrika Bremer made a large donation of books to Högre 
lärarinneseminariet, which is the first governmental institute for higher education of women in Sweden. The aim 
of this thesis is to describe the collection of donated books as well as to extract information regarding Bremer's 
international network of contacts, her views on women's education and her relation to Högre lärarinneseminariet. 
Furthermore, the aim is to highlight the unique relationship between Fredrika Bremer's private collection of 
books and the library of Högre lärarinneseminariet from a gender perspective.  

A handwritten list of the 321 titles constituting the donation has been preserved in the seminar archive and 
three quarters of the books have been re-discovered in a bookcase at Årsta castle. The donation is characterized 
by its double origin as stamps and personal dedications remain as permanent traces in the books.  

The archive list of the donation defines the scope of the current thesis. A sub-population of the books was 
selected for a more thorough investigation which was performed according to a bibliographic form. By consider-
ing each individual book as an artefact and the donation as its context, information was derived both from the 
individual book as well as from the book in relation to the collection as a whole. 

The investigation shows that the collection reflects Fredrika Bremer's areas of interest, her travels and her 
contacts with other writers throughout the world. The donation of the books, as well as the Iduna statue which she 
also donated, confirms that she saw her vision of a college being realized in Högre lärarinneseminariet. She was 
also aware of her own efforts for women's education and emancipation, and her significance as a role model for 
future students at the school. 

There is a high cultural history value in the preservation of Fredrika Bremer's book collection and it is desir-
able to make the collection more accessible for research. 
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Inledning 

På Årsta slott i Österhaninge finns Fredrika Bremers boksamling bevarad i två 
bokskåp. Många av böckerna har Högre lärarinneseminariets stämpel i sig, vilket 
betyder att de en gång tillhörde den första offentliga högre utbildningen för 
kvinnor i Sverige. Förutom stämpeln kan en bok även bära Fredrika Bremers egen 
namnteckning eller innehålla en dedikation till Mademoiselle Bremer, vilket 
avslöjar att exemplaret dessförrinnan ägdes av författaren. De dubbla spåren i 
böckerna visar på det unika förhållande som har existerat mellan Fredrika Bremers 
privata boksamling och Högre lärarinneseminariets bibliotek.  

Den internationellt kända författaren var en av opinionsbildarna för att staten 
skulle ta sitt ansvar och tillerkänna kvinnorna rätten till högre utbildning. Med  
idéromanen Hertha som utkom 1856 eldade Bremer på samhällsdebatten i 
frågorna om kvinnans myndighet och utbildning. Huvudpersonen Hertha är 
grundare till en vardagsskola och en helgdagsskola. Den förstnämnda iscensätter 
en politiskt genomförbar stategi, medan den senare ger uttryck för visionen om en 
mer genomgripande andlig omvälvning.1 Mycket tyder på att Fredrika Bremer 
åtminstone delvis såg sin skisserade högskola förverkligad i ”Seminarium för 
bildande av lärarinnor” som grundades 1861 efter beslut i ståndsriksdagen.2 Hon 
uttryckte genom åren sitt stöd för verksamheten och donerade med varm hand 
flera värdefulla konstföremål till seminariet. I Bremer-våningen på Årsta slott 
finns idag Carl Gustaf Qvarnströms Idunastaty, renoverad och hitförd av 
Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier. Fredrika Bremer skänkte den till 
Högre lärarinneseminariet där Iduna fick sin första plats i en av teckningssalarna. 
En Idunastaty står också i Herthas litterära skolsal och jag kommer att återkomma 
till den betydelse som Fredrika Bremer tillskrev den fornnordiska gudinnan och 
hennes äpplen. I den här uppsatsen behandlas den boksamling som Fredrika 
Bremer donerade till Högre lärarinneseminariet i början av 1860-talet. En 
handskriven förteckning över bokgåvan finns bevarad i Högre 

                                                 
1 Holm, Birgitta (2001), ”Fredrika Bremer och framtiden” i Mig törstar! Studier i Fredrika Bremers spår, 
red: Åsa Arping och Birgitta Ahlmo-Nilsson, s. 280. 
2 År 1878 blev ”Högre lärarinneseminariet” officiellt det nya  namnet på utbildningsinstitutionen och det 
kommer av praktiska skäl att användas i uppsatsen. Se Fåhraeus, Rudolf (1943), Högre lärarinneseminariets 
historia, s. 104. 
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lärarinneseminariets arkiv och en stor del av böckerna har visat sig finnas i 
bokskåpen på Årsta slott.   
När Högre lärarinneseminariet lades ned 1943 hamnade Idunastatyn på 
Östermalms läroverk och seminariets böcker på undantag. Det var en 
räddningsaktion som bevarade en del av dem för eftervärlden. Böckerna ur Högre 
lärarinneseminariets skingrade bibliotek har alltså förts till bokskåpen på Årsta 
slott långt efter Fredrika Bremers bortgång.   

Jag har tidigare skrivit en uppsats inom konstvetenskap om den byggnad som 
uppfördes för Högre lärarinneseminariets räkning 1871. Uppsatsen baserades på 
material ur Högre lärarinneseminariets arkiv som föreföll vara en riklig och 
relativt outforskad källa. Jag var intresserad av att åter anknyta till ämnet genom 
att ta reda på vad som hade hänt med boksamlingen, då min handledare Gunnel 
Furuland upplyste mig om att böcker ur Högre lärarinneseminariets bibliotek 
fanns i Fredrika Bremers bokskåp på Årsta slott. Hon förmedlade också kontakt 
med Gunnel Stenqvist, ordförande för Årstasällskapet för Fredrika Bremer-
studier. Gunnel Stenqvist har tillbringat åtskilliga dagar med mig i Fredrika 
Bremer-våningen och har dessutom varit vänlig att dela med sig av sina kunskaper 
om Fredrika Bremer och de föremål som sällskapet har hand om.  

Min ursprungliga plan var att jag skulle förteckna samtliga böcker i de två 
bokskåpen. Det visade sig ta för lång tid, delvis på grund av att jag av 
larmtekniska skäl inte hade fri tillgång till boksamlingen, men också för att varje 
bok tog längre tid att förteckna än beräknat. Jag  har därefter koncentrerat mig på 
titlarna i den ursprungliga bokdonationen. Det finns ett stort intresse från 
sällskapets sida för boksamlingen, vilket borgar för ett fullföljande vad det gäller 
förtecknandet av helheten. En fullständig förteckning över Fredrika Bremers 
boksamling saknas i dagsläget.      

Tidigare forskning 

Forskning om böcker och läsning 
Bokhistorikern Roger Chartier förordar ett sammanförande av textkritik, 
bibliografi och kulturhistoria, och med sitt inkluderande arbetssätt utgör han en 
viktig inspirationskälla för denna uppsats. I Böckernas ordning (1995) teoretiserar 
han kring läsarna, författarna och drömmen om det universella biblioteket. Han 
visar hur förändringar av böckernas distribution kan säga något om nya och 
växande läsargrupper. En muntlig kultur kan studeras via spår i skriften och  det 
måste tas hänsyn till skiftande läsarpraktiker om det ska gå att förstå hur det 
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skrivna har uppfattats vid en viss tidpunkt.3 Chartier framhåller också att 
företeelser tenderar att samexistera över tid; en form tar inte omedelbart över och 
utplånar alla spår av en föregående, utan bilden är mer komplex och det gäller 
också de ”revolutioner” vars konsekvenser i efterhand inte har varit lätta att 
fastställa. Det har skett tekniska förändringar av textens reproduktion och av 
textens form och förändringar beträffande läskunnigheten och själva läsakten. 
Chartier resonerar kring boken som medium i ”Läsare i det långa perspektivet – 
från codex till bildskärm” (1998).4 Storslagna föreställningar och existentiellt 
tungt vägande metaforer har genom historien knutits till boken i den form vi 
känner den. Chartier förutspår att bibliotekens uppgift i framtiden i än högre grad 
blir att verkligen skydda och bevara boken i dess fysiska form, som ett arv som vi 
ofrånkomligen är förknippade med. Vi är beroende av att enheten mellan innehåll 
och form består för vår framtida tolkning.    

Den amerikanske forskaren Robert Darnton har behandlat intensiv och 
extensiv läsning i kapitlet ”Läsarreaktionen på Rousseau: Hur romantikens 
känslosamhet frambesvors” i Stora kattmassakern: och andra kulturhistoriska 
bilder från fransk upplysningstid (1987). Darnton har kunnat kartlägga 
köpmannen och bokslukaren Jean Ransons läsning utifrån hans brevväxling med 
en bekant på en central bokgrossist. Mindre intressant för den här uppsatsen är den 
Rousseau-påverkan han finner, men desto mer intressant är hans resonemang 
kring frågor om hur folk läser och hur det är möjligt att söka svaret via böckerna. 
Han påvisar att 1700-talsböckerna som fysiska föremål skiljer sig från dagens 
böcker och att deras läsare också uppfattade dem på ett annat sätt.   

Det ”hemliga kvinnospråket”, nü shu, studerar bokhistorikern Lea Niskanen i 
sin text ”Det mirakulösa broderandet av världen” i Bokhistorier: Studier 
tillägnade Per S. Ridderstad (2007). Språket talades och skrevs i Hunanprovinsen 
i Kina, men den sista personen som behärskade det har gått bort. Dess skriftliga 
form uppträdde i kvinnornas handarbeten och så småningom skapades en tradition 
där sydda eller målade böcker i tyg skänktes bort i bröllopsgåva till bruden. Denna 
boktyp kallades för ”tredjedagsbok” och innehöll levnadsregler och klagosånger. 
Språket sjöngs av kvinnorna hellre än talades och det underhöll ett systerskap 
emellan dem. Niskanen beskriver det som ”en kvinnoskola av gemensam fostran 
inför de väntande plikterna i patriarkatet.” Tredjedagsböckerna följde ofta 
ägarinnan i graven. Det finns ett nära samband mellan språk och kvinnliga 
handarbetstraditioner där kvinnor har förmedlat sina livshistorier och råd till andra 
kvinnor genom textilierna. Niskanens studie är intressant genom att den visar på 
en lång kvinnlig läs- och skrivtradition utanför den synliga, mansdominerade 

                                                 
3 Chartier, Roger (1995), Böckernas ordning: Läsare, författare och bibliotek i Europa från 1300-tal till 
1700-tal, s. 32. 
4 Chartier, Roger (1998), ”Läsare i det långa perspektivet – från codex till bildskärm”, i Böcker och bibliotek: 
Bokhistoriska texter, red: Margareta Björkman. 
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världsbilden. Den visar också på boken som artefakt och svårigheten med att 
fånga upp detta boksamlande, där böckerna i liten utsträckning har bevarats till 
eftervärlden. Den är också intressant med tanke på att de borgerliga kvinnorna 
under 1800-talet hela tiden förväntades ha någonting i händerna; fullgöra sina 
”plikter”, och att de ofta handarbetade under familjens högläsningskvällar.       

Litteraturvetaren och bokhistorikern Gunnel Furuland har i sin avhandling 
Romanen som vardagsvara (2007) behandlat förläggarna, författarna och de 
skönlitterära häftesserierna i Sverige under tidsperioden 1833-1851 utifrån Lars 
Johan Hiertas Läsebibliothek och tre av hans konkurrenters häftesserier.5 Hon har 
satt in häftesserierna i ett större sammanhang där det blir tydligt hur den nya 
medieformen påverkade bokmarknadens kommersialisering, romanförfattandet 
som yrke och den läsande publikens sammansättning och storlek. Skönlitteraturen 
blev ”en vardagsvara i häftesform” och läsandet av skönlitteratur ökade kraftigt.6 
Romanläsarna utgjordes till en början av en stor andel läsande kvinnor, främst ur 
de högre sociala skikten i samhället. Kvinnorna, vars utbildningsnivå var lägre än 
männens, kunde med sina färska kunskaper om aktuella romaner som de hade läst 
hävda sig i olika sociala sammanhang. Häftesserierna kom med tiden att införlivas 
i mycket olikartade bibliotek och boksamlingar.7 

Gunnel Furuland påpekar att det här blir relevant att reflektera över begreppet 
bok, då det just rörde sig om häften som utkom periodiskt och bands in i delar, 
volymer eller band. Romangenren var ny, liksom publiceringsformen och 
situationen med en växande marknad för böcker, vilket är viktigt att ta i 
beaktande. En studie av häftesserierna visar också på tidens litterära landskap. 
Många författare och titlar som i början av 1800-talet var vitt spridda har idag 
ingen plats i det allmänna medvetandet och har valts bort i 
litteraturhistorieskrivningen.      

I antologin Böcker och bibliotek: Bokhistoriska texter (1998) har jag tagit del 
av flera texter. Litteratursociologen Margareta Björkman skriver om de svenska 
kommersiella lånebiblioteken vid 1700-talets slut där de franska ”filosofiska 
böckerna” fanns till utlån.8 Erik Schön beskriver den typiska romanläsaren under 
sent 1700-tal, en kvinna ur borgerligheten, och kritiken mot kvinnornas 
lustläsning av romaner som befarades gå ut över hushållsarbetet.9 Vid 1800-talets 
början dämpades kritiken mot de borgerliga kvinnornas läsning inom de mer 
välbärgade och bildade kretsarna, då det betraktades som statushöjande att äga 

                                                 
5 Furuland, Gunnel (2007), Romanen som vardagsvara: Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier 
i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier. 
6 Furuland, Gunnel (2007), Romanen som vardagsvara, s. 467. 
7 Furuland, G. (2007), Romanen som vardagsvara, s. 117f. 
8 Björkman, Margareta (1998), ”Kommersiella lånbiliotek i Stockholm under sent 1700-tal”, i Böcker och 
bibliotek: Bokhistoriska texter, red: M. Björkman,  s. 365. 
9 Schön, Erich (1998), ”Kvinnors läsning – romanläsare i det sena 1700-talet”, i Böcker och bibliotek: 
Bokhistoriska texter, red: M. Björkman. 
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böcker och läsningen sågs som acceptabel om den överensstämde med det 
borgerliga bildningsbegreppet.10  

Sara Rönn ägnar sin litteratursociologiska studie åt Årstafruns läsning. Genom 
att undersöka hennes dagböcker mellan 1793-1839 kan hon kartlägga hennes 
läsvanor. Hon uppställer frågorna om när, var, hur och vad Märta Helena 
Reenstierna läste.11  

Litteraturkritikern Ingrid Elam finner den ”moderna” läsaren, en tidig kvinnlig 
kulturbärare och fröet till en litteraturkritiker i brevskriverskan Martina von 
Schwerin. I sin biografiska bok Min obetydliga beundran: Martina von Schwerin 
och den moderna läsarens födelse (2004) skildrar Elam hennes kontakter med 
bland andra Esaias Tegnér och Carl Gustaf von Brinkman och hennes syn på 
romanförfattare av båda könen, litteratur, bildning och kvinnans plats i samhället. 
Ingrid Elam skildrar romanens genombrott ur en kvinnlig läsares synvinkel, en 
läsare som var bekant med Fredrika Bremer och delade flera av hennes 
brevvänner. 

Forskning om läsning och boksamlingar 
Forskaren Otfried Czaika, som särskilt inriktat sig mot historisk teologi, har 
studerat Elisabet Vasas boksamlande.12 Hennes bibliotek är försvunnet, men 
Czaika visar hur det via bouppteckningen och andra källor är möjligt att studera 
hennes boksamlande och läsning i förhållande till idépolitiska strömningar och 
praktiserandet av en luthersk konfessionskultur under 1500-talets andra hälft. 
Czaika driver tesen att ordo, genus och confessio påverkade människors liv och 
läsande på 1500-talet. Genus har historiskt sett bidragit till ett osynliggörande av 
kvinnors liv och verksamheter. Elisabet Vasas ordo, ståndtillhörighet, gör att det 
överhuvudtaget finns spår efter en boksamling att studera. Den tredje 
determinanten som i Elisabet Vasas fall syftar på en luthersk konfessionskultur har 
också satt sina spår i hennes boksamling. Czaika finner en motsvarighet till 
männens stamböcker i kvinnornas psalm- och bönböcker, och hans studie bidrar 
med kunskap om kvinnors läsning och bokägande vid 1500-talets slut. Han för 
också en diskussion om hur det är möjligt att komma åt kvinnors boksamlande 
utifrån medvetenheten om att den bokhistoriska forskningen, liksom 
historieskrivningen i stort, har fortsatt att reproducera en mansdominerad 
världsbild.  

Ett exempel på en borgerlig kvinnas läsning och litteraturförvärv under andra 
hälften av 1800-talet erbjuder Julia Sophia Gieseckes boksamling som hon 
testamenterade till Kungliga biblioteket. Bokhistorikern Wolfgang Undorf har 

                                                 
10 Schön, E. (1998), ”Kvinnors läsning – romanläsare i det sena 1700-talet”. s. 333f., s. 339f. 
11 Rönn, Sara (1998), Årstafrun och hennes böcker. 
12 Czaika, Otfried (2009), Elisabet Vasa: En kvinna på 1500-talet och hennes böcker. 
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undersökt den utländska litteraturen i fröken Gieseckes boksamling.13 Fröken 
Giesecke var okänd under sin levnad och hon är född 1835, vilket är en generation 
efter Bremer, men hennes samling vittnar om ett stort språkintresse och resor runt 
om i Europa. Hennes boksamling bestod huvudsakligen av nyförvärv. Hon 
skänkte, liksom Fredrika Bremer, sina böcker till en institution vars samlingar då 
berikades. 

Konstvetaren Magdalena Gram, som särskilt intresserat sig för bok- och 
illustrationskonst, behandlar i Viktor Rydberg: En läsande skald (2008) poetens 
efterlämnade boksamling i Nordiska museet. Boksamlingen är särskilt intressant 
då den också har tillhört en författare som kan förväntas ha odlat sitt litterära 
intresse och haft kontakter med andra skrivande människor. Bremer träffade vid 
ett tillfälle Rydberg som var tjugosju år yngre än hon själv och de utväxlade 
bokgåvor. Skillnader föreligger naturligtvis; Viktor Rydberg var man och betydligt 
yngre, och hans efterlämnade bibliotek har inte skingrats, utan består av 3000 
volymer som han också har ägnat sig åt att systematisera. Kritikern Klara 
Johansons lika omfattande boksamling finns idag i Nobelbiblioteket och har 
beskrivits i två essäer av Ellen Löfmarck respektive Anna Bohlin.14    

Litteraturvetaren Britt Dahlström har gått igenom ett omfångsrikt material när 
hon har undersökt drottningarnas boksamlingar i Bernadottebiblioteket.15 Den 
äldsta samlingen tillhörde Desirée som föddes 1777 och dog 1860, men även 
Josefine var samtida med Bremer. Ingen har tidigare studerat dessa samlingar som 
är välbevarade och har behållits som separata bibliotek efter de enskilda 
drottningarna. De kungliga hade möjlighet att bygga upp stora samlingar och 
behövde knappast avstå från att införskaffa nya böcker. Dahlström undersöker 
böckerna som fysiska objekt och sätter in dem i ett litterärt och kulturhistoriskt 
sammanhang.  

Christina Magnussons ”Bokinnehav och läsupplevelser” (1995) och Rolf 
Karlboms ”När franskan kom till Värmland” (1995) har sin grund i 
forskningsprojektet Värmländska herrgårdsbibliotek 1720-1945.16 Magnusson har 
i sitt bidrag inventerat den bokmiljö som Erik Gustaf Geijer utgick ifrån. I 
undersökningen försöker hon spåra släktgårdens skingrade boksamling via 
knapphändiga bouppteckningar, fadern Bengt Gustav Geijers bokdonationer och 
bokauktionskataloger. Karlbom har undersökt bokbeståndet på franska inom den 
värmländska herrgårds- och prästgårdskulturen och studerar den 
språkundervisning som bedrevs i herrgårdarna. 

                                                 
13 Undorf, Wolfgang (1996), ”Julia Sophia Gieseckes boksamling i Kungl. Biblioteket”, i Fröken Gieseckes 
kärlek till konsten, red: Görel Cavalli-Björkman. 
14 Klara Johansons boksamling i Svenska Akademiens Nobelbibliotek (2008), red: Horace Engdahl. 
15 Dahlström, Britt (2006), Drottningarnas böcker: Samlingarna i Bernadotte-biblioteket. 
16 I läslampans sken: Bokhistoriska uppsatser (1995), red: Rolf Karlbom. 
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Forskning om Fredrika Bremer 
Jag har även tagit del av verk om Fredrika Bremer. Det finns naturligtvis ett 
omfattande material och jag har främst valt att använda mig av författaren och 
litteraturvetaren Carina Burmans standardverk Bremer: En biografi (2001). Här 
finns rikligt med upplysningar om Fredrika Bremers läsning och författarkontakter 
både i Sverige och utomlands och om lässituationer i hennes lägenhet i Stockholm 
så väl som i slottet ute på Årsta. Historikern Greta Wieselgrens Fredrika Bremer 
och verkligheten: Romanen Herthas tillblivelse (1978) är högst väsentlig då den 
behandlar tillkomsten av Fredrika Bremers idéroman om kvinnoutbildningen som 
när den utkom fick stor betydelse för opinionsbildandet för en högre utbildning för 
kvinnor. Litteraturvetaren Birgitta Holms Fredrika Bremer och den borgerliga 
romanens födelse (1981) utgår från Famillen H*** och skildrar Bremers väg in i 
författarskapet och de hindrande patriarkala mönster som möter det kvinnliga 
skapandet. Holm visar på den exkluderande manliga tradition som Bremer hade 
att förhålla sig till både som skrivande och romanläsande person. Romanläsandet i 
hennes ungdom innebar eskapism, men också att gå vilse i samma passiviserande 
kvinnobilder om och om igen.17 Holm har också skrivit en text om romanen 
Hertha i Mig törstar! Studier i Fredrika Bremers spår (2001), en bok som 
inkluderar flera intressanta artiklar.18 Historikern Inger Hammars bidrag ”Fredrika 
Bremers Morgon-väckter” beskriver den bremerska kombinationen av teologi och 
kvinnoemancipation.19 Hammar understryker vikten av att väga in tidens religiösa 
ramverk och Bremers religiösa grundsyn för att förstå hennes insatser som 
kvinnoemancipationens tidiga förkämpe. Historikern Gunnar Qvists (1969) 
Fredrika Bremer och kvinnans emancipation behandlar Bremer som 
opinionsbildare.20 Jag har inte funnit att någon har bedrivit forskning om 
boksamlingen som finns ute på Årsta slott. Det finns en artikel i Bokvännen 
(1978) av Eva-Gun Junker om samlingen och dess status 1978 då bokskåpet ännu 
var kvar på Östermalms gymnasium.21    

 Idéhistorikern Elisabeth Mansén ger i sin avhandling en värdefull inblick i de 
litterära salongerna som hölls i Uppsala av Alida och Thekla Knös och deras nära 
vän Malla Silfverstolpe. Vilka författare som lästes, Thekla Knös verksamhet som 
poet och salongsvärdinna behandlas, men framför allt ger denna bok en värdefull 
bild av strömningar i tiden och då främst den idealrealism som Thekla Knös och 
Fredrika Bremer kan hänföras till. Perioden 1830-1880 har betraktats med viss 
nedlåtenhet av litteraturhistorikerna som har tenderat att se den som en 

                                                 
17 Holm, Birgitta (1981), Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse, s. 164. 
18 Holm, B. (2001), ”Fredrika Bremer och framtiden”. 
19 Hammar, Inger (2001), ”Fredrika Bremers Morgon-väckter: En provokation mot rådande genusordning”, i 
Mig törstar! Studier i Fredrika Bremers spår, red: Åsa Arping och Birgitta Ahlmo-Nilsson. 
20 Qvist, Gunnar (1969), Fredrika Bremer och kvinnans emancipation. 
21 Junker, Eva-Gun (1978), ”Bokskåpet: Fredrika Bremers boksamling i Östermalms gymnasium”, i 
Bokvännen, 23:8. 
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mellanperiod utan riktig identitet; en identitet som Mansén här lyfter fram. Det var 
de kvinnliga författarnas estetiska ideal som präglade epoken.22   

Forskning om Högre lärarinneseminariet och särskilt dess bibliotek  
Det föreligger ingen forskning om Högre lärarinneseminariets bibliotek. Rudolf 
Fåhraeus, tidigare rektor vid seminariet, skrev Högre lärarinneseminariets 
historia (1943) som tar upp flera aspekter av verksamheten. Det är den ena av två 
monografier som behandlar seminariet.  

Professorn och pionjären i kvinnohistoria, Gunhild Kyle, behandlar i sin 
avhandling Svensk flickskola under 1800-talet (1972) den undervisning som 
bedrevs inom flickskoleväsendet och placerar in Högre lärarinneseminariet i en 
historisk kontext. Forskaren Silbano de Lopez har också skrivit om 
undervisningsväsendet i sin essä ”Kungliga Högre lärarinneseminariet och 
flickskolans framväxt” (2002).  

Inom konstvetenskap finns en B-uppsats av Kerstin Ahlström (1983), som är 
en byggnadshistorisk genomgång av seminariebyggnaden på Riddargatan, och min 
egen C-uppsats i ämnet (2007).23 I denna beskriver jag seminariets 
tillkomsthistoria och byggnaden på Riddargatan som uppfördes för seminariets 
räkning 1871. Undervisningen i gymnastik tas upp och den konstsamling som 
Fredrika Bremer bidrog till med bland annat Carl Gustaf Qvarnströms Idunastaty.    

Idéhistorikern Ulla Manns skildrar Högre lärarinneseminariet och 
betydelsefulla nyckelpersoner för kvinnoemancipationen i sin bok Upp systrar, 
väpnen er! Kön och politik i svensk 1800-talsfeminism (2005). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa det unika förhållande som har existerat 
mellan Fredrika Bremers privata boksamling och Högre lärarinneseminariets 
bibliotek. Föreningen mellan författarens böcker och institutionens bibliotek har 
lämnat bestående spår i böckerna och det dubbla ursprunget präglar idag 
boksamlingen i Fredrika Bremer-våningen på Årsta slott. 

Högre lärarinneseminariet mottog i början av 1860-talet en bokdonation, 
bestående av 321 titlar, som skänkts av Fredrika Bremer. Min avsikt har varit att 
analysera den förtecknade bokgåvan, som jag här betraktar som en samling, och 
att systematiskt försöka återfinna dessa böcker i bokskåpen i Fredrika Bremer-
våningen på Årsta slott. Jag har också syftat till att beskriva donationen utifrån 

                                                 
22 Mansén, Elisabeth (1993), Konsten att förgylla vardagen. Thekla Knös och romantikens Uppsala. s. 236. 
23 Ahlström, Kerstin (1983), Högre lärarinneseminariets byggnad i Stockholm – en byggnadshistorisk 
undersökning; Örtenblad, Linda (2007), Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1850-1890. 
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några utvalda böcker som jag har undersökt grundligare med hjälp av ett speciellt 
utformat formulär som tar upp olika aspekter av de fysiska objekten. Kravet har 
varit att dessa böcker ska kunna ses som relevanta uttryck för den vittberesta 
författaren Fredrika Bremer och hennes kontakter i Sverige och utlandet och/eller 
belysa hennes syn på kvinnornas utbildningssituation och hennes relation till 
Högre lärarinneseminariet. Det handlar alltså om en bibliografisk analys. De 
fysiska böckerna med all sin information får ge liv till den handskrivna, men inte 
särskilt utförliga, förteckningen över bokdonationen, och i vidare bemärkelse ge 
upplysningar om den historiska och sociala kontext som jag har fokuserat på i 
undersökningen.     

 
Utifrån detta blir mina centrala frågor: 

- Vad för slags böcker ingår i Fredrika Bremers bokdonation till Högre 
lärarinneseminariet och hur låter sig denna samling beskrivas?   

- På vilket sätt kan böckerna bidra till att belysa författaren Fredrika Bremers 
sociala kontaktnät i Sverige och övriga världen, hennes syn på kvinnornas 
utbildningssituation samt hennes relation till Högre lärarinneseminariet? 

Teoretiska utgångspunkter 

Idé- och kulturhistorikern Roger Chartier är en teoretiker som med sitt 
inkluderande arbetssätt, där han föreslår sammanförande av textkritik, bibliografi 
och kulturhistoria, utgör en inspirationskälla för denna uppsats. Den fysiska 
volymen har en speciell relation till texten. Eller som språkforskaren Geoffrey 
Nunberg uttrycker det: ”Det är inte bara så att boken innehåller en text, den är 
nedskrivningen.”24 När vi läser uppfattar vi boken som helhet och när vi läser rör 
vi oss både framåt i det skrivna och blad för blad i volymen som vi håller i; vi 
upplever fysiskt hur slutet närmar sig. När vi återkallar en text i minnet är det 
också den fysiska boksidan som kommer till oss, som hjälper oss att återskapa 
innehållet. Barns förhållande till böcker innan de har lärt sig läsa består i att 
tillskriva det fysiska objektet något unikt och magiskt.25 

 
Om man antar att i en mer eller mindre avlägsen framtid de verk som tillhör vår litterära 
tradition inte längre skulle kunna tillhandahållas och avkodas annat än på elektronisk väg, 
skulle risken vara stor att begripligheten gick förlorad i en textkultur där det finns uråldriga 
och mäktiga förbindelselänkar mellan själva textbegreppet och en viss bokform, codex-
formen.26  

                                                 
24 Nunberg, Geoffrey (1998), ”Böckernas plats i den elektroniska reproduktionens tidsålder”, i Böcker och 
bibliotek: Bokhistoriska texter, red: M. Björkman., s. 271. 
25 Nunberg, G. (1998), ”Böckernas plats i den elektroniska reproduktionens tidsålder”, s 270ff. 
26 Chartier, R. (1998), ”Läsare i det långa perspektivet – från codex till bildskärm”, s. 306. 
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Storslagna föreställningar och existentiellt tungt vägande metaforer har genom 
historien knutits till boken i den form vi känner den. Chartier förutspår att 
bibliotekens uppgift i framtiden i än högre grad blir att verkligen skydda och 
bevara den i dess fysiska form, som ett arv som vi är ofrånkomligen förknippade 
med. Formens betydelse för innehållet vid en viss tidpunkt bildar ju en oskiljaktig 
enhet för all framtid, och vi är beroende av att denna koppling består för vår 
framtida tolkning.    

Den asymmetri som existerar mellan könen i samhället avspeglas också i 
mötet med litteraturen. Forskaren Otfried Czaika visar i sin studie av Elisabeth 
Vasas boksamling vikten av att studera hennes boksamlande utifrån genus, 
ståndtillhörighet och religiös bekännelse för att rätt kunna tolka det historiska 
materialet. Hennes boksamlande har påverkats av dessa faktorer. Czaika visar hur 
bruket att föra stamböcker också kan inkludera kvinnorna om man studerar deras 
bön- och psalmböcker som hade inskriptioner från vänner och bekanta. 
Kvinnornas stamböcker visar på en mer privat sfär, medan männens stamböcker 
ofta avslöjar inskriptioner från en större krets. Den bokhistoriska forskningen har 
liksom historieskrivningen i stort fortsatt att reproducera en mansdominerad 
världsbild.27 Det är väsentligt att fånga upp det källmaterial som faktiskt finns i 
arkiven och biblioteken om kvinnors liv och boksamlande och att behandla det 
med en medvetenhet om faktorer som genus, klass, etnicitet, konfession och 
sexualitet. Kvinnors läsande och skrivande har lämnat färre spår, men det handlar 
enligt Otfried Czaika i högre grad om att tolka det befintliga materialet utifrån en 
rådande genusordning.28 

Under 1800-talets debatter om kvinnans situation och påtänkta reformer 
uttrycktes olika åsikter om kön/genus. Kvinnohistorikern Gunhild Kyle urskiljer 
två ideologiska huvudlinjer: olikhets- och likhetsteorierna. Inom olikhetsteorin ses 
könen som artskilda, men slutsatserna som dras av detta skiljer sig. Enligt en 
religiös-romantisk tolkning är kvinnan underordnad mannen och har sin plats i 
hemmet, medan mannen har tillgång till samhället. Enligt ett liberalt synsätt kan 
den grundläggande könsolikheten tolkas som positiv för samhället, då kvinnan 
kan komplettera mannen både i hemmet och samhället i stort. Inom likhetsteorin 
ses könen som lika och bör därför ha samma rättigheter. Genusvetaren Yvonne 
Hirdman menar att tvåkönsmodellen var rådande under 1800-talet. Könen ses som 
artfrämmande, de har skilda verksamhetsområden och kompletterande roller. Det 
råder dock ett asymmetriskt förhållande mellan dem där det manliga könet står 
över det kvinnliga. Hon visar också på besattheten att under 1800-talet undersöka 
kvinnors och mäns hjärnor för att påvisa artskillnaden mellan dem.29    

                                                 
27 Czaika (2009), Elisabet Vasa, s. 8ff., s. 67ff. 
28 Czaika (2009), Elisabet Vasa, s. 69. 
29 Hirdman, Yvonne (2001), Om det stabilas föränderliga former, s. 54f. 
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Föreställningarna om kvinnlig egenart påverkade också det bildningsbegrepp 
som tillämpades på flickskoleundervisningen. Undervisningen skulle anpassas 
efter kvinnans väsen och läggning, som då måste fastslås, och hennes 
verksamhetsområde som i första hand var hemmet.   

I Fredrika Bremers fall står hennes boksamlande i relation till att hon själv var 
författare. Hon var en pionjär på många områden, skapade den borgerliga 
realistiska romanen och fick till stor del själv uppfinna och etablera sin 
författarroll i offentligheten. Jag har här hämtat hjälp från annat håll i min 
tolkning: Litteraturvetaren Birgitta Holms genusteoretiska ingång till hennes 
genombrottsbok och författarskap har haft betydelse för mig i förståelsen av den 
kvinnliga författarens villkor. Historikern Inger Hammar påpekar vikten av att 
väga in tidens religiösa ramverk och Bremers religiösa grundsyn för att förstå 
hennes insatser för kvinnoemancipationen. Idéhistorikern Elisabeth Mansén har 
gjort mig medveten om den idealrealistiska tankevärld som påverkade flera av 
författarna och kritikerna i Bremers närhet. Hon konstaterar att i Fredrika Bremers 
fall är den litterära realismen tydligt underställd en idealistisk livsåskådning. 
Birgitta Holm finner också att det är det estetiska ideal som genomsyrar Famillen 
H*** och Bremers egna programförklaringar pekar mot detta. ”Idén är natur och 
naturen idé” uttrycks 1831 av en anonym författare, vilket illustrerar syntesen 
mellan realism och idealism. Atterbom talar om en ”idealisk sinnlighet”.30 Det 
syntetiska synsättet sammanställer gärna historien och samtiden, antiken och 
kristendomen, det klassiska och det moderna. Det är detta syntesideal som enligt 
Mansén kan sättas in i ett större sammanhang i idealrealismen.31 

Metod och källmaterial 

Boken som artefakt 
Inledningsvis skulle jag här vilja citera bokhistorikern Albert Labarre:  

Trä var materialet i de första riktiga böckerna. Ordet för bok på grekiska (biblos) och på latin 
(liber) stod ursprungligen för trädbark. Det kinesiska tecknet för bok avbildar två 
bambutavlor. Det betyder att vi i språket fortfarande påminns om det första materialet i 
böckerna.32   

Orden för ’bok’ och tecknet för ’bok’ i ovannämnda stycke behandlas av Labarre 
som artefakter som kan berätta om människans tidiga relation till boken som ett 

                                                 
30 Mansén, E. (1993), Konsten att förgylla vardagen, s. 226. 
31 Mansén, E. (1993), Konsten att förgylla vardagen, s. 235. 
32 Labarre, Albert (1996), Bokens historia, s. 8.  
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fysiskt föremål som tillverkades av trä. Materialiteten tycks träda fram ur det 
abstrakta språksystemet och en lång, betydelsediger historia friläggs.  

Den klassiska artefakten är annars ett ting som en arkeolog har grävt fram ur 
jorden som har gömt den genom årtusendena, och som nu plötsligt avkrävs sin 
historia. Själva ordet artefakt kommer av latinets ars; konst, och factum som avser 
det som är gjort eller tillverkat och handlar om av människan skapade lämningar.33 
Idéhistorikern Elisabeth Mansén visar i sin genomgång av ordets egen historia hur 
artefakt har kommit att beteckna även mer samtida och abstrakta företeelser. Det 
kan vara språket som analyseras som en artefakt eller en filosofisk tradition eller 
en webbtjänst. Ordet har dykt upp i nya sammanhang inom skilda 
forskningsdiscipliner och har spritts också utanför den akademiska världen. Inom 
konsten ställs artefakter ut som anspelar på äldre tiders artefakter.34 Den klassiska 
artefaktens material har ofta varit avgörande för dess bevarande och Mansén 
påpekar att en klassisk artefakt har taktila kvaliteter som en idé saknar. Den har 
också varit bortglömd för att sedan återfinnas. Det är den människa som återfinner 
tinget efter en period av glömska som ger artefakten mening.35 Mansén skriver: 
”Utmärkande för artefakter är den mångtydighet som följer av deras tystnad.”36 

Själv har Elisabeth Mansén behandlat den romantiska litterära salongen som 
en artefakt. Hon visar hur den kan betraktas som ett landskap bestående av 
betydelsebärande delar, artefakter, som låter sig tolkas. De litterära salongerna 
upprätthölls av kvinnor som skapade ett rum där de kunde träffa likasinnade av 
båda könen för att tillsammans odla sina litterära och kulturella intressen.37 Hon 
tecknar bland annat Alida och Thekla Knös litterära salong som hölls i deras hem i 
Uppsala och som besöktes av Geijer, Atterbom med flera av tidens 
kulturpersonligheter. Salongskulturen förenar inom sig både den privata och den 
offentliga sfären. Salongsvärdinnorna skapade utifrån sina personliga preferenser 
och ekonomiska förutsättningar salongens specifika inramning. Miljön var viktig; 
det var här de själva och gästerna skulle framträda under kvällen, och Knösarna 
med sina knappa tillgångar använde sin fantasi och konstnärlighet när de 
tillverkade, samlade och arrangerade föremålen i rummet. Mansén menar att 
salongslandskapen kan betraktas som ett uttryck för salongsvärdinnornas inre 
värld, och att de innehåller både en medveten och en omedveten nivå; ”eller 
snarare en gradvis förskjutning mellan dessa poler”.38   

                                                 
33 Mansén, Elisabeth (2007), ”A som i artefakt”, i Tidens tecken, red: Anders Björnsson och Björn Rombach, 
s. 11. 
34 Mansén, E. (2007), ”A som i artefakt”, s. 11f., s.14, s.16. 
35 Mansén, E. (2007), ”A som i artefakt”, s. 12, s. 17f. 
36 Mansén, E. (2007), ”A som i artefakt”, s. 18. 
37 Mansén, Elisabeth (1998), ”Salongens landskap och artefakter” i Nordisk salonkultur: En studie i nordiske 
skønånder og salonmiljøer 1780-1850, red: Anne Scott Sørensen, s. 446. 
38 Mansén, E. (1998), ”Salongens landskap och artefakter”, s. 443. 
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Salongslandskapet speglar också den krets värdinnorna ingick i, och uttrycker 
den vänskapskultur som odlades vid tiden och det som värderades högt inom 
kretsen. Mansén visar hur salongerna kan ses som ingångar till  försvunna 
tankevärldar och hur föremålen och deras arrangerande öppnar till idéströmningar 
som ligger i tiden. Fredrika Bremer och Thekla Knös var vänner och delade 
många gemensamma bekanta som Geijer, Topelius och Eneroth. Hos båda 
författarinnorna kan en idealrealistisk estetik beläggas.39 

Bland de viktigaste artefakterna i salongsmiljön är böckerna, och genom att 
beskriva böckernas betydelse och plats i salongerna framträder miljöernas skilda 
karaktär. Thekla Knös dikter, sagor och översättningar är betydelsefulla i Alida 
och Theklas salongsmiljö då författarens egna böcker ger rummet en särskild 
tyngd. Gästerna tar också ofta med sig böcker och rummen arrangeras med bord 
och stolar med tanke på kvällens högläsning. I Malla Silfverstolpes salong är 
placeringen i rummet styrd av könstillhörigheten vid själva läsningen, men denna 
kan också överskridas med små biljetter, gester och blickar.40 

Alida och Thekla Knös tillverkade gärna föremål själva och åstadkom bland 
annat fantasifulla presenter, exempelvis små landskap av pressade blommor. 
Miniatyrformatet återkommer och Mansén skriver att mycket i deras salong ger 
associationer till mikrokosmostanken, idén om en struktur som går att urskilja på 
olika nivåer, såväl i individens eget liv som i naturen, samhället och universum. 
Romantikens teman återges förkrympta i salongen, tämjda, men med ett eko av det 
storslagna i sig.41 Idealrealismen kommer till uttryck i Theklas texter, men också i 
salongens värld. Mansén skriver att det har skett en individualisering som visar sig 
i den konstfullt tillverkade presenten: ”Artefakten förutsätts ha en personlig 
innebörd såväl för givaren som mottagaren. Ofta är den knuten till gemensamma 
erfarenheter och minnen, ibland till mer generell blomstersymbolik.”42 

Detta skulle kunna överföras till ett dedicerat exemplar av en bok. 
Dedikationen gör att verket kan ses som hörande till både den som dedicerar 
verket och mottagaren. Om författaren inte är densamma som dedicerar verket; det 
kan exempelvis vara översättaren, knyts ytterligare en person till boken och bidrar 
till de möjliga betydelser som går att utvinna. Många av Fredrika Bremers böcker 
har dedicerats till henne av författare som hon har mött runt om i världen. Med 
dessa har hon knutit mer eller mindre starka band. När hon donerar sina böcker till 
seminariet pålagras ytterligare ett sammanhang som avsätter konkreta, fysiska spår 
i bokbanden samtidigt som historien kring böckerna växer.  

                                                 
39 Mansén, E. (1993), Konsten att förgylla vardagen, s. 226. 
40 Mansén, E. (1998), ”Salongens landskap och artefakter”, s. 446f. 
41 Mansén, E. (1998), ”Salongens landskap och artefakter”, s. 463f. 
42 Mansén, E. (1998), ”Salongens landskap och artefakter”, s. 464. 
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Den fysiska volymen har en speciell relation till texten och boken som fysiskt 
föremål har uppfattats på ett skiftande sätt vid olika tidpunkter i historien.43 Det är 
därför av stor betydelse att jag har haft tillgång till boksamlingen och dessutom 
kunnat studera böckerna i den miljö som Bremer själv växte upp i och där hon 
tillbringade sina sista år i livet. I våningen står en del av Bremers möblemang, här 
finns oljemålningen och Idunastatyn som hon skänkte till seminariet, hennes 
naturaliesamling, skisser som hon har gjort av sina anhöriga och många andra 
föremål ur hennes liv. Och även om jag inte kan uppfatta hur en 1800-talsläsare 
verkligen såg på boken i sin hand, bidrar de inbundna böckerna i det glasade 
bokskåpet med viktiga ledtrådar. Formens betydelse för innehållet vid en viss 
tidpunkt bildar en oskiljaktig enhet för all framtid, och Roger Chartier betonar att 
vi är beroende av att denna koppling består för vår framtida tolkning.44 

Min metod innebär följande: Genom att betrakta den enskilda boken som en 
artefakt och bokdonationen som den ram inom vilken denna befinner sig, kan jag 
utvinna betydelser såväl ur den enskilda boken som boken i förhållandet till 
helheten. Det är boken som fysiskt föremål som utgör studiens grund och med 
hjälp av ett bibliografiskt formulär får jag det verktyg som hjälper mig att ta vara 
på den information som verket i sig självt rymmer. Bokdonationen speglar i sin tur 
ett större sammanhang. Den bibliografiska analysen och kartläggningen av 
bokdonationen syftar till att säga något om den unika relation som existerade 
mellan Fredrika Bremer och Högre lärarinneseminariet i sin historiska och sociala 
kontext.    

Bokskåpens innehåll 
Det finns två bokskåp i Fredrika Bremer-våningen på Årsta slott och jag kallar 
dem här för enkelhetens skull bokskåp 1 och bokskåp 2. Bokskåp 1 innehåller 
främst verk av Fredrika Bremer och biografier över henne samt översättardottern 
Margaret Howitts reseskildring från hennes tid i Sverige. Det handlar om 97 
privata band som faller utanför denna undersökning. Bokskåp 2 är större och 
innehåller 284 band varav huvuddelen utgörs av böcker ur Högre 
lärarinneseminariets skingrade bibliotek som har återgått till Bremers boksamling. 
När jag började undersöka bokbeståndet kände jag inte till detta och min avsikt 
var att förteckna samtliga titlar för att få en så heltäckande bild som möjligt av vad 
som utgör Fredrika Bremers boksamling idag.  

Jag utformade ett formulär för att systematiskt kunna samla in bibliografiska 
uppgifter om varje bok och påbörjade förtecknandet. Det visade sig vara ett mer 
tidskrävande arbete än jag hade förutsett och dessutom var det svårt att 
regelbundet få tillgång till boksamlingen på grund av att Fredrika Bremer-

                                                 
43 Darnton, R. (1987), Stora kattmassakern, s. 257. 
44 Chartier, R. (1998), ”Läsare i det långa perspektivet – från codex till bildskärm”, s. 306. 
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våningen är larmad efter tidigare inbrottsförsök. Det gjorde att jag tvingades 
modifiera min plan under förtecknandets gång. Jag fick avstå från att 
djupförteckna samtliga band. Jag valde att begränsa min undersökning till den 
bokdonation som finns förtecknad i Högre lärarinneseminariets arkiv och 
bestämde mig för att bli mer selektiv med vilka titlar som skulle djupförtecknas 
under det fortsatta arbetet. Samtliga böcker jämfördes och bockades av mot 
titlarna i arkivförteckningen. Jag kompletterade förteckningens uppgifter med som 
minst ort och årtal och markerade om exemplaret var dedicerat.  

I slutänden har det visat sig att det är 61 band eller 21 procent som återstår när 
bokdonationen är avräknad i bokskåp 2. Av dessa är en tredjedel helt irrelevanta, 
medan de resterande har den dubbla tillhörigheten i Bremers privata boksamling 
och Högre lärarinneseminariets bibliotek, men alltså inte finns upptagna i 
förteckningen.  

Om vi återvänder till titlarna och banden som tas upp i arkivförteckningen, så 
har det alltså visat sig att de utgör större delen av innehållet i bokskåp 2. Idag 
återstår ungefär ¾ av Fredrika Bremers ursprungliga donation.  

Antal band/poster i arkivförteckningen: 321 
varav återfunna: 231 (72 %). 

Antal titlar i arkivförteckningen: 271 
varav återfunna: 211 (78 %). 

Bristen på exakthet beror på att arkivförteckningen inte är helt tillförlitlig då den 
uppger antalet band. Ibland räknas ingående titlar i en volym som separata poster 
och ibland inte.  

Förteckningen över bokdonationen 
Förteckningen i Högre lärarinneseminariets arkiv har överskriften ”Gåfva af 
Fredrika Bremer” och står näst först i journalboken som har titeln ”Högre 
lärarinneseminariet. Nyförvärv till biblioteket 1861-1903”.45 Bokdonationen 
upptar posterna 63 till och med 384 och består av 321 titlar då förtecknaren missat 
post 173. Gåvan är inte daterad. Efter gåvan kommer inköp under åren 1861-1888. 
Journalen är handskriven och den skulle kunna utgöra en renskrift av befintliga 
handlingar. Arkivförteckningen följer ingen alfabetisk ordning, men böckerna 
tycks grupperade efter vilket språk de har utkommit på. De uppgifter som tas upp 
är i huvudsak författarens efternamn, initialerna i författarens förnamn och 
huvudtitel. Antalet band eller häften framgår också. I vissa fall saknas 
författarnamn helt, vilket inte är så märkligt då många författare, och särskilt 
kvinnor, gav ut sina verk anonymt. Den som har förtecknat böckerna tycks ha fyllt 

                                                 
45 Journaler över gåvor och inköp (D 6 B:1), HLSA. 
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i författarnamn även då detta inte uppges i boken, vilket exempelvis gäller den 
välkände C. J. L. Almqvist, men har i andra fall nöjt sig med titeln, vilket troligen 
beror på okunskap om författarens namn (det rör sig då om utländska verk). Jag 
har fått göra vissa efterforskningar i andra källor, som Libris, Library of Congress, 
Google Books etc. för att identifiera anonyma författare och komplettera befintliga 
namn. 

Arkivförteckningen bildar en rimlig avgränsning då det har visat sig att den 
fångar in flertalet av de böcker som har ett dubbelt ursprung i Fredrika Bremers 
privata boksamling och Högre lärarinneseminariets bibliotek. Det finns ungefär 
fyrtio band, av vilka jag har djupförtecknat tretton, som genom detta faller utanför 
undersökningen. Det är band från främst 1840- och 50-talen och bland annat 
böcker av Mary Howitt, Bremers engelska översättare, och den amerikanske 
historikern George Bancroft. Vissa exemplar är dedicerade och 
institutionsstämpeln som använts är den med den äldsta namnformen på 
seminariet. Dessa böcker kan ha stått separat och uteslutits eller helt enkelt glömts 
bort vid senare inventeringar. Eller så rör det sig om de böcker som tillkom genom 
Bremers dödsbo. Intrycket är att de av någon anledning har hamnat lite för sig i 
samlingen på seminariet, oavsett om de har tillkommit efter Bremers död eller 
inte. 

Förtecknandet och formulärets utformning 
Då jag övergav tanken på att djupförteckna boksamlingen i sin helhet övergick jag 
till att vara medvetet selektiv. Tillvägagångssättet blev då ett växelvis arbetande 
med arkivförteckningen och de fysiska exemplaren i bokskåpet. Eftersom 
bokbanden skiljer sig åt blev det möjligt för mig att exempelvis prioritera att 
djupförteckna amerikanska band eller att lyfta ut äldre band med marmorerat 
papper på pärmen. Det gick också åt andra hållet; när jag blev mer bekant med 
titlarna i förteckningen och via forskningen om Bremer fick en bättre uppfattning 
om hennes liv och författarskap, så framstod vissa titlar som mer intressanta att 
återfinna i bokskåpet än andra. Viktigt att poängtera här är att förteckningen hela 
tiden utgör helheten som jag har för avsikt att säga någonting om, medan mitt 
urval av enskilda titlar delvis skulle kunna vara ett annat. Urvalet har som sagt 
styrts av de fysiska böckerna, ibland i form av dedikationer och marginalia, men 
också av en vilja att göra ett urval som kan representera skilda aspekter av 
boksamlingen. Materialet är dock så rikt att urvalet blir tämligen begränsat. 

Formuläret som jag utformade omfattar följande bibliografiska uppgifter: 
författare, titel, förlag och förlagsort, upplaga och utgivningsår, språk, bandtyp och 
format, dedikation, namnteckning, stämplar och marginalia. Det existerar även en 
kolumn för skick/övrig anmärkning där jag bland annat har fört in de 
blyertsklassifikationer som vid något tillfälle har gjorts i en stor andel av 
böckerna; förmodligen då dessa har flyttats från bokskåpet och införlivats i 
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biblioteket. Jag har också en kolumn för klassifikation som är tänkt att fyllas i när 
uppgifter från i första hand Libris inhämtats.46 

Förtecknandets svårigheter 
Jag har särskilt ansträngt mig för att vara uppmärksam på om en volym innehåller 
flera titlar, då det inte nödvändigtvis framgår av bokryggen eller i bokens början. I 
boksamlingen finns exempel på böcker som har sambundits. Verken är av samma 
författare, men de kan vara utgivna olika år och på olika förlag. Trots min 
medvetenhet om detta under förtecknandet kan det möjligen finnas någon titel 
som har undgått mig. Antalet böcker och en stram tidsram kan ha fått min 
uppmärksamhet att variera något under ett och samma förteckningstillfälle, men 
mitt formulär borgar samtidigt för en systematisk genomgång av varje exemplar.   

Beträffande marginalia så har jag gått en medelväg, vilket naturligtvis har att 
göra med tidsåtgången. När jag har upptäckt någon markering; i denna samling 
oftast streck och bockar i blyerts i marginalerna; har jag gått igenom boken 
ytterligare en eller flera gånger. Jag har då inte haft utrymme för att exakt ange 
vilka stycken som har markerats, utan nöjt mig med att uppge sidintervall. När 
partier i en bok är förstreckade utgår jag ifrån att  svaga blyertsbockar vid stycken 
på andra håll i boken mycket väl kan förekomma, men det får den intresserade 
själv kontrollera. Det bör tilläggas att det i vissa fall rör sig om mycket sköra 
böcker som jag varsamt har fått undersöka och då har jag naturligtvis undvikit att 
bläddra i dem. 

Beträffande bandtyp inledde jag arbetet med en begränsad kunskap om olika 
bokband, men med en grafisk uppslagsbok tillhands. Det är den aspekt som jag 
många gånger har känt att jag har saknat terminologi för och som jag har fått 
försöka kontrollera och justera i efterhand med hjälp av min litteratur. Också här 
har det naturligtvis varit så att jag har fått bestämma mig för att inte vara alltför 
utförlig, för att inte uppehålla mig för länge vid varje volym. Mina uppgifter om 
bokbanden bör utifrån mina förkunskaper på området ses som vägledande snarare 
än fullständiga.  

När jag inledde mitt bibliografiska arbete var jag vid det första 
förteckningstillfället i vissa avseenden för utförlig, exempelvis beträffande bokens 
band, och i andra för knapphändig som när det gällde stämplarna i böckerna. Jag 
upptäckte snart att det förekom åtminstone tre olika stämpeltyper och insåg att det 
var relevant att uppge inte bara existensen av en seminariestämpel i boken, utan 
vilken eller vilka stämplar det rörde sig om. Jag gick då tillbaka och 
kompletterade mina poster. De första femton titlarna som jag förtecknade på cirka 
fyra timmar gav mig alltså anledning att utvärdera formuläret och att justera och 
systematisera nedteckningarna. Jag eftersträvade en balans som skulle tillåta mig 

                                                 
46 Se bilaga 1-4. 
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att vara noggrann, men samtidigt effektiv, och där varje bok skulle behandlas och 
beskrivas på ett likvärdigt sätt. I förtecknandet uppnådde jag en rytm och en större 
säkerhet i avläsandet av den enskilda boken efter detta.    

Beträffande undertitlar har jag valt att vara generös med tanke på mitt eget 
fortsatta arbete med utvalda exemplar. Jag har också valt att i stor utsträckning 
följa det språk som boken själv presenterar sina bibliografiska uppgifter på. Jag 
anser att det är en kvalité att posten på så sätt speglar boken, och det påverkar 
knappast jämförbarheten. 
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Undersökning och analys 

Bokdonationen och arkivförteckningen 

Bokdonationen 1861/62 
I slutet av september 1861 informerade rektor P. A. Siljeström seminariets styrelse 
om att Fredrika Bremer hade för avsikt att skänka en Idunaskulptur av Carl Gustaf 
Qvarnström och åtskilliga böcker till seminariet. Kongl. Direktionen öfver 
Seminarium för Bildande af Lärarinnor beslutade att ordföranden Magnus Huss 
skulle framföra styrelsens tacksamhet över de tilltänkta gåvorna.47 Denne avlade 
någon av de närmaste dagarna efter direktionens möte ett personligt besök hos 
författaren för att uttrycka mottagarnas tacksamhet. Att uppdraget utförts 
protokollfördes den 4 oktober, tre dagar efter att Högre lärarinneseminariet hade 
slagit upp portarna för sin första årskull elever.48 För seminariets räkning hade 
Justitie-statsministern Louis de Geers ämbetsbostad på Östra Beridarebansgatan 1-
3 hyrts, och lokalerna hade rustats under sommaren 1861 för att passa den 
nystartade verksamhetens behov.49  

I juni året efter finns gåvorna sedan en tid på seminariet:   

Demoiselle Fredr. Bremer hade till Seminariet som gåfvor aflemnat dels en större samling 
böcker, dels gifvarinnans porträtt, måladt af Södermark, och hvilket blifvit uppsatt i 
Seminariets biblioteks-rum, samt ”Iduna” af  Qvarnström, som blifvit uppställd i en af 
Seminariets lärosalar; /---/50 

Bokdonationen beskrivs vid det första tillfället som bestående av ”åtskilliga” 
böcker och efter levererandet som ”en större samling böcker”. Förutom de 
utlovade föremålen skänkte hon även Olof Södermarks oljemålning från 1843 till 

                                                 
47 ”Gåfva af Mle Bremer XI,2”, protokoll 30 sept. 1861, Direktionens protokoll 1861-1863 (A 1:1), Högre 
lärarinneseminariets arkiv. 
48 ”Gåfva af Mle Bremer XII, 2”, protokoll 4 okt. 1861, Direktionens protokoll 1861-1863 (A 1:1), HLSA. 
49 ”Från Högre lärarinneseminariets grundläggningstid. Tal hållet vid Seminariets 75-årsdag d. 8 okt. 1936” 
av Sven Grauers, ur årsredogörelsen 1936/37, Årsredogörelser 1930-1943 (B 3:3), HLSA.  
50 ”Gåfvor af Mle Bremer VIII, 1”, protokoll 1 juni 1862, Direktionens protokoll 1861-1863 (A 1:1), HLSA. 
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Högre lärarinneseminariet. Porträttet föreställer henne själv sittande i en karmstol 
med en bok i ena handen och med skrivdonen nära till hands på bordsytan intill 
henne. 

Stora salongen i de Geers före detta ämbetsbostad hade omändrats till en 
föreläsningssal med åhörarbänkar. Rummet kallades även ’stora korssalen’ på 
grund av sin form, och intill denna låg det kabinett som utgjorde biblioteket och 
som troligen också användes till samtals- och mottagningsrum. Det innehöll i 
början av 1860-talet ”2 soffor, 4 stolar, 1 runt divanbord, 1 pendyl, 1 fast 
ringklocka samt 1 porträtt av mamsell Bremer”. För teckningsundervisningen 
användes två  rum och i det större av dem som benämndes ’röda’ salen fanns ”31 
ritbord, 36 stolar med ’skruf’ samt en Idunastaty”.51  

Margaret Howitt, Bremers engelska översättares dotter, besöker seminariet 
1863. Hon skriver i sina utgivna dagboksanteckningar från sitt år hos Fredrika 
Bremer i Stockholm: 

I det lilla, väl ordnade bibliotheket, till hvilket hon skänkt de flesta böckerna, hänger hennes 
porträtt, måladt i olja.52 

Notera att biblioteket enligt utsagan vid denna tidpunkt, oktober 1863, tycks bestå 
av en stor andel böcker som författaren har donerat. Det fanns fler givare av 
böcker och föremål, då seminariet stöddes i kulturella kretsar, men Bremer 
skänker en stor samling böcker vid ett tillfälle, och hennes konstverk förblir över 
tid de högst värderade.53      

Böcker från dödsboet 1866 
Fredrika Bremer dog på nyårsaftons morgon 1865. I mars behandlar Kongl. 
Direktionen de böcker som erhållits genom Fredrika Bremers dödsbo. Ordförande 
Magnus Huss meddelade ”att Demoiselle Fredrika Brehmer i lifstiden till 
Seminariet skänkt de böcker af hennes bibliotek, som ansågos för Seminariet 
behöfliga”.54 Av den anledningen har hennes svåger, Justitierådet Quiding, äldre 
systern Charlottes make, lämnat böcker till seminariet som lärarna har valt ut från 
boksamlingen. När detta urval gjordes framgår inte, men uppenbarligen rör det sig 
om ytterligare böcker som nu kommer till seminariet, och med dessa även ett 
bokskåp.     

Ordförande Magnus Huss åtar sig att uttrycka seminariets tacksamhet till ”den 
ädla gifvarinnans arfvinge”, det vill säga Justitierådet Quiding, för den ”värdefulla 

                                                 
51 ”Från Högre lärarinneseminariets grundläggningstid. Tal hållet vid Seminariets 75-årsdag d. 8 okt. 1936” 
av Sven Grauers, ur årsredogörelsen 1936/37 (B 3:3), HLSA.   
52 Howitt, Margaret (1984, faksimil av orig. uppl. 1867), Ett år hos Fredrika Bremer, s. 38. 
53 Örtenblad, L. (2007), Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1850-1890, s. 59. 
54 ”Böcker af Fredrika Bremers sterbhus 21/3 § 11”, Protokoll 21 mars 1866, Direktionens protokoll 1866-
1869 (A 1:3), HLSA. 
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gåfvan”. Det bestämdes också att skåpet som skänktes med böckerna skulle förses 
med en nedre avdelning, och det erbjöd sig föreståndarinnan för seminariet att 
ombesörja.55    

Bouppteckningar har ibland visat sig vara värdefulla för studium av 
privatpersoners boksamlingar, men så är inte fallet med Fredrika Bremers. Under 
rubriken ”Böcker” står endast ”Samt Taflor och Photografier 150:-”.56 En liknande 
situation råder vid bouppteckningen efter brukspatron Bengt Gustaf Geijer år 
1814: ”En mängd gamla defecta Romaner och andra Böcker efter förteckning 
ansess ej kunna wara af högre wärde än 25:-.”57 I Martina von Schwerins 
bouppteckning från 1875 tas ”Böcker” upp till ett värde av 200 riksdaler, utan 
ytterligare upplysningar.58 Gösta Lexts genomgång av bouppteckningsmaterial i 
Göteborg 1720-1809 visar på att bouppteckningar i många fall inte upprättades 
och att de inte alltid tog upp tryckt material, trots lagens föreskrifter. Förekomsten 
av en bokförteckning i en enskild persons bouppteckning kan ge värdefull 
information om vad ett helt hushåll läste.59 Bouppteckningar bör inte avfärdas som 
möjliga källor till bokinnehav, men är inte alltid till hjälp vid bokhistorisk 
forskning.    

Det framgår att Bremer hade räkningar hos Bokhandlaren Fritze på 4 Rdr och 
hos Bokhandlaren Bonnier på 42,25 Rdr. Även Pappershandlaren Swanström har 
fordringar på 8,85 Rdr. Behovet av böcker har inte sinat, även om den privata 
boksamlingen delvis har skänkts bort. Bouppteckningen tar också upp ”1 
mahognybokskåp” och ”1 måladt bokskåp af furuträd” samt ”1 hängande bokhylla 
af furuträd”. Här skymtar spåren av författarens intressen och verksamhet: ”1 
skrifbord af mahogny” och ”1 mindre dito”, ”2 små pulpeter för ritning”, ”2 
blyertspenns-hållare”, ”1 bokuppskärare-knif”, ”1 syskrin med tillbehör” och ”1 
jordglob”. ”Stenar, antika lerkärl och hvarjehanda minnen från fremmande länder” 
vittnar om världsresenären och inte minst viktigt är väl ”1 Skrifdon af sten och 
stål”.60  

Charlotte Quidings bouppteckning gjord 1876 tar upp vissa föremål efter 
systern, men inte heller här avslöjas några boktitlar. Flera bokskåp och bokhyllor 
finns, men ”Böcker och musikalier” värderas till 200:-.61     

                                                 
55 ”Böcker af Fredrika Bremers sterbhus 21/3 § 11”, Protokoll 21 mars 1866, Direktionens protokoll 1866-
1869 (A 1:3), HLSA. 
56 Fredrika Bremers bouppteckning, Sotholms häradsrätt, F II 42:152, Stockholms Stadsarkiv. 
57 Magnusson, C. (1995), ”Bokinnehav och läsupplevelser”, s. 46. 
58 Elam, I. (2004), Min obetydliga beundran, s. 218f. 
59 Lext, Gösta (1950), Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809, s. 204ff. 
60 Fredrika Bremers bouppteckning, Sotholms häradsrätt, F II 42:152, SSA. 
61 Bouppteckning efter Charlotte Quiding, född Bremer, nov. 1876, 1876-IV-520, SSA.  
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Förteckningen över bokdonationen 
Upptecknandet av titlarna i förteckningen tycks inte ha skett omedelbart, utan 
skulle kunna vara en renskrift då även något senare skänkta böcker inkluderats. 
Författaren bodde nära seminariet, besökte det då och då och bjöd hem tidigare 
elever som blivit biträdande lärare, vilket skulle kunna förklara senare tillkomna 
titlar. Det är sannolikt att det ändå till största delen rör sig om den bokdonation 
som Fredrika Bremer gjorde i samband med att hon också skänkte Carl Gustaf 
Qvarnströms Idunaskulptur och sitt porträtt målat av Olof Södermark till 
seminariet. Margaret Howitts uttalande tyder också på detta. Carina Burman 
citerar vad Bremer skrev i ett brev till översättaren Mary Howitt om 
bokdonationen:  

My bookshelves are impoverished but my heart is enriched.62 

Böckerna som skänkts efter Fredrika Bremers bortgång skulle kunna förklara de 
titlar i bokskåpet på Årsta slott som inte finns med i förteckningen, men vars 
stämplar och dedikationer avslöjar det dubbla ursprunget i Fredrika Bremers 
privata boksamling och Högre lärarinneseminariets bibliotek. Det är mycket 
möjligt att William och Mary Howitts Literature and Romance of Northern 
Europe  som dedicerats av författarna och H. C. Andersens Ahasverus (1848) med 
sin fina julhälsning tillhörde böcker som hon inte omedelbart ville skiljas ifrån. Så 
här skrev vännen från Danmark: 

     Den Kjaere, fortraeffelige 
Fredrika Bremer, hvis Skrifter  
udbreder saa megen Fred og Glaede, Sender 
jag min hjertelige Julehilsen.  
Vennen  
H. C. Andersen   

Bokdonationens sammansättning 

Förekomsten av originalspråk i bokdonationen 
Det förekommer i förteckningen titlar på åtta olika språk. Utifrån de unika titlarna 
och inte antalet volymer, samt med borträknande av periodika, ser fördelningen ut 
så som följer:  

 

Svenska: 42 % 

                                                 
62 Burman, C. (2001), Bremer, s. 444. 
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Tyska: 20 % 

Engelska: 19 % 

Franska: 8 % 

Danska: 7 % 

Norska: 3 % 

Italienska: 2 % 

Spanska: 0,4 % 

Av bokbeståndet i sin helhet är 42 procent av titlarna på svenska och 58 procent 
på de ovan angivna språken sammantagna. Tyska och engelska utgör en femtedel 
var av samlingen. Tendensen är att böckerna på tyska innehåller fler 
översättningar från de övriga språken, medan titlarna på engelska, norska och 
danska nästan uteslutande utgörs av verk på originalspråken. Italienska och 
spanska förekommer i liten utsträckning. På svenska förekommer många svenska 
originalförfattare, men även översättningar från skilda språk; C. F Bergstedt har 
exempelvis översatt skönlitteratur som ursprungligen skrivits på sanskrit. Bland de 
franska titlarna förekommer i huvudsak originalverk, bland annat av schweizarna 
Alexandre Vinet och Adam Vulliet samt ett postumt publicerat verk av den 
utvandrade svensken Henrik Brandel. 

Studier har visat att franska titlar lästes på originalspråket i Sverige runt 
sekelskiftet 1800 och att de var mycket efterfrågade.63 Engelska och tyska böcker 
översattes också ofta till franska. Rolf Karlboms undersökning av värmländska 
herrgårdsbibliotek visar på stora bestånd av böcker på franska och en ambition att 
tidigt lära sig franska inom herrgårdskulturen. Trenden avmattades under 1800-
talets senare decennier.64       

Till de önskvärda kunskaper som guvernanter i hemmet och städernas 
”mamsellskolor” eller ”pensioner” lärde ut till främst borgerskapets döttrar hörde 
franska, handarbete och pianospel.65 Högre lärarinneseminariets första årskull 
förväntades ha pensionskunskaper, vilket ansågs innefatta studier i främmande 
språk. På grund av elevernas varierande kunskaper tillämpades dock inga rigida 
krav och i praktiken antogs alla som sökte när seminariet var nyöppnat. Första 
kursen på seminariet lästes obligatoriskt franska, medan eleverna fick välja mellan 
engelska och tyska. Från 1864 lästes både engelska och tyska, förutom franskan.66  
                                                 
63Rolf Karlbom hänvisar till Anita Ankarcrona som skrivit om försäljningen på Stockholms 
Bokauktionskammare i sin avhandling Bud på böcker: bokauktioner i Stockholm 1782-1801 (1989) i 
Karlbom, R. (1995), ”När franskan kom till Värmland”, s. 5. 
64 Karlbom, R. (1995), ”När franskan kom till Värmland”, s. 5f., s.14. 
65 Kyle, G. (1972), Svensk flickskola under 1800-talet, s. 38. 
66 Fåhraeus, R. (1943), Högre lärarinneseminariets historia, s. 59; Inbjudningsskrift från invigningen, i 
Årsredogörelser 1910-1930 (B 3:2), HLSA. 
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Bland läroböckerna som förteckningen tar upp finns två franska titlar; en kurs 
i grekiska och en i spanska. Det förekommer inga språkläror eller läroböcker som 
lär ut franska. Det finns däremot en isländsk läsebok på danska. På svenska finns 
en språklära och en ordbok över svenska språket. Någon med kunskaper i tyska 
som ville utöka sina kunskaper i ytterligare språk kanske kunde ha nytta av det 
nygrekiska lexikonet som också tar upp turkiska och albanska.  

Avsaknaden av språkläror och lexikon på franska är inte så märklig om man 
ser till helheten. Läroböcker och lexikon utgör en liten del av bokgåvan, blott tio 
titlar. Lektionsböcker tillhör det som institutionen i första hand kunde förväntas 
investera i och dessutom lovade Fritzes bokhandel redan 1863 att skänka 
seminariet ett exemplar av varje bok som användes i undervisningen.67 Då franska 
böcker inte var lika svåra att få tag i var de naturligtvis inte lika åtråvärda. 
Bremers syn på elevernas kunskapsbehov går utan tvivel utanför läroböckernas 
snäva ramar, vilket kommer att bli tydligare längre fram i uppsatsen.   

Framför allt speglar originalverken på danska, norska och engelska de 
kontakter Fredrika Bremer själv hade i Danmark, Norge, Amerika och England. 
Och naturligtvis hennes egna språkkunskaper. Engelska och tyska kom hon i 
kontakt med redan under de obligatoriska högläsningskvällarna i familjen Bremer 
då fadern Carl Fredric Bremer med förkärlek valde att läsa historiska romaner på 
dessa språk. Det var språk som döttrarna i tonåren ännu inte behärskade i samma 
utsträckning som han själv som talade dem flytande. Några romaner lästes inte i 
familjen Bremer, genren behandlades ännu med ett visst förakt, och det tycks ha 
funnits ett starkt tvång över dessa kvällar som nog inte heller direkt underlättade 
lyssnandet.68  

När tyskan Ida Hahn-Hahn besöker den berömda Bremer i början på 40-talet, 
med anledning av en reseskildring som hon skriver på, beskriver hon Bremers 
hörnrum på Årsta som fullt med böcker på otaliga främmande språk. När de två 
kommunicerade med varandra blandade de tyska och franska.69 

Översatta verk i bokdonationen 
Som nämnts minskade efterhand franskans hegemoni och allt fler verk kom att 
spridas i tysk översättning. Fredrika Bremers egna romaner började översättas till 
tyska i slutet av 1830-talet och hon blev snabbt ett stort namn i Tyskland.70 Några 
internationella avtal existerade ännu inte och författarna kunde bli helt utan 
ersättning när förläggare utomlands lät publicera översättningar av deras verk. 
Tryckfrihetsförordningen skyddade enbart översättarens rätt, men gav ingen 
ensamrätt, utan det var fritt fram för andra översättare att gripa sig an samma 

                                                 
67 Protokoll för 30 nov. 1863, Direktionens protokoll 1861-1863 (A 1:1), HLSA. 
68 Burman, C. (2001), Bremer, s. 34-35. 
69 Burman, C. (2001), Bremer, s. 237. 
70 Burman, C. (2001), Bremer, s. 203. 
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verk.71 Bremer fick heller ingen ersättning för de första tyska översättningarna, 
utan fick nöja sig med att hennes verk fick spridning till fler länder och att hennes 
berömmelse på lite längre sikt och genom vissa taktiska manövrer skulle kunna 
inbringa mer pengar. Nya översättningar till andra språk gjordes från de tyska 
utgåvorna.72 Författarna utarbetade strategier med utvalda översättare och gav 
materialet exklusivt till dessa så att de fick ett försprång i förhållande till andra 
översättare. När Bremer skulle ge ut sin Amerikaskildring Hemmen i den nya 
verlden fick hon skjuta på sin svenska utgivning för att Mary Howitts engelska 
översättning The Homes of the New World skulle hinna till trycket ungefär 
samtidigt. För att hon skulle få honorar för boken i England var hon tvungen att 
låta den engelska översättningen komma ut före det svenska originalet. De 
engelska upplagorna var större och gav mer pengar än de svenska.73 Brådskan med 
översättningen av Hemmen i den nya verlden gav upphov till onödig kritik och 
åtskilliga missförstånd i både England och Amerika på grund av översättarmissar 
från den tidspressade Mary Howitt.74  

I bokdonationen förekommer verk av Erik Gustaf Geijer på svenska, engelska 
och tyska. Hans verk om Sveriges historia förekommer i tysk översättning och på 
engelska finns han representerad med The poor laws and their bearing on society 
som gavs ut på Lars Johan Hiertas förlag 1840.  H. C. Andersens samlade verk 
förekommer också på tyska liksom ett av de två verken av landsmannen Jens 
Jacob Asmussen Worsaae. På svenska finns den danske författaren Hans Peter 
Holsts episka dikt Den lille hornblåsaren (1851). Som tidigare nämnts är tyska 
och svenska de språk i förteckningen som inkluderar flest översatta verk. På 
svenska finns följaktligen verk som översatts från engelska, tyska, franska m.fl. 
språk, dock ej italienska och spanska. Dante Alighieri finns dock att läsa på tyska. 
En bok om grekisk poesi är översatt till italienska från ett franskt original. Bristen 
på överenskommelser mellan länderna lämnade alltså de utländska författarna 
skyddslösa i Sverige och de svenska författarna skyddslösa utomlands. Först under 
1800-talets sista decennier hade Sverige slutit avtal med enskilda länder, så att 
översättningsskydd för svensk litteratur fanns i Norge, Danmark, Frankrike och 
Italien. Sverige anslöt sig till Bernkonventionen 1904.75  

Efter förebilder utomlands började Aftonbladets grundare; bokförläggaren och 
tryckeriägaren Lars Johan Hierta, år 1833 med utgivning av översatt skönlitteratur 
i häftesform. Det handlade om en serieutgivning där häftena kunde köpas till en 
rimlig kostnad och i slutändan bindas in i volymer. Han vände sig med sitt 
Läsebibliothek af den nyaste utländska litteraturen i svensk öfversättning till en 

                                                 
71 Furuland, G. (2007), Romanen som vardagsvara, s.55. 
72 Burman, C. (2001), Bremer, s. 203. 
73 Burman, C. (2001), Bremer, s. 347ff. 
74 Burman, C. (2001), Bremer, s. 350f. 
75 Furuland, G. (2007), Romanen som vardagsvara, s. 55. 
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läsvan publik, men uteslöt inte en större spridning. Det som var nytt var bredden 
och storleken på verksamheten och Läsebibliotheket kom enligt forskaren Gunnel 
Furuland att få en stor betydelse för den skönlitterära bokutgivningen i ett längre 
perspektiv.76 När konkurrensen mellan häftesserierna ökade på 1840-talet kom de 
att innehålla allt fler svenska originalverk. Mest exceptionella var åren 1839-41 då 
häftesseriernas utgivare tävlade om att ge ut svenska originalromaner. 
Fiktionsprosan utgjordes då nästan till hälften av inhemska verk.77 Fiktionsprosan i 
Läsebibliotheket är främst översatt från skolspråken engelska, tyska och franska. I 
utgivningen ingick 1833/34 bland annat verk av Edward Bulwer Lytton, Eugène 
Sue och George Sand.78 Det första året fanns ett antal amerikanska författare med, 
däribland Washington Irving och James Fennimore Cooper.79          

Fredrika Bremer läser titlar ur Hiertas Läsebibliothek hos sin vän grevinnan 
Stina Sommerhielm på Tomb i Norge vintern 1835. Hon rapporterar till Böklin: 
”denna läsning av en mängd olika men goda romanförfattare jemte min väns 
reflexioner, har varit mig nyttigare tror jag än några Esthetiska föreläsningar 
kunnat vara”.80 

Bokbeståndet – indelning i ämnen 
Jag har för att få en överblick över bokdonationen gjort en egen, tämligen grov, 
ämnesindelning av den. Antalet förekommande titlar inom varje kategori står 
inom parentes. Samtliga titlar i arkivförteckningen behandlas, men endast en 
gång; delar går alltså in under huvudtiteln. Antalet band tas upp på annat håll. 
Periodika består av nio unika titlar, då ingen hänsyn tas till vilken årgång det 
handlar om i denna sammanställning.      
 

Skönlitteratur (98) 36 % 

Teologi och filosofi (43) 16 % 

Historia (24) 9 % 

Geografi (22) 8 %   

Biografisk litteratur (15) 6 % 

Samhälle och ekonomi (14) 5 % 

Om qvinnan (11) 4 % 

Läroböcker och lexikon (11) 4 % 

                                                 
76 Furuland, G. (2007), Romanen som vardagsvara, s. 148ff. 
77 Furuland, G. (2007), Romanen som vardagsvara, s. 60. 
78 Furuland, G. (2007), Romanen som vardagsvara, s. 183. 
79 Furuland, G. (2007), Romanen som vardagsvara, s. 179. 
80 Burman, C. (2001), Bremer, s. 126. 
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Periodika (9) 3 % 

Folkbildning och skolväsende (7) 3 % 

Litteraturhistoria (7) 3 % 

Naturvetenskap (6) 2 % 

Konsthistoria (2) 0,7 % 

Övrig facklitteratur (2) 0,7 % 

Total (271) 

Kategorin skönlitteratur inkluderar romaner, lyrik, dramatik, folkdiktning, 
högtidstal, visor och annan text av skönlitterär karaktär, exempelvis noveller, som 
kan ingå i olika almanackor och andra samlingar. Emilie Flygare-Carlén med flera 
författare har exempelvis bidragit med texter till Nordstjernan: Witterhetsstycken 
och poëmer (1843). Skönlitteraturen utgör drygt en tredjedel av böckerna, men 
skönlitterära texter återfinns också i kategorin periodika. Under 1800-talet 
publicerades allt fler tidskrifter och tidningsföljetonger för den borgerliga 
publiken som innehöll skönlitterärt material.81 De litterära tidskrifterna går här 
ändå in under periodika, eftersom jag inte har haft möjlighet att studera de 
enskilda tidskrifternas innehåll.  

Gunnel Furuland skriver angående Svensk bibliographis olika avdelningar att 
rubriken ”De sköna vetenskaperna” måste problematiseras, då det ”som räknas in 
under denna rubrik präglas av tidens syn på vad som skulle betraktas som 
skönlitteratur.”82 Litteraturbegreppet har förändrats över tid och har inte alltid varit 
liktydigt med fiktion eller skönlitteratur. Jag har här inte följt ett renodlat 
tidstypiskt synsätt, men har ändå försökt utgå från materialets natur. När det har 
varit möjligt har jag tagit hjälp av klassifikation och/eller ämnesord i Libris samt 
försökt vara så konsekvent som möjligt i mina egna bedömningar.           

Teologin som länge dominerat bokutgivningen fick under 1700-talet och 
1800-talets tre första decennier konkurrens av böcker inom historia och juridik 
samt av fiktionslitteraturen.83 Fredrika Bremer var en flitig läsare av teologi och av 
filosofiska verk. Jag har valt att slå ihop kategorierna, då de vid denna tid inte 
alltid är lätta att särskilja.  

Som synes har jag brutit ut böcker ”Om qvinnan”, vilket rör sig om skrifter 
som behandlar kvinnans moraliska och fysiska fostran samt hennes samhälleliga 
verksamhet. De flesta av dessa böcker signalerar sin agenda att behandla kvinnan 
redan i titeln. Om denna kategori splittrades skulle de flesta titlarna hamna inom 

                                                 
81 Furuland, G., Romanen som vardagsvara, s. 57. 
82 Furuland, G., Romanen som vardagsvara, s. 57. 
83 Furuland, G., Romanen som vardagsvara, s. 58f. 
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”Samhälle och ekonomi” eller ”Folkbildning och skolväsende”. Inom 
”Folkbildning och skolväsende” återfinns ett dedicerat exemplar av Olof Eneroths 
Om folkskolan i Sverige (1863) och vännen Per Johan Böklins bok om det svenska 
skolväsendet. Här finns också en broschyr; Flickskolor. Några ord om statens 
fördel och pligt att underhålla sådana (1850) som är utgiven på L. J. Hiertas 
förlag av en anonym författare. Inledningsvis upplyses det om att detta tunna häfte 
hade givits ut i en första upplaga under annan titel 1830. Citatet i bokens början 
lyder som följer:  

 
Jag vill undervisning åt qvinnan,  
på det hon må blifva tillräknelig. 
Jag vill hennes tillräknelighet, 
på det hon må blifva lycklig.    

Gränserna mellan de olika indelningarna är inte helt lätta att dra då utgivningen 
hade en annan karaktär än idag. Det kan handla om en bok i kategorin geografi 
som framstår mer som folklore eller en bok som räknades till historia, men idag 
skulle klassas som en roman. En bok som tycks vara en biografi kanske passar 
bättre under filosofi då den bara behandlar personens filosofiska gärning. 
Eftersom jag inte har haft möjlighet att studera varje enskild bok närmre, så har 
jag varit hänvisad till andra källor, och böcker som flyter mellan kategorier har 
placerats i en av dem. Jag har försökt att göra en rimlig bedömning, men 
indelningen är att betrakta mer som vägledande än definitiv. Proportionerna i 
boksamlingen anser jag dock framgår genom uppställningen.  

Bokbeståndet - bokbanden 
Påfallande är samlingens unga, samtida karaktär. Böckerna är med några få 
undantag från 1800 fram till 1860-talets mitt. Den äldsta boken är en bibel i tysk 
översättning från 1716, men det är ytterligt få böcker från 1700-talet i samlingen. 
Fram till år 1820 kan böckerna räknas på händernas fingrar, men under tjugotalet 
ökar volymen och sedan mer än fördubblas antalet mellan de kommande 
decennierna. Flest titlar är tveklöst från 1840- och 50-talen, med en ledande 
ställning för 1840-talet. Vid denna tid var Fredrika Bremer väl etablerad som 
författare och reste runt i världen och skaffade sig mer kunskaper på olika 
områden och fler internationella kontakter. Hon för med sig dedicerade exemplar 
från resor och hon får böcker skickade till sig av författare som hon ännu inte har 
mött. Från 1860-talet finns nästan lika många titlar som från 1830-talet, trots att 
det rör sig om ett halvt decenniums bokskörd då författarinnan dog vid nyåret 
1865/66. 

Samlingen innehåller ett stort antal halvfranska band med enfärgade eller 
marmorerade pärmar. Författare och titel står i guld på ryggen och utsmyckningen 
är i övrigt återhållsam. Möjligen har en del av de halvfranska, enfärgade banden 
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bundits om under tiden på seminariebiblioteket. Fredrika Bremers namnteckning 
uppträder ibland avskuren som om inlagan förskjutits.  

De amerikanska banden är ofta i enfärgad klot med bestruken, blank yta med 
reliefmönster. Det finns dock undantag som Uncle Tom’s Cabin (1852) i två delar 
där klotbandens fram- och baksidor pryds av stugan i guld omslingrad av gyllene 
bladdekor och volymerna har försetts med guldsnitt. Försättsbladen har ett 
medaljongmönster i brunt och grönt tryckt på högblankt papper. Praktfull är också 
The Iris: An Illuminated Souvenir for 1852; en presentutgåva i rött klotband med 
riklig guldutsmyckning och flerfärgade planscher på tjockare papper inuti. 
Enskilda volymer i samlingen kan ha vackra detaljer som guldsnitt eller 
marmorerat snitt, guldfilleter och annan ornering och marmorerade försättsblad. 
Ett exemplar av Törnrosens bok har försättsblad i flerfärgat fläckmarmorerat 
papper och törnrosor i guld på ryggen.  

Papperet i 1800-talsböckerna innan 1880, då vedmassa eller cellulosa började 
användas, innehåller halm eller gräs och är ofta mindre beständigt. De flesta 
böckerna är ändå i tämligen gott skick med tanke på det förflutna då de befunnit 
sig i en offentlig miljö och dessutom genomgått inventeringar, ommöbleringar och 
flyttar. Enstaka exemplar är dock väldigt sköra och inte möjliga att bläddra i. 
Tidskrifterna och vissa verk i pappband skulle få längre livslängd om de bands in. 

Dedikationer, stämplar och marginalia 
Dedikationer förekommer rikligt i samlingen. En dedikation i en bok utökar dess 
historia. Det är inte längre bara författaren som kan knytas till boken, utan också 
mottagaren och givaren; som här ofta är författaren, men inte behöver vara det. 
Förbindelsen mellan givaren och mottagaren kan vara olika stark, men det finns 
ett sammanhang som det är möjligt att försöka fånga. Bokens historia växer och 
utvidgas. Den kan leda till en förflyttning i tid och rum. Det vecklas ut en karta 
som visar fragment av ett försvunnet landskap. Marginalia tillför också boken 
spår, som kan uppfattas som störningsmoment i vissa fall, men som också bidrar 
med en medvetenhet om en annan läsare som har varit framme med sin penna, och 
ett annat läsningens sammanhang. Det är dock sparsamt med marginalia i 
boksamlingen, men här finns säkert mer att upptäcka.  

Institutionens spår uppträder i form av stämplar och innebär att ytterligare 
betydelser knyts till artefakten. I boksamlingen finns tre stämplar med olika 
varianter av seminariets namn: Seminarium för bildande af lärarinnor som är det 
äldsta namnet på seminariet, Kongl: Lärarinneseminarium som är det namn som 
kröner porten på byggnaden på Riddargatan invigd 1871, och Högre 
lärarinneseminariet som blev det officiella namnet 1878. Den sistnämnda 
stämpeln förkommer i liten utsträckning. Bland de nittiofem djupförtecknade 
titlarna är Kongl: lärarinneseminarium den stämpel som är vanligast 
förekommande. Det förekommer också vid något tillfälle en stämpel som är 
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knuten till seminariets övningsskola, Normalskolan; ”Normalskolans Lärjunge-
bibliotek”. Ibland förekommer flera av stämplarna i samma bok. Flera av 
böckerna har också försetts med blyertsklassifikationer, vilket kan ge upplysningar 
om tidigare indelningsgrunder. 

Nu en återgång till dedikationerna i böckerna. I dessa uppträder Fredrika 
Bremer bland annat som: Fredrique Bremer, Miss Fredrica, Mademoiselle 
Fredrique B—r, Mademoiselle Fredrika Brehmer, Demoiselle F. Bremer, Dem 
Fräulein Fredrika Bremer, Mamsell F. Bremer, Digterinden Fröken Bremer med 
flera varianter av hennes namn och oftast med den obligatoriska frökentiteln. Eller 
så adresseras hon med hänvisning till sina böcker och den ”anonyma” 
författaridentiteten: ”Till Författarinnan af Teckningar utur Hvardags-Lifvet” 
skriver Franz Michael Franzén och bifogar en dikt i två strofer, när han just har 
uppdagat vem författaren är. Han var vän till familjen Bremer och hade sina 
aningar när andra häftet med teckningarna kom ut som innehöll Famillen H***.84 

Författarna gav ofta ut anonymt och böckerna försågs med en omskrivning där 
de tidigare verken av samma penna räknades upp på titelsidan. Även om 
författaridentiteten röjts utanför den inre kretsen gavs verken ut ”anonymt”. De 
kvinnliga författarna förväntades inte göra anspråk på den offentliga författarrollen 
och de tog sig också friheten att överge sina privata plikter för att skriva i den 
smått suspekta, nya romangenren. När poeten Thekla Knös tilldelades Svenska 
Akademiens stora medalj hade hon enligt idéhistorikern Elisabeth Mansén ingen 
tanke på att hämta den själv; det fick ombesörjas genom ett manligt ombud. Den 
kvinnliga författaren fick hela tiden förhandla om rätten till sin plats i 
offentligheten.   

[Nya] Teckningar utur hvardagslifvet blev Bremers varumärke och först med 
boken Morgon-väckter (1842), som var hennes inlägg i en stormig, religiös debatt, 
publicerade hon sig under eget namn.85 Per Johan Böklin framträder inte med 
namn, utan benämner sig ”En kyrkoherde i Skåne” när han låter ge ut Om Svenska 
Scholväsendet, eller Elementar-Scholan (1832). Dedikationen från vännen, som 
vid denna tidpunkt ännu hoppades på varmare känslor från Bremer, framstår 
rörande i sin återhållsamhet:  

 
Till Författarinnan af ”Hvardags- 
lifvet” 
ett ringa minne 
af 
En Kyrkoherde i Skåne. 

I boksamlingen finns ett spanskt drama i 4 akter med titeln La Condesa de Berg o 
El Castillo de Stolzenfels. Boken är utgiven 1855 i New York och författaren 
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Federico Maytin riktar sig i den tryckta dedikationen på första sidan efter 
titelsidan, till en bekant författare:  

 
Dedicado 
a la 
Senorita Frederika Bremer, 
Autora de la Novela Titulada 
”Los Vecinos.” 

Dedikationer förekommer som sagt i många av böckerna och de är från författare, 
översättare och kritiker samt vetenskapsmän och andra framstående personer både 
i Sverige och utomlands. Det är ett imponerande nätverk som spänner över stora 
delar av världen som framträder genom dessa spår i volymerna. Här finns 
dedikationer från bland andra vännerna Zacharias Topelius, Esaias Tegnér, Robert 
von Kraemer, Franzéns fosterson C. H. Mellin, Adolph Törneros, kritikern Nils 
Arfvidsson, den danske författaren B. S. Ingemann och hans landsman 
vetenskapsmannen Hans Christian Ørsted, norrmannen Henrik Wergeland, och de 
amerikanska och engelska vännerna och författarna Maria L. Child, Amelia C. 
Hart, Mrs. S. C. Hall, Anne C. Lynch Botta och Julia Ward Howe. Och då rör sig 
detta bara om ett axplock. Det finns i samlingen några enstaka titlar som är ställda 
till andra personer än författaren. Wilhelm Reinhold Leuhusen (1768-1853), vän 
till familjen och en av Fredrika Bremers friare, har dedicerat Anteckningar om 
Vinrankors Skötsel (1834) till Fredrikas mor.  

Marginalanteckningar förekommer däremot inte i någon större utsträckning i 
bokdonationen. Utgåvan av Franz Michael Franzéns Skaldestycken VII från år 
1861 innehåller en ”Lefnadsteckning” av A. A. Grafström som ”vänskapsfullt” har 
dedicerat boken. ”Lefnadsteckningen” är läst med blyertspenna; den har 
markeringar av stycken till och från igenom hela, medan boken i övrigt är ”ren”. 
de Ségurs Les femmes (1803) innehåller också understrykningar och enstaka ord i 
marginalerna.  

I den norske författaren och romantikern Andreas Munchs (1811-1884) bok 
Ephemerer (1836) fann jag ett torkat björklöv som låg pressat mellan sidorna. 
Kanske läste Fredrika Bremer den under sin tid i Norge 1835-37. Sommaren 1836 
besökte hon Christiania och gick i boklådorna med vännen grevinnan 
Sommerhielm.86  

De märkligaste fynden av marginalia har jag gjort i den amerikanska 
författaren Caroline Frances Ornes (1818-1905) Sweet Auburn and Mount Auburn, 
with other poems (1844). Fredrika Bremer äger två identiska band av hennes bok 
som båda huvudsakligen är osprättade. Det ena exemplaret är helt rent och lämnas 
därför i fortsättningen utanför. Titeln utkom 1844 i Cambridge och det var här 
författaren var verksam som bibliotekarie. Staden köpte Athenaeum som var ett 
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privat bibliotek som grundats av Edmund Dana, döpte om det till Dana Library 
och anställde Caroline Frances Orne som den första bibliotekarien. Dana Library 
blev senare Cambridge Public Library. Orne byggde upp samlingen från 1400 till 
7000 böcker och utökade öppettiderna. Förutom poesi publicerade hon sagor för 
barn. Sweet Auburn and Mount Auburn, with other poems beskriver nämnda 
platser i poetisk form. Poeten James Russell Lowell var en barndomsvän till Orne 
och kan ha bidragit till att hon började skriva poesi.87 Fredrika Bremer blev nära 
vän med den författande familjen Lowell när hon var i Amerika.88 Länken till 
Caroline Frances Orne skulle kunna gå via Lowells som var bosatta i Cambridge 
eller Longfellow som Bremer också träffade och som Orne kände. Boken 
innehåller en dedikation i blyerts på sidan innan titelsidan:  

 
Frederica Bremer 
From the Author 
Dec 2 1849. 

Det är år 1849 som Bremer kommer till Amerikas östkust, men den formellt 
hållna dedikationen innebär inte att de nödvändigtvis möttes; en vän kan ha agerat 
mellanhand. Bremer kom dock till Lowells i Cambridge i skiftet 
november/december.89 

Trots att boken inte är sprättad finns mellan osprättade sidor anmärkningar i 
blyerts. På sid fem efter en asterisk: Harriet Say[?] daughter of judge Say[?] of 
Cambridge – who was needingly lonely” och på sid nio står intill den tryckta 
noten ”Hon. Elbridge Gerry” kommentaren: ”a relative of the author” samt en 
asterisk i blyerts och anteckningen: ”D. Lowell and J. R. Lowell” [initialerna 
osäkra]. Det märkligaste fyndet är dock två lösa, handskrivna pappersark som jag 
fann instuckna i boken. Det tycks vara texter skrivna på Caroline Frances Ornes 
privata brevpapper med hennes monogram ”C F O” i relief i pappersytan. Den ena 
prydligt handskrivna texten ”The Heart’s Guests” är ej daterad, medan ”Labor” på 
det andra arket är daterad ”Oct 1844”. Är det dikter av Orne? Har Fredrika Bremer 
någonsin sett de lösa arken i den osprättade boken? De har i alla händelser länge 
legat dolda mellan sidorna i Sweet Auburn and Mount Auburn, with other poems.  

Skönlitteraturen 
Bland de fåtaliga äldre titlarna märks här Samlingar för hjertat och snillet från 
revolutionsåret 1789 och Goethes drama Iphigenie aus Tauris som är publicerat i 
Leipzig året efter. Skönlitteraturen i samlingen består av lyrik, dramatik, romaner, 
folkdiktning, noveller, sagor, högtidstal och visor. Diktsamlingar utgör den största 
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andelen. Samlingar med folksånger, folkdiktning och överhuvudtaget 
historiserande verk ingår föga förvånande i beståndet. Här finns också indiska 
diktverk och skådespel som översatts från sanskrit av C. F. Bergstedt som hade en 
docens i grekisk litteratur vid Uppsala universitet. Bland samlingar kan nämnas 
Nordstjernan: Witterhetsstycken och poëmer med bidrag av bland andra Emilie 
Flygare Carlén och Rosa: Vittert album från 1854 som såldes till förmån för 
”artisternes och litteratörernes pensionsförening”. Den senare innehöll texter av 
bland andra Atterbom, Blanche, Franzén och Bremer själv som låtit publicera 
dikterna ”Menniskan” och ”Rosen”. I bokdonationen finns för övrigt en enda titel 
av Fredrika Bremer; Ett par blad ifrån Rhenstranden, men den har förkommit. 

Framöver väljer jag att presentera några utvalda författare nationsvis.    

Sverige 
Bland de svenska författarna märks många av Bremers nära vänner och bekanta. 
Esaias Tegnér har ”vänskapsfullt” dedicerat Tal vid Särskilta Tillfällen. Tredje 
bandet (1842) till Fredrika Bremer. Vännen till Bremerska familjen sedan 
Fredrika var ung, Franz Michael Franzén, finns representerad med fyra verk och 
av hans fosterson Gustaf Henrik Mellin finns Sweriges Sista Strid (1840) och 
Samlade dikter (1852). Bremers gymnastiklärare och tidiga inspiratör Per Henrik 
Ling har skrivit dramerna Blot-Sven (1824) och Visburs söner som ingår i samma 
volym. Brevvännen Carl Gustaf von Brinkman finns representerad med Snillets 
verld: Skaldestycke i tvenne sånger (1825) samt Tankebilder som förkommit. 
Kretsen i Uppsala syns också i litteraturen; här finns verk av P. D. A. Atterbom, 
Adolph Törneros, Robert von Kraemer, Lotten von Kraemer, Johan Börjesson och 
Malla Silfverstolpes skyddsling poeten Johan Nybom som Bremer vid ett tillfälle 
stöttade ekonomiskt.90 Nybom är här bland annat skyldig till Byron i Grekland: 
Skaldestycke i tre sånger utgiven på L. J. Hiertas förlag 1838. Av Robert von 
Kraemer finns diktsamlingen Nordens natur: skaldestycken (1851), men han 
medverkar också i Quartetten (1855), en poetisk kalender, av C. G. Strandberg, 
Carl Rupert Nyblom, Fredrik Sander och han själv. Han har skrivit dedikationen: 
 

Fredrika Bremer 
med vördnad och beundran 
af 
Robert von Kraemer 
 
Quartetten af de stämmor unga  
Från Odins och från Birgers stad 
För Mamsell Bremer ber få sjunga 
Så godt den kan en serenad. 
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Bernhard Elis Malmströms Dikter är utgivna på Leffler & Sebell i Uppsala 1847. 
Han var estetikprofessor liksom Carl Rupert Nyblom och bidrog enligt Elisabeth 
Mansén till att prägla tidens litteratursyn.91  

Carl Wilhelm Böttiger var tillsammans med Malla Silfverstolpe en 
bekantskap på 1830-talet som öppnade dörrarna till Uppsalas kulturkrets för 
Bremer.92 Bremer har låtit sambinda två titlar av honom; första häftet av Lyriska 
stycken som utkom 1837 på Norstedts förlag i Stockholm och Foglarne: 
Vårsånger som C. A. Leffler i Uppsala gav ut 1852. Av C. J. L. Almqvist, som på 
oklara grunder drev elakt med Bremer, finns två verk bevarade av förteckningens 
tre titlar. De dödas sagor: med ett föregående bref om den skandinaviska Nordens 
betydelse för Europas fornhistoria (1845) och Törnrosens bok: eller Fria 
fantasier, berättade på Jagtslottet hos Herr Hugo Löwenstjerna (1839) står 
fortfarande i bokskåpet medan band åtta av Törnrosens bok är försvunnen.    

Det är till stor del samma författarkrets som också har skrivit böckerna som 
tas upp i bouppteckningen efter Alida Knös 1855.93 Den gode vännen Erik Gustaf 
Geijer som kan tyckas saknas finns representerad i bokdonationen med bland 
annat historiska verk och sin tidskrift Litteratur-Bladet.  

Norge 
Bland de norska titlarna i samlingen märks också Bremers personliga kontakter. 
Bremer bad den norske diktaren Johan Sebastian Welhaven föreläsa enskilt för 
henne om ”Norrska språkets sköna litteratur” under Norgevistelsen 1837.94 Hans 
dikt Norges daemring finns upptagen i förteckningen, men jag har inte  kunnat 
finna den i bokskåpet.  

Romantikern Andreas Munchs (1811-1884) debut Ephemerer (1836) ägde 
Bremer ett odedicerat exemplar av. Munch sympatiserade med Welhaven-
Schweigaards krets som stod i oppostion till Henrik Wergeland och hans 
anhängare. Året efter Munchs debut rådde det öppet krig mellan de litterära 
riktningarna i form av den s.k. ”teaterbataljen” och ”Campbellerfejden” då 
Munchs drama Kung Sverres ungdom uppfördes vid Kristiania teaters invigning, 
medan dramat Campbellerne av Wergeland inte blev uppsatt.95 Bremer uppfattade 
1837 Wergeland och Welhaven som två av de dominerande diktarna i den nya 
norska litteraturen. Hon skriver till Böklin om att Welhavens diktning emanerar ur 
ett skarpt förstånd och Wergelands ur ett starkt hjärta.96 Av Wergeland finns 
diktsamlingarna Spaniolen (1840) och Langeleiken: En krands af Digtninger i 
Dølemaal (1842) samt dramat Venetianerne eller Venskab og Kjaerlighed (1845) 
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som Bremer har ett dedicerat exemplar av. Det sistnämnda var i fem akter och 
uppfördes 1841. Av Wergeland finns också en politisk skrift: Indlaeg i Jødesagen 
(1841).  

Bremer läste vintern 1836-37 in sig på norsk historia och intresserade sig för 
norsk folkdiktning. Hon tog alla tillfällen i akt att få höra norska visor. I 
samlingen finns en Visebog for Normaend: Norske National-, Krigs-, Selskabs- og 
Jakt-sange tryckt i Christiania 1837.    

Danmark 
Bland de danska skönlitterära verken har vännen H. C. Andersens samlade sagor 
funnits på tyska. Av Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) finns fyra titlar. 
Stjernbilledernas symbolik har fantastiskt vackra, marmorerade pärmar och 
innehåller en karta över stjärnbilderna. Den är dedicerad av författaren 1849. 
Några år efter hans död har hans fru Marie Ingemann skickat hans Samlede 
skrifter: Romanzer, Sanger og Eventyrdigte (1865) till Bremer med en hjärtlig 
hälsning till ”den Kjaere Digterinde”. Ingemann skrev en psalm ”Julen har bragt 
velsignet bud” som först publicerades i en teologisk tidskrift 1840 och sedan i 
prästen Ferdinand Fengers Psalmer og Sange til Julen som har funnits enligt 
förteckningen, men har förkommit. En mystifierande dedikation av J. F. Fenger 
finns däremot i en amerikansk bok Metacomet: A Poem of the North American 
Indians av James Cook Richmond som en gång dedicerat den till J. F. Fenger. 
Johannes Karsten Hauch (1790-1872) var vän med diktaren Oehlenschläger och 
har dedicerat sitt drama Et eventyr i Ørkenen (1855) till Bremer. Kemisten och 
fysikern Hans Christian Ørsteds (1777-1851) Luftskibet: Et digt (1836) är ett litet 
pappband, 14 cm. högt, med teckningar av en luftballong på pärmens fram- och 
baksida.             

Amerika 
När Bremer besökte Amerika 1849-51 var hon en celebritet och Carina Burman 
räknar upp en hel rad av den tidens främsta amerikanska kulturpersonligheter som 
hon träffade.97 Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, Catharine Maria 
Sedgwick, Lydia Maria Child och Anne C. Lynch Botta som hon nämner finns 
också representerade i boksamlingen. 

Redan innan Bremer företog sin Amerikaresa hade hon kontakt med de 
amerikanska författarna Lydia Maria Child (1802-1880) och poeten Anne C. 
Lynch Botta (1815-91). Child skickade sin bok Letters from New York (1843)98 till 
Bremer och den finns i boksamlingen med följande dedikation: 

 
To Frederika Bremer. 
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With the author’s best respects,  
and warm thanks, from a far land, 
for minds strengthened, and hearts 
refreshed, by her pen.  

Fortsättningen på Letters from New York kom ut 1846 och Bremers volym 
innehåller ännu en dedikation från författaren daterad i december utgivningsåret. 
Lydia Maria Child nämner Bremer på flera ställen i sitt verk.   

Anne C. Lynch Botta höll salong i New York och Fredrika Bremer lärde 
känna henne när hon besökte den 1849. Burman referar en nattlig promenad då 
den yngre poeten anförtrodde sig åt sin nyfunna vän. I ett brev nämner Fredrika 
Bremer episoden, men avslöjar inte vad de talade om och hon beskriver Anne C. 
Lynch som ”one of the flowers which only at night open and pour forth their 
fragrance”. Sommaren efter bodde de tillsammans på the National Hotel i 
Washington och studerade det politiska livet som sjöd omkring dem, både i 
senaten och på deras hotell där representanter och senatorer umgicks.99 I 
bokdonationen finns ett litteraturhistoriskt verk av poeten: Hand-Book of 
Universal Literature. From the best and latest authorities: designed for popular 
reading and as a text-book for schools and colleges (1861).  

När Bremer skrev på Hemmen i den nya verlden kom Harriet Beecher-Stowes 
Uncle Tom’s Cabin ut. Enligt Burman avstod då Bremer från att rapportera vissa 
missförhållanden i ett bihang till boken, eftersom de ändå blivit uppdagade av den 
andra författaren.100 Bremers exemplar är från 1852, utgivet i Boston och 
innehåller svartvita illustrationer. Bokbandet har beskrivits på annat håll i 
uppsatsen.  

England 
Bland de engelska författarna återfinns två socialt engagerade författare som båda 
behandlat arbetarnas situation i sina romaner. Den engelske författaren Charles 
Kingsley (1819-1875) finns i samlingen representerad med Westward Ho or The 
Voyages and Adventures of Sir Amyas Leigh, Knight (1855), del I-II, tryckt av 
förlaget Bernhard Tauchnitz i Leipzig i deras serie ”Collection of British Authors” 
samt det lyriska dramat The Saint’s Tragedy (1851). Hans Yeast – a problem, en 
samhällskritisk bok som tar upp arbetarnas förhållanden, tillhör de böcker som har 
försvunnit ur samlingen. Fredrika Bremer träffade Charles Kingsley under sin resa 
och tog intryck av hans kristna socialism. Hon blev förtjust i honom och kallade 
honom ”My young friend!” i sina brev, men brevväxlingen avstannade efter en 
tid.101 

                                                 
99 Burman, C. (2001), Bremer, s. 318. 
100 Burman, C. (2001), Bremer, s. 323. 
101 Burman, C. (2001), Bremer, s. 336f. 



 41

Elisabeth Gaskells (1810-65) debut Mary Barton är en av de tidiga 
arbetarskildringarna. Fredrika Bremer rekommenderar den i England om hösten 
1851. Hon fick den personligen av Elisabeth Gaskell när hon var på besök i 
hennes hem; de två författarna var inte bekanta sedan tidigare.102 I samlingen finns 
inte denna, utan The Moorland Cottage (1850). Elisabeth Gaskell fick stöd i 
början av sin karriär av William och Mary Howitt och publicerade sig i deras 
Howitt’s Journal. Hon lärde känna Charlotte Brontë 1850 och skrev en biografi 
över vännen och författaren efter att hon gått bort. Gaskell skrev en roman om en 
huvudperson som blivit våldtagen som tonåring och kämpade vidare som ensam 
mamma; en bok som gjorde skandal på grund av sitt tema.103    

I England umgicks Bremer också med författarparet S. C. Hall (1800-1889) 
och Anna Maria Hall (1800-1881) som också kände paret Howitts. Anna Maria 
Hall betecknade Bremer som den intressantaste gäst som de hade haft i sitt hem.104 
I boksamlingen finns ett exemplar av Marian; or, A Young Maid’s Fortunes som 
är utgiven i London 1850 på Simms and M’Intyre’s förlag. Boken är ett 
halvfranskt band med marmorerat papper på pärmen och marmorerat snitt och 
försättsbladen är orangerosa. Dedikationen är från 1851: ”to Miss Bremer With 
the Authors Affectionate Regards.”      

Iduna och ”bildningens evigt unga skatter” 
Fredrika Bremer hade kämpat för kvinnoutbildningens sak och en högskola, och 
hon var medveten om att hon var delaktig i att Högre lärarinneseminariet hade 
kommit till stånd. Ståndsriksdagen hade slutligen gett sitt bifall, men resultatet var 
i mycket en kompromiss; det blev ett lärarinneseminarium och inte ett regelrätt 
gymnasium motsvarande tidens elementarläroverk för gossar, och det skulle helst 
kosta så lite som möjligt. Fredrika Bremer fortsatte sin opinionsbildande 
verksamhet och hon höll nära kontakt med seminariet och besökte det ofta. 
Margaret Howitt, översättarens dotter som bodde i Stockholm ett år, beskriver ett 
besök på skolan. Hon noterar Iduna, som enligt den nordiska mytologin är 
ungdomsgudinna och maka till skaldekonstens gud Brage, och Howitt förmodar 
att Iduna ska ses som förmedlare av ”bildningens evigt unga skatter” och att 
äpplena inte är ”förstörelsebringande” som Evas äpple.105 

I samband med avslutningsfesten läsåret 1861/62 höll Fredrika Bremer själv i 
en ceremoni vid Idunastatyn av Carl Gustaf Qvarnström. Maria de Vylder, tidigare 
elev vid Lärokursen för fruntimmer och assisterande lärare i fysik på seminariet, 
har beskrivit händelsen i ett brev: 

                                                 
102 Burman, C. (2001), Bremer, s. 333. 
103 Dahlström, B. (2006), Drottningarnas böcker, s. 81f. 
104 Burman, C. (2001), Bremer, s. 334. 
105 Howitt, Margaret (1984, faksimil av orig.uppl. 1867), Ett år hos Fredrika Bremer, s. 42. 



 42

Denna bild var nu smyckad med murgrön; ett starkt ljussken upplyste den herrliga gestalten, 
och vid hennes fot höll Msll Bremer ett präktigt tal till eleverna, uppmanande dem, att 
allesammans blifva livslevande Idunor. Derefter utdelade hon blommor och frukter.106  

Iduna blickar eftertänksamt framåt med den ena handen som stöd under hakan och 
den andra sluten runt korgen med de äpplen som ska bevara asagudinnornas och 
gudarnas ungdom. Hennes dräkt faller i rika veck som hos antika förebilder och 
hon förmedlar uppenbarligen även det klassiska arvet; det sköna, måttfulla, 
värdiga och upphöjda. Med sitt tal avsåg Bremer att skapa identifikation och en 
känsla av samhörighet bland eleverna i frammanandet av ett ideal att gemensamt 
eftersträva. Hon delar ut frukter samtidigt som hon uppmanar eleverna att 
symboliskt göra detsamma; att återskapa idealbilden, och på så vis själva bli till 
länkar i en kedja som sträcker sig framåt och bakåt i tiden. Det kan ses som 
ingående i ett kvinnoemancipatoriskt projekt, inte minst för att det stod en 
Idunastaty i Herthas helgdagsskola:  

/---/kunde jag nu införa dig i Idunasalen – ty nu är den färdig – låta dig se den ädla, allvarliga 
och dock så hulda bilden af vår Nordiska ugdomsgudinna/---/. En vacker boksamling – dina 
böcker däribland – några goda taflor fullända salens prydnad; den är vacker och glad och 
lärorik, ett passande hem för unga, rena, uppåtsträfvande själar.107 

Det handlar om tankens fria flykt, att låta den stiga högt, utan att tryckas tillbaka 
till jorden, utan att låta sig begränsas. Bremer kritiserar återkommande de ramar 
som sätts upp för kvinnors kunskapsinhämtande. De borgerliga kvinnorna, som 
det i praktiken rör sig om, dresseras i hög grad för salongslivet. I början av året har 
hon i en insändare efterlyst en utbildning som ger kvinnan en vidgad synkrets och 
som hjälper henne att bli en fullvärdig medborgare. Hon har själv under sin 
uppväxt upplevt sig utestängd från sammanhang som skulle ha hjälpt henne att 
forma en världsbild och uppleva livet som meningsfullt. Det ledde till att hon blev 
deprimerad och destruktiv och Birgitta Holm har visat att Bremer jämställer brist 
på kunskap med döden. Enligt myten blev Iduna och äpplena bortrövade och de 
gudomliga skulle ha förlorat sin odödlighet om de inte hade återfått henne. Hon 
skriver i insändaren: 

Jag är gammal och grå, och lifvets afton har för mig kommit med lifvets trötthet och med 
lifvets lugn. Men minnet af min ungdoms längtan och min ungdoms saknad lefver ännu inom 
mig med styrka nog att låta mig i en sådan uppfostringsanstalt för unga kvinnor motse en ny 
ungdom för mitt hjärta.108 
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Hur ser det ideal ut som Iduna representerar? Fredrika Bremer är ingalunda ensam 
om att använda Iduna vid denna tid, Erik Gustaf Geijer hade exempelvis grundat 
en tidskrift med det namnet.  

I en av Thekla Knös sagor är Iduna Rosentröst en adelsdam som bor i ett slott 
vid en sjö och fén Idalia i förklädnad. Mansén skriver:  

I denna dubbelgestalt har Thekla Knös tecknat ett utopiskt kvinnoideal. Fröken Rosentröst är 
visseligen kvinnlig och mild, men står ändå helt fri från fördomar och konventioner. Hon bor i 
ett fallfärdigt slott, nästan en ruin, nere vid en sjö och verkar liksom sin fornnordiska namne 
ha tillgång till den eviga ungdomens äpplen.109  

Idelagestalten introducerar konst och litteratur i flickan Idas värld och hon ägnar 
sig åt filantropi. Hon sänder Ida i luftballong till en stjärna. Det påminner 
symboliskt om Fredrika Bremers agenda.  

Idealrealismen kan enligt Elisabeth Mansén beläggas hos både författare och 
kritiker i Thekla Knös samtid, även om termen inte används. Redan i Famillen 
H*** har Fredrika Bremer formulerat ett estetiskt synsätt som förenar idealism 
och realism, och hon upprepar det i en senare litterär programförklaring. Olof 
Eneroth som också ingår i kretsen tänker sig att historia och samtid, antikt och 
kristet, klassiskt och modernt ingår förening. Enligt Elisabeth Mansén är det en 
syntes som kan ses som en ingående del i idealrealismen.110 Birgitta Holm 
konstaterar att denna syntes hos Fredrika Bremer omsätts i en frihetsformel i 
Hertha. De två skolor Hertha grundar, vardagsskolan och helgdagsskolan, 
representerar enligt Birgitta Holm den dubbla agenda som Bremer alltid har: 

I ena fallet en genomtänkt strategi för att vidga kvinnors livsutrymme och verksamhetsfält. I 
andra fallet en radikal andlig omvälvning, enligt Klara Johanson ett omkullkastande av hela 
det rådande sexualsystemet.”111 

Kännetecknande för Bremers verk är att hon förenar realismen och romantiken, 
verkligheten och myten, de taktiska reformerna och den revolutionära agendan.112 

Nu återvänder vi till scenen på seminariet när skolan har sin avslutningsfest 
för året, som också är det första i seminariets historia. Fredrika Bremer iscensätter 
en gåvosituation där den symboliska nivån är i det närmaste övertydlig. 
Blommorna och frukterna är rekvisitan; det är talet som uttrycker hennes 
andemening. Burman skriver att hon höll ett tal både om gudinnan och av 
gudinnan då hon sade sig vara hennes tolk. Hon berättar i sitt tal om den nordiska 
mytologin och har också med sig två Eddor, den poetiska och den prosaiska som 
hon lägger vid statyns fötter. Hon tolkar Qvarnströms staty som att han ”af den 
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fornnordiska Idun gjort en Iduna”.113 Det är den kristnade Iduna som ska vara 
deras förebild. Hon uppmanar eleverna att bli ”livslevande Idunor” och 
associationen går till Hertha. Här ryms både det konkreta spridandet av kunskaper 
och en missionstanke. Hertha är också en Kristusgestalt. Arvstanken är tydlig och 
Bremer är medveten om att Högre lärarinneseminariet är del i hennes livsprojekt. 
Gåvorna av konstföremål och boksamlingen som hon skänker ingår i att 
cementera detta bygge både i ett nu där kampen inte är över och framåt i tiden när 
hon själv inte längre är i livet. Framtida elever kommer att kunna blicka upp mot 
Olof Södermarks porträtt där den berömda författaren är avbildad med pennan, sitt 
vapen, till hands. Böckerna förmedlar kunskaper och upplevelser från vitt skilda 
områden och länder och bär som objekt spår som berättar om den vittra 
världsresenären. 

Att tänja på gränserna – gymnastik och diktande 
Det finns i samlingen ett koboltblått pappband med ett monogram i guld på 
pärmens framsida, medan ett porträtt av ett ädelt huvud omgivet av ekblad och 
olika attribut som för tankarna till skaldekonst och krigiska övningar pryder 
pärmens baksida. Trots att bandet är enkelt har det även guldsnitt. Namnchiffret 
omgärdas av en ekkrans i guld, och de sammanflätade bokstäverna P H L står för 
Per Henrik Ling (1776-1839); diktaren som blev invald i Svenska Akademien, 
men som numera mest är känd för sin gymnastik.  

Författare till boken är i detta fall inte han själv, utan hans biograf Augustus 
Georgii eller Carl August Georgii (1808-1881) som var lärare på Gymnastiska 
Centralinstitutet som P. H. Ling grundade 1813. Boken har titeln A Biographical 
Sketch of the Swedish Poet and Gymnasiarch, Peter Henry Ling och Georgii gav 
ut den i London 1854 som en del i sin mission att sprida Linggymnastiken utanför 
Sveriges gränser. Han skriver:  

I cannot but express my earnest hope that the system of gymnastics which I recommend and 
employ, after Ling’s teaching, may be fully admitted into the familiar practice of Englishmen, 
both for educational training and for the relief and cure of many forms of chronic disease.114 

Biografen framställer Ling som en atletisk idealmänniska framsprungen ur någon 
sorts kraftfull, skandinavisk urtyp. Det finns en dedikation i boken från Georgii: 

Miss Fredrica Bremer  
        with the Author’s compl No. 
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På titelsidan beskrivs Georgiis bakgrund: “professor, late lecturer on anatomy, and 
sub-director at the Central Gymnastic Institution of Stockholm, etc.” 

Forskaren Anders Ottosson har undersökt kinesiologibegreppet och dess 
förändringar och funnit att det internationellt har använts inom sport/exercise 
science, alternativmedicin och sjukgymnastik. Han menar att begreppet fått 
skänka vetenskaplighet till vitt skilda sammanhang, men att få känner till det 
faktum att det ”uppfanns” av C. A. Georgii, ”en svensk löjtnant, sjukgymnast och 
lärare”, när han introducerade Linggymnastiken utomlands på 1850-talet.115 
Georgii och hans likasinnade efterföljare på Gymnastiska Centralinstitutet 
lyckades med sitt uppsåt och Linggymnastiken nådde sin största utbredning 
decennierna före 1900. 

Per Henrik Lings gymnastik karakteriserades av sin bredd och bestod av fyra 
huvudområden: estetisk, medicinsk, militär och pedagogisk gymnastik. Till den 
medicinska hörde sjukgymnastiken som blev en viktig del av Gymnastiska 
Centralinstitutets verksamhet. Den militära utgick i första hand från fäktning. Per 
Henrik Ling hade varit fäktmästare vid Lunds universitet innan han kom till 
Stockholm och han var även en period gymnastiklärare och fäktmästare på 
Karlberg. Den estetiska delen erinrar om balett och pantomim, medan den 
pedagogiska ligger närmast en nutida uppfattning om gymnastik.116  

När Ling ännu befann sig i Lund utgavs hans politiska, allegoriska dikt Gylfe 
(1810) som blev en litterär triumf, och som till sin karaktär var patriotisk och 
behandlade förlusten av Finland 1809. Napoleonkrigen hade skapat en patriotisk 
stämning i landet.117 I sin bok Grannarne (1836) skildrar Fredrika Bremer en 
dramatisk episod ur huvudpersonen Fransiskas ungdom. Hennes heroiska 
drömmar finner sitt utlopp just under gymnastiklektionerna. Fransiska är 
inspirerad av den grekiska historiens hjältar och är även en stor beundrare av Carl 
XII och hans bragder. Hon utnämner sig själv till Oreste och har sin motståndare i 
en retsam elev som inte vill gå med på att hon sätter reglerna och som framhåller 
Tsar Peter som större än Carl XII. Konflikten stegras och leder till att Fransiska 
utmanar sin rival på en duell med värja.118 Fransiska är i behov av sjukgymnastik 
för en sned axel, men utökar raskt sina gymnastiska ambitioner och aspirerar på 
värjan. Den lingska gymnastikens militära övningar var inte avsedda för kvinnor. 
Fredrika Bremer låter gymnastiksalen bli platsen för en maskerad där kvinnorna 
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116 Gymnastik- och idrottshögskolans webbsida> Om GIH> GIH:s historia> Från GCI till GIH - mer historia; 
Nationalencyklopedin (1993): ’Ling, Pehr Henrik’; Nordisk Familjebok (1912): ’Ling, Per Henrik’ och 
’Gymnastiska Centralinstitutet’.  
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kan tillåtas överskrida könsgränserna. Fransiska utropar också vid ett tillfälle: 
”Brita Kajsa, blif du vid din synål!119”  

Både Fredrika och hennes syster Agathe Bremer deltog i Lings gymnastik för 
kvinnor på Gymnastiska Centralinstitutet.  

Denna gymnastik för kvinnor omgavs av den största hemlighetsfullhet, och många av damerna 
övade den i smyg. Detta hade till följd, att huvudstadens manliga del råkade i den största 
nyfikenhet. De undrade mycket vad damerna gjorde – om de kanske rent av klättrade, 
hoppade och voltigerade – och hur voro de väl klädda?120 

Gymnastiska Centralinstitutet införde 1818 ”gymnastikdräkter” av gräsgrön 
vadmal bestående av lång blus och långbyxor.121 Fredrika Bremer skriver i 
romanen Grannarne:  

Gymnastiken var denna tid på modet, såsom bot för alla slags krämpor; och mina föräldrar 
beslöto att äfven låta mig gymnastisera. Klädd i garnerade pantalons, i en bonjour-rock af 
grönt kläde, och på hufvudet en tyll-negligé med rosenband, uppträdde jag en vacker dag 
bland en menighet af 30 à 40 figurer, klädda ungefär som jag, och som svärmade lustigt 
omkring i en stor sal, full av linor, stegar och stänger. Det såg underligt och något hemskt 
ut.122 

Carina Burman påpekar att Lings undervisning i första hand var av intellektuell 
betydelse för Bremer. Han höll långa tal för henne och inspirerade henne att 
intressera sig för forntiden och den nordiska mytologin. Framför allt tycks han ha 
tagit henne på allvar.123 I boksamlingen finns två läsdramer, ”sorgespel” av Ling; 
Blot-Sven (1824) och Visburs söner. När Bremer återvänder till sin 
gymnastiklärares verk i mitten av trettiotalet och läser Eddornas sinnebildslära, 
för olärde framställd (1819) är hon mer skeptiskt inställd till innehållet, men hon 
funderar ändå på att dedicera sin pjäs Trälinnan, som hon just då skriver på, till 
Ling. Det blir dock inte av när det upproriska dramat kommer ut 1840. Pjäsen tar 
också spjärn i skildringen av de fornnordiska myterna i Erik Gustaf Geijers Svea 
Rikes Häfder som hon läser tillsammans med grevinnan Stina Sommerhielm på 
Tomb i Norge 1835/36.124 Första delen av Svea Rikes Häfder (1825) ingår i 
bokdonationen. 

Per Henrik Ling ansåg alltså att även kvinnor behövde fysisk fostran och att 
detta gynnade folkets hälsa. På 1860-talet började även gymnastiklärarinnor 
utbildas på Gymnastiska Centralinstitutet och en av hans döttrar, Vendela Ling, 
blev Högre lärarinneseminariets gymnastiklärarinna 1864. Hon fick dock sluta när 
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hon gifte sig, eftersom en ämneslärarinna förväntades vara ogift.125 Vendela Ling 
gick Lärokursen för fruntimmer som mer eller mindre uppgick i Högre 
lärarinneseminariet när detta grundades. En annan elev och repititris vid 
seminariet, Maria de Vylder, skrev i ett brev till en kvinnlig bekant att hon borde 
komma till Lärokursen:  

[…]för att se, och göra bekantskap med några av mina favoriter: en Msll Ling, skaldens 
dotter, till exempel; du kan aldrig tro hvad hon är för en hygglig, bildad och intressant 
menniska, som till på köpet icke nyttjar krinolin. (Du Mina måtte väl aldrig begagna de der 
galna tingestarna?)126 

Det finns alltså starka band mellan seminariet och Linggymnastiken, åtminstone 
fram till 1871 då Vendela Ling slutar och något som liknar en modenyck får 
seminariet att övergå till den Drachmanska gymnastiken.127 En insändare i Nya 
Dagligt Allehanda protesterar mot detta: 

I följd av så grundlig okunnighet om föregående uti Sverige om Nordens nationalgymnastik är 
det alldeles i stycket, att – till äventyrs i fransk modkostym – styrelsen för Stockholms 
seminarium för lärarinnor med förbigående af svenska gymnastiska centralinstitutet – måst 
vända sig till prof. Drachman i Köpenhamn för att få sin gymnastikundervisning lämpligt 
anordnad.128   

Insändaren signerad ”Läkare” framhåller Linggymnastikens framgångar i det 
militära både i Sverige och Preussen och hävdar inte några kvinnospecifika 
argument. Det är det nationella projektet som understryks, men protesten fick 
ingen effekt. En annan svensk läkare hade rekommenderat den danske professorns 
gymnastik som ansågs särskilt lämplig för kvinnor därför att den utvecklade 
”mjukhet” och ”behag”.129 Förmodligen ville seminarieledningen hålla sig i 
framkant vad det gällde pedagogiken och de egenskaper som övningarna särskilt 
skulle utveckla hos kvinnorna överensstämde med ledningens kvinnosyn. Med 
den roll som Högre lärarinneseminariet hade som förebild, och Normalskolan som 
mönsterskola, kom flera flickskolor att följa efter och förändra sin 
gymnastikundervisning. Det kan tyckas ironiskt när Linggymnastiken närmade sig 
sin största ryktbarhet utomlands, som tidigare nämnts. Och på de manliga 
elementarläroverken vid denna tid fokuserades det på elevernas krigsbildning och 
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gymnastiksalarna var försedda med skottavlor för salongsskjutning.130 Efter ett 
decennium återinfördes Linggymnastiken på Högre lärarinneseminariet.131  

Running, jumping and shouting   
Det finns en bok i donationen som bland annat tar upp flickors fysiska fostran och 
det är den amerikanska författaren Catharine Maria Sedgwicks (1789-1867) 
Means and Ends, or Self-training som Fredrika Bremer ägde i en andra utgåva 
från 1839. Exemplaret är inte dedicerat och det är ett klotband med den 
karakteristiskt ”blanka”, bestrukna yta som flera av de amerikanska banden i 
samlingen har. Titeln står i guld på ryggen omgiven av bladornamentik i guld. 
Som många andra kvinnliga författare vid denna tid har hon valt att vara anonym. 
På titelsidan ges dock vissa ledtrådar, och ofta var det ändå bekant efter ett antal 
böcker vem författaren var: ”By the Author of Redwood, Hope Leslie, Home, 
Poor Rich Man, &c., &c.”  

Fredrika och hennes syster Agathe läste Sedgwicks Redwood och Hope Leslie 
tillsammans innan Bremer reste till Amerika. De båda författarna möttes några 
gånger, men Carina Burmans skildring antyder att de aldrig blev mer än ytligt 
bekanta. Bremer nämner Sedgwick i Hemmen i den nya verlden, men knappt alls i 
sina brev.132 

Catharine Maria Sedgwick riktar sig i sin bok till flickor som är tio till sexton 
år gamla, såväl rika som fattiga, och boende i städerna och på landsbygden. Boken 
ska fungera som en handledning för de unga och berör flera områden i livet.133 Hon 
formulerar själv sitt syfte och sin målgrupp i bokens inledning. I kapitlet 
”Exercise” tar hon upp betydelsen av fysisk träning ur ett helhetsperspektiv. 

The important processes of digestion, respiration, accretion, absorption, and nutrition, are 
promoted, and the health of the whole body immediately influenced. The mind itself is exhila-
rated and depressed, by the proper or improper use of muscular exercise. If all this depends 
upon exercise, it is of no slight importance to regulate it!134 

Hon framhåller vikten av fysisk rörelse för kroppen, men betonar också att de 
fysiska aktiviteterna måste upplevas som meningsfulla och stimulerande för att 
utövaren ska orka vara uthållig. Hon påpekar att eleverna i internatskolorna 
riskerar att få ryggproblem och bli kroniskt sjuka av att sitta i skolbänken hela 
dagarna. Danslektioner är vad som erbjuds i städernas skolor och det är bättre än 
inget, men hon påtalar att det är för många elever i trånga, varma salar.  
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Perhaps, too, in fine weather, they walk in a funereal procession, at a fixed hour, marshaled 
along the sidewalk by their teachers. This is little like the exercise that Nature prompts, the 
running, jumping and shouting. But surely, running, jumping, and shouting would be schock-
ing improprieties in a city-street? What, then, is the alternative?135 

Fredrika Bremer upplevde själv som barn instängdhetens fasor. Systrarna Bremer 
tillbringade vintrarna inomhus i Stockholm och när de bad sin mor om att få gå ut 
några gånger i veckan fick de avslag. Stora syster Charlotte berättar:  

Min mor svarade, att hon inte tyckte om och att det icke passade sig, att unga flickor gingo ut 
ensamma på gatorna, och att, om vi behöfde motion, så kunde vi ställa oss bakom stolar, hålla 
i ryggstödet och hoppa. När jag kom till Fredrika med detta budskap, blef hon ganska ledsen; 
men vad hvad var att göra?136 

Sedgwick ger åtskilliga exempel på hur en vanlig promenad kan göras mer 
stimulerande. Hon poängterar också att gymnastiska övningar ska anpassas efter 
individens konstitution. Läsa högt och recitera är också stärkande aktiviteter för 
muskulaturen, och den framstående vetenskapsmannen Cuvier ansåg till och med 
att det räddade honom från lungsot. Här tillägger Sedgwick att hushållsarbete 
också är nyttigt för kropp och själ, liksom trädgårdsarbete.137 Men så utökar hon 
smidigt kvinnans aktiviteter genom att låta en manlig vän, dessutom 
vetenskapsman, legitimera mätningar i naturen:  

One of my friends suggested to a lady who complained of wanting an object in walking, vari-
ous modes of exciting and agreeable exercise, and concluded with saying, (he is a man of sci-
ence,) “when you walk in winter, take a thermometer, find your springs, and try their tempera-
ture.138 

Den drygt trettioåriga Bremer beklagar sig i ett brev till vännen Per Johan Böklin 
över att hon som kvinna inte kan ta en kvällspromenad genom Stockholm utan 
sällskap. Hon sörjer det hon går miste om och skriver: ”Ack jag ville vara karl”.139 
Kvinnornas rörelsefrihet i det offentliga rummet var begränsad. 

Marks of Barhamville – en skolgrundare 
 

“Not so,”  
Elfreide replies, while in her crimson’d cheek, 
Determin’d eye, and firm, erected mien, 
The soul heroic of old Norway speaks, 
“Not so; for honor, life, and every hope, 
All have their issues in my country! Nay, 
Unhand me, Sigurd! – hence, depart, – or now 
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Guldal shall wake, and thou escapest not.”140 

Huvudpersonerna i Elfreide of Guldal, A Scandinavian Legend; and Other Poems 
(1850) är Elfreide och Harald. I den citerade scenen tvingas motståndaren Sigurd 
snart att dra sig tillbaka muttrande om hämnd; Elfreides av dygd genomstrålade 
väsen och orden som hon uttalar med en ängels förskräckande röst kan inga råa 
krafter stå emot. Naturscenerierna är romantiskt vilda:  

 
To wander at this midnight hour, in scenes  
Where  the lynx skulking, and the prowling wolf 
Seek the wild shore for what the waves have left?141  

Den episka, dramatiska dikten är författad av Marks of Barhamville vars riktiga 
namn var Elias Marks (1790-1886). Hans bok Elfreide of Guldal, A Scandinavian 
Legend; and Other Poems är utgiven på D. Appleton and Company i New York 
1850. Fredrika Bremers exemplar av boken är ett bleknat klotband med fläckade 
sidor. Det innehåller en dedikation från ”Marks of Barhamville”, en artig 
hälsningsfras till ”Miss Bremer”. Fick hon boken av honom när hon befann sig i 
South Carolina?  

Elias Marks var grundare till The South Carolina Collegiate Female Institute 
nära Columbia i South Carolina. Det är inte osannolikt att Fredrika Bremer 
besökte skolan under sin Amerikavistelse och träffade Dr. Elias Marks på plats. 
Enligt Carina Burman uppsökte Fredrika Bremer under sin resa åtskilliga 
undervisningsanstalter för kvinnor, allt från småskolor till högskolor. I Sverige 
hade flickskoleväsendet ännu inte tagit fart. I Amerika var däremot flickskolorna 
vanligt förekommande, även om utbildningen på vissa håll fortfarande var ytlig 
och begränsad till vissa ämnen. Beträffande den högre utbildningen så var 
kvinnorna utestängda från de traditionella universiteten, men det fanns privata 
alternativ. Bremer besökte ett flertal på sin rundresa; bland andra en konst- och 
formgivningsskola i Philadelphia och en läkarutbildning i Pennsylvania. Brooklyn 
Female Academy besökte hon i mars 1850, men trots att schemat innehöll flera 
naturvetenskapliga ämnen ogillade hon undervisningen som hon fann riktningslös 
och beskrev med ordet ”dressyr”.142 

Skolgrundaren Marks hade en examen från New York Medical College och 
hade drivit ett apotek i New York i några år innan han flyttade till South Carolina. 
Han gifte sig med Jane Barham och det var efter henne han tog namnet 
Barhamville. Mellan 1817 och 1820 var de båda rektorer över the Columbia Male 
and Female Academy. Efter att ha grundat Barhamvilleskolan flyttade han 
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verksamheten till lantligare trakter utanför Columbia. Hans fru dog 1827 och han 
hade blivit ensam med tre barn och tyckte att staden var en osund miljö. Till en 
början annonserade han sin skola som the South Carolina Female Institute och 
uppgav att den skulle vara öppen också för de med en mer modest ekonomi. Det 
visade sig vara enbart välbärgade personer som hade råd att sätta sin barn i hans 
skola. Barhamvilleskolan hade sin storhetstid på 1850-talet och de studerande var 
nästan uteslutande elever som kom från jordbrukarfamiljer i centrala South 
Carolina.143  

Marks anställde en van skolledare vid namn Julia Pierpont 1831. Hon 
förändrade undervisningsplanen och systematiserade metoderna samt såg till att 
högkvalificerade lärare anställdes utifrån genom att erbjuda höga löner. Hon gifte 
sig med Marks 1833. Efter hennes förändringar och en omorganisering lades 
”collegiate” till skolans namn. Forskaren Christie Ann Farnham menar att Marks 
skola kan ses som ett exempel på den process som många liknande seminarier 
eller akademier genomgick vid denna tid. De förbättrade successivt sina 
kursplaner tills de närmast liknade gymnasier eller högskolor (på en något lägre 
nivå). Benämningarna ’seminarium’ och ’akademi’ var ofta utbytbara, men 
seminarium reserverades vanligen för en något högre nivå. På 1850-talet 
grundades gymnasier för kvinnor, men den största skillnaden mellan dessa och 
seminarierna var att de vanligen tog emot statligt stöd; kursplanerna var desamma. 
Några ville erbjuda högskoleprogram, men valde att inte använda termen 
”college”, utan gjorde som Elias Marks och ansökte om att få examensrättigheter 
för sitt ”collegiate institute” eller sitt ”female institute”. En tidigare elev erinrade 
sig att ”there was in the minds of many Southeners a prejudice against a college 
education for girls”.144 

Barhamville erbjöd fyraårsstudier och en förberedande avdelning samt ett 
extra år för bofasta som avlagt examen. Tredjeårsstudenterna läste bland annat 
filosofi, historia, astronomi, geologi och kristendom och fjärde året studerades 
bokföring, filosofi och aritmetik. De mer ”ytliga” ämnena bibehöll sin popularitet, 
trots att det var valbara ämnen som kostade extra. Dessa ”konversationsstudier” 
inkluderade olika varianter av musik- och bildundervisning samt moderna språk. 
Broderi stod kvar i katalogen till och med 1847. I latinundervisningen studerades 
Tacitus och Cicero, men grekiska erbjöds inte alls, vilket var anmärkningsvärt för 
en skola med en högre utbildnings ambitioner då språket räknades till den 
klassiska utbildningsgången.  

Barhamville illustrerar enligt Farnham den möjlighet som fanns för kvinnliga 
utbildningar att inom det akademiska systemet utvidga och förbättra verksamheten 
så att den i realiteten kom att utgöra en kombination av gymnasium och högskola. 
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Hon menar också att den akademiska uppbyggnaden gynnade kvinnoutbildningens 
sak. Kvinnorna fick chans att visa att de hade förmågan att studera avancerade 
ämnen. Kvinnoutbildningen hämmades inte heller av en rigid kursplan, utan var 
eklektisk till sin karaktär.145 Farnham skriver:  

Such expansiveness permitted female academies to introduce courses beyond the rudiments, 
adding a wider and wider range of subjects as the century progressed, while losing nothing in 
the process, not even the “ornamentals”.146 

 Denna tillväxtprocess tillät introduktionen av högre kurser inom 
akademiens/seminariets ramverk. Det kvinnliga gymnasiet representerade därför 
inte en påtaglig skillnad, utan snarare ett kontinuerligt framåtskridande mot 
jämställda möjligheter för båda könen.147  

Gränserna mellan de olika flickskolorna i Sverige under 1800-talet var även 
de otydliga. En högre flickskola bedrev vanligen undervisning i minst ett 
främmande språk.148 I Sverige fanns fem privata högre flickskolor 1844. En av 
dem, Wallinska skolan som grundats 1831, var ovanlig på grund av sitt väl 
underbyggda undervisningsprogram och blev en viktig föregångsskola.149 Den 
undervisning reformpedagogerna tänkte sig för flickskolorna var ”praktisk, 
allmänbildande och uppfostrande” och tyngdpunkten skulle ligga på moderna 
språk och modersmålet. Latin och matematik hade det största formella 
bildningsvärdet och lästes på pojkläroverken, men flickorna ansågs inte ha behov 
av dessa ämnen. På sikt visade det sig att det var lättare för reformpedagogerna att 
experimentera med nya pedagogiska idéer inom flickskolorna.150  

Fredrika Bremer var otålig över långsamheten i Sverige. Sedan 1858 kunde en 
ogift kvinna bli myndig vid 25 års ålder om hon vände sig till en domstol. 
Opinionsbildaren Bremer skickade in en insändare till Aftonbladet 1861 där hon 
retoriskt frågade om kvinnorna var förberedda för sitt nya liv i frihet, om de hade 
de kunskaper och insikter som krävdes och om det existerade högre 
utbildningsinstitutioner som öppnade deras ”synkrets för större intressen”. Sven 
Grauers refererar:  

Vi måste erkänna, svarade insändaren, att vi blivit efter i detta avseende. ’Detta ädla gamla 
land, där frihetens Ygdrasil sedan urminnes tider grönskar, har inga befriande, fostrande 
anstalter’, som skulle kunna jämföras med andra länders. Det borde vara en svensk högskola 
förbehållet att giva denna högre ledning. ’Måtte det åtminstone vara tillåtet att hoppas detta 
om en läroanstalt, till hvars upprättande nu statsanslag blifvit beviljadt.’151  
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Hebbe’s Universal History: Ancient History I-II. 
På titelsidan framträder Clemens Gustavus Hebbe’s ambitioner med sitt stora, icke 
fullbordade verk:  

 
An Universal History in a series of letters:  
being a Complete and Impartial Narrative  
of the most remarkable events of all nations, 
from the earliest period to the present time. 
Forming a Complete History of the World. 

På titelsidan finns också en illustration föreställande en jordglob. De två banden är 
publicerade i New York 1848.  

Brita Hebbe skriver att C. G. Hebbe (1804-1893) inte ens hade nått fram till 
de gamla grekerna när en del av arbetet brann upp på tryckeriet i Amerika. Han 
kom aldrig att fullfölja sin världshistoria, men gav ut ett antal andra verk före och 
efter Ancient History. Hans efterlämnade papper gick dessvärre också förlorade i 
en brand, denna gång  på en biblioteksvind i Karlstad.  

C. G. Hebbe var skuldskatt och misstänkt för bedrägeri när han flydde Sverige 
1839. Bakom sig lämnade han sin unga fru Wendela Hebbe (1808-1899) och tre 
små barn.152 Hon skulle senare bli verksam som journalist, översättare och 
författare. Deras äktenskap kom att bestå på papperet i decennier, även om båda 
inledde relationer vid sidan om; Wendela hade en son med tidnings- och 
förlagsmannen Lars Johan Hierta.153 Clemens Hebbe tillbringade först en tid i 
London efter sin flykt där han kom i kontakt med amerikanska politiker, vilket 
ledde till att han valde att resa vidare till USA. Där bidrog han bland annat, 
vältaligt och energiskt, till att generalen Franklin Pierce blev vald till president 
1852.154 C.G. Hebbe framstår som en mycket färgstark personlighet som snabbt 
skaffade sig nya kontakter på de platser som han kom till och hans liv blev mycket 
skiftande, vilket gör det svårt att sammanfatta i några få rader. Han flyttade till 
Norge och kom här att sammanträffa med Karl XV som erbjöd sig att bidra med 
pengar så att han skulle kunna fullfölja sitt historiska arbete. I praktiken blev han 
istället monarkens kringresande hemlige agent och de 5000 handskrivna sidorna 
blev liggande.155  

Wendela Hebbe skickade sitt första manus till Fredrika Bremer som avböjde 
att läsa det med hänvisning till att Agathe Bremer var sjuk. De blev aldrig nära 
vänner, men utväxlade brev vid några tillfällen. Wendela Hebbe var vän med C. J. 
L. Almqvist och fick vid något tillfälle agera mellanhand mellan Bremer och 
honom.156 Vad hade C. G. Hebbe, som hade emigrerat, för relation till Fredrika 
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Bremer? Till en början ingen alls, men översättningen av svenska verk blev 
ganska snart efter hans ankomst till Amerika en del av hans födkrok och han 
översatte bland annat Bremers Morgon-väckter.157   

Fredrika Bremers exemplar av Hebbe’s Universal History som ingår i 
bokgåvan och som är stämplade med Kongl: seminarium för lärarinnor innehåller 
ingen dedikation. Ändå träffade hon C. G. Hebbe under sin Amerikaresa. 
Tillsammans med poeten Ann C. Lynch (1815-91) och Clemens Hebbe besökte 
hon senaten i Washington 1850 och åhörde tal som behandlade den aktuella 
kompromissen i slavfrågan. Denna innebar i förlängningen att nordstaterna skulle 
lämna ut slavar som flytt.158 Slaveriet är vid sidan av kvinnofrågan den viktigaste i 
Hemmen i den nya verlden enligt Carina Burman. Fredrika Bremer besökte både 
nord- och sydstaterna under sin Amerikaresa och mötte slaveriets vidrigaste 
uttryck på Cuba. Hon intervjuade både slavar och slavägare under sin resa och hon 
var principiell motståndare till slaveriet.159 I bokgåvan ingår Harriet Beecher-
Stowes Uncle Tom’s Cabin (1852) i två volymer, ett verk som utkom när hon 
själv arbetade med Hemmen i den nya verlden.  

Hebbe’s Universal History har vid flera tillfällen lånats ut till Wendela 
Hebbes museum och på så sätts visats upp för allmänheten. Det rör sig om två 
sällsynta band. Ett annat historiskt verk i boksamlingen är schweizaren Adam 
Vulliets Esquisse d’une histoire universelle i tre band från 1853 och 1856.  

Den tyske historikern Arnold H. L. Heeren undervisade den amerikanske 
historikern George Bancroft i Göttingen. Heeren och hans kollega på området F. 
A. Ukert gav ut Erik Gustaf Geijer i en historisk serie: Geschichte der 
europäischen  Staaten: Geijer, E.G., Geschichte Schwedens II (1834) som finns i 
boksamlingen. George Bancrofts första del av ”The History of the United States” 
kom ut samma år och Fredrika Bremer läste den i mars 1850 under sin 
Amerikaresa. Hon kopplade samman de båda för författarna som enligt Gunnar 
Sundell delade en historiefilosofi präglad av religiösa tankegångar.160 I 
boksamlingen finns också Erik Gustaf Geijers Svea Rikes Häfder (1825) och ett 
exemplar av hans The Poor Laws and their Bearing on Society: A Series of 
Political and Historical Essays (1840) som översättaren har dedicerat till Fredrika 
Bremer. I ett brev till Per Johan Böklin 1835 skriver Bremer: ”Jag är hungrig på 
historien och på biografier. Jag vill se Meniskan.”161 
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”Herrans tjänarinna” – emancipation och religion 

     Till Mamsell Fredrika Bremer, 
Som skref från Tomb i Norge i Oct. 1835. 
Såg allenast: hon Sträfvar, äfven hon _ allvarligt, 
att bli en liten qvist i det sanna Vinträdet. 

Dedikationen är från Peter Wieselgren (1800-1877) som skänkt Fredrika Bremer 
sin skrift med den ringlande titeln: Bref till en samvetsgrann Vän, som, genom att 
läsa V. R:s s.k. Bibellära om Kristus och Victor Rydbergs uppsats om 
Jehovahtjensten hos hebreerna före babyloniska fångenskapen, erkännt sig hafva 
blifvit ”en man, som tviflar” (1864).  

Peter Wieselgren föddes i Spånhult i Småland och han tycks enligt Nordisk 
familjebok ha varit ett kunskapstörstande barn; vid åtta års ålder hade han läst 
igenom bibeln och vid tio års ålder hade han åstadkommit ett litet psalmhäfte och 
en predikan. Wieselgren var några år docent i litteraturhistoria vid Lunds 
universitet och de fria föreläsningar han höll där drog till sig ”ett talrikt och ofta 
hänfördt auditorium”. I början av 1830-talet lät han prästviga sig och övergav 
universitetslivet. Han var mycket aktiv inom Svenska nykterhetssällskapet, och sin 
talarkonst använde han till att agitera mot brännvinet när han reste runt på 
somrarna som resepredikant. Hans insatser bidrog till husbehovsbränningens 
avskaffande. Från slutet av 1850-talet var han domprost i Göteborg. Han 
författade verk inom litteratur- och personhistoria och skrev en stor mängd artiklar 
i Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenske män (1835-56).162  

Den till omfånget tunna skriften i boksamlingen är ett avtryck ur Skolvännen 
1-6 från 1864 som bundits in i ett halvfranskt band. Wieselgrens dedikation 
uttrycker en religiös erkänsla. Det framstår dock som kryptiskt vad han syftar på 
med sin hänvisning till vad den då 34-åriga Bremer en gång skrev; 1864 är de 
båda att betrakta som ”gamla” med 1800-talets mått mätt.  Fredrika hade skrivit 
till honom senare än så, 1856 sände hon upplysningar som han behövde för 
Biographiskt lexicon.163 Om han syftar på någon av hennes romaner, så är det Nina 
som kom ut 1835, då Fredrika satt i Tomb och hade inlett arbetet med Grannarne 
och läsdramat Trälinnan. Nina fick mycket kritik och Bremer var själv medveten 
om bokens brister, men hon försvarade den religiösa tematiken i Nina och sitt 
ärliga uppsåt att skildra ”de djupa qvalen”.164 Troligen är det någon annan text då 
månaden är specificerad och Nina kom ut i december. 

Wieselgren förefaller ha letts av ett socialt patos i sitt arbete precis som 
Bremer och hans predikningar var ofta praktiska och folkbildande. Han 
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sympatiserade med den lågkyrkliga folkväckelsen och var för religionsfrihet.165 
Hans inlägg är som synes hans kommentar till den troende som tagit intryck av 
Victor Rydbergs skrifter. 

Viktor Rydbergs (1828-1895) Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann 
undersökning kom ut 1862 i Göteborg precis som Wieselgrens skrift. Rydberg 
förespråkade bland annat en återgång till kristendomens rötter och menade att den 
historiska situationen måste vägas in vid tolkningen av Bibeln. Han ifrågasatte 
enligt Magdalena Gram ”treenighetsläran och dogmen om Kristi gudom”.166 
Fredrika Bremer hade invändningar mot hans lära, men ansåg att ”den unge 
Mannens logiska skärpa och förmåga att behandla abstrakta frågor conçist och 
klart är beundransvärd [---]”167 De två författarna träffades samma år som boken 
kom ut på en supé hos Bremer. Hon hade dessförinnan skickat honom ett 
exemplar av sin reseskildring från Grekland som ett tack för sin läsupplevelse av 
Den siste Athenaren. Rydberg recenserade uppskattande hennes bok i 
Handelstidningen. Vid sitt besök överlämnade han sitt porträttfotografi till 
henne.168    

Viktor Rydberg har i sin skrift tagit intryck av David Friedrich Strauss verk 
Das Leben Jesu Christi kritisch betrachtet (1835) och de inlägg som kom att följa 
på den svenska populärutgåvan som kom 1841. Den tyske teologen Strauss utgick 
i sin digra avhandling från Hegels dialektik och han undersökte huruvida 
evangelierna var historiskt trovärdiga och möjliga att acceptera på rationell grund. 
Han kommer fram till att bibeln bygger på mytologiskt material och att Jesus var 
en vanlig människa som utifrån skilda syften kommit att betraktas som gudomlig. 
Det stormade rejält kring denna bok när den utkom i Sverige på Lars Johan 
Hiertas initiativ. Utgåvan hade anpassats till en bredare läsekrets och gick under 
titeln: Strauss och Evangelierna, eller Jesu Lefnad af D. F. Strauss (1841).169 Ett 
tryckfrihetsåtal kom omedelbart, kungamakten såväl som kyrkan kände sig hotad. 
Det ortodoxa lägret uppfattade att bibelns auktoritet utsattes för ett allvarligt 
angrepp. Den liberala pressen framhöll avhandlingens höga vetenskapliga 
kvalitet.170  

Fredrika Bremer befann sig på Årsta slott och brottades hösten 1841 med 
innehållet i Strauss verk. Hon var för tankens frihet och såg uppenbarligen hans 
skrift som en intellektuell utmaning. Hon har för avsikt att ”yttra några ord, trotts 
dem som med Strauss upprepa det Paulinska, men icke Christliga ordet: ’Qvinnan 
tige i församlingen’.”171 Hon skriver detta i ett brev till H.C. Andersen och 
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historikern Inger Hammar påpekar att hon förutom att opponera sig mot den 
patriarkala tolkningstradition som ville utestänga kvinnan från det offentliga 
samtalet också gör en tolkning av bibeltexten, vilket ansågs förbehållet teologer av 
facket.172 I februari året efter publicerades Morgon-väckter. Några ord i anledning 
af Strauss och evangelierne; Trosbekännelse. Boken bemöttes av kritik från både 
liberalt och konservativt håll samtidigt som de olika lägren försökte utnyttja 
hennes skrift för att stödja den egna saken. Hennes ständiga belackare C. J. L. 
Almqvist drev med hennes bok utan att bry sig om att relatera innehållet på ett 
korrekt sätt.173 De kritiska recensenterna ansåg att hennes religiösa innerlighet 
innebar en förmildrande omständighet. Denna, förstärkt av undertiteln 
Trosbekännelse, var en anpassning och strategi för att leverera de teologiska 
tankegångarna i en form som hon bedömde skulle väcka mindre anstöt. Tyvärr 
kom samtiden härigenom att placera boken i kategorin uppbyggelselitteratur och 
hennes teologiska reflektioner bemöttes i liten utsträckning. De tyska upplagorna 
av hennes skrift lovordades däremot från teologiskt håll.174 

Bremer stod i ständig opposition mot företrädarna för det religiösa 
etablissemanget, men Hammar framhåller det djupa samband som hela tiden finns 
mellan hennes emancipationssträvanden och religiösa grundsyn. Tidens religiösa 
tänkande satte upp hinder för kvinnans frigörelse och samhällsdeltagande, och 
utan en insikt om detta blir Fredrika Bremers djupgående insats för 
kvinnoemancipationen inte fullt synlig. Kvinnofrigörelsen och det kristna 
budskapet gick hand i hand i hennes vision, vilket också kommer till uttryck i 
romanen Hertha (1856). Hennes kritik rörde inte bibeln utan uttolkarna som 
företrädare för en patriarkal tolkningstradition. Med sitt teologiska utspel i 
Straussdebatten avser hon att undergräva kyrkans bokstavstrogna bibelsyn och på 
så sätt öppna för ett synsätt som gjorde det möjligt att komma ifrån de 
bibelutsagor som användes för att berättiga kvinnoförtrycket.175 Hon gör dock 
ingen åtskillnad mellan tro och vetande som sin samtida Sören Kierkegaard. Hon 
utgår från att det går att nå tron via förnuftet: ”Och vore icke trons sanningar 
baserade på förnuftet så vore det orimligt att fordra av en förnuftig varelse att tro 
därpå.”176  

En av de teologer Fredrika Bremer beundrade var schweizaren Alexandre 
Vinet (1797-1847) som också var verksam som litteraturhistoriker. Han finns 
representerad i boksamlingen med två böcker: Études sur Blaise Pascal och 
Nouvelles Études Évangéliques. Fredrika Bremers exemplar är båda utgivna i 
Paris 1856. Den förstnämnda kom ut första gången 1848 och har därefter 
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utkommit i flera upplagor. Den som väckte detta nya religiösa intresse hos Bremer 
var den schweiziske pastorn Jean Pierre Philippe Trottets (1818-1862) 
föreläsningar i Stockholm i mitten av 1850-talet.177 Hans inspiratör, Alexandre 
Vinet, var en inflytelserik förespråkare för kyrkans skiljande från staten. Vinet 
vände sig mot varje yttre kyrklig auktoritet och undvek även frikyrkobildningar. 
”Kärleken till full personlig sanning” tycks ha drivit honom, vilket säkerligen 
tilltalade Bremer.178 Trottet önskade också en friare bibeltolkning utifrån bibelns 
historiska sammanhang. Det överensstämde med tankarna i Morgon-väckter och 
Bremers emancipatoriska agenda som nämnts ovan.  

I sitt hem läste och samtalade Fredrika Bremer med Trottet och några vänner 
vintern 1855-56 då hon arbetade med Hertha. Greta Wieselgren framhåller det 
djupa intryck som Vinets lära gjorde på Bremer under tillkomsten av Hertha. Hon 
skriver: ”Uttryck för befrielse av kvinnan i djupare religiös mening fann hon i den 
schweiziska kyrkans läror, främst om samvetet.”179 Det handlar återigen om ett led 
i uppgörelsen med den svenska kyrkan som fortsätter att predika kvinnans plikter 
som maka och moder. Men Fredrika Bremer tillåter inte att mannen står emellan 
Hertha och Gud. Hon är ”Herrans tjänarinna” och när Hertha riktar sig till sina 
lärjungar uppmanar hon dem att följa sina egna samveten och att vittna om Guds 
uppenbarelse, det vill säga vara sanningsvittnen. Hertha blir under romanarbetets 
gång alltmer lik en kvinnlig Kristusgestalt.180  

Med järnvägen in i framtiden 
Upplysningar i afseende på jernvägsanläggningen i Sverige (1848) har skrivits av 
Adolf Eugène von Rosen (1797-1886) och är ett längre svar på en artikel som var 
införd i Aftonbladet med titeln: ”Ett ord för vinnande af framgång med jernvägar i 
Sverige”. von Rosen väljer att svara i broschyrform eftersom han vill utvidga 
ämnet som är av ”utomordentlig vigt”. von Rosen var mekaniker och har kallats 
”svenska järnvägarnas fader”. Han bearbetade både statsmakterna och allmänheten 
för att få till stånd järnvägstrafik i Sverige.181 Bremers inbundna exemplar 
innehåller en dedikation:  

    Till Mademoiselle Frederika Bremer 
Vördnadsfullt af 
Författaren 

                                                 
177 Wieselgren, G. (1978), Fredrika Bremer och verkligheten, s. 22. 
178 Nordisk Familjebok (1921): ’Vinet, Alexandre Rodolphe’. 
179 Wieselgren, G. (1978), Fredrika Bremer och verkligheten, s. 209. 
180 Wieselgren, G. (1978), Fredrika Bremer och verkligheten, s. 207, s. 210 och s. 212. 
181 Nordisk Familjebok (1916): ’Rosen von, Adolf Eugène’.  
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Birgitta Holm skriver att Fredrika Bremer i Hertha är först med att introducera 
ingenjören i svensk litteratur.182 Herthas älskade Yngve leder järnvägsbygget och 
kommer med sina mannar för att släcka elden som har brutit ut i Kungsköping. 
Yngve har varit i Amerika precis som Bremer och har tagit intryck av 
moderniteterna på andra sidan Atlanten. Greta Wieselgren visar hur Bremer har 
haft den stora branden i Örebro 23 mars 1854 som källa för sin egen skildring av 
branden i det fiktiva Kungsköping. Hon har noga följt förloppet i pressen och har 
hämtat material både till händelseförloppet i stort och i detaljer i syfte att skapa en 
så realistisk beskrivning som möjligt. Det hade stått i Aftonbladet att 200 man från 
järnvägen hade kommit för att hjälpa till i släckningsarbetet, vilket dementerades 
på annat håll, men togs upp av Bremer.183 Den handlingskraftige Yngve, 
järnvägsingenjören, spelar en huvudroll i släckningsarbetet i romanen. År 1848 
hade järnvägen i Örebro erhållit koncession för sitt järnvägsbygge och banan 
Örebro-Dylta invigdes 1856 liksom sex andra lokbanor i Sverige.184 Sveriges första 
lokbanor togs alltså i bruk 1856 som också är Herthas utgivningsår.  

                                                 
182 Holm, B. (2001), ”Fredrika Bremer och framtiden”, s. 284. 
183 Wieselgren G. (1978) Fredrika Bremer och verkligheten, s. 52f. 
184 Järnvägsdata (1999), s. 125, s. 281. 
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Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att belysa det unika förhållande som har 
existerat mellan Fredrika Bremers privata boksamling och Högre 
lärarinneseminariets bibliotek. Den världsberömda författaren donerade en större 
mängd böcker till det nyöppnade seminariet tillsammans med en Idunastaty av 
Carl Gustaf Qvarnström och ett porträtt av sig själv. Idag finns boksamlingen och 
konstföremålen i Fredrika Bremer-våningen på Årsta slott. De har gjort resan 
tillbaka till författarens privata hem som numera visas för allmänheten. Här finns 
salongsmöbeln och skrivbordet, flöjturet, författarens naturaliesamling, hennes 
skisser av familjemedlemmar, allehanda småting och till och med den dekorativa 
begravningsbakelsen. I två bokskåp förvaras boksamlingen och i det ena finns de 
böcker som den här uppsatsen behandlar. En handskriven förteckning över 
bokdonationens 321 titlar finns i Högre lärarinneseminariets arkiv. Vid 
undersökningens början var det osäkert hur stor andel av böckerna i bokskåpet 
som ingick i den ursprungliga donationen från författaren till seminariet. Det 
visade sig att huvuddelen av böckerna i bokskåpet ingick i gåvan och att tre 
fjärdedelar av böckerna i förteckningen gick att återfinna. Böckerna i skåpet är 
präglade av sitt dubbla ursprung i författarens boksamling och seminariets 
bibliotek genom att de innehåller både institutionens stämpelavtryck och 
dedikationer till författaren.  

I den här uppsatsen har metoden inneburit att betrakta den enskilda boken som 
en artefakt och bokdonationen som den ram inom vilken denna befinner sig. På så 
sätt har betydelser kunnat utvinnas såväl ur objektet som ur dess förhållande till 
helheten. Det är boken som fysiskt föremål som utgör studiens grund. Med hjälp 
av ett bibliografiskt formulär har ett urval av böckerna djupförtecknats. De fysiska 
böckerna med sina spår har fått ge liv åt den handskrivna, men inte särskilt 
utförliga arkivförteckningen över bokdonationen och i vidare bemärkelse ge 
upplysningar om den historiska och sociala kontext som jag har fokuserat på i 
undersökningen.  

Det centrala för undersökningen har varit att söka svaret på vad för slags 
böcker som ingår i Fredrika Bremers bokdonation till Högre lärarinneseminariet 
och hur denna samling låter sig beskrivas. Samt att försöka besvara frågan på 
vilket sätt böckerna kan bidra till att belysa författaren Fredrika Bremers sociala 
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kontaktnät i Sverige och övriga världen, hennes syn på kvinnornas 
utbildningssituation samt hennes relation till Högre lärarinneseminariet.  

Det har visat sig att bokdonationen nästan uteslutande består av böcker från 
1800-talet och då främst böcker från 1840-talet. Den visar ämnesmässigt på en 
stor bredd. Bremer avsåg inte att styra eleverna på Högre lärarinneseminariet i 
någon specifik riktning eller att begränsa deras urval, utan böckerna i donationen 
avspeglade författarens eget bokinnehav. Fredrika Bremer betonade i sin idéroman 
Hertha att alla områden låg öppna för huvudpersonen. Enligt Greta Wieselgren 
framhålls i romanen vikten av att Hertha följer sitt samvete och hon aspirerar 
dessutom på att vara prästinna; en otänkbarhet i tiden då stelbenta bibeltolkningar 
användes för att hålla kvinnan borta från offentligheten. De två skolor Hertha 
grundar, vardagsskolan och helgdagsskolan, representerar enligt Birgitta Holm 
den dubbla agenda som är återkommande hos Bremer och som präglar hela hennes 
verksamhet. Hon bedrev ett strategiskt opinionsarbete för kvinnors rätt till 
utbildning och myndighet och såg med tiden de konkreta resultaten av sitt arbete. 
Samtidigt fortsatte hon att vara visionären som uppmanade eleverna på seminariet 
att höja blicken och som med sin helgdagsskola tänkte sig en mer radikal 
omvandling av andligt slag, förmodligen en mer djupgående frigörelse; ”ett 
omkullkastande av hela det rådande sexualsystemet” enligt Klara Johanson. 
Tidens trånga bildningsbegrepp ligger inte för Bremer. De böcker hon skänker bär 
spår av hennes egen fortsatta kunskapsinhämtning i vuxen ålder, hennes 
intresseområden, sociala kontaktnät och resor över hela världen.  

Genom att lyfta ut och beskriva enskilda böcker i samlingen blir det möjligt 
veckla ut spännande sammanhang i hennes liv och författarskap. En bok av 
”Marks of Barhamville” skapar en länk till skolgrundaren Elias Marks i South 
Carolina och Bremers Amerikaresa vid 1800-talets mitt då hon bland annat 
besökte olika utbildningsinstitutioner. Biografin om Per Henrik Ling av Augustus 
Georgii leder oss till skalden, men också till den tidiga kvinnogymnastiken, 
Vendela Lings undervisning på Högre lärarinneseminariet och förhållandet mellan 
gymnastik och emancipation som det kommer till uttryck i ett av Bremers litterära 
verk. Synen på kvinnan och hennes fysik samt behovet av gymnastik behandlas 
också i Means and Ends, or Self-training av Catharine Maria Sedgwick som 
Bremer kom i kontakt med. Böckerna kan tillåtas bli fasetter genom vilka 
författaren och de för tiden aktuella samhällsfrågorna låter sig studeras, vilket är 
tacksamt i förhållande till Bremer som var en pionjär på så många områden och 
hade utbyte med lärda och framstående personer var hon än reste. Det vore 
intressant att låta artefakterna bilda noder på en världskarta och studera det 
vittförgrenade mönster som då troligen uppstår. 

I Högre lärarinneseminariet ser Bremer den högskola förverkligad som hon 
själv har skisserat i Hertha. I avslutningsceremonin vid Idunastatyn är arvstanken 
tydlig. Eleverna uppmanas att bli ”livslevande Idunor” och Bremer är medveten 
om att Högre lärarinneseminariet är del i hennes livsprojekt. Gåvorna av 
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konstföremål och boksamlingen som hon skänker ingår i att cementera detta bygge 
både i ett nu där kampen inte är över och framåt i tiden när hon själv inte längre är 
i livet. Hon förutser att framtida elever kommer att kunna blicka upp mot 
Södermarks porträtt som avbildar henne som den berömda författaren med 
pennan, sitt vapen, till hands. Det förebildliga som något att ta intryck av och 
försöka efterlikna ingår i idealrealismens sätt att betrakta världen. Carina Burman 
påpekar att Bremers testamente, som hon skrev 1862 inför en resa, inte bara 
omfattade det materiella: ”Vad bäst jag äger har jag nedlagt i mina skrifter, 
synnerligen i de senaste, och dem testamenterar jag till mitt folk.”185  

Under 1800-talet betonades kvinnans plats i hemmet och den skrivande 
kvinnan fick enligt Birgitta Holm utgå från detta rum; hon beskrev sitt rum och 
det var vardagen och hemmets sfär som kom in i texterna. Bremers skrivande kom 
att vidga livsrummet också för andra. Det var bland annat på Årsta som Bremer 
satt och skrev, omgiven av sina böcker som den tyska författaren Ida Hahn-Hahn 
beskrev som otaliga och på främmande språk. Det var här hon läste och lyssnade 
till högläsning, handarbetade och musicerade. Det är inte möjligt att uppfatta hur 
en 1800-talsläsare verkligen såg på boken i sin hand, men de inbundna böckerna i 
de glasade bokskåpen bidrar med viktiga ledtrådar. Formens betydelse för 
innehållet vid en viss tidpunkt bildar en oskiljaktig enhet för all framtid, och 
Roger Chartier betonar att vi är beroende av att denna koppling består för vår 
framtida tolkning.186 Kroppsliga, rumsliga och sociala aspekter utgör en del av 
läsupplevelsen och tolkningsprocessen. Den fysiska volymen har en speciell 
relation till texten. Elisabeth Mansén visar att bland de viktigaste artefakterna i 
salongsmiljön är böckerna, och genom att beskriva böckernas betydelse och plats i 
salongerna framträder miljöernas skilda karaktär. Thekla Knös dikter, sagor och 
översättningar är betydelsefulla i Alida och Theklas salongsmiljö då författarens 
egna böcker ger rummet en särskild tyngd. Gästerna tar också ofta med sig böcker 
och rummen arrangeras med bord och stolar med tanke på kvällens högläsning. 
Genom läsningen och salongerna skapades en offentlighet i det privata där 
kvinnorna kunde vara de tongivande och ledande. Det finns en koppling mellan 
bok och rum som är viktig att bevara för begriplighetens skull. Det är inte samma 
sak att läsa en text elektroniskt som att hålla den i sin hand. Den miljö som finns 
ute på Årsta slott med sina artefakter innebär en unik ingång till en djupare 
förståelse av Fredrika Bremer och den tid hon verkade i. ”Salongsmiljön” som 
besökaren kliver in i tycks emblematisk. Den förenade inom sig både den privata 
och den offentliga sfären. När Bremer skänkte sin privata boksamling till Högre 
lärarinneseminariet överskred hon återigen gränsen som var så viktig under 1800-
talet; den mellan det privata och det offentliga.  

                                                 
185 Burman, C. (2001), Bremer, s. 501. 
186 Chartier, R. (1998), ”Läsare i det långa perspektivet – från codex till bildskärm”, s. 306. 
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Sammanfattning 

Författaren och opinionsbildaren Fredrika Bremer donerade i början av 1860-talet 
en större samling böcker till Högre lärarinneseminariet, den första statliga högre 
utbildningen för kvinnor i Sverige. I den här uppsatsen är syftet att beskriva 
bokdonationen samt att undersöka hur denna samling kan bidra till att belysa 
Bremers internationella kontaktnät, hennes syn på kvinnornas utbildningssituation 
samt hennes relation till Högre lärarinneseminariet. Vidare är syftet att utifrån ett 
genusvetenskapligt perspektiv belysa det unika förhållande som existerar mellan 
Fredrika Bremers privata boksamling och Högre lärarinneseminariets bibliotek.  

En handskriven förteckning över donationens 321 titlar finns bevarad i 
seminariets arkiv och tre fjärdedelar av böckerna har gått att återfinna i ett av 
bokskåpen på Årsta slott. Boksamlingen präglas idag av sitt dubbla ursprung då 
föreningen mellan författarens böcker och institutionens bibliotek har lämnat 
fysiska spår i böckerna i form av stämplar och personliga dedikationer till Bremer.  

Uppsatsens avgränsning utgörs av arkivförteckningen. Ett urval av de 
befintliga böckerna har djupförtecknats enligt ett bibliografiskt formulär. Genom 
att betrakta den enskilda boken som en artefakt och bokdonationen som den ram 
inom vilken denna befinner sig, har betydelse utvunnits såväl ur den enskilda 
boken som från boken i förhållande till donationen som helhet.  

Undersökningen visar att samlingen speglar Fredrika Bremers 
intresseområden och bär spår av hennes resor och kontakter med författare över 
hela världen. Donationen av böckerna och den Idunastaty som hon samtidigt 
skänkte bekräftar att hon såg sin vision om en högskola delvis förverkligad i 
seminariet. Hon var dessutom medveten om sina egna insatser för kvinnors 
utbildning och frigörelse och sin förebildliga betydelse för framtida elever på 
skolan. Böckerna ingår i det arv som hon ville skänka eftervärlden.  

Det finns ett stort kulturhistoriskt värde i att bevara Fredrika Bremers 
boksamling och det är önskvärt att göra samlingen mer tillgänglig för forskning. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material 

Stockholm, Stockholms Stadsarkiv (SSA) 
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Bibliografiska formulär med uppgifter om enskilda böcker i den befintliga 
boksamlingen.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Bibliografiskt formulär 

Författare 
 

  
 

Titel 
  

(inkl. ev. övers.) 

  

Förlag, ort 
 

 
 

Utg.år o uppl. 
 

 

Språk 
  

 

Dedikation 
 

 

F.B.:s namnteckning 
 

 

HLS:s stämpel 
 

 

Marginalia 
 

 

Bandtyp o format 
 

 

Illustrationer 
 

 

Skick/övrig anm. 
 

 

Bokskåp nr  
Klassifikation  
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Bilaga 2: Förtecknad bok, exempel 1. 

Författare 
 

Tegnér, Esaias  
 

Titel 
  

(inkl. ev. övers.) 

Tal vid Särskilta Tillfällen. Tredje bandet.  
[Prestmöte 1836] 

Förlag, ort 
 

Vexjö: Joh. P. Lönnegren. 
 

Utg.år o uppl. 
 

1842 

Språk 
  

Sv. 

Dedikation 
 

Till 
Fredrika Bremer 
Vänskapsfullt 
af  
Författaren. 

F.B.:s namnteckning 
 

Nej 

HLS:s stämpel 
 

Kongl:lärarinnesem. 

Marginalia 
 

Nej 

Bandtyp o format 
 

Halvfr. Marmorerad pärm. Titel o förf. i guld på ryggen. 
Guldlinjer.19 cm. 

Illustrationer 
 

Nej 

Skick/övrig anm. 
 

Fläckar pärmens insida; hörnen. Blyertsklass: Sv. litt. 

Bokskåp nr 1 
Klassifikation  
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Bilaga 3: Förtecknad bok, exempel 2.  

Författare 
 

Uppges ej.  
 

Titel 
  

(inkl. ev. övers.) 

Rambles in the Mammoth Cave, 
during the Year 1844, 
by a Visiter.  

 
Karta som bilaga:  
Map of the Explored Parts of the Mammoth Cave of K.Y. by 
Stephen Bishop, one of the guides.  

Förlag, ort 
 

Louisville, Ky.: Morton & Griswold 
 

Utg.år o uppl. 
 

1845 

Språk 
  

Eng. 

Dedikation 
 

Nej 

F.B.:s namnteckning 
 

Nej 

HLS:s stämpel 
 

Kongl: lärarinnesem. 

Marginalia 
 

Nej 

Bandtyp o format 
 

Klotband. Försänkt mönster i ytan, Mammoth Cave lodrätt och i 
guld på pärmens framsida. Ingen text på ryggen, endast enkla 
guldlinjer. 18,7 cm. 

Illustrationer 
 

Inneh, utvikbar. karta: Map of the Explored Parts of the Mammoth 
Cave of K.Y. by  
Stephen Bishop, one of the guides. Published by Morton & Gris-
wold, Louisville, Ky. 1845. [Visar grottans förgreningar.] 
Samt svartvita ill. inuti volymen.  

Skick/övrig anm. 
 

Nött pärm. Blyertsklass: geogr. I blyerts: H. Nose[?] 

Bokskåp nr 1 
Klassifikation  
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Bilaga 4: Förtecknad bok, exempel 3.   

Författare 
 

Child, Maria L.  
 

Titel 
  
(inkl. ev. övers.) 

Letters from New York.  

Förlag, ort 
 

New-York: Charles S. Frances and Company 
 

Utg.år o uppl. 
 

1843 

Språk 
  

Eng. 

Dedikation 
 

To Frederika Bremer. 
With the author’s best respects,  
and warm thanks, from a far land, 
for minds strengthened, and hearts 
refreshed, by her pen. 

 
F.B.:s namnteckning 

 
Nej 

HLS:s stämpel 
 

Kongl: lärarinnesem. 

Marginalia 
 

Nej 

Bandtyp o format 
 

Klotband med bestruken yta och reliefmönster i enfärgade ytan. Titel 
i guld.19,5 cm. 

Illustrationer 
 

Nej 

Skick/övrig anm. 
 

Efter författarens namn på titelsidan: Author of The Mother’s Book, 
The Girl’s Book, Philothea, History of Women, etc.  
Inlagan i gott skick, pärmen lite nött.  
Blyertsklass: amer. litter. 

Bokskåp nr 1 
Klassifikation  
 


