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»Henriette, med ett villkor blir 
jag alltid din -»
Om Almqvists brevroman ’Araminta M ay’

Av MARGARETA WIRMARK

»Vill du bli min hustru?» -  Så lyder det klassis
ka frieriet. Det är mannen som väljer medan 
kvinnan villigt låter sig väljas. Så går det till i 
romanerna och när mönstret någon enstaka 
gång frångås är det inte oväntat Almqvist som 
för pennan.

I Araminta May,1 denna underfundiga brev
roman från 1838, sker just detta. »Med ett vill
kor blir jag alltid din -» Mannen svarar ja på 
kvinnans frieri om än med reservation. Henri- 
ette är släkt med Sara Videbeck i Det går an 
(1839) och står henne knappast efter i självstän
dighet. Den uppfattningen delas dock ej av Jo
han Svedjedal, den ende som ägnat romanen ett 
mera utförligt studium. Han hävdar att Alm
qvist aldrig utför någon »emancipatorisk kvin
nobild» i Araminta May. »Eskapism och esteti
cism blir viktigare än emancipation.»2 Den läs
arten vill jag här ifrågasätta.

Min kära Fabian -  du är tjugutre år, far ut och roa 
dig i prostgården över jul och nyår, men se dig också 
litet om ibland Grönhamns ungdom: det skadar icke 
om du hittar på en bra hustru åt dig. (SS VIII, s. 13)

När romanen börjar har pappa grosshandlarn 
just sänt sin son på friarstråt och Fabian fogar 
sig villigt efter konventionens bud. Åter drar 
prinsen ut i världen för att vinna sig en brud, ett 
välkänt manligt projekt, som dock möter mot
stånd när en prinsessa oväntat utvecklar ett 
motprojekt. Hon vill gifta sig med prinsen och 
agerar så finurligt att han omsider fångas in i 
det nät hon binder, ett nät av brev. Henriette 
förför Fabian med ord och brevväxlingen dem- 
emellan -  inklusive frieriet på slutet -  äger rum 
på hennes villkor.

När grosshandlarn sänder ut sin son på friar- 
färd utfärdar han noggranna anvisningar om 
vem sonen bör välja. Flickan ska komma från 
Grönhamn »ty den som genom att vara född på

landet ifrån barndomen insupit fysisk hälsa» 
blir den bästa av hustrur. Frisk och blomstran
de måste hon vara ty grosshandlarn väntar sig 
rader av välskapta ättlingar. Och nog finns här 
att ärva! Hemgift är däremot oviktigt; välstånd 
har familjen redan och tillhör Stockholms 
Skeppsbroadel.

Fabian ska göra som pappa, får han veta. Och 
hans fästmö kan gärna likna Fabians mor ty 
»bättre kan du aldrig få», inskärper fadern. Den 
flickan kom från Grönhamn. Fabian som är 
ung och levnadsglad tycks knappast särskilt an
gelägen att gifta sig. Dock följer han faderns 
uppmaning utan att opponera. Det är sitt livs 
affärsresa sonen företar och den följer precis 
samma route som en gång fadern. Uppdraget är 
bestämt, varan som ska hemföras likaså. Gur
kor från Västerås, polkagrisar från Gränna och 
äkta makor från Grönhamn.

Fabian söker sig en hustru i Grönhamn, Hen
riette däremot stannar i stan. Denna flicka hy
ser inga romantiska föreställningar om det enk
la livet på landet. Hon är ett barn av storstaden 
och betraktar helst landsbygden på avstånd. 
Henriette uppfyller på intet sätt -  och vill inte 
uppfylla -  drömmen om den goda och okonstla
de lanthustrun. Hon låter aldrig andras förvänt
ningar styra sitt liv, hon sätter egna önskemål 
främst. Hon har huvudet på skaft och kan ut
trycka sig väl. Att hon därtill döljer ett kärleks
fullt hjärta under sitt eleganta yttre inser läsaren 
så småningom.

Fabian är varmt fästad vid sin leksyster och 
det är han som öppnar korrespondensen. Första 
brevet skrivs resdag ett, kort efter det han läm
nat hemmet. Idén att skriva kommer till av 
slump, antyder Fabian, men det är också möj
ligt att tolka brevet som ett utslag av saknad. 
Alltnog; Henriette griper tillfället och fortsätter 
korrespondensen. Nu ingås ett vad: vem ska
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först finna sin äkta hälft? Det är Fabian som 
uppmanar Henriette att gifta sig och han 
hänvisar till en auktoritet, till rika pappa. Hen- 
riettes fosterfar är visserligen generös men kan
ske kommer den dag när han inget högre önskar 
än att se henne bortgift, antyder Fabian.

Flickan antar utmaningen men hon sköter 
vadet på sitt eget sätt. Hon introducerar en 
tredje person, en skön och hemlighetsfull eng
elsk lady med lantligt förflutet. Breven fylls av 
livfulla och detaljrika skildringar av den be
dövande effekt denna dam utövar på omgiv
ningen. Araminta är sannerligen inte den som 
sitter hemma och väntar, hon är med i svängen 
och alltid omgiven av ögon. Världsvant behärs
kar hon konvenansens alla regler och följer dem 
när hon själv så vill. Annars icke. Araminta 
njuter av att överskrida de gränser andra så 
ängsligt iakttar. När hon avviker från det veder
tagna reagerar omgivningen än med häpen för
våning, än med beundran. Själv behåller hon 
dock alltid överblicken och ett suveränt lugn 
även när hon skapar kaos kring andra.

Den idealkvinna som målas upp i Araminta 
May präglas först och sist av självständighet. 
Hon är fri från fruktan och kan roa sig bättre än 
de flesta. Baler, slädpartier och extravaganta 
middagar avlöser varann i aldrig sinande ström 
i storstadens nöjesvirvel. Friare har Araminta i 
skaror och gentemot dem förhåller hon sig av
vaktande. Hon kan vara det behagligaste av 
sällskap om hon finner kavaljeren värd besvä
ret. Annars vet läsaren aldrig riktigt vad som 
sker. Driver med en karl gör Araminta gärna, i 
varje fall om han är inbilsk, övermodig och 
utan charm. Den friare som alltför betaget 
dröjer med blicken vid Aramintas företräden 
överges. Hon vägrar att se sig själv som en vara 
på äktenskapsmarknaden och tillåter inte heller 
andra att utöva denna typ av spekulation. Där
för lämnar hon den släde som styrs så elegant av 
en ståtlig löjtnant och tar plats vid sidan av en 
sjuttonårig skolpojke bara därför att den andre 
förstör resglädjen med sitt smicker. Araminta 
finner sig inte i att bli vägd, mätt och värderad. 
»Det sårar en kvinna att finna sin person lika
som på Hötorget.» (s. 60)

Henriette lägger ner mycken möda på att tyd
liggöra varje känsloskiftning hos omgivningen 
och här blir brevskriverskan mångordig. Ara
minta däremot förblir i dunkel och bara 
glimtvis synliggörs enstaka drag. Mycket otyd

ligt, nästan helt i vitt målas hennes bild. Ansik
tet tecknas med så lätt hand att Fabian knap
past förmår urskilja någonting alls:

Vilket uttryck skänkte icke dessa långa, fina, mörka 
ögonhår åt ett par ögon, som -  Fabian -  jag är frun
timmer, men vet ändå att värdera Aramintas ögon. (s. 
26)

Detta är den första upplysning Fabian får om 
Aramintas yttre och den står att läsa i Henri- 
ettes andra brev. Men vad har detta par ögon 
egentligen för färg; bruna, blå eller rentav grö
na? Det enda Fabian får veta är att de skuggas 
av »långa, fina, mörka ögonhår».

Munnen då? I tredje brevet antyds ett leende, 
lika gåtfullt som Mona-Lisas. »Han såg upp på 
den sköna giverskan, och [blev varse] en hastigt 
försvinnande dragning på hennes mun, alldeles 
blott för hans räkning.» (s. 37) Närmare än så 
kommer Fabian aldrig Araminta.

I samma brev beskrivs händerna men lika 
undanglidande och oprecist. Enbart gesterna ri
tas upp och läsaren får nästan intrycket att flic
kan kan trolla. När hon fördelar korten inför 
dagens whistparti sker det

med fingerspetsar, som elastiskt studsade fram och 
tillbaks mellan lyckans glänsande talismaner, och bil
dade de mest fantastiskt ljuva figurer för hans ögon. 
(s. 37)

Araminta låter fingerspetsarna skymta men 
döljer fotterna i de nättaste vita sidenskor. Hen
riette lägger ner åtskillig omsorg på att skildra 
Aramintas klänningar och här blir hon mång
ordig. Garderoben utökas hela tiden med nya 
plagg, alltid å la mode. Gestalten som bär upp 
all denna elegans förblir däremot i dunkel. I 
femte brevet tecknas dock en silhuett:

Araminta hade sin nya gros-de-Naples-päls på sig -  
den där som sitter så nätt å t ---- (s. 59)

Skymten av en mun, spåret av ett öga, finger
spetsar i rörelse -  det är allt läsaren får se av 
Araminta. Henriette väljer några detaljer och 
strör ut dem över en rad brev skrivna under fem 
sex veckor. Henriette antyder och överlåter åt 
Fabian att fylla ut porträttet. Araminta förblir 
onåbar men förser Fabians drömmar med stän
dig näring.

Bilden av Araminta är i själva verket ett 
självporträtt. Araminta är lika med Henriette, 
Henriette är Araminta. Porträttet som breven 
förmedlar förhåller sig till sin upphovsman som
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skuggan till människokroppen. »Skuggan själv 
... finns något oförklarligare? något ofasttagli- 
gare? Hon är ett intet, och likväl finns hon. Hon 
är, som jag tror, jordens själva ’koketteri’ med 
sina egna verkligheter.» (s. 75) Så kommenterar 
Fabian Araminta i romanens slutscen.

Henriette placerar en silhuett, en skugga i 
centrum for sin roman och bygger upp en spän
ning runt ett tomrum. Genom att förvandla sig 
till en skugga gör Henriette sig synlig för Fabi
an. Den lekkamrat han dagligen umgåtts med 
kan han inte förälska sig i utan vidare men när 
ett nytt perspektiv introduceras skärps Fabians 
blick. Precis som Brecht använder Almqvist 
distansering för att låta det vardagliga framträ
da i tydlig relief.

Vid sidan om denna gäckande skugga fram
står Grönhamns kvinnogestalter som banala, 
ja, som grönköpingsmässiga. Det triviala, det 
alltför välkända, överlåter Henriette åt Fabian 
att beskriva. Gång på gång ritar han upp varia
tioner på faderns kvinnoideal; en Karin, en 
Hedda, en Margrete. En lång rad flickor tågar 
förbi läsarens ögon, flickor kunniga i att musi
cera och att bära fram vällagade rätter, flickor 
som kan brodera och dansa menuett. Och de är 
precis så friska och fräscha som fadern kräver.

En egenskap saknar de dock. Självständighet. 
Karin har hämtat sin improviserade kärleks
scen ur en roman av Lafontaine och hon fram
för sina folkvisor precis så sentimentalt och tår- 
drypande som modet kräver. Hedda är visser
ligen en mästare i sömnad, hemskötsel och 
fromhet men det var nu inte en själasörjare 
Fabian sökte i prästgården. Margrete framstår 
som en ganska närig person som finner sin 
glädje i att vända på slantarna. Spara och snåla 
och ängslas för hädanfärden är ingenting för 
Fabian. Alltså tackar han nej till det traditionel
la hustruidealet tre gånger om.

Sparsamhet, klokhet och flickaktigt behag -  
dessa traditionella kvinnodygder -  förmår ej 
väga upp den lockelse Araminta utövar. Denna 
lockelse kan Fabian inte motstå. Araminta ut
gör till sist normen för hur en verklig kvinna 
bör vara och mot den kommer alla andra till- 
korta.

Att landsbygden och dess kvinnor gör sig bäst 
på avstånd inser Fabian ganska snart. När julen 
är förbi är landets vinternöjen förbrukade och 
tråkigheten kompakt. Vad Fabian lär sig i präst
gården är egentligen bara en sak, att sova mid

dag mellan två och fem. »Jag steg nyss upp, 
sörjande över att jag vaknat», (s. 50)

Ett nöje återstår dock: att skriva brev och att 
otåligt vänta på svar. Henriettes brev blir allt
mer betydelsefulla för Fabian ju längre lantvis- 
telsen varar. Till sist framstår de som den enda 
lisan i en tillvaro kompakt av leda.

Fabians och Henriettes brevsvit omfattar 
summa tretton brev och sträcker sig över en 
tidrymd på sju veckor. I sammanställningen här 
nedan förtecknas först Fabians brev, sedan 
Henriettes.

Fabians brev är flest och längst och upptar 
summa 34 av drygt 58 trycksidor (ca 60%). Han 
skriver sju brev men skickar sex -  två av dem, 
numro 3 och 4, avsänds i samma kuvert. 
Breven präglas av en viss naivitet, i varje fall 
om de jämförs med fostersysterns. Fabian 
skriver spontant och okalkylerat och förmedlar 
ocensurerat sina stämningar. Först berättar han 
om julens fröjder och dessa tidiga brev omfattar 
i regel bara två sidor. De skrivs om tid ges 
mellan festligheterna. Därefter ändrar breven 
karaktär. Fram i januari sväller de ut och blir 
tre gånger så långa; nio, åtta, sex trycksidor. I 
handskrift bör dessa sena brev omfatta flera 
tiotal ark.

Fabians brev Henriettes brev
1: (1) två sidor 1: (2) en sida
2: (3) två sidor
2: (4) sex sidor 2: (5) sex sidor
3: (6) en sida 3: (7) nio sidor
4: (8) nio sidor 4: (9) en halv sida
5: (10) åtta sidor 5: (11) sex sidor
6: (12) sex sidor 6: (13) två sidor

summa 34 sidor summa 24,5 sidor

Henriette är en av bokens två fiktiva brevskri
vare; därtill är hon den som »redigerat» 
brevväxlingen. Hennes brev äger en medveten
het och en målinriktning som Fabians saknar. 
Varje enskilt brev utgör nämligen ett inslag i 
den sinnrika väv hon väver, en väv som formas 
med det målet i sikte att vinna den älskade 
tillbaka till sig. Henriette skriver efter en i för
väg uttänkt plan, väven växer fram efter ett 
bestämt mönster. I denna väv utgör tiden var
pen medan breven formar inslagen. Och då an
vänder hon som inslag dels sina egna brev, dels 
breven från Fabian.

Sammanlagt sex brev skriver Henriette. Hon 
växlar mellan långa epistlar på upp till nio 
trycksidor och korta brev på bara en halv sida.
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Henriette kan givetvis inte föreskriva hur långa 
brev fosterbrodern ska författa; däremot kan 
hon rytmiskt variera längden på egna svar och 
anpassa dem efter hans. Mycket ofta besvaras 
långa brev med korta och vice versa. Fabians 
tredje brev uppgår exempelvis till en enda 
trycksida medan Henriettes svar är nio gånger 
så långt. Hans fjärde brev omfattar hela nio 
trycksidor medan Henriette svarar med en halv 
sida. Under brevväxlingens andra hälft krym
per breven i omfång och Henriettes brevkurva 
beskriver sålunda rakt motsatt mönster jämfört 
med Fabians. Brevlängden bestäms i hennes fall 
aldrig av egna sinnesstämningar utan av taktis
ka skäl; varje brev utformas efter den strategi 
enligt vilken hon söker vinna Fabians kärlek.

Också tidsfaktorn är viktig i sammanhanget 
även om Almqvist sällan ger en exakt kronolo
gi. Det framgår dock av brevens innehåll att 
Fabian skriver svar omedelbart medan Henri
ette låter Fabian vänta på svar. Detta mönster 
framträder tydligast efter nyår när hans hem
längtan växt.

Brevens längd är en sak, innehållet en annan. 
Redan i Henriettes andra brev introduceras 
Araminta och även brev tre handlar uteslutande 
om henne. Henriette vet hur man väcker och 
befäster Fabians intresse.

Då ändrar väven karaktär. Bårderna krymper 
och Henriettes svarsbrev blir alltmera fåordiga. 
Fjärde brevet -  det allra kortaste -  omfattar 
bara några rader. Här beskrivs Henriettes av
färd till nästa fest med all dess intensiva bråds
ka. Själva festen lämnas däremot obeskriven, 
den utestängs Fabian ifrån. Inte ens en glimt in 
i festsalen förunnas honom.

Tystnad och tomrum binder andras upp
märksamhet allra starkast, det vet Henriette. 
Fabians intresse för Araminta är redan väckt 
och befästs ytterligare av Henriettes tystnad. I 
fjärde brevet omnämns Araminta överhuvudta
get ej. Hennes äventyr under festen får Fabian 
gissa sig till utan att någon bekräftar om hans 
fantasier stämmer med verkligheten.

När Henriette komponerar mönstret i sin väv 
använder hon sig konsekvent av två principer; 
dels av mörker, stillhet och tystnad, dels av 
kontrastverkan. Hon utgår alltid från Fabians 
situation när hon berättar om Araminta. Nöjes
livet i storstaden exploderar i all sin färgrike
dom just när Fabian har som allra tråkigast. 
När han mödosamt kravlar sig upp ur snöyrans

förrädiskt gömda dike -  se brev tio -  far Ara
minta i ilfart fram över snövidderna kring Haga 
slott svept i en fäll av tigerskinn.

Slädpartiet går av stapeln i Henriettes näst 
sista brev men när hon sedan återkommer är 
tonen annorlunda. Nu är hon lågmäld, nu expo
neras Aramintas känslor i vad som på ytan 
liknar en inre monolog. Här står ingenting att 
läsa om Aramintas segrar i salongerna. I stället 
får Fabian veta att hon är själfull och högst 
romantisk. En känslosam monolog av en myc
ket ensam flicka sätter punkt för brevväxlingen.

Brevsviten i Araminta May stämmer väl 
överens med grunderna i Almqvists estetik. Ja, 
man kan faktiskt påstå att författaren här de
monstrerar hur det ideala konstverket bör vara 
uppbyggt. I författarrollen placerar han Henri
ette som får skapa ett collage av två typer av 
brev dem som redan är skrivna och dem hon 
skriver själv.

Visst kan en författare välja brevformen av 
realistiska skäl men detta stämmer dåligt i Alm
qvists fall. Viktigare att framhålla är att genren 
sällsynt väl stämmer överens med Almqvists 
egen konstsyn sådan den kommer till uttryck i 
Om två slags skrivsätt (1833-34). Almqvist 
förespråkar här ett öppet sätt att skriva och 
betonar att texten med fördel kan innehålla la
kuner och mångtydiga partier så att läsaren ges 
tillräckligt uttrymme. Det ankommer på läsa
ren att tolka och därigenom fullända konstver
ket. Läsaren sidoställs rentav med författaren; 
båda betyder lika mycket för det gemensamma 
skapelseverket:

Ett skrivsätt och dess läsare, ett verk och dess be
traktare, böra de ej vara två halvheter, som ömsevis 
upptaga och fullända varann? (SS IV, s. 213)

Ett brev riktar sig alltid till en bestämd person 
och i en brevväxling förutsätts alltså två olika 
läsare. Och än mer; rollen som läsare växlar. 
Fabian och Henriette fungerar ömsom som lä
sare, ömsom som författare; samtidigt med att 
breven utväxlas byter de roller med varann. De 
utgör i sanning »två halvheter, som ömsevis 
upptaga och fullända varann».

En tydlig skillnad mellan de två brevsviterna 
kan förmärkas. Medan Fabians brev är tämli
gen slutna och utan eggande fantasiluckor gäller 
motsatsen om Henriettes brev. Hos henne utgör 
det outsagda en ledande princip; hon lämnar 
alltid rum för Fabian.
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Innanför fiktionens ram presenterar Alm
qvist två författare som också är varandras läsa
re. De kommunicerar lätt och lekande, de 
tolkar varandras texter med kärlek och sympati. 
Här tecknar Almqvist den ideala relationen 
mellan text och publik. Textens personliga till
tal markeras tydligt och samtalstonen präglas 
av värme och inkännande.

Men Almqvist nöjer sig ej med två fiktiva 
författare/läsare. Han placerar in sin brev
roman i ytterligare en kontext; den knyts till 
jaktslottsmiljön och fogas in i Törnrosens bok. 
På jaktslottet är en intim, intresserad krets 
samlad, lika villig att lyssna och drömma som 
Fabian. Romanen om Araminta föredras munt
ligen av Richard Furumo; vi får tänka oss att 
han läser högt ur sitt eget manus. Berättelsen 
om stadsflickan Araminta knyts sålunda till 
ännu en fiktiv författare, till en man som till 
yrket är bonde.

När åhörarkretsen för tredje gången vidgas 
möter Törnrosens bok sin verkligt stora publik. 
Då har boken tryckts och författaren Almqvist 
framträder i eget namn. Nu förmår den mänsk
liga rösten inte längre genomtränga tid och rum 
men innanför fiktionens ram lyckas författaren 
komma publiken mycket nära. Först ger han 
ordet till Richard Furumo, sedan till Henriette. 
Han sänker tonfallet och gör sig ändå hörd.

Vem är huvudperson i denna roman; Henri
ette eller Araminta? Brevens Araminta kan som 
vi sett föra tanken till en skugga, en skugga som 
ständigt glider undan läsarens blick. Kanske 
kan Araminta rentav ställas samman med Ari- 
man, romantikens härold. Araminta -  Ariman; 
man kan knappast undgå att notera namnlikhe
ten. Ariman förskräcker och förför, skrämmer 
rosorna till skönhet men förblir själv onåbar. 
Belyst av stjärnglans glider han förbi, »snabb 
som ett spöke, ej syntes gestalten, blott tänder 
och läppar i form av en skrattares mun». (SS 
VIII, s. 229)

Henriettes konstsyn sammanfaller med Alm
qvists även i det stycket att brevsviten har en 
etisk syftning; romanen kan också läsas som en 
handbok i etik. På sitt ensliga rum har Fabian 
gott om tid att begrunda de egenskaper Henri
ette för fram som önskvärda för en blivande 
hustru. Han hinner faktiskt skapa sig en egen 
uppfattning i frågan, grundad på den kor
respondenskurs Henriette består och komplet
terad med självstudier på platsen. Snart vet Fa

bian precis vilka egenskaper hans blivande 
hustru bör ha.

Därtill omvandlas Fabian av den litteratur 
han läser. I sina tidiga brev framställer han sig 
som oemotståndlig för vem det vara må av mot
satt kön och han rapporterar bara alltför villigt 
om det överväldigande intryck han gör på 
Grönhamnsflickorna. Manligt koketteri tar 
Henriette starkt avstånd ifrån och brevskrivers- 
kan påpekar gång på gång hur gärna han hem
faller åt denna last. Spegel och kam är inte 
heller något en karl bör bruka särskilt ofta, på
pekar hon; »vacker, det vill jag vara själv.» (s. 
27)

I längden misslyckas denne självkrönte da
mernas gunstling med att imponera på präst
gårdsfolket. Hans stadsmaner passar illa på lan
det, i varje fall när det blir vardag. Lika smidigt 
som Araminta rör sig i storstadsvimlet, lika ta
fatt beter sig Fabian ute på åker och äng. Han 
känner inte till att en jordbit kallas nyplog och 
har aldrig sett fåravel i praktiken. Till sist 
fastnar han med handen i hackelsemaskinen 
och får sina blödande fingrar ombundna av ra
den av giftaslystna flickor. Balens överlägsne 
dansör har förvandlats till tårfylld clown.

Fåfänga och självupptagna män förekommer 
inte bara i Fabians brev, de exponeras därtill i 
Aramintas omgivning. Löjtnanten i släden ut
gör bara ett exempel. Männen i stan framstår 
genomgående som självgoda och fallna för 
smicker. Se bara på den överste som förtjust 
äter järpe tillsammans med äppelkompott bara 
därför att maten läggs för honom av Araminta. 
»Ni är en förträfflig kock», utbrister översten 
när Araminta kröner hans tallrik med ett tjockt 
täcke av brun sås. (s. 38) Det är verkligen myc
ket klokt av Henriette att låta en engelsk lady 
stå för merparten av denna indirekta kritik ty 
Fabian skulle knappast lyssna lika uppmärk
samt på Henriette i denna fråga.

Visst finner Fabian en fästmö under sin friar- 
resa men framför allt finner han sig själv. Resan 
till Grönhamn formar sig till en verklig bild- 
ningsresa. Fabian får tid att tänka, får perspek
tiv på sin roll som bortskämd goddagspilt. En 
»otacksam, en inbilsk, ja rent ut sagt en behag- 
sjuk karl [...] är jag så sant Gud lever», utbris
ter han i sitt sista brev. (s. 69) När han kommit 
så långt i sin egenuppfostran -  ledd av Henri
ette -  är det slut med brevmonologerna och tid 
för återförening. Den Fabian som styr färden
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tillbaka mot Stockholm har ändrat attityd ty 
den som gör bruk av konstens spegel på rätt sätt 
»han b l i r  s jälv verket»,  säger Almqvist. 
(SS IV, s. 211)

Almqvists brevroman ändar i ett drama, Slut
scen i Stockholm, ett drama med riktiga repli
ker. Henriette har en överraskning i beredskap 
åt Fabian, att Araminta är en gammal bekant. 
Fabian genomskådar ögonblickligen samman
hanget och därmed äger den första Föreningen 
rum: Henriette och Araminta smälter samman 
till ett. I samma stund kommer Fabians kärleks
förklaring.

Flickan då? Hon har uttryckt sin kärlek långt 
tidigare, i form av ett väl komponerat ordkonst
verk. Med pennans hjälp har hon erövrat sig en 
make, hon har friat under pseudonym. Med 
tålamod och finess har hon format sin väv och 
knutit den älskade allt fastare till sig. De sista 
formaliteterna överlåter hon dock åt Fabian. 
»Henriette, med ett villkor blir jag alltid din -» 
Vad Fabian kräver är att hon aldrig ska upphö
ra att dikta, att hon ständigt ska förbli »en ljuv 
ljugarinna». (s. 74)

Så slutar den historien. Henriette har genom
fört sin plan och får till make den hon vill ha, 
sin lekkamrat och ändå en helt annan, ty Fabian 
har reviderat oriktiga värderingar och lär nog 
bli en idealisk äkta man. Henriette däremot 
behöver ingen uppfostran ty hon har rätt inställ
ning från början. Och när Henriette får sin Fa
bian vinner båda vadet.

Den känsla som förenar de bägge älskande i 
slutscenen påminner inte så litet om sympatin 
mellan Sara och Albert i Det går an. Också här 
skildrar Almqvist en man som gradvis ändrar 
livsuppfattning och detta inom loppet av en 
vecka; även här framställs kvinnan som man
nens läromästare. Båda böckerna beskriver en 
förälskelse som stegvis bryter sig väg och det är 
mannens attityd Almqvist fokuserar. Kvinnan 
»smittar» mannen med kärlek, godhet och klok
het; dessa tre ingår här en sällsam legering. Hos 
Almqvist lever de älskande i en värld av inner
lighet och ljus, av godhet och klokhet i Förening.

Vem är mest självständig, Stockholmsdamen 
Henriette eller Sara från Lidköping? -  Den frå
gan är inte så lätt att besvara. I en mening är 
Henriette den överlägsna. Almqvist tilldelar

henne rollen som Författare, en självständig- 
hetsförklaring så god som någon. I den egenska
pen är Henriette suverän.

På vardagsplanet är hennes självständighet 
emellertid inte lika utpräglad. Men det är vik
tigt att betona hur fri från fördomar denna flic
ka är. Hon vågar bryta mot konventioner som 
framstår som ogiltiga och otidsenliga. Hon 
vägrar att betrakta sig som en vara på äkten- 
skapsmarknaden, vägrar att låta ekonomiska 
överväganden Fälla utslaget i ett kärleksFörhål- 
lande.

I ett avseende är emellertid Sara överlägsen. 
Hon äger ekonomisk självständighet. Sara är 
egen företagare, har hus och tjänstefolk och är 
beroende av ingen. När Albert flyttar in i hen
nes uthyrningsrum är det två självständiga indi
vider som ingår kontrakt och som fortsätter 
sina liv sida vid sida; Albert har sitt yrke och 
Sara sitt. Därför att Sara kan försörja sig själv är 
vigsel överflödig.

Försörja sig själv kan inte Henriette. Hon 
tycks knappast ha något att invända mot rollen 
som välbeställd grosshandlarfru och mot äkten
skapet som institution riktar hon ingen kritik. 
På denna punkt är avståndet stort mellan den 
intelligenta, egensinniga och fördomsfria Hen
riette och den kloka, måttfulla och snusförnufti
ga Sara. Vad som ändå gör dem till likar är 
deras fasta vilja att ifrågasätta och när så krävs 
förkasta konventionens bud. Var och en har rätt 
att själv forma sitt liv, att träffa sitt val oberoen
de av andra. Därför kan Henriette betraktas 
som föregångare och andlig syster till Sara 
Videbäck.

NOTER

1 Följande texter finns att läsa om Araminta May: 
Algot Werin, C. J. L. Almqvist. Realisten och libera
len, Sthlm 1923 (s. 274-276), Roland Fridholm, 
»Almqvists marivaudage» (i Samlaren 1944, s. 
193-199), Anne-Marie Wieselgren, Carl-Johans-ti- 
dens prosa. Språkliga studier i texter från den moder
na prosaberättelsens framväxttid, Lund 1971 (s. 
97-98) samt Johan Svedjedal, Almqvist -  berättaren 
på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratur
sociologiska studier i C. J. L. Almqvists prosafiktion 
kring 1840, diss., Uppsala 1987 (s. 77-93).
2 Svedjedal, a. a., s. 81.




