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I. Brev, identitet och makt
– inledning

Min bästa vän! Jag kan inte hafva på mitt samvete att passera denna dag såm
påsten går utan att åtminståne säga honom några ord, Dett första och för
mig mest angelegna är att pappa vet dett jag håller af honom af alt mitt
Hjerta, tro bara detta så är jag nöjd. (12 november 1789)

En ung kvinna i Linköping, Julie Björckegren, skrev en höstdag 1789 ett brev som in-

leddes med citatet ovan. Det var en dag när postbud skulle avgå mot Stockholm, och

som många gånger förr ville hon skicka med några rader till sin ”bästa vän” och

”pappa” Carl Sparre. I hast skrev hon ett par sidor om en middagsbjudning hon an-

ordnat, om sitt duktiga tjänstefolk, om sin hälsa och – avslutningsvis – om att hon

egentligen inte hade något att berätta. Och visst – ytligt betraktat tycks informations-

värdet i brevet inte vara särskilt högt; som mest lite skvaller. Brevets budskap verkar

främst vara att försäkra mottagaren om brevskriverskans kärlek och lojalitet. Själva

kommunikationspraktiken framstår som det allra väsentligaste, rent av som en plikt; att

”inte hafva på mitt samvete att passera denna dag såm påsten går utan att åtminståne

säga honom några ord”. Hon kunde inte resa till Stockholm personligen för att

bekräfta deras samhörighet. Brevet gjorde det åt henne.

Postgången och utväxlingen av personliga brev hade vid 1700-talets slut – och i

mer än ett århundrade därefter – sofistikerad och mångfasetterad social betydelse. Idag

kan det tyckas självklart att via flera olika tekniker kunna kommunicera med andra

över geografisk distans, men för 1700-talets borgare var skriftliga och muntliga med-

delanden via brevbäring och ombud den enda metod som fanns att föra samtal över av-

stånd. Utbytet ansågs också i sig självt värt att tematisera, idealisera och begrunda,

bland annat i litterär form – ungefär som interaktion med hjälp av elektronisk tekno-

logi idag väcker intresse i en utvidgad mening. Vilket slags inflytande, nöje, kunskap

kunde man få genom brev? Vem kunde påverkas, vad kunde skapas? Om sådana

frågor och aspekter till viss del även fanns i den äldre epistolära traditionen, innebar

brevet under det sena 1700-talet ny sorts fokusering på familjeärenden, känsla och

intimitet. Citatet ovan ger exempel på några företeelser som var väsentliga i denna

cirkulation: brevsubjektets betoning av sina inre bevekelsegrunder – samvetet och

hjärtat – och lojalitetsförsäkringarna, konstruktionen av relationens ‘innerliga’

betydelse.
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Breven till välgöraren; syften med studien

Uppsatsen behandlar en samling brev som har hamnat i mina händer närmast genom

en slump. Jag sökte med annat syfte i en adelssläkts brevarkiv och plötsligt fanns de

där, Julie Ekerman/Björckegrens brev till sin tidigare älskare och välgörare greve Carl

Sparre i Stockholm: en bunt gulnade pappersark, frasiga som smörgåspapper, som

ofrånkomligen drog in mig i sin berättelse.1 Flertalet av breven är skrivna 1789-91 och

handlar om hur den unga kvinnan, född 1765, försöker skapa sig en roll som hustru

till borgmästaren i Linköping; hur hon inreder sitt hus, hushållar, betraktar sina

relationer till maken, tjänstehjonen, husdjuren och folk i omgivningen. De handlar

också om hennes relation till Sparre, om hur hans ‘välgörenhet’ och hennes tack-

samhet – och förväntningar om fler gåvor – fortsätter medelst brev.

Jag blev fascinerad, för att inte säga bokstavligen förförd, av dessa vardagliga med-

delanden. Fokuseringen på vardagslivet, detaljrikedomen och de slagkraftiga formule-

ringarna gjorde dem åskådliga och lättillgängliga, samtidigt som de skiftande stilnivå-

erna och tvära brotten mellan intimitet och högtidlighet, liksom mellan anspråk och

undergivenhet, förbryllade mig. Relationen de var en del av framstod som samtidigt

övertydlig och obegriplig, och ju mer jag satte mig in i historien, desto mer intrikat blev

det hela.

Breven gav mig forskarlust, men också omedelbart ganska stora problem av både

teoretisk och praktisk art. Handskrivna, delvis svårtydda brev på omväxlande 1700-

tals-svenska och -franska är inget lättarbetat material. Jag förstod också snart att

brevsamlingen i stort sett var outforskad. Förutom en biografiskt orienterad artikel av

H. L. von Dardel, som docent Margareta Björkman gjort mig uppmärksam på, har det

mig veterligt inte tidigare skrivits något om dessa brev.2 Även i andra källor fann jag

en del biografiska noteringar. Det lämnade mig, tycktes det, med en första grund-

läggande uppgift: att – åtminstone skissartat – skapa ett biografiskt-historiskt sam-

manhang som ram för förståelsen. Mitt första syfte är således att berätta om vem Julie

Ekerman/Björckegren var, eller snarare om vilka noteringar som finns om hennes liv,

och placera den berättelsen i en – rudimentär – social tidskontext.

Mitt andra syfte är diskutera breven som en del av tidens brevskrivarkultur. I detta

avseende har jag närmat mig breven utifrån tankar, teorier och slutsatser, som andra

studier genererat, och prövat om de kan ge ledtrådar till såväl mina konkreta, empiriska
                                                
1 Julie hette Ekerman som ogift och Björckegren som gift. Jag kommer i texten att följa hennes eget

val; namnet kommer således att skifta beroende på vilken tid jag utgår från. När jag diskuterar
brevsamlingen som helhet eller diskuterar personen i ett mer övergripande tidsperspektiv, refererar
jag, som här, till båda namnen med snedstreck emellan. Breven finns i RA, Börstorpssamlingen,
E:3052. Samtliga brev från Julie Ekerman/Björckegren till Carl Sparre som tas upp i uppsatsen är
hämtade från denna volym. Jag kommer fortsättningsvis enbart att hänvisa till brevens datering.

2 Se H. L. von Dardel: ”En borgmästarefru i Linköping vid slutet av 1700-talet”, i Personhistorisk
tidskrift. Tjugoåttonde årgången (1927), sid. 134-148.
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frågor som till mera övergripande perspektiv. Jag har också skaffat mig egna intryck

från annat material från tiden – till exempel från brevställare, brevsamlingar, tidskrifter

och romaner – för att mot en i någon mån bredare bas stämma av de tankegångar jag

lyfter fram.

Ett antagande som görs i många studier är att brev – både som personlig kommu-

nikationsform och litteratur – vid tiden bidrog till att dekonstruera en äldre textvärld

och till att upprätta nya tankemönster och självförståelse i den borgerliga kulturen. Det

är till exempel väl belagt att subjektet framträdde i ny gestalt under 1700-talet och att

brev, som en relativt spridd läs- och skrivpraktik, hade en funktion i denna omstöp-

ning. Utifrån det synsättet blir den fråga om ‘vem Julie Ekerman/Björckegren var’

som riktas till breven framför allt en fråga om hur hon, utifrån tidens etablerade for-

mer, konstruerade sätt att framträda skriftligt – och kanske i förlängningen skapade

aspekter av sitt personliga liv genom dessa framställningssätt. Här har framför allt Eli-

zabeth J. MacArthurs studie Extravagant narratives. Closure and dynamics in the

epistolary form varit en viktig inspirationskälla.3 Sambandet mellan brev och liv ligger

hos MacArthur i hur brevberättandet skapar modeller för livet, inte enbart genom den

språkliga interaktionen som sådan utan också på grund av vad som är diskursivt

möjligt att tematisera och brevpraktikens särskilda premisser, till exempel att

berättandet sker inifrån händelseförloppet. Brevskrivandet ses således som en kreativ

social praktik, styrd av vissa förutsättningar.

Denna infallsvinkel – brevskrivandet som handling med tonvikt på rollkonstruktion

och identitetsskapande – tycks ha en särdeles tydlig bärighet i förhållande till Julie

Ekerman/Björckegrens brev på grund av den biografiska situationen. Hon var 1789

nyss inflyttad till Linköping och skulle inte bara anpassa sig i en borgerlig småstads-

omgivning utan också omkonstruera sin relation till brevmottagaren. Han, som varit

hennes älskare, fick nu en mera faderlig ställning i hennes liv. Mitt tredje syfte är att

utifrån dessa premisser analysera den berättelse om jaget som framträder i breven. Hur

skrevs hennes individuella livsförändring genom det kulturella böjningsmönster som

brevformen erbjöd? Kan man – genom att studera tematik, retorik, tilltalsformer och

narrativ uppbyggnad i breven – identifiera diskursiva former för subjektivitet och

normalitet som vid tiden låg inbäddade i brevskrivarpraktiken? Hur formulerade

                                                
3 Se Elizabeth J. MacArthur: Extravagant narratives. Closure and dynamics in the epistolary form

(Princeton 1990). Särskilt intresse har jag ägnat kapitlet ”Plotting a Metonymical Life Story: The
Correspondence of Madame du Deffand and Horace Walpole”, sid. 117-185, som presenterar en
litterär analys av en autentisk brevsamling.

Också flera av bidragen i antologin i Earle, Rebecca (red.): Epistolary selves. Letters and letter-
writers 1600-1945, Warwick studies in the humanities no 4 (Adlershot 1999) har liknande
infallsvinklar. Särskilt Toby L. Ditz artikel med titeln ”Formative ventures; eighteenth-century
commercial letters and the articulation of experience”, sid. 59-78, och hans fokusering på
handelsmäns brev som en del av en ”world-making” genre, är en förtjänstfull tillämpning som jag
funnit stödjande för mina egna resonemang.
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brevskriverskan sina intentioner och begär, och hur kan det förstås utifrån den kontext

hon befann sig i och utifrån de förutsättningar, som brevpraktiken i sig själv innebar?

En litterär läsning

Att autentiska brev studeras inom ämnet litteraturvetenskap behöver knappast motive-

ras, brev har setts som en litterär genre allt sedan antiken.4 Traditionellt sett är det

framför allt stilistiskt betydande och litterära brev, till exempel Madame de Sévignés

brev till sin dotter, som har räknats som litteratur värd namnet, medan det mera alldag-

liga lämnats därhän och betraktats som material för biografer, historiker och etnologer.

Under de senaste årtiondena har dock studier av feministiskt orienterade litte-

raturforskare ändrat på detta. Det har blivit mer och mer givet att man för att historiskt

rekonstruera kvinnors litterära insatser måste gå till källor som dagböcker, opubli-

cerade självbiografier, brev. Nordisk kvinnolitteraturhistoria ger många exempel på

sådana studier.5 Också dekonstruktionen har kritiserat den kanoniserade litteraturen

och förlags- och tryckkulturen som kulturell normgivare, och därmed ifrågasatt

gränsdragningen mellan autentisk och litterär diskurs. Exempelvis lyfter Jacques Der-

rida i La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà fram brev som litteraturens ’ur-

form’, och enligt Thomas O. Beebees genealogiska studie Epistolary Fiction in Eu-

rope 1500-1850 tycks brev ha präglat såväl romanlitteratur som journalistik som ve-

tenskaplig litteratur i modernitetens begynnelse.6 Oavsett om deras antaganden är

empiriskt riktiga eller ej, visar det vilket slags intresse brevformen kan ägnas i dagens

forskning och filosofi.

Den anglosaxiska brevforskningen, som är ytterst omfattande, har i hög grad varit

inriktad på formanalys och de studier jag tagit del av tjänar som ett välgörande kom-

plement till den deskriptivt orienterade forskningen. Att analysera formen i vardagliga

brev innebär inte nödvändigtvis en avsikt att upphöja det skrivna till en litterär konst-

produkt, eller att kanonisera skribenten till ‘författare’, utan finner sitt särskilda in-

tresse i att identifiera hur exempelvis berättarstrategier och litterära koder används
                                                
4 Med autentiska berättelse/diskurs menar jag i denna uppsats skriftliga och muntliga utsagor som en

person gör om sig själv, sitt liv, sin kontext inifrån en livssituation. Här kommer det att handla
främst om brev, men i samma mening autentiska är minnesberättelser, dagböcker, självbiografiska
anteckningar och liknande genrer som inte utger sig för att vara fiktiva eller fiktiviserade. Jag är
medveten om att begreppet inte är idealiskt, eftersom det tenderar att framhäva just en aspekt som
jag vill problematisera, nämligen att personliga brev skulle vara mera äkta och sanna
representationer än andra sorters texter, men jag har i brist på bättre valt att behålla begreppet med
syftning på texternas anspråksnivå, på deras inbyggda självförståelse. För den språkliga variationens
skull använder jag också ibland uttrycket ’personliga brev’.

5 Se Nordisk kvinnolitteraturhistoria del 1-5, huvudredaktör Elisabeth Møller Jensen (Höganäs 1993-
2000). Särskilt intressant i detta sammanhang är band 1, I Guds namn 1000-1800, där bl.a.
religiösa självbiografier, brev och dagböcker från 1700-talet tas upp. I Sverige finns sedan en tid ett
forskningsprojekt om 1600-1700-talskvinnors brev. Det leds av Eva Hættner Aurelius vid Lunds
universitet, men har ännu inte genererat några publicerade analyser.

6 Se Jacques Derrida: La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà (Paris 1980) respektive
Thomas O. Beebee: Epistolary fiction in Europe 1500-1850 (Cambridge 1999)
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också i vardagssammanhang, hur de är del av den vidare kulturella praktiken. Snarare

än att läsa litteratur med stort L, tillämpar litteraturvetaren en litterär läsning. Enligt

Janet Altman innebär en sådan läsning en

commentary on a work which emphasizes the ways in which the work’s
production of meaning is affected by figurative language, rhetorical strate-
gies, narrative or dramatic structures, thematic development, stylistic choises,
and other qualities that have traditionally been considered ”literary”.7

Fiktion eller dokument – eller både/och

Även om brev således är ett etablerat forskningsfält, har jag erfarit speciella teoretiska

och metodiska problem med att närma mig detta material. Ett av dessa, som jag arbetat

särskilt med och som det därför finns skäl att redovisa, är frågan om förhållandet

mellan brev som fiktion och brev som dokument. Hur ska man hantera den autentiska

berättelsens karaktär? Till skillnad från produkter med konstnärliga intentioner kan en

brevsamling, framlyft ur rikets centrala arkiv, tyckas ha en stabil plattform med

referens till ett verkligt socialt liv. Som litteraturvetare inom en tolkningstradition an-

vänder vi ju oss av ofta brev som stöd för en eller annan tes om det litterära – som

biografisk referens, och som förklaring till textförståelsen – och inom historieämnet

räknas brev till de mindre problematiska så kallade förstahandskällorna. Brev kan

genom en sådan praxis förefalla vara en plats eller ett medium där författaren håller sig

till den subjektiva sanningen – skriver ur hjärtat, som det brukar heta – medan dikten

är platsen där hon fabulerar och/eller anpassar sig till konventioner.

Men så enkelt är det naturligtvis inte. Brevformen kan inte bära fram någon ogrum-

lad ‘hjärtats röst’ – tvärtom betonas i brevteorin genom tiderna att brev skrivs utifrån

intentioner och genrekonventioner.8 Med andra ord är genren genomsyrad av viljan att

övertyga och av explicita eller implicita överenskommelser för hur det ska gå till. Även

‘hjärtats röst’ är i denna mening retorisk; en konstfullhet förklädd till naturlighet –

oavsett om brevskrivaren själv ser det så eller ej. Om just 1700-talet står i blickfånget

blir det också uppenbart att autenticitet och fiktivitet inte kan avgränsas från varandra

med någon bestämdhet; brevromaner har till exempel fungerat som modeller för auten-

tiska brev, liksom autentiska brev funnit sin väg in i romaner och blivit fiktiva.9 Mer

betydande brevskrivare vid denna tid anses ha varit medvetna om att deras brev skulle

kunna komma att publiceras, med eller utan hans eller hennes samtycke – något som

                                                
7 Altman, Janet: ”The letter book as a literary institution 1539-1789. Toward a cultural history of

published correspondences in France”, i Yale French Studies 71 (Augusti 1986), sid. 17-62, citatet
från sid. 18.

8 Med brevteori avses här handledningar för brevskrivare och brevställare. Se Stina Hansson: Svensk
brevskrivning. Teori och tillämpning (Göteborg 1988)

9 Beebee (1999), sid. 9, beskriver med hänvisning till Barbara Hernnstein Smith detta som ”the
reauthoring process of 'natural' into fictive discouse – and vice versa”.
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också påverkade sättet att skriva.10 Till detta kan man lägga att både verkliga och fik-

tiva brev – mer eller mindre medvetet – har använts som lek och spel med roller och

identiteter.

Livets berättelser

Även om brev utgår från en livssituation och beskriver erfarenheter kan de således inte

ses som ‘genomskinliga’ eller som ‘titthål’ in i historien eller i författarens jag.

Liksom när det gäller självbiografin kan man i Paul de Mans och andras anda i stället

tänka sig en omvänd ordning, där mediet i sig kräver ett visst framställningssätt som

frambringar referens – som skapar blicken på omvärlden, jagets framträdelseformer

och i förlängningen av detta också avtryck i annat handlande.11 Detta teoretiska för-

hållningssätt, som är en vanlig utgångspunkt till exempel inom kultur- och diskursana-

lys, betonar alltså sambandet mellan tänkande och språk (som inte enbart behöver vara

lingvistiskt) som något som genererar erfarenhet snarare än avspeglar verklighet.12

Varje berättelse om det egna jaget, hur särskilt detta ‘jag’ än kan tyckas vara, är stöpt

utifrån ett slags kulturella, föränderliga överenskommelser som omfattar både hur man

berättar och vad man berättar om.13 Hur jag talar om mig själv är med andra ord en del

av en större berättelse som i sin tur innebär att den individuella berättelsen ”kanske bi-

drar […] till att strukturera själva livsloppet”.14 Ett ursprungligen strukturalistiskt be-

grepp som ibland används för att beskriva detta på den mest övergripande nivån är

”life-script”, ”livets manuskript”, i meningen att det finns ramar för vad som är möj-

                                                
10 Se t.ex. Kerstin Dahlbäck: Ändå tycks allt vara osagt. August Strindberg som brevskrivare

(Stockholm 1994), sid. 19, och MacArthur (1990), sid. 119ff.
11 Paul de Man skriver: ”Vi antar att livet frambringar självbiografin så som en handling frambringar

sina följder, men kan vi inte med lika stor rätt framkasta tanken, att det självbiografiska projektet i
sig självt frambringar och bestämmer det liv det skildrar, och att det som författaren gör faktiskt är
bestämt av självporträtteringens tekniska krav och sålunda i alla avseenden styrt av mediets
resurser?” Se Paul de Man: ”Självbiografin. Det utplånade ansiktet”, övers. Roland Lysell, i Kris nr
31/32 (1985), sid. 33-38, citatet från sid. 34.

12 Teoribildningen inom kultur- och diskursanalys är komplex och inte på något vis enhetlig i
tillämpningsmetoder, men eftersom jag här använder den som en mera allmän kulturteorisk
utgångspunkt har jag inte funnit det nödvändigt att fördjupa mig i dessa skillnader. Ett par böcker
som behandlar det teoretiska fältet är Marianne Winter Jørgensen och Louise Phillips:
Diskursanalys som teori och metod, övers. Sven-Erik Torell (Lund 2000) och Søren Barlebo
Wenneberg: Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv, övers. Björn Nilsson
(Malmö 2001)

13 Det finns – för att citera Billy Ehn och Barbro Klein – ingen ”ren, oformulerad erfarenhet”;
erfarenhet är alltid kulturellt och språkligt formad . De skriver om detta i Från erfarenhet till text.
Om kulturvetenskaplig reflexivitet (Stockholm 1994), sid. 39: ”Erfarenhet är ett destillat av livets
myllrande flöde, en provisorisk sammanfattning av händelser och känslor som inte ordnar sig
själva. Det är det som blir kvar när livet går vidare: kontentan. Erfarenhet är halvvägs text, en
distanserad verklighetsupplevelse.”

14 Se Birgitta Svensson: ”Livstid. Metodiska reflexioner över biografiskt särskiljande och modern
identitetsformering”, i Gunnar Alsmark (red.): Skjorta eller själ. Kulturella identiteter i tid och rum
(Lund 1997), sid. 38-61, citatet från sid. 43.
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ligt att tänka inom en kulturell kontext.15 Det kan i poststrukturalistisk anda kom-

pletteras med att det inom ‘ramen’ finns växlande tolkningsmöjligheter, erbjudanden

eller positioner som det enskilda subjektet – medvetet eller omedvetet – har att förhålla

sig till. All språklig praktik har enligt detta synsätt en dynamisk, skapande roll; när jag

berättar om mina erfarenheter både infogar jag mig i ett språkligt mönster, som är

kulturellt, och deltar i en process som sakteliga förskjuter betydelser, bygger upp ny

förståelse, skapar ny mening. Språk, text, (själv)förståelse och liv/kontext påverkar

ständigt och ömsesidigt varandra. Det skrivna ordet – vare sig det uppträder i

skönlitteratur, brev eller arkivhandlingar – är i sig en social handling bland andra

handlingar formade av kulturella överenskommelser och aldrig något 'genomskinligt'

medium.

Makt och identitet

Mina frågor till breven kretsar övergripande kring makt och identitet, kring vem brev-

skriverskan uppfattade sig vara och önskade sig vara, kring vem det var möjligt att vara

där hon befann sig och hur brev tjänade som identitetsskapande redskap och makt-

faktor i denna process. Identitet ser jag som självförståelse som skapas mellan-

mänskligt genom språkliga och andra handlingar, medan makten (som omsluter iden-

titetsskapandet) både har hierarkiska/tvingande och socialt utspridda, normativa di-

mensioner.16 Genom att jag fokuserar på kulturella processer glider begreppsinne-

hållen ihop – identiteten skapas alltid i ett sammanhang där makt verkar och makten

bärs fram och förändras bland annat genom hur människor talar och tänker kring jaget

                                                
15 Jonas Frykman menar med detta begrepp "idéer om hur en livshistoria skall se ut. Den kultur de

tillhör predestinerar för visst tänkande om det egna livet". Se Jonas Frykman: ”Biografi och
kulturanalys”, i Christoffer Tigerstedt, J. P. Roos och Anni Vilkko (red.): Självbiografi, kultur,
liv. Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap (Stockholm 1992), sid. 241-
265. Citatet från sid. 261.

16 Makt är följaktligen inte något som i sig ses som ”dåligt” utan är nära sammanvävt med det som
idag brukar kallas samhällets ’värdegrund’. Min användning av maktbegreppet bygger främst på
Michel Foucault som i sina arbeten gestaltat hur makt verkar på olika sätt i den moderna kulturen.
I samband med upplysningen framträder, menar han bl.a., en ny form av disciplinerande makt som
riktar sig mot människans inre och som verkar genom samvetet och internaliserade normer, genom
individens förmåga att tukta sig själv. Denna makt fungerar vid sidan av den politiska och juridiska
makten, ofta i dess förlängning men också ofta i motsättning till uttalade intentioner. Se Michel
Foucault: “Makt och upplysning“, övers. Johan Öberg, i Mikael Löfgren och Anders Molander
(red.): Postmoderna tider (Stockholm 1986), sid. 173-196, samt Övervakning och straff. Fängelsets
födelse, övers. C.G. Bjurström (Lund 1987).

Som Foucaultkännare kommer att lägga märke till handlar det dock inte om någon renlärig
användning av Foucault, eftersom jag intresserar mig också för begrepp som ”intention” och för
hur den individuella människan är medskapande i sin värld. Här får jag hänvisa till
diskurspsykologin inom vilken det finns avancerade försök att förena ett Foucaultinspirerat
tänkande med djuppsykologiska teorier om subjektivitet. Se Winter Jørgensen & Phillips (2000).

Frågan om identitet som självförståelse skulle kunna problematiseras från flera aspekter. Till
exempel skulle det kunna vara värdefullt att diskutera skillnaden mellan självpresentation, det vill
säga den identitet som visas utåt, och självförståelse, det vill säga tänkandet om det egna jaget. Jag
menar dock att även om det kan antas finnas en sådan skillnad så flyter de också ihop och kan inte
ses som helt separerade.
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och den sociala tillhörigheten: ”identiteter uppstår, omformas och blir föremål för för-

handlingar i sociala praktiker. Med denna syn på jaget upplöses gränsen mellan en

yttre värld utanför individen och en inre psykologisk värld”, sammanfattar Marianne

Winter Jørgensen & Louise Phillips sammanfattar diskurspsykologins gemensamma

drag: 17

Att brev som texter bär fram utsagor skapade i relation till makten framgår med

önskvärd tydlighet av den retoriska traditionen, vars svenska tillämpning har under-

sökts av Stina Hansson.18 Brevretoriken var sedan antiken inriktad på att lära sam-

hällets elit använda brev som ett redskap för att administrera makten i samhället. Med

den uppåtstigande borgarklassen under 1700-talet ändrade konventionerna gestalt.

Denna förändring kan betraktas som en del av maktförskjutningen under seklet.

Oavsett om brev har setts som instrument för maktutövning i den äldre retoriska tra-

ditionen eller som medel att i gestalt av ett unikt jag övertyga med ”känslans argu-

ment” enligt det sena 1700-talets och 1800-talets ideal har retoriken samband med sin

tids sociala normer. När konsten att skriva brev lärs in, infogar sig samtidigt adepten i

ett normsystem som har social bärighet.

Redan innan brevskrivaren har lyft sin fjäder finns således vissa förutsättningar;

olika raster som påverkar hur det interaktiva och därmed identitetsskapande instru-

mentet kan användas på den individuella nivån. Retorikens regler och andra konven-

tioner för berättande utgör en terräng som skribenten tar sig fram genom och formas

av. Det utesluter inte att det individuella brevet också har personliga, kanske till och

med unika, karaktärsdrag och att det i situationen också tjänar både som maktmedel

för individen och som ett självreflexivt instrument. Brevskrivandet hade både frigö-

rande och begränsande effekter.19 Den makt som ligger i brevskrivarhandlingen ut-

ifrån ett livsvärldsperspektiv uppenbaras också i det faktum att den historia som be-

rättas i Julie Ekerman/Björckegrens brev idag inte alls kunnat ses om inte breven hade

skrivits, medan den diskursiva makten (i form av praktiker som skapat ordning och

värden) gör sig påmind i vad som bestämt villkoren för vad som bevarats. Det är in-

tresset för adelsmannen Sparre, inte för Julie Ekerman/Björckegren, som haft avgö-

rande betydelse för att dessa brev blivit artefakter i ett arkiv.

Disposition, överväganden och frågor

Sammanfattningsvis kan man säga att jag närmar mig brevsamlingen utifrån tre in-

fallsvinklar – biografiskt-socialt; historiskt med tonvikt på brevets sociala funktion;

                                                
17 Se Winter Jørgensen & Phillips (2000), sid 105f.
18 Se Hansson (1988)
19 ”Epistolary form and content led to self-exploration, but it also forced obedience to a social code”,

skriver Susan Whyman: ”’Paper visits’: the post-Restoration letter as seen through the Verney
family archive” i Earle (1999), sid. 15-36, citatet från sid. 15.
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och textanalytiskt – och att jag läser breven och deras kontext som en berättelse där

identitet och makt både skapas och verkar.20

Dispositionen är som följer: I kapitel II beskriver jag mitt möte med materialet,

några iakttagelser och frågor som inledningsvis väckte mitt intresse. Därefter, i kapitel

III-IV, följer två prologer till brevens berättelse. Det första av dem är ett biografiskt

orienterat kapitel där jag presenterar brevskriverskans uppväxt utifrån arkivuppgifter,

tryckta texter och brev.21 I detta kapitel har jag också velat fokusera på brevs betydelse

i det kultursammanhang där Julie Ekerman/Björckegren växte upp. Ett längre resone-

mang avser att ringa in ett par tankefigurer/kulturella föreställningar om makt, främst

utifrån den tidskrift som 1772-1773 gavs ut av Julie Ekerman/Björckegrens mor,

Catharina Ahlgren. Huvudfrågorna i kapitlet är således två, mycket nära sammanflä-

tade: Vilken var den biografiska bakgrunden till de brev Julie Ekerman/Björckegren

skrev till Carl Sparre, och vad betydde brev i den? Vilka tankemodeller kring makten

som ordning kan man anta präglade hennes sociala kontext?

I kapitel IV sammanför jag – synnerligen översiktligt – idéer om brev i ett historiskt

perspektiv och försöker sammanfoga bilden av brevets förändrade roll under upplys-

ningstiden med ett resonemang kring subjektivitet, förstått som ett tänkande kring ja-

get. Jag har här givetvis inga anspråk på att täcka all litteratur som finns i ämnet. I nå-

gon mån är urvalet slumpmässigt, eftersom det möjliga källmaterialet är så stort. Det är

dock ingen slump att jag sökt och använder källor som avromantiserar personliga brev

och i stället placerar dem i en maktdiskurs. Det valet har skett på grundval av de frågor

som materialet har genererat och utifrån mitt intresse för feminism och menta-

litetshistoriska studier. Perspektivet har således vuxit fram i nära dialog med empirin

och syftar ytterst till att – åtminstone i någon mån – förklara vilket det (brev)normativa

sammanhang var, som utgjorde ramarna för det subjektiva framträdandet i Julie Eker-

man/Björckegrens brev.

Textanalysen inleds – i kapitel V – med en beskrivning av och diskussion kring hur

presentationen av jaget och andra roller/subjektsrepresentationer sker i Julie Ekerman/-

Björckegrens brev, liksom hur mottagaren tilltalas. I kapitel VI går jag in på brevens

tematik och form, framför allt utifrån de brev hon skrev 1789 då hon var nyinflyttad i

Linköping, med frågorna: Vad skrev hon om? Vad karaktäriserar breven som berät-

telse? På vilket vis bildar breven en berättelse om identitet? Vilken funktion hade
                                                
20 För läsning och synpunkter på mitt manus i olika stadier av arbetet vill jag – utöver min

handledare – tacka Ulf Olsson, Per-Johan Ödman, Anna Bohlin och Seppo Luoma-Keturi. Från
Journalistfonden för vidareutbildning har jag fått ett stipendium som finansierat kostnader för
litteratur och andra omkostnader. Ett särskilt tack till Karl Geyer, min chef på Institutionen för
individ, omvärld och lärande, som uppmuntrat arbetet som kompetensutveckling och låtit mig
använda tjänstetid i den mån det varit möjligt.

21 Vad det gäller biografiska uppgifter tror jag mig täcka de viktigaste befintliga källorna, men
eftersom dessa är av olika art är värderingen av tillförlitlighet vansklig. Utrymmet har inte heller
tillåtit någon mera ingående källkritisk diskussion, men jag har emellanåt i texten markerat viss
reservation.
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brevskrivandet i den sorts kontext hon befann sig i? Därpå, i kapitel VIII, följer en epi-

log med tonvikt på det biografiska sammanhanget.

Fullföljandet av de tre syften jag satt upp – att gestalta och diskutera brevskriver-

skans biografi, brevskrivarkulturen och berättelsen om jaget i breven – görs inte var

och ett för sig, eftersom aspekter av syftena är invävda i alla kapitel, men de betonas i

olika hög grad. Biografin och den omgivande kontexten tas i främst upp i kapitel III,

VI och VII; brevskrivarkulturen i kapitel IV och V och berättelsen om jaget i kapitel V

och VI.

Ett par läsanvisningar

I analysen har jag citerat flitigt ur breven, inte bara för att visa vad jag bygger min egen

tolkning på, utan också för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om hur

Julie Ekerman/Björckegren skrev. Jag har bemödat mig om att återge orden i den form

de är skrivna i breven, det vill säga med starkt varierande stavning, egendomlig an-

vändning av versaler/gemener, språkliga fel och så vidare. Ibland har det varit oundvik-

ligt att teckentydningen medfört val, till exempel av huruvida det står ’v’ eller ’w’, eller

om tecknet är skrivet som gemen eller versal, men sådana i sammanhanget obetydliga

problem och beslut har jag inte brytt mig om att redovisa eftersom de inte bedömts

som något som påverkar förståelsen. Det samma gäller de många språkfel som brev-

skriverskan gjorde. Eftersom de är så frekventa men knappast innebär något tolk-

ningshinder har jag inte markerat att jag lagt märke till dem. Enstaka ord vars skriv-

ning och/eller innebörd jag inte kunnat tyda har jag dock markerat med [?]. Uteslut-

ningtecken i början av blockcitat innebär att stycket inte följer på en mening avslutad

med punkt. Om föregående mening avslutats med punkt och första ordet börjar med

en gemen finns följaktligen inget uteslutningtecken.

Ett par brev medföljer som bilagor i sin helhet i syfte att åskådliggöra hur breven

inom sig kunde innehålla en blandning av berättande, beskrivande och argumenterade

partier, och hur de retoriska förhållningssätten och tilltalen skiftade, liksom även

tematiken.

Jag har i möjligaste mån försökt hålla isär den historiska person, som skrev breven,

och det eller de ‘jag’ eller andra subjektsrepresentationer som framträder i hennes

texter. Även om jag menar att sambandet mellan text och liv är tätt och intrikat, är det

metodiskt nödvändigt att göra denna skillnad – bland annat just för att kunna reflektera

kring sambandens komplexitet. När jag refererar till individen Julie Eker-

man/Björkegren, som hon framstår tolkat utifrån de tillgängliga biografiska källorna

där även de egna breven ingår, använder jag därför namnet, alternativt brevskriverskan.

Subjektet som framträder i breven kan – tolkat som en helhet – därmed å ena sidan ses

som en skriftlig representation av den historiska personen, individen och berättaren Ju-

lie Ekerman/Björckegren, men detta ‘själv’ eller subjekt har i texterna å andra sidan en
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mångfald roller och framträdandeformer. När jag i analysen behandlar den mång-

fasetterade gestalt som framträder i breven talar jag om brevjag, roller eller subjektsre-

presentationer. Dessa begrepp avser fiktioner, med vars hjälp brevskriverskan förstår

och formar sitt historiska vara.
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II. Mötet med breven
– presentation av det empiriska materialet
och mina inledande frågor

Mitt möte med Julie Ekerman/Björckegrens brev var en sådan lyckträff, som arkiv-

forskare ibland får på vad som ser ut som villovägar. Jag hade för avsikt skriva om

hennes mor, tidningsutgivaren Catharina Ahlgren, gift Ekerman. När jag letade käll-

material på Riksarkivet hittade jag en hel arkivlåda med brev från Ahlgrens båda dött-

rar till greve Carl Sparre. Överst i mappen med Julie Ekerman/Björckegrens brev låg

ett brevfragment som omedelbart berörde och intresserade mig på grund av textens

glidning mellan vanmakt/undergivenhet och protest. Det var daterat 13 januari 1784,

strax före brevskriverskans nittonårsdag, och är det tidigaste brevet av hennes hand i

den samling som återfinns i Sparres arkiv.

[…] dett alldra oskylldigaste i verlden såm jag gör blir tagitt a travers; jag
bekenner Min lilla unge att i min disprattion, har jag mången gång sakt, att
ingen olyckligare lefnad ges En att hålla af En menniska och att vara Skilld
från den, och att inte studera annatt En att behaga den genom den alldra
beskeligaste Conduit, och Endå inte vinna dermed att di gir En Rett och
seger att man lefver beskeligt och ostraffbart. (13 januari 1784)

Jag skaffade mig några pusselbitar för att kunna sätta in brevet i ett sammanhang och

tyckte mig, genom det grundscenario som framträdde, hamna i en melodram av dus-

sinklassen.22 Det handlade om mannen av börd och den fattiga flickan, om lojalitet och

konflikter. Julie Ekerman hade, trots goda borgerliga anor, vuxit upp under periodvis

fattiga förhållanden. ”[N]ästan förlorad”, som hon själv skrev i ett senare brev, hade

hon ”uppfostrats” av Sparre, som inte bara var adlig utan också förmögen och som

hörde till kungens närmaste stab.23 Formellt skriven som husjungfru i grevens hushåll

fungerade hon i praktiken, från 18-årsåldern, som hans älskarinna. När brevet skrevs

var han på en flera månader lång resa i Europa med Gustav III; han var en av de

utvalda som representerade Sverige. Under hans bortavaro tycks Julie Ekerman ha

varit satt under uppsikt.24 Det var utifrån den situationen hon skrev brevet. Skvallret

hade gått om att hon fört samtal med en ung man, och hon beklagade livligt att hon var
                                                
22 ”Pusselbitarna” redovisas ingående i kapitel III.
23 Se brev 21 oktober 1789.
24 Förutom den övervakningssituation hon beskriver i brevet daterat den 13 januari 1784, framgår det

av brev till Sparre från H. v. Sivers-Liljensparre, publicerade i Brev till Carl Sparre från A. v.
Axelson, R. F. Hochschild, E. Palmstedt och H. v. Sivers-Liljensparre 1773-1790, utgivna genom
Torgny Höjer och Nils Staf. Historiska handlingar 32:2 (Stockholm 1942). Se bl.a. sid. 220.
(Volymens titel förkortas fortsättningsvis Brev till Carl Sparre...)
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föremål för övervakning och kritik. Det verkar som om någon förmanat eller varnat

henne och därmed placerat henne i en situation där hon behövde urskulda sig:

[…] jag bedyrade honom och låfte heligt att jag alldrig mera medan Exel-
lencen är borta skulle Taga Emot Tersmeden eller någån Kar såm ej är
gammall om jag nu Skall vara alldrig så ohöflig mot folck, så snart jag får
veta att dett är Ett Så Stort brott att Tala vid En någått ung Kar i Sellskap
med annatt folck […]. (13 januari 1784)

Från protesten glider brevtexten över till underdånig kärleksförklaring:

men Stor Sak i allt vad Di seger och nu gör mig för ont, om bara min herre
håller så myckett af mig Såm jag gör åt min sötaste vän så blir jag Ennu En
gång fullkomligt lycklig då jag får munterligen försekra Exellencen om
den bestendiga och ömma attachement, var med jag alltid lefver min Söta
väns ödmiu. Tienarinna C. Julie Ekerman (13 januari 1784)

Maktlös, men med vilja till förändring

Nej, något dussindrama för scenen var inte detta. Det var ett autentiskt drama som

ännu pågick i brevtexten, och jag fick själv en roll i det som ställföreträdande motta-

gare efter mer än 200 år. Den röst som tycktes höras ur brevet talade ur ett djupt per-

sonligt dilemma och ur en verklig maktlöshet. Hon verkade i min läsning vara utsatt

för makt från alla håll – först och främst från Carl Sparre, som placerat henne i denna

situation, men också från dem som förtalade henne, och i förlängningen förstås också

från ett socialt-juridiskt system som höll henne på plats genom begränsade rättigheter.

Inte nog med det; brevskriverskan tycktes också reproducera sin undergivenhet i

framställningen. Vad hon uttryckligen protesterade emot var den småaktiga omgiv-

ningen, inte förhållandet till Sparre. Att det var han som iscensatt bevakningen bortsåg

hon från eller tvingades negligera, till och med kollrade bort i insmickrande försäk-

ringar: ”om bara min herre håller så myckett af mig Såm jag gör åt min sötaste vän så

blir jag Ennu En gång fullkomligt lycklig”. Då hon till och med kallade honom ”Min

lilla Unge” var det uppenbarligen inte han som uppfattades – eller som hon önskade

framställa – som maktutövaren. Eller var det en taktik att formulera sig så?

Hon var i vilket fall inte helt kuvad. Hon kunde formulera sin position, och därmed

bearbeta och i viss mån motsätta sig situationen. Brevjaget framstår som ensamt,

ångestladdat, men inte handlingsförlamat – i stället i färd med att rättfärdiga sig och

med ord försöka skapa ett framtida scenario för relationen. Perspektivet är begränsat

eller blockerat, men det går att ana en framåtriktad energi, en vilja till förändring, just

genom de motsägelsefulla anspråksnivåerna i brevets framställning.

Detta väckte min nyfikenhet. Jag läste vidare.
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En borgarfru i mitten av sitt hushåll

Runt hela brevbunten fanns ett papperskonvolut med den förklarande anteckningen

”från […] Öfverståthållaren Baron Carl Sparres Maitresse Mamsell Julie Eckerman,

till Honom”; så förstod uppenbarligen den som arkiverat breven den övergripande

relationen dem emellan. Men det var bara de sex tidigaste breven som tydligt utgick

från ett sådant förhållande. De skrevs alla när Sparre 1784 var på den ovan nämnda re-

san i Europa och hans husjungfru, kvar i Stockholm, fick sända sina brev med kunglig

kurir, brev som framför allt handlar om vantrivsel och förhoppningar om återseende.

Resten av breven, 53 stycken, var författade åren 1789-91 av ”C. Julie Björcke-

gren”, som hon nu ofta skrev sitt namn, och avsända från Linköping till Sparre i

Stockholm. I dessa brev är det inte längre en ensam, övervakad och olycklig ung

kvinna som talar till läsaren, utan en upptagen, ivrig och ofta uppsluppen borgmästar-

hustru i färd med att konstruera sin tillvaro i en småstadskontext. Här finns inget av

den marginaliserade ställningen, försvarstalen från 1784. Nu framträder hon från

mitten av ett hushåll av halvfeodal karaktär, med pigor och drängar, ladugård och en

hel del egen produktion. Energin i berättelsen och viljan att skapa sitt liv, som var mera

undertryckt i breven från 1784, är starkt framträdande, liksom en humoristisk, lätt

raljant ton som helt saknas i breven från 1784. Brevjaget framställer sig ofta som hus-

hållets ”gecktade” och självklara medelpunkt i ett här och nu av vardagsbestyr och

situationsbundna uppgifter:

I dag har jag obegripligt brottom, ty jag har 100 presanta göromål, och ett
angelegitt såm är att Syllta Surkål, och så får jag inte sitta stilla ett
ögnablick, utan på alla håll hör jag, Söta Fru Söta Fru titta på mig lite, och
dett på 4 och 5 håll i sender. (26 oktober 1789)

Bakgrunden visade sig vara en livsförändring genom äktenskap. I februari 1789 hade

Julie Ekerman gift sig med Nils Björckegren, därefter hade paret flyttat till Linköping.

Exakt när flytten skedde vet jag inte, men redan i det tidigaste bevarade brevet från

Linköping, daterat 6 september samma år, talar ett subjekt som på många vis redan ver-

kar hemmastadd i sin roll som husfru och brevskriverska, vilket tyder på att brevrela-

tionen kan ha pågått ett tag under dessa omständigheter (och följaktligen att brev som

sänts tidigare inte har bevarats).25 Samtidigt finns ännu nykomlingens fräschör i

iakttagelserna och i beskrivningen av hur hon uppfattar den egna betydelsen i

hushållet.

Brevet öppnas med att hon – med pondus i anslaget – förklarar att hon inte kan av-

hålla sig från att skriva till sin ”wän”:

                                                
25 Giftermålet ägde rum i Stockholm 24 februari 1789 enligt SSA, Hovförsamlingen, Stockholm,

EI:2, men jag har inte hittat någon uppgift om när paret flyttade.
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Oagtadt min Såf-tid är Så mycket mera inne Såm jag får låf att Stiga upp
Kl. 5 i det det Sednaste, Ty arbetsfolcket kommer så dags, och då är det inte
för frun att ligga och dra sig; Så oagtadt detta såm annars vore en god
raison att fösa mig bittida i Seng, så kan jag inte legga mig med nöje innan
jag fått tacka min wän för begge dess obligeanta bref, det Ena Såm jag fick
i Torsdags och det andra idag Eftermiddag […]. (6 september 1789)

På övervägande franska berättar hon fortsättningsvis om att ”Björckegren” har feber

– ”la fievre tierse tredje dags frossan” – som hon med moderligt präglad omsorg

behandlar genom att ge honom ”china” (förmodligen kinin) – och om sin oro för

Sparre som uppenbarligen beskrivit någon form av symptom på ohälsa. Större delen

av brevet består av en utläggning om hur hon, tydligen med viss framgång, har gjort en

spontan uppvaktning av ”Madame la Marquise et Mr L’embassadeur” som vistats på

gästgivargården i Linköping. Hon skriver vidare om hur hon är förtjust i och korre-

sponderar med någon hon benämner ”Presidentskan”, även om brevväxlingen ger

henne viss ”ångest”26:

[…] ty hon Skrifver Så ingen Konstmästare, nej inte Sielfva Çaçalorium en
gång nestan Kan taga rett uppå hwad hon Slarfwar ihop men tanckarna är
braf, fast ordena [trasigt hörn] formerade, alldeles lika kråkfötter.

Fem teman

Trots att det är helt kort ger detta brev prov på fyra av de fem återkommande inne-

hållsteman jag fann, när jag fortsatte utforska breven från Linköping. Det jag rubrice-

rat som hus, hushåll och hustruskap kretsar kring att bygga upp ett hem, vara matmor

och att få pengarna att räcka, kring relationen till maken och tjänstefolket – detta tema

är i brevet ovan summariskt men starkt markerat i inledningen, i bilden av den

upptagna husmodern, som trots alla viktiga plikter ändå stjäl sig lite tid att skriva.

Makens sjukdom och oron för Sparre tillhör kroppen-hälsan, som också innefattar

vad hon i andra brev skriver om utseende och var kroppen befinner sig ”just nu”. Det

sociala livet, här gestaltat i mötet på gästgivargården men också i kontakterna med

”Presidentskan”, beskriver arbetet med att bli accepterad i sällskapslivet, att ta emot

gäster och fullgöra plikter som borgmästarhustru. Brevskrivandet i sig betonas i

flertalet brev, liksom i brevet ovan; hur hon ska hinna skriva sina brev, vilka hon skri-

ver till och vilken betydelse det har; notera ”ångesten” då ”kråkfötter” innebär

hinder i kommunikationen. Det femte temat, tacksägelserna och behovsframställning-

arna, finns det för ovanlighetens skull knappast något av i detta brev. I stället öppnas
                                                
26 Även om det går att redogöra för namnen på de personer som hon skriver om har jag inte tyckt att

det varit särskilt meningsfullt i detta sammanhang. Det är när det gäller berättelsens biroller snarast
funktionerna i umgänget som intresserat mig, och det är som i exemplet också ofta funktionerna
som brevskriverskan lyfter fram. Dardel (1927) har en hel del utförliga upplysningar vad gäller
persongalleriet.
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det nästföljande, från den 14 september, med en hyllning till ”le plus aimable et le plus

bienfaisant de tous les hommes” och en utläggning om att hon – efter meddelandena

om att Sparres sjukdom enbart består av ofarliga hemorrojder – räknar med många

lyckliga år framöver: ”et cela me fait un plaisir inexprimable, Car cela me fait Esperer

que mon adorable bienfaiteur vivra fort longtemps, et que moi, je serois heureuse en-

core bien des annés”.

I de banorna fortsätter det genom hela brevbunten, för att uttrycka det svepande.

Hon skriver om hushållsarbete, heminredning, möten och brevutbyte med inflytelse-

rika personer. Om ambitionerna att skapa det nya livet och om pengarna som inte

räcker till. Om hur äktenskapet vidareutvecklas och om sjukdomarna som får brevens

huvudpersoner på fall. Om tacksamheten till Sparre och längtan till Stockholm och de

gamla vännerna.

Samlingens omfattning; några karaktäristiska drag

Breven från Linköping låter periodmässigt indela sig i tre grupper. Från början av sep-

tember 1789 till mitten av februari 1790 skrev borgmästarfrun flitigt, fem-sju brev per

månad, sammanlagt 40 brev. Därefter följer en lucka; ett enda brev är från december

1790. Så en lucka igen, till i mars 1791. Om dessa luckor betyder att breven från tiden

emellan är förkomna, eller att inga brev skrevs, är oklart. Från mars till juni 1791, då

Sparre avled, finns tre-fyra brev per månad, sammanlagt tolv stycken. Det finns så vitt

jag vet inga bevarade svarsbrev från honom.

I ett par av breven (3 december 1789, 1 januari 1790) finns hela brev från Julie

Björckegrens make till Sparre infogade.27 Till skillnad från hustruns är borgmästarens

handstil svår att tyda, åtminstone för en läsare idag, men jag tycker mig förstå att hans

utläggningar främst hör till tematiken tacksägelser och behovsframställningar, då han

till exempel tog upp ”nödiga utgifter i vårt lilla bo” (3 december 1789).28

Många av Julie Björckegrens brev är skrivna på omväxlande svenska och franska,

men svenskan överväger starkt. Några brev är också uteslutande skrivna på franska.

Mitt intryck är att franskan oftast, men långt ifrån alltid, kommer till användning i

tacksägelser, vänskapsförsäkringar och hyllningar, medan beskrivningar av det husliga

livet för det mesta sker på svenska. Relativt frekvent beblandas språken inom enskilda

satser, oftast i form av några franska ord i en mening på svenska, men också det om-

vända förekommer, som i detta exempel:

                                                
27 Relationen dem emellan framgår annars i ständiga hälsningar från ”Björckegren” till Sparre.
28 Ett separat brev från Nils Björckegren till Sparre finns i RA, Börstorpssamlingen, E:3050. Det är

daterat 9 september 1790 och tycks behandla angelägenheter i tjänsten. Man kan notera att detta
brev är skrivet under den period från vilken det inte finns några bevarade brev från Julie Björckegren.
Då Nils Björckegren inte kommenterar ett eventuellt pågående uppehåll i korrespondensen mellan
Sparre och henne, skulle det kunna tyda på att det inte var något sådant uppehåll utan att hennes
brev från denna tid förkommit.
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[…] je n’avois pas tout a faire Comme j’ai dans ce moment ci, qu’il faut,
Slagta, Baka, Brygga, Tvetta, Skura, och göra Lius. Il est Sure qu’on peut
bien faire ceci Sans moi, mais je Sais cependant que cela va beaucoup
mieux quand je Suis presante. (30 november 1789)

Stavning och interpunktion varierar på ett inkonsekvent sätt och förefaller mycket

ofullständig i dagens ögon vare sig hon skriver på svenska eller franska. Detta var i

hög grad ett tidstypiskt fenomen. Julie Ekerman/Björckegrens skrivsätt, till exempel att

sätta komma då och då för att markera paus men sällan punkt, påminner om en iaktta-

gelse som Christina Sjöblad gör om Metta Lilles dagbok. Lille, som skrev under något

tidigare 1700-tal, följer ”i rytm och stavning det talade språket”, konstaterar Sjö-

blad.29 Hon refererar till en uppsats, ”Talandets mimesis” av Stina Hansson, som be-

handlar muntliga drag i äldre svensk litteratur och som förklarar den ofta förekom-

mande varierade stavningen i äldre tid med att skriften fungerade som en transkriberad

ljudbild och inte som skiftbild. Att till exempel ’jag’ lika väl kunde skrivas ’iag’, som

Julie Björckegren ofta gör, förklarar Hansson med att det fortlevde en benägenhet ”att

genom skrifttecknen höra den talande rösten och […] att uppfatta de ’ljudbilder’, som

denna röst förmedlade”.30 Sålunda kan Julie Björckegren till exempel låta i och j även

som preposition (”j lördags”) och låta stavningen av ett så frekvent förekommande

ord som ’det’ variera mellan ”det” och ”dett”. Ett lustigt inslag i dateringarna är att

hon ofta skriver månadsnamnen i form av en sifferlek som bygger på siffrornas

franska benämningar; så heter september ”7bre”, november ”9bre” och december

”10bre”.

Roligt och förbryllande

Genom de innehållsteman jag beskrivit ovan steg det fram en berättelse inte bara om

ett nytt livssammanhang, utan framför allt om arbetet för att skapa en ny roll; att skapa

livet som borgarfru och borgmästarhustru. Den biografiska bakgrunden understryker

nödvändigheten, rent av allvaret, i detta. Julie Björckegren hamnade i en

småstadsborgerlighet utan – så vitt jag kan förstå – förkunskaper om detta samman-

hang. Hon steg ur en aristokratisk kontext, där hon vistats på nåder, in i centrum av en

borgerlig, och måste bokstavligen lära sig hur detta liv skulle levas; hon måste åstad-

komma en ny berättelse om sitt liv. Breven var ett av redskapen för detta.

Denna livsomvandling framstod för mig som särskilt fascinerande eftersom den

tycks illustrera också en kulturell omvandling vid denna tid, 1700-talets slut. Brevskri-

verskans individuella livstematik – från mätress i aristokratin till borgarfru i vardande –

                                                
29 Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet (Stockholm

1997), sid. 114.
30 Stina Hanssons uppsats har inte stått att finna på Kungliga Biblioteket. Citatet är därför hämtat

från Sjöblad (1997), sid. 116.
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kan betraktas som en parallell till bilden av en framväxande modern borgerlighet, till

den process som pågick för att söka gemensamma normer och forma ekonomiska

relationer av nytt slag. Med andra ord en bild av en normaliseringsprocess, av en an-

passning som bygger på vad Michel Foucault kallar ”normens makt”, som iscensätts

i socialt samspel och som fungerar till exempel genom jämförelser, differentiering, hi-

erarkisering, förenhetligande och uteslutning.31 Toby L. Ditz skriver om handelsmän i

1700-talets Amerika på ett sätt som illustrerar denna tankegång: ”When correspon-

dents engaged in the harmonious, or, almost as often contentious, exchange of repre-

sentations of self, market, and market-related activities, they were creating and disse-

minating meanings and modes of understanding that would orient their future conduct

and that of orhers. They were producing the cognitive and normative codes that would

contribute to the routinisation and institutionalisation of market practices.”32

Även om Julie Björckegren befann sig inom en helt annan kontext och hade andra

villkor, deltog hon i en process som kan beskrivas i likartade termer. Hon sökte passa

in ett sammanhang som innebar att hon också skapade och spred värderingar. När hon

till exempel kommenterar skvallret om sitt tidigare liv, nyfikna visiter, hur hon själv sö-

ker beskyddande vänner i societeten och så vidare förhåller hon sig till den borgerliga

vittneskrets som genererar normerna. Likaså när hon beskriver hur hon inreder sitt hus

efter ’den goda smakens’ principer, när hon försöker skriva breven som hon vet att

man bör, när hon bearbetar vad som gäller för att bli accepterad. Samtidigt som hon

’lär sig’ är hon medproducent och sprider koderna och de diskursiva praktikerna vi-

dare.

Kommentarer till småstadens seder och vanor, som belyser inslag i den kulturella

processen, ges också flitigt i breven. Ett exempel är denna ögonblicksbild av det so-

ciala livet i Linköping, som också ger prov på hur kvickt och elegant hon kunde

formulera sig:

Nu skall man si man får lite i Sig, ty Klockan är Öfver 12, och då är man
hungri i Linköping, och innan man väl fått mat Smulan i Sig, och bordet
aftagit, så börjas visiterna, Såm di är alldeles galna med her […]. (7 januari
1790)

En glimt av den egna pågående lärprocessen ger denna tvetydiga och självironiska

kommentar som kunde varit en replik hämtad ur ett modernt drama:

Ack! Vet mitt Såcker, jag kan miölka nu, det har jag lärt mig så jag kan dett
så väl, ja... åtminståne bettre än dansa, Jo, jag menar jag är en Snell qwinna.
(21 oktober 1789)

                                                
31 Foucault (1998), sid. 208-216.
32 Ditz (1999), sid. 63.
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Men på vilket vis kunde egentligen den fortgående relationen till Sparre förstås inom

normaliseringsperspektivet? Det verkade något motsägelsefullt. Trots att hennes livs-

situation var helt förändrad genom giftermålet och trots risken för skvaller var hon

fortsatt beroende av honom – ja, hon konstruerade i varje brev en fortsättning av detta

beroende. Uppenbarligen i ett försök att ge relationen en annan mening än den tidigare

hade han också tilldelats en ny roll i breven från Linköping. 1784 riktades breven till

en ”Excellence” ”välgörare” och ”vän” – 1789-91 kallades han också flitigt ”pap-

pa” och andra intimt familjära smeknamn (till exempel, som framgår av citatet ovan,

”såcker”). Också hon hade nya roller i deras relation – ”Fru”, ”fiollig flicka”,

”Narr” med flera. Ett exempel ur ett brevslut, som jag också använt i uppsatsens titel:

[…] Julie, anhåller att få vara innesluten i min nådiga pappas vänskap och
godhet och är så lenge jag lefver med Diupaste vördnad Min nådiga pappas
Uprigtiga och trogna Vän, och fiolliga flicka Julie (14 september 1789)

De växlande officiösa och familjära positioner, som rollgalleriet tydliggör, motsvaras i

brevtexterna av skiftningar i ton och tilltal. Undergivenheten – som ömsom tycks ytligt

konstruerad, ömsom djupt integrerad – står till exempel mot mera självhävdande och

ofta lekfulla sätt att framställa brevsubjektet och hennes anspråk. Viljeanspråken i sig

reste också frågor; både explicit och implicit framställs i dessa brev ständigt behov av

gåvor och tjänster; önskandet framstår rent av som något av en motor i berättelsen.

Mina frågor utgick från dessa iakttagelser, som uppenbart har att göra med maktför-

hållanden mellan personer, men som också kan sättas i samband med social och

kulturell maktförändring i en vidare mening och sist men inte minst med brevformen i

sig och de normer och förväntningar den innebar.
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III. En ”nästan förlorad flickslenga”
och välgörarens makt
– uppväxt och bilder av Ordning i tid av förändring

Vem var brevskriverskan, och hur såg brevens förhistoria ut, biografiskt? Går det att

rekonstruera något av vad brev betydde i den värld där Julie Ekerman växte upp? I det

här kapitlet ska jag sammanfoga och diskutera uppgifter om och beskrivningar av

henne och hennes bakgrund fram till och med 1789, då hon flyttade till Linköping.

Kapitlet anknyter främst till mitt första huvudsyfte, att återge brevskriverskans biografi

och sociokulturella tillhörighet. I det ingår att försöka ringa in ett tankesammanhang

utifrån frågor om makt. För det ändamålet tar jag min utgångspunkt i en tidskrift som

utgavs av hennes mor, Catharina Ahlgren. Eftersom jag också lyfter fram brevskrivar-

kulturen som en viktig del av dessa kvinnors kontext behandlar kapitlet även aspekter

av mitt andra syfte, att diskutera brevskrivarkulturen.

Dopnamnet och smeknamnet

Julie Ekerman föddes 1765, som andra barnet till Catharina Ahlgren och Bengt Edvard

Ekerman.33 Hennes föräldrar kom från Östergötland och hade solid borgerlig bak-

grund i den lokala maktelit som kallades magistratskåren och som bestod av borg-

mästare och andra kungligt utsedda statsrepresentanter.34 Julie Ekermans far slog

dock inte på den banan utan gjorde karriär inom armén. Modern var litterärt begåvad

och enligt de biografiska källorna i hennes samtid en respektingivande person. Hon

beskrivs bland annat som ett Òhärsklystet men snillrikt fruntimmer”.35 Hon ska ha

tjänat vid hovet men påstås i en anteckning av en hovintendent snart ha blivit

”afdankad, för intriger”.36

                                                
33 Namnet stavas i källorna omväxlande Ekerman, Eckerman, Ekermann, men Ekerman överväger,

vilket också är den stavning som betonas i släktartikeln av Bengt Hildebrand i Svenskt biografiskt
lexikon under inseende av K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien utgivet av samfundet
för svenskt biografiskt lexikons utgivande genom Bengt Hildebrand. Tolfte bandet (Stockholm
1949). Se sid. 698f.

34 Släkten Ekerman beskrivs av Hildebrand (1949), sid. 698, som en ”magistratsdynasti”. Bengt
Edvard, född 1728, var son till en borgmästare i Linköping. Catharina Ahlgren, född 1734, var
dotter till häradshövding Anders Ahlgren och Laurentia Juliana Lieungfeldt i Ljung. Uppgiften om
Ahlgren från Margareta Berger: Äntligen ord från Qwinnohopen! Om kvinnopress under 1700-talet
(Stockholm 1984), sid. 53, även bekräftad i många andra källor.

35 Citatet tillskrivs Jonas Apelblad, som var författare och bibliograf, och är här hämtat ur Berger
(1984), sid. 55. Christopher Henrik Braad, som förtecknat östgötars verk, skriver att Catharina
Ahlgren författat “Egne Memoirer Msc deruti hon skall (hafva) hotat att illa afmåla dem som ej
råkat at behaga henne“. Braads uppteckning finns som handskrift på KB, Christopher Henrik Braad:
Ostrogothia Litterata. Bibliografiskt utdrag, avskrift av originalet, sid. 657.

36 Hildebrand (1949), sid. 699 och sid. 707, uppger att Catharina Ahlgren under en tid var kammarfru
hos Lovisa Ulrika. Den tidigaste bevarade texten av Catharina Ahlgren är också en
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Den nyfödda flickan, brevskriverska in spe, döptes till Catharina efter modern och

Juliana efter mormodern, men kom att kallas Julie. Utan att veta varför hon fick detta

smeknamn ser jag en möjlig koppling till huvudpersonen i Jean-Jacques Rousseaus

brevroman Julie ou la nouvelle Héloïse som utkom i Frankrike 1761, fyra år före

hennes födelse.37 Det franska inflytandet var starkt i Sverige under hela 1700-talet,

särskilt i de övre samhällsskikten, och en omtalad roman kan snabbt ha skapat moden

på namngivningens område.38 Vid slutet av seklet nådde romanen breda kretsar i

Sverige. Eva Lis Bjurman påpekar att just Julie ou la nouvelle Héloïse och Madame de

Staëls Corinne fungerade på ett annat sätt än ”vanliga romaner”: ”De båda roma-

nerna hörde till det offentliga samtalet om kärleken och kvinnans roll, de påverkade

och formade, de var som Ulrike Prokop kallar det ‘socialisationsinstanser’. Utdrag ur

båda romanerna förekom såväl i vanlig press som i fruntimmerstidningar.”39

Julie ou la nouvelle Héloïse gestaltar en (för)romantisk kärlekssyn, en emotionell

kärlek som har prägel av naturlag. Julie, som av sin far tvingas gifta sig med en äldre

adelsman, kan aldrig komma över sin lidelsefulla kärlek till sin ungdomskärlek, infor-

mator Saint-Preux. Hon förmår leva sitt liv som god mor och hustru, men älskar i

hemlighet den man som hon inte kan få. Romanen bär inom denna berättelse på ett

helt komplex av idéer om könens ‘naturliga’ olikhet och sociala roller. Den ansågs av

många som ”farlig” och opassande läsning för unga flickor, där fanns ju en bild av

en stark och het inre drift och en hägrande möjlighet att följa sina känslor.40 Var det

framför allt denna upptändande, halvt förbjudna ‘hetta’ som markerades med smek-

namnet, kan vi tänka oss att Catharina Juliana fick sitt smeknamn som vuxen, när hon

blivit en betydligt äldre och mer förfaren mans älskarinna. Carl Sparre, som Julie

Ekerman/Björckegren i sina brev också skulle kalla ”pappa” och betrakta som sin so-

ciala far, kan mycket väl ha varit den som gav henne detta namn som i alla krönikor

blivit en starkare del av hennes identitet än dopnamnet.

Bortsett från dessa spekulationer om ett direkt samband, kan namnlikheten illu-

strera en teori om hur brev och liv samverkade vid tiden. Den fiktiva Julies liv och be-

gär skrev Rousseau genom en roman sammansatt av brev. Trots att Julie Ekerman/-

Björckegren var en verklig, levande kvinna kan också hon förstås som en gestalt vars

                                                                                                                                                       
födelsedagshyllning på franska till Lovisa Ulrika med titeln Au jour de l’illustre naissance de sa
majestee notre adorable reine, le 24 jullet 1764 (Stockholm 1764). Citatet från hovintendent V.
Örnbergs anteckning hämtat från Carl Forsstrand: Sophie Hagman och hennes samtida. Några
anteckningar från det gustavianska Stockholm (Stockholm 1911), sid. 141. Han hänvisar till
Klerckerska genealogiska samlingarna, Kungliga biblioteket.

37 Jean-Jacques Rousseau: Julie, ou la nouvelle Héloïse (Paris 1761)
38 ’Julia’ var under 1700-talet den vanligaste kortformen för Juliana, men från 1765 finns det belagda

exempel på att också ’Julie’ användes, vilket Roland Otterbjörk i Svenska förnamn. Kortfattat
namnlexikon (Stockholm 1994) sätter i samband med Rousseaus roman.

39 Eva Lis Bjurman: Catrines intressanta blekhet. Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven
1750-1830 (Stockholm 1998), sid. 132.

40 Se Bjurman (1998), sid. 37 och sid. 132.
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erfarenheter i hög grad formades av och genom brev och besläktade texter. Brevskri-

vandet utgjorde vid tiden en del av habitus, en disposition för ett sätt att agera; att leva

som en vitter, borgerlig kvinna innebar att skriva brev.41 Brevet som medium var högst

väsentligt för det stora spelet om makt och mening under 1700-talet; ett spel som

ingen i samhället undslapp effekterna av. Genom brev – egna och andras – konstruera-

des viktiga delar av självförståelsen/identiteten, inklusive strategier för att upprätthålla

och/eller förändra personliga relationer. Att ‘skriva in sig’, dana sitt jag genom att

formulera epistolära intentioner i strategiska relationer, var att också i någon mån for-

mas redan av själva mediet, av de historiskt och kulturellt bestämda förväntningar och

krav som brevformen i sig inrymde, förväntningar som bland annat Julie ou la

nouvelle Héloïse bidrog till att sprida.

Brevskrivarkulturen

De personer som förekommer i berättelsen om Julie Ekerman/Björckegrens liv och

brev illustrerar brevpraktikens sociala betydelse på olika nivåer. Alla skrev de brev för

att påverka sina – och andras – liv i den mån det var möjligt, och alla kan också antas

ha formats av sin praktik.

För Carl Sparre, som var hög ämbetsman i staten, ingick brev i en mycket påtaglig

maktutövning. En del av breven till honom finns utgivna i bokform eftersom de ger

nycklar till historiska skeenden i tiden.42 Här möter man brev som undersökning, ut-

redning, förberedelse till politiska utspel. Därtill var Sparre uppenbarligen flitig per-

sonlig brevskrivare och -samlare. Det var adelsmannens blick på sin egen historiska

betydelse som ledde till att även breven från Julie Ekerman/Björckegrens brev bevara-

des.

Om Sparres officiella och halvofficiella brev kan sägas vara en förlängning av den

klassiska, instrumentella brevpraktiken, anknyter fiktiva eller fiktiviserade brev skrivna

av Catharina Ahlgren, Julie Ekerman/Björckegrens mor, framför allt till en tradition

från renässanshumanisterna, till ”sermo” (samtal). Den tidskrift hon utgav 1772-

1773 – till att börja med under titeln Brefwäxling emellan twänne fruntimmer, den ena

i Stockholm och den andra på landet i åtskillige blandade ämnen – består av brev

författade av signaturen Adelaide, främst riktade till olika väninnor, men även till egna

barn och till särskilda personer i läsekretsen.43 I och med att det vän-innerliga tilltalet

är offentliggjort utgör dessa brev också exempel på hur brev kunde användas publi-

                                                
41 Begreppet habitus i Pierre Bourdieus sociala teori är ytterst sammansatt, men kan någorlunda

förklaras som en socialt skapad handlingsdisposition. Se Pierre Bourdieu: Praktiskt förnuft. Bidrag
till en handlingsteori, övers. Gustaf Gimdal och Stefan Jordebrandt (Uddevalla 1999), sid. 18-20.

42 Se Brev till Carl Sparre […] (1942)
43 I många av Adelaides brev finns också andras brev inflätade, ett exempel på hur brev åtminstone i

brevromaner ofta användes i en invecklad kedja av läsningar, tolkningar och argumentationer.
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cistiskt under det sena 1700-talet.44 Inte bara romaner utan även tidskrifter och ny-

hetsblad konstruerades vid denna tid mycket ofta som ”brev till läsaren” eller till nå-

gon speciell adressat men med införstådd adress till en läsande allmänhet, och vanligen

var det just den subjektiva, ‘innerliga’ känslan som betonades i dessa skrifter.45 Det

var dessutom en form som anses ha legat nära till hands för kvinnliga skribenter,

eftersom den var förankrad i deras vardagsliv.46

Den i detta sammanhang viktigaste brevskriverskan, Julie Ekerman/Björckegren

själv, var en – med den tidens mått mätt – bildad kvinna som skrev brev som åtmin-

stone nu för tiden skulle betecknas som privata eftersom de var adresserade till när-

stående personer, släktingar och vänner, och inte avsedda för publicering. Förutom

breven hon skrev till Sparre korresponderade hon med sin mor, sin syster, betydelse-

fulla personer i sin omgivning, vänner i Stockholm – exempelvis med Sergel. Dessa

brevväxlingar nämns i breven till Sparre och är inte, så vitt jag vet, bevarade. Detta

förgängliga öde delar de med de allra flesta personliga brev från alla tider, vilket för-

stås är en förklaring till att de personliga brevväxlingarnas betydelse som litterär och

social praktik har tenderat att underskattas.47

Jag ska strax återkomma till vissa innehåll i Catharina Ahlgrens tidskrift som kan

ge infallsvinklar till tidsandan, till några sätt att tänka kring brev och makt, och jag

kommer att hävda att moderns och dotterns sätt att framträda i brev har viktiga berör-

ingspunkter. Det handlar dock mer om texters släktskap och om kvinnors gemen-

samma underordning än om deras eget blodsband. Men låt mig dessförinnan rekon-

struera det lilla som går att veta om Julie Ekermans uppväxt med denna skrivande mor.

                                                
44 [Ahlgren, Catharina]: Brefwäxling emellan twänne fruntimmer, den ena i Stockholm och den andra

på landet i åtskillige blandade ämnen (Stockholm 1772), [Ahlgren, Catharina]: Brefwäxling emellan
Adelaide och någre wittre snillen, i omwäxlande ämnen. Andra delen (Stockholm 1773a); [Ahlgren,
Catharina]: Fortsättning af Adelaides brefwäxling, angående fru Windhams historia. Tredje delen
(Stockholm 1773b). När jag fortsättningsvis talar om utgivningen som helhet benämner jag den
enbart Brefwäxling…

45 I Brefwäxling... ingår även dikter och tankespel (betraktelser) och en följetongsroman med titeln
”Det olyckliga fruntimret eller Elisabeth Windhams bedröfweliga öden”. Den, som framför allt
dominerar den tredje delen Fortsättning af Adelaides brefwäxling, angående fru Windhams historia,
uppges vara översatt från franska.

46 De kvinnor som framträdde offentligt under 1700-talets sista decennier talade om och i legitimitet
av sin livserfarenhet, snarare än boklig lärdom, och de litterära former som användes – dagböcker,
självbiografier och brev – låg nära vardagserfarenheterna. Se Anne-Marie Mai: ”Den förklädda
sanningen. 1700-talets litterära iscensättning av kvinnor”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria 1. I
Guds namn (Höganäs 1993), sid. 350-356

47 Bjurman (1998) som skriver om unga kvinnor 1750-1830 uppmärksammar (sid. 58) att
”[b]revskrivandet var ett viktigt redskap i sökandet och uttryckandet av det egna jaget. Få har
tryckts, därför tenderar vi att underskatta denna viktiga uttrycksform, som många kvinnor ägnade
sig åt”. Enligt Ylva Hasselberg som studerat en stor svensk brevsamling från 1810 var
brevskrivandet i den borgerliga medelklassen flitigt till den grad att det framstår som ”nästan
löjligt”. Både män och kvinnor tillbringade den bästa tiden av dagen med att skriva brev även om de
inte hade något särskilt ärende att kommunicera. Se Ylva Hasselberg: ”Letters, social networks and
the embedded economy in Sweden: some remarks on the Swedish bourgeoisie, 1800-1850” i
Rebecca Earle (red.): Epistolary Selves. Letters and Letter-Writers, 1600-1945 (Aldershot 1999),
sid. 95-107, särskilt sid. 103.
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Moderns ”egenheter” och döttrarnas öden

Jag har redan nämnt att biografer från Catharina Ahlgrens samtid omnämner henne

med respektfull skepsis, och betonar hennes särdrag. Hos flera senare biografer, som

behandlar både moderns och döttrarnas liv, tenderar författarskapet att fungera som en

delförklaring till en olycklig utveckling för familjen. När Carl Forsstrand beskriver

varför ”familjen sjönk på den sociala skalan” räknar han Ahlgrens ”egenhet” att

tillhöra ”1750-1770-talens litterära fruntimmersvärld” som en klargörande faktor.

Den blir, tillsammans med skilsmässan och ”mannens vidlyftiga lefnadssätt”, orsaks-

förklaring till att döttrarna ”fastän de efter allt att döma hade åtnjutit en god uppfost-

ran, tidigt kommo på villovägar och, fastän ej officiellt, hamnade bland den klass frun-

timmer, som […] omtalats med beteckningen ‘mamseller af den bättre sorten’”.48

Bengt Hildebrand bygger uppenbarligen vidare på Forsstrands tolkning när han inle-

der sin text om Beata Ekerman med att hon och Julie Ekerman ”tillhörde den gustavi-

anska tidens lätta garde” och sammanfattar deras uppväxtvillkor med orden: ”Hem-

met var […] olyckligt. Fadern förde ett vidlyftigt levnadssätt, modern var egen, eko-

nomin dålig och så småningom skildes föräldrarna, varpå båda gifte om sig.”49

Om dessa beskrivningar och tolkningar är riktiga eller ej får stå öppet, men jag anar

att de bygger på ett sätt att tänka som var helt främmande för dem det handlade om. I

Julie Ekerman/Björckegrens egna sparsamma kommentarer om barndomen i breven

till Sparre skymtar nyckfullhet och nöd – ”den nöd i hvilken jag i mina barna år varit”

(13 juni 1791) – men inget spår av familjepsykologi eller andra förklaringsmodeller,

inte heller några fakta om vad som egentligen inträffade.

Dem hittar man emellertid i andra källor. Föräldrarna skildes redan 1768, när Julie

Ekerman var tre år.50 Samma år födde Catharina Ahlgren en son, Christopher, och året

därpå ytterligare en, Bengt Gustaf. Pojkarna, som båda hade efternamnet Ekerman,

uppges vara helsyskon till Julie och Beata, men Bengt Edvard Ekerman förnekade fa-

derskapet åtminstone till Christopher.51 Besvärliga år tycks ha följt för mor och barn. I

mantalslängden för Maria Magdalena församling i Stockholm, kvarteret Wes-

tergöthland 1770 antecknas varför man inte tar ut skatt av hushållet: “Ryttmästaren

                                                
48 Se Forsstrand (1911), sid. 140. Hos Ernst E. Areen, som hänvisar till Forsstrand som källa,

beskrivs Catharina Ahlgren i ännu grällare färger som ”en egendomlig kvinna som fuskade med
skriftställeri och tillhörde Hedvig Charlotta Nordenflychts krets av litterära blåstrumpor”, något
som antas ha bidragit till ”sorgliga familjeförhållanden” och till att Beata tidigt lämnade hemmet.
Se Ernst Erik Areen: ”Vem hon var. Ett Wertmüllerporträtts historia”, i Ord & Bild Illustrerad
månadsskrift 1919 utgiven av Karl Wåhlin, Tjugoåttonde årgången, sid. 197-205, citatet från sid.
199.

49 Se Hildebrand (1949), sid. 707.
50 Se Berger (1984), sid. 53.
51 Att Bengt Gustaf Ekerman var född 1769 och helbroder till Julie och Beata uppges i

bouppteckningen för Beata Ahlgren, som Forsstrand (1911), sid. 166, beskriver. Konflikten kring
faderskapet när det gäller Christopher kan utläsas i handlingar i RA, Börstorpssamlingen, E: 3051
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Eckermans fru Catharina Ahlgren, 2 söner och 2 döttrar uti fattigt tillstånd. Hon är

skild wid sin man, boende uti Östergiötland.“52

Trots fattigdom och svårigheter fick Julie Ekerman och hennes syskon uppenbar-

ligen en god grund att stå på kunskapsmässigt. Flickorna lärde sig exempelvis att tala

och skriva franska, och särskilt Beata Ekermans litterära intresse är väl dokumente-

rat.53 Man kan alltså anta att förhållandena skiftade så att det åtminstone periodvis

fanns utrymme för studier och vitterhet. Det antagandet stöds av att modern var i gång

med intensiv publicistisk verksamhet bara några år efter det att den sorgliga fattig-

domsstatusen konstaterats i mantalslängden. Det kunde knappast en utfattig ensam

mor göra. 1772 utkom Abrahams bepröfwelse, översatt från tyska av Catharina Ahl-

gren.54 Under samma år och det följande gav hon även, under signaturen Adelaide, ut

Brefwäxling...55 Tidskriften utkom med tre nummer i veckan och såldes ”uti Stolpes

boklåda, i Stora Kyrkobrinken, bredewid gamla Banquen, för sex öre K:mynt Num-

mern”.56 Eventuellt var hon dessutom inblandad i utgivningen av några andra tid-

skrifter under dessa år.57

Brevet som själsförbättrare

Vad är det då för ledtrådar Brefwäxling… kan ge till tidens tankar om brev och makt?

Som jag redan varit inne på är valet av form intressant som ett tidstypiskt publicistiskt

fenomen och den kanaliserar också innehåll som känns igen från samtidens moraliska

diskussioner. Genom Adelaide och de andra brevburna rösterna i tidskriften tar för-

fattarinnan upp sådant som dygd, välgörenhet, uppfostran, bildning och förhållandet

mellan kvinnor och män. Framför allt idealiseras vänskapen mellan kvinnor.58

Adelaides feministiska inriktning står inte att ta miste på, även om den inte är av för

tiden radikalaste slag. Den tendens som formuleras kan närmast beskrivas som ett

moraliskt bildningsideal; att arbeta på sin själsliga förbättring.59

                                                
52 SSA, Mantalslängd Stockholm 1770 Maria Inre. Kvarteret ligger intill Götgatan, troligen

Götgatsbacken, huset är nr 75. 1770 var f.ö. ett missväxtår, då matbristen och fattigdomen var
djupare än vanligt.

53 Se t.ex. Forsstrand (1911), sid. 168, jfr även Berger (1984), sid. 57.
54 Översättaren till Christoph Martin Wieland: Abrahams bepröfwelse (Stockholm 1772) är anonym,

men uppges i Libris vara Catharina Ahlgren.
55 [Ahlgren] (1772), (1773a-b)
56 [Ahlgren] (1772), sid. 28.
57 Se Ruth Nilsson: Kvinnosyn i Sverige. Från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren (Lund

1973), sid. 271f, resp. Berger (1984), sid. 33f,
58 Intimiteten i tidskriftens väninnebrev lyfts fram av Lisbeth Larsson: ”Min kiära Syster och

oförlikneliga Wän! Om 1700-talets svenska press och dess fruntimmerstidskrifter” i Nordisk
kvinnolitteraturhistoria 1. I Guds namn (Höganäs 1993), sid. 427-439.

59 Nilsson (1973), sid. 271-277, diskuterar Adelaides-Catharina Ahlgrens emancipatoriska hållning i
förhållande till Nordenflychts. Hon menar (sid. 275) att Adelaide stannar vid ”en kravlös
kvinnovänlighet med uppskattning av bildade och förfinade kvinnor och vilja att allmänt höja
kvinnokönets anseende” och därmed är "mindre feministisk" än Nordenflycht.
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Brevet i sig är hos Catharina Ahlgren på ett påtagligt sätt knutet till denna själsfor-

mering. Kommunikationsformen framställs, med Adelaides ord, som en känslomässig

potential som ger tröst och njutning.

Min utwalda Wän! Ehuru jag nyss bortsände mit bref, skrifwer jag likwäl
ständigt, til dess påsten går härnäst; mit enda soulagement är min fjäder;
skild ifrån mit hjertas ömmaste och wärdigaste föremål, har jag til lindring
fått tycke för skrifwa.... Af alla Konstnärer prisar jag ingen så högt, som
den hwilken upfunnit skrifkonsten... O! hwilken ljuflighet at därigenom
kunna språka med en frånwarande wän!60

Brev i en funktion för självfostran, för ett inre känslomässigt präglat jag och som pre-

sentation av föredömliga modeller framträder således starkt i tidskriften. Denna typ av

självreflexiv beskrivning var en del av en kulturell diskurs, som vid tiden skapade makt

åt det personliga brevet, samtidigt som den utgick från (och bidrog till) att möj-

ligheterna till brevutbyte gradvis ökade. Jag ska vidareutveckla den tanken i nästa ka-

pitel. Förutom denna idealisering framträder i Adelaides brev dessutom ett par olika

förhållningssätt till makten som ordning, som jag vill uppmärksamma därför att de

tycks bilda en analogi till något centralt och problematiskt i Julie Ekerman/Björcke-

grens brevframträdande. Det handlar i båda fall om skiftande makt/underordnings-

diskurser som verkar vara motstridiga, som om de befann sig i två skilda paradigm,

men som kan förklaras av kulturella processer i tiden.61

Tacksägelsen till välgöraren

Den ena förhållningssättet kan lämpligen kallas underordning under faderns/välgö-

rarens makt. Det framträder starkt i det första numret/brevet av Brefwäxling…, där

Adelaide berättar för sin väninna att hon hjälpts ur djup fattigdom av en okänd, adlig

välgörare.62 Beskrivningen av och tacksamheten till denne gestalt, som tilldelas mång-

bottnade faderliga konnotationer, återkommer i flera av de följande breven.63 Författar-

avsikten är knappast att vara parodisk även om det kan låta så i våra öron: ”Ack om

jag finge kalla honom min Far! kasta mig för hans fötter! omfamna hans knän, och

                                                
60 [Ahlgren] (1772), sid. 5.
61 Jag vill betona att jag inte gjort någon ingående analys av tidskriften som helhet utan här framför

allt beskriver några iakttagelser som belyser mönster som återkommer i Julie
Ekerman/Björckegrens brev.

62 [Ahlgren] (1772), sid. 2-4.
63 Berger (1984), sid. 53, antar att skildringen av välgöraren och lyftet ur fattigdomen beskriver

författarinnans egen situation. Så kan det naturligtvis vara, det verkar ju stämma med den förändring
av levnadsvillkor som Ahlgren tycks ha upplevt åren 1770 till 1772. Å andra sidan är tidskriften
påfallande litterärt konstruerad, tilltalet är rollpräglat, och det förefaller över huvud taget inte över-
tygande att läsa den biografiskt på det sätt som Berger gör, då hon (t.ex. sid. 55) hävdar att Adelaide
är identisk med Ahlgren.
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med mina små barn, wälsigna hans fotspår!”64 I det följande resonemanget visar sig

denna självutplånande tacksamhet vara en sorts garanti även för välgörarens överlev-

nad. Liksom hans välgärningar räddat hennes tillvaro, håller hennes tacksamhet honom

vid liv och det i generationer framöver:

[…] mina böner [skola] uppehålla hans lif, mina barns tårar skola wattna
hans fotspår med wälsignelse.... […] den, som gjordt mig godt, skall blifwa
wördad af mig, efter mig, af mine barn, och af barnabarn; dess minne skall
aldrig förgås, så länge någon af oss äro qware på jorden...65

Adelaides underdånighet understyrks ytterligare när fadersfiguren själv några tid-

skriftsnummer senare i ett inflikat brev får ta till orda. Hans perspektiv är tydligt be-

släktat med ”den högstes”. Den patriarkala blicken tycks vara samtidigt välgörarens

egen och en förlängning av Guds blick riktad mot Adelaide, när han ser in i hennes

goda hjärta och lovar henne belöning för hennes familjära omsorger:

Ja, min Fru, war öfwertygad at det öga, som ransakar Edert hjertas grund,
förlorar Eder icke ur ögnasikte, och bedrager aldrig Edert hopp; utan tilre-
der Eder en större glädje, än Edra olyckor hafwa warit bittra. Fortfaren alle-
nast at tänka som I hitintils hafwen gjordt: Fäll intet modet; haf mera om-
sorg för Eder hälsa, bibehåll Eder för Edra barn, och Edra wänner, och öf-
werlämnen Eder til den ömma omsorg I ären både barn och wänner skyl-
dig.66

Den allseende fadern

Förhållningssättet till välgöraren pockar på förklaring, särskilt eftersom Catharina

Ahlgren var en kritisk person, en av få kvinnor vid tiden som i offentligheten kritise-

rade orättvisorna mellan könen. Hur går hennes omvittnade ”härsklystnad” ihop med

detta självutplånande synsätt?

Förklaringen blir samtidigt biografisk och kulturell. Ahlgren hade när texten publi-

cerades, vid 38 års ålder, upplevt en burgen uppväxt, ett misslyckat äktenskap, en

smula hovliv, och hur det var att som ensam mor i Stockholms slum ha fyra minder-

åriga barn att ta hand om. Hon var välbekant med 1700-talssamhällets enorma skill-

nader i levnadsvillkor och kände till med vilken nyckfullhet förhållanden kunde änd-

ras. Oftast var fjäsk och undergivenhet – att vädja till borgerlig filantropi och/eller

aristokratisk välvilja – den enda möjligheten för de fattiga att försöka förbättra sina

levnadsomständigheter. I arkiven finns mängder av böneskrifter, där utblottade

människor förklarar sin tacksamhet för att få lite pension eller understöd från någon

                                                
64 [Ahlgren] (1772), sid. 4.
65 [Ahlgren] (1772), sid. 4.
66 [Ahlgren] (1772), sid. 11.
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som stod högre på makt- och rikedomsskalan. Man kan tänka sig att det var som ett

slags lotteri, där de flesta underdånighetsförklaringar var nitar, men som någon gång

gav utdelning långt utöver det förväntade. Identitetsbyten var inte bara något som

försiggick på maskerader. Det hände att personer som hade möjligheten, till exempel

greve Carl Sparre, genom spontana infall lyfte upp människor ur misären och ordnade

drägliga levnadsförhållanden för dem.67

Var förhållningssättet således del av en inlärd retorik som inte var djupt förankrad i

medvetandet, utan ett medvetet påtvingat fjäskande? Ja, kanske till viss del. Men fram-

för allt var förhållandet till välgöraren del av en aristokratisk/feodal ordning, som fort-

farande var socialt verksam. Den tankefigur som Elizabeth Heckendorn Cook be-

nämner den omnivoyante symboliske fadern – en föreställd fadersgestalt som ”ser

allt”, som skapar och garanterar livet, språket och staten – genomsyrade ännu i hög

grad 1700-talsmänniskornas värld.68 I Per-Johan Ödmans terminologi kallas en

motsvarande tankefigur ”dualism” och karaktäriseras av bland annat konformism,

lydnad och en ”herre-slav-pedagogik”.69 Dualismen var framför allt 1600-talets

kännetecken, men mentalitetens omformningsprocesser är tröga: ”även om vetenskap,

litteratur och även religion påverkades starkt av upplysningsandan, behöll traditionen

ett fast grepp över själarna […] en bra bit in på 1800-talet”, skriver han.70

Den höll förmodligen ett särskilt starkt grepp över kvinnorna, som var underord-

nade herrar på alla nivåer – från Gud till den egne maken. Religionen och dess abso-

luta krav på underdånighet under den himmelske fadern utgjorde en modell också för

de sociala relationerna.71 Om det vittnar bland annat de självbiografier som kvinnor

inom den herrnhutiska rörelsen skrev. Att föreställningen om den stränge och dö-

mande fadern starkt präglar dessa framställningar har Eva Hættner Aurelius visat.72

Tanken om fadersmakten och underordningens nödvändighet omfattade såväl kvin-

nornas beskrivningar av egna fäder som präster och Gud fader. Särskilt intressant i

detta sammanhang är att de ord och bilder som Catharina Ahlgren använde i citaten
                                                
67 En sådan berättelse där Sparre agerar hjälte och räddande ängel kan läsas i Biographiskt Lexicon

öfver Namnkunnige Svenska män. Femtonde bandet (Uppsala 1848), sid. 119f.
68 Tanken och begreppet ”omnivoyance” används bland annat av Elizabeth Heckendorn Cook:

Epistolary bodies. Gender and genre in the eigteenth-century republic of letters (Stanford 1996), sid.
34. Faderns position och den allseende blicken motsvarades av ”oculocentrism” – att alla underså-
tars blickar riktades mot Honom, som ytterst representerades av kungen eller Gud. Denna
hovkulturens mentala struktur gestaltades och vidarebefordrades i de språkliga konventionerna, men
också exempelvis i arkitekturen, med Versailles som det främsta exemplet. Se sid. 45 i samma
bok.

69 Se Per-Johan Ödman: Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria, del I-II
(Stockholm 1995), sid. 414.

70 Se Ödman (1995), sid. 301.
71 Se Barbro Bergner: ”Dygden som levnadskonst. Kvinnliga dygdeideal under stormaktstiden”, i Eva

Österberg (red): Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens Sverige (Lund 1997), sid. 71-
124.

72 Se Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till
Fredrika Bremer (Lund 1996).
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ovan nära nog sammanfaller med stycken ur ett par av de självbiografier som Hættner

Aurelius citerar. I en av dem, skriven av tjänsteflickan Helena Tengroth (1724-1805),

heter det: ”derpå geck jag hem, föll till Frälsarens fötter, och med många tårar utgöt

för Honom mitt hela hjerta […] då trädde min trofasta Själa wän mig för hjertat i Sin

blodiga Martergestalt och skjänkte mig Ny Nåd och förlåtelse”.73 Jämför detta med

Catharina Ahlgrens framställning där Adelaide önskar kasta sig inför välgörarens

fötter, låta vattna och välsigna hans fotspår med sina barns tårar och som efter denna

förklaring också får nåd och förlåtelse i form av bekräftelse från det ”öga, som ran-

sakar Edert hjertas grund”. Fadern/Herrens allseende förmåga är även starkt närva-

rande i självbiografierna, till exempel formulerat som ”en Gud, som alt ser och döm-

mer, och ser in i de fördoldaste vrår”.74 Även om de religiösa referenserna är bort-

skalade hos Catharina Ahlgren, är det samma sorts totala undergivenhet under en

himmelskt upphöjd fadersfigur som framträder och som kommer att synas också i

dotterns brev till sin välgörare. Det handlar av allt att döma om tidens schabloner för

tänkandet, om innötta förhållningssätt. Undergivenheten som Ahlgren formulerade ge-

nom Adelaide kan förstås som en handlingsdisposition som förmodligen var så djupt

förankrad att den över huvud taget inte var reflekterad; den var en del av livsvärlden, av

det ‘självklara’. Samtidigt innebar upplysningsprojektet och tanken om medborgerlig-

het att den aristokratiska ordningen hade börjat omformuleras. Jämfört med den bild

som Hættner Aurelius ger av fadermakten uppvisar den fadersgestalt Catharina

Ahlgren frammanar också borgerligt präglade drag: Han är en ovanifrånbetraktare (en

gudomlig och/eller mänsklig patriark) som ser till det inre i människan, som inte

kräver lydnad mot sig själv utan pliktuppfyllelse i samhället – ”den ömma omsorg I

ären både barn och wänner skyldig”. ”Nya tankar tvingas […] nästan alltid att sam-

sas med gamla strukturer, som är fast etablerade i människans medvetande och som

dessutom på ett naturligt sätt hänger ihop med praktiken, handlingsvärlden”, konstate-

rar Ödman.75 Kanske kan Ahlgrens välgörarkonstruktion sägas bära en del av den nya

tidens ideal, men hans absoluta makt och framför allt förhållningssättet till honom ger

bilden av relationen herre/undersåte.

Moderns makt och den nya intersubjektiviteten

Om välgöraren och den allseende fadersfiguren representerar ett äldre, förmodligen

ännu djupt förankrat, sätt att erfara makt som självutplånande underordning, tycks

Catharina Ahlgrens gestaltning av kvinnors relationer stå för en annan och domine-

rande inställning till det sociala varat. Ömma, sentimentala, idealiserade väninneför-

hållanden framträder i huvuddelen av tidskriften och är därmed avsevärt mycket tyd-
                                                
73 Se Hættner Aurelius (1996), sid. 397.
74 Se Hættner Aurelius (1996), sid. 248.
75 Se Ödman (1995), sid. 305.
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ligare framskrivna än relationen till välgöraren, som förekommer enbart i de första

numren. Beskrivningarna av kvinnor förefaller i hög grad vara menade som fostrande

ideal. Särskilt intressanta ur mitt perspektiv är ett par av breven i Brefwäxling emellan

Adelaide och någre vittre snillen, tillägnade ”Min kära Doter”. De innehåller råd om

hur flickan, som sägs vara 14 år, bör odla sina dygder och förhålla sig till Gud, män,

rikedom, fattigdom och förnuft.76 Här framgår, både på grund av de faktiska utsagorna

och det laddade bildspråket kring blicken, att texten befinner sig i en referensram där

legitimiteten i talet inte hämtas från en fadersgestalts auktoritet utan från föreställ-

ningar om den uppfostrande, socialt vaksamma modern. Visserligen är det främst Gud

som ska vördas, enligt texten, men gudsbilden är uppbyggd utifrån en borgerlig fa-

miljemodell med modern i centrum. Inledningsvis får vi veta att ”Ingen ting är så na-

turligt, och så ömt, som kärleken emellan Föräldrar och Barn. Gud sjelf liknar sig ofta

wid en Mor […]”.77 Hur blicken som kontrollinstrument fungerar inom ett sådant

tankesammanhang framgår av en passus som avslutar råden till dottern. Det fostrande

betraktandet är av intersubjektiv, social karaktär:

Jag hade aldrig låtit dessa tankar komma ibland mina allmänna papper, om
jag icke funnit, det du derigenom blir lika som mera nödsakad att efterfölja
dem: Ty alla de som läsa mitt bref til dig, blifwa witnen emot dig, om du
efter min död, igenom en contraire lefnads art, wanhedrar dig sjelf. De se
härutaf, at råd och förmaningar icke har felats dig, de se at jag gjordt min
skyldighet, mit samwete är lättadt, jag har icke igenom wårdslös upfostran
warit dertil skulden. 78

På samma sätt som den faderligt-gudomliga blick som ovanifrån, genom välgöraren,

kan ”ransaka hjertat” har den sociala kretsen en sorts vittnesfunktion som kan döma

eller bekräfta den enskilda människan. Men denna moraliska makt har annan grund,

den är inte absolut och ovanifrånkommande utan socialt utspridd, och den legitimeras

av att vara gemensam. Dess verkningskraft finns i medborgaranda, ömsesidig kontroll

byggd på samhällelig konsensus och borgerlig fostran genom modern.79 Detta är en

                                                
76 [Ahlgren] (1773a), sid. 73-80.
77 [Ahlgren] (1773a), sid. 73.
78 [Ahlgren] (1773a), sid. 80.
79 Även det sociala livet i stort påkallar råd om ”eftertancka och försigtighet”. Människorna är enligt

Adelaide nämligen inte lika goda som Gud, som kan överse med ens misstag så länge man har ett
gott hjärta. Hennes råd handlar om att sky klassiska synder som fåfänglighet, lättja och högfärd,
men också om hur man bäst brukar sin makt som mor och matmor. Det är i båda fallen en hög
grad av mildhet som rekommenderas. Här verkar hon – eftersom förhållandet till tjänstefolket
betonas mer än det till egna barn – i sina tankar vara mer inriktad på den gamla familjen,
storhushållet, än på den borgerliga familjen. Hon säger kortfattat att om dottern blir mor ska hon
vara ”icke alt för sträng; icke alt för klemig” och att barnen bör agas ”mera med ord än med ris”
(sid. 78). Med större eftertryck uppmanas dottern att, i fall hon skulle bli matmoder, bruka insikt
och känslighet, och att därigenom söka vinna tjänstefolkets kärlek, för de ”äro nog olyckliga förut”
(sid. 78-79).
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bild av vad Foucalt kallar den normaliserande sanktionen, som iscensätts av upplysta

själar.80 Förhållningssättet skulle kunna kallas anpassning genom vittnenas makt.

Mönster lagda på varandra

Å ena sidan tacksam undergivenhet under den absolute välgöraren/fadern, å den andra

noggrann och genomtänkt anpassning till det sociala livet. Två bilder av social makt

som i Catharina Ahlgrens text framträder i olika sammanhang, i Adelaides samtal med

välgöraren respektive med dottern, men som vid närmare granskning också har berör-

ingspunkter, beblandas med varandra. När välgöraren/den allseende fadern bär fram

familjära ideal och Gud framträder som en mor, anar man något av den process som

var kulturellt verksam vid tiden, då en aristokratisk/feodal ordning var i upplösning och

en borgerlig höll på att formuleras. Kulturella förändringar innebär som bekant inte

tydliga övergångar eller linjär ‘utveckling’ utan snarare långvarig beblandning av

tanke- och handlingsmönster. Om man föreställer sig tankefigurerna som mönster

lagda på varandra, likt transparanta bilder, kan man ana deras simultana och samver-

kande karaktär, där patriarken kan se genom det borgerliga vittnet och vice versa.

Jag vill inte påstå att de två bilderna av maktens ordning förmår beskriva den kultu-

rella omstöpningsprocessen under 1700-talet, den var oändligt komplex, motsägelse-

full och svårfångad. Däremot att förhållningssätten var socialt verksamma inom olika

diskurser vid denna tid, och i förändring. Dessa innehåll, de två sammanglidande sät-

ten att tala om makt, blir längre fram i uppsatsen analytiska redskap för att frilägga

mönster i Julie Ekerman/Björckegrens brev. Innan jag går vidare vill jag därför helt

kort anknyta dem till två diskussioner om kvinnors skrivtraditioner och ställning. Det

finns en teori om att kvinnors brevskrivande kan ha präglats av det religiösa samtalet

med Gud, som bland annat gestaltades i de religiösa självbiografier som jag nyss be-

rört. Kvinnors förmodade smidigare anpassning till 1700-talets nya brevideal – samtal

med en vän, öppenhjärtigheten – kan ha byggt på förankring i denna bönetradition.81

Även om Guds/fadersmakten i självbiografierna främst framträdde som en dömande

instans, bär den kristna traditionen även inom sig bilden av Gud som en vän. Båda

dessa aspekter anses ha satt spår i sättet att skriva olika sorters ”journal intime”, som

dagböcker, brev och självbiografier.82 Sett utifrån den bakgrunden får Catharina Ahl-

grens bilder och särskilt deras sammanglidning just i brevform särskild relevans: å ena

sidan Ordningen sedd som en far, som antas kräva undergivenhet för att utdela nåd, å

                                                
80 Se Foucault (1998), särskilt sid. 208ff.
81 Sekulariseringen av det vänskapliga samtalet med Gud och dess förhållande till ”den upplysta

dikten” behandlas av Birgit Neumann: ”Om förtroliga samtal – med den gudomlige Vännen, med
vänner utanför 'stora werlden' samt med läsaren som en vän”, i Valborg Lindgärde och Elisabeth
Mansén: Ljuva möten och ömma samtal. Om kärlek och vänskap på 1700-talet (Stockholm 1999),
sid. 163-196.

82 Se Sjöblad (1997), sid. 70.
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andra sidan sedd som en vän, som man är förtrolig med, bekänner inför, men som

också representerar Ordning i form av ett korrigerande vittne. Tilltal ur en och samma

religiösa tradition som under 1700-talet möts och bearbetas i brev adresserade till jor-

diska fäder och vänner.

Den andra väl kända förhållande som det finns skäl att påminna om här är att det

medborgerliga samhället framför allt skapade nya friheter och rättigheter för män. För

kvinnor innebar inte framväxten av det borgerliga samhället en tydlig övergång från ett

normativt sammanhang till ett annat. Visserligen minskade mannens auktoritet inom

hushållet genom den ökande sociala kontrollen, men å andra sidan kan man också

säga att den feodala underordningen för de borgerliga kvinnornas del förlängdes

genom familjeinstitutionen. Med de metaforer jag har lyft fram kan man säga att

anpassningen genom vittnenas makt således innebar att den patriarkala blicken fort-

satte att verka i nya former i den borgerliga kontexten, både genom familjeöverhuvudet

och genom vittneskretsen, som förutsatte kvinnors inordning i ett familjesystem av

denna karaktär.

Turbulenta år

Jag ska återvända till de uppgifter som arkiv, brev och andra källor lämnar om Julie

Ekerman. De har som framgått funnits få uppgifter specifikt om henne när det gällt

barndomsåren, men det står i alla fall klart att det inte var någon odelat trygg tillvaro

hon växte upp i. Den bilden accentueras än mer, när det gäller ungdomstiden.

Modern lämnade oförklarligt familjen. Berger påpekar att hon redan kring 1775

tycks ha ‘försvunnit’ i den meningen att det inte längre finns några myndighetsno-

teringar om henne.83 Perioden som tidningsutgivare var då över och hon hade också

hunnit med att genomleva ett kort och stormigt andra äktenskap med en boktryckare,

Anders Bark. Julie, som bör ha varit i tioårsåldern när modern försvann, befann sig

möjligen under tidiga tonår i faderns nya familj. Han var omgift och hade två nya barn.

Forsstrand antar att orsaken till att systrarna tidigt flyttade till egen bostad var att de

inte trivdes i faderns nya familj.84 Beata Ekerman, som av allt att döma var begåvad

och orädd av sig, inledde redan som 16-årig en brådmogen karriär vid ”hovspektak-

lerne”, närmare bestämt i Stenborgs teatertrupp. Efter misslyckade försök i baletten

och i kören hjälpte kungen personligen henne till en skådespelarroll. Två år senare var

hon fast anställd vid Kungliga teatern och verkar ha haft erkända framgångar.85

                                                
83 Det finns enligt Berger (1984), sid. 57, uppgifter om att hon befann sig i Åbo. Hon hänvisar till

bouppteckningen för Beata Charlotta 1790 där det bl.a. står att“[m]odern, fru Catharina Ahlgren
som nu förmenas wara gift med en boktryckare wid namn Anders Barck och skal hon efter berättelse
wara wistandes i Åbo...“. Även Forsstrand (1911) tycks bygga sina antaganden på denna
bouppteckning. Berger uppger att hon har sökt i Åbo landsarkiv men inte hittat några uppgifter.

84 Forsstrand (1911), sid. 141f.
85 Forsstrand (1911), sid. 142ff, även Hildebrand (1949), sid. 708.
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1780, då Julie Ekerman var 15 år, hade hon enligt mantalslängden anslutit sig till

sin syster i Klarakvarteren. Systrarna bodde i kvarteret Elefanten tillsammans med en

piga.86 Forsstrand har felaktigt tolkat en uppgift i mantalslängden som att de båda

unga kvinnorna vid tiden hade var sin son, något som fortplantat sig till Hildebrands

artikel i Svenskt biografiskt lexikon.87 I själva verket anges i längden två streck i ko-

lumnen för döttrar över 15 år och syftar följaktligen på systrarna Ekerman själva.

Men redan året efter, 1781, födde Beata Ekerman verkligen ett barn, en dotter som

dog strax efter födseln. Det var av allt att döma kungens bror, Hertig Carl, som var fa-

dern. Han hade 1780 kontrakterat henne som ”hålldam”. Förbindelsen, som är väl

dokumenterad av hovkrönikörerna, var mycket turbulent och illa sedd.88 Efter ungefär

ett år, när hertigen ville ha omväxling, avpolletterades Beata Ekerman och då passade

Gustaf III personligen på att köra bort henne. Hon ”förvisades från hovet”, som det

brukade heta, och därmed även från teatern. Kungen försökte till och med få henne

inspärrad på spinnhuset med hänvisning till att hon själv skulle dödat sitt spädbarn.89

Beskyllningen motbevisades, men Beata Ekerman gav sig hastigt iväg till Paris där hon

lär ha fört en ”äventyrlig tillvaro” i några år.90

Libertinen och ämbetsmannen Sparre

Kvar i Stockholm efter detta rabalder fanns ”en liten fattig, näsvis, och nästan förlorad

flickslenga”, som Julie Ekerman åtta år senare skulle beskriva sig själv.91 Denna

formulering, som är en av de få där hon retrospektivt anknyter till sin uppväxt, ingår i

ett tack till den ”välgörare” som just vid denna tid, troligen 1782, tog den 17-åriga

”flickslengan” som sin skyddsling. Hon skrevs in i greve Carl Sparres stora hushåll

                                                
86 SSA, Mantalslängd 1780, Klara nedre
87 Forsstrand (1911), sid. 142, resp. Hildebrand (1949), sid. 707.
88 Se till exempel Fredrik Axel von Fersen: Riksrådet och fältmarskalken m.m. grefve Fredrik Axel

von Fersens historiska skrifter utgivna af R. M. Klinckowström, del 4 (Stockholm 1869), sid.
191, och Gustaf Johan Ehrensvärd: Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof, utgivna af E.V.
Montan, del 1 (Stockholm 1877), sid. 316f, 330f, 398f, och del 2 (Stockholm 1878), sid. 116f,
244f.

89 Kungen beskyllde Beata Ekerman för att ha tagit livet av det spädbarn, som fötts till följd av
förbindelsen med Hertig Carl. Enligt Fersen kom då överståthållare Carl Sparre ut till
Drottningholm och vederlade beskyllningarna, bland annat med ett läkarintyg om att Beatas späda
dotter dött en naturlig död. Med hänvisning till en rad argument om den moderna statens rätts-
principer lät han kungen förstå att överståthållarens uppdrag var att skydda medborgarna mot
övergrepp, inte att verkställa sådana. När kungen ändå inte tycktes vilja tänka om förklarade Sparre
helt enkelt att han inte på några villkor tänkte medverka, och hela historien lade sig. ”Kungen närde
ett oförsonligt hat till mamsell Ekerman, emedan hon var mycket gladlynt och hade godt hufvud
och emedan hon gycklat öfver tidens seder och bruk, samt ej beundrade Konungen”, konstaterade
Fersen, som annars inte hade särskilt vackra ord att säga om den unga kvinnan. Se Fersen, del 5
(1870), sid. 41f. Jämför även Forsstrand (1911), sid. 156 ff.

90 Se Areen (1919), sid. 197-205.
91 Citatet är hämtat ur brev till Sparre 21 oktober 1789.
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som husjungfru.92 I praktiken fungerade hon, åtminstone från 1783, som älskarinna åt

den 42 år äldre mannen – det framgår av de brev hon skrev till honom.93 Han var änk-

ling och barnlös och troligen bekant med henne långt tidigare; under årens lopp fun-

gerade han upprepade gånger som familjens välgörare.94 Det var också han som, i sin

roll som överståthållare, hade vägrat verkställa kungens order att spärra in Beata Eker-

man på spinnhuset. Han var således väl etablerad som ovanifrånkommande hjälpare,

men också en dubbelbottnad filantrop när det gällde unga kvinnor. Biografer och

memoarskrivare lyfter fram hans ”vällustighet” som en besvärande omständighet i en

för övrigt storartad ämbetsmannagärning.95 Han framstår som en sann libertin i ordets

dubbla mening, men det var å andra sidan en roll som han inte var ensam om vid hovet,

där det erotiska spelet var en både integrerad och mångtydig del av det offentliga

livet.96 Vid 1780-talets början stod han fortfarande på topp i befogenheter, men hans

stjärna hade sakteliga börjat dala. Det var kring Gustaf III:s utrikes- och krigspolitik

som det skar sig; Sparre som också var krigsminister och riksråd motarbetade bestämt

kungens inriktning. För att minska Sparres inflytande över militära frågor beordrade

kungen honom att följa med på sin italienska resa 1783-84. Syftet var att Sparre

genom en tids bortavaro skulle förlora greppet om verksamheten och kunna övertalas

att låta sin ersättare ta över – en plan som också förverkligades.97

Vantrivsel och dubbelspel

Sparres resa med det kungliga sällskapet var anledningen till de brev Julie skrev till sin

”välgörare” 1784, brev som framför allt skildrar ensamhet och vantrivsel när de inte
                                                
92 1785, 1786 och 1787 bodde hon i Sparres hushåll i hus 152 i Stadens inre del och var skriven som

husjungfru. Se SSA, Kronotaxeringslängd 1785, 1786, 1787.
93 Se även Carl Forsstrand: Malmgårdar och sommarnöjen i gamla Stockholm (Stockholm 1919),

sid. 34f.
94 Redan 1773 hade han varit modern till hjälp i en intrikat angelägenhet, nämligen i konflikten med

Bengt Evert Ekerman om faderskapet till Christopher och den därmed sammanhängande arvsrätten.
Det framgår av brev och andra handlingar i RA, Börstorpssamlingen, E:3051.

95 Enligt de biografiska uppslagsverken var Sparre (1723-1791) en ytterst skicklig och
handlingskraftig administratör, tillika maktmänniska med modern, filantropisk inriktning. Efter
många års militär karriär hade han blivit landshövding i Gävleborg och därefter, från 1773,
överståthållare i Stockholm med ansvar för såväl militära som polisiära frågor. Att han inom några
få år också blev utnämnd till riksråd, krigsminister, med mera, visar vilka starka förväntningar
Gustaf III knöt till honom. Sparre fick enorma befogenheter och tycks ha lyckats väl, särskilt med
stockholmsfrågorna; han har för sina insatser kallats ”huvudstadens mest nyskapande styresman vid
sidan av Klas Fleming” Framför allt byggde han upp en polisorganisation, som skapade ordning på
gator och torg, men som också vid behov skulle kunna användas i den kungliga maktpolitiken. Se
Kjell Kumliens artikel i Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok del 7, huvudredaktör:
Nils Bohman (Stockholm 1954), sid. 141-142, citatet från sid. 142.

96 Forsstrand (1919), sid. 43, citerar Rutger Fredrik Hochschild som efter Sparres död resignerat
konstaterade att Sparre hade en ”särdeles svaghet för könet, och kunde uti sin senare ålder ej motstå
en sådan böjelse”. Hedvig Elisabeth Charlotta skriver 1785 om Sparre att han ”jagar, liksom han
ännu vore en ung officer, efter alla slags nöjen, hvarigenom han förlorar en stor del av den aktning
han onekligen förtjänar […]”. Se Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok, del 2 1783-1788, översatt
och utgiven av Carl Carlson Bonde (Stockholm 1903), sid. 82.

97 Se Kumlien (1954), sid. 142.
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flödar av försäkringar om hennes ”attachement” och trohet. ”Husjungfrun” bodde i

ett av Sparres hus i Stockholm, möjligen i överståthållarbostaden på Slottsbacken, men

var utfryst i det stora hushållet och tycks ha tvingats leva ett socialt begränsat liv som

framför allt handlade om att få tiden att gå. Hon var dessutom satt under uppsyn.98

Tydligen mycket medveten om denna kontroll var det viktigt att förklara för Sparre

vilka hon umgicks med och varför: den 13 januari bedyrade hon exempelvis att hon

”alldrig mera medan Exellencen är borta skulle Taga Emot […] någån Kar såm ej är

gammall”, den 16 mars att ”jag är med En sort folck, såm inte har någått Elakt Ryckte

om sig” och ”Jag passerar alltid, alltid Tid med gamla Käringar”. Hon försummade

inte att tala om hur tråkigt hon hade: ”jag mår såm En Stackare dett vet Jag och har

den äran att beretta, Ty Jag leds såm en Panalie”, ”vad Skall Jag göra för att med Tå-

lamod utherda denna pinitancen, inte hjelper granna Saker från Rom” (16 mars 1784),

”Jag leds obegripeligt, och lengtar Efter dig, och har alldrig någån glad moment utom

den då Jag får dina nouveller” (4 maj 1784). Vardagslivets händelser skymtar i korta

noteringar; så berättade Julie Ekerman att hon promenerat vid Brunnsviken där

Sparres nyförvärvade malmgård Bellevue just renoverades (4 maj 1784), att hon skulle

stå fadder vid ett barndop och att hon tillsammans med ett par familjer besökt krogen

”Klas på hörnett” (14 maj 1784). Den 11 maj hade hon varit på operan och råkat ut

för en vagnsolycka på slakthusbron, i för årstiden märkligt väder: ”Rett såm dett war

Så flög bak axeln af och der låg wi och Snöga gorde dett Som himlen har warit up-

pen.”

Trots trohets- och kärleksbetygelser i varje brev framgår det att Sparre skrev något

tillbaka om att Julie Ekerman skulle vara ”en usel nunna”, vilket gjorde henne mycket

upprörd: ”Ty du skall weta att Jag inbillar mig wara jungfru på nytt igen/ och Ennu

En Sak Såm mera är, är att jag inte Tror någån nunna under En Tid af Snart 8 måna-

der, Tenckt mindre der på En Jag” (7 maj 1784). Naturligtvis sätter denna ordväxling

fokus på vad det var för slags övervakning hon var utsatt för.

Trohetskravet gällde inte Sparre själv, vilket Julie Ekerman säkert var medveten om.

Han hade flera nya kärlekshistorier under resan och förvånade till och med det garvade

sällskap han reste med.99 En av många kuriositeter i detta är att även Beata Ekerman

under året 1784 började skriva ömma brev till Sparre.100 Bakgrunden tycks vara att det

                                                
98 Polismästaren Henrik von Sivers-Liljensparre rapporterade till Sparre om hur hon skötte sig. Den

17 oktober 1783 skrev han exempelvis: ”Mademoiselle Ekerman mår rätt väl, lefver anständigt och
roar sig nu med att spela cittra. Hon behöver väl inte mina råd, ty hon är sig sjelf lämnad ganska
eftertäncksam, men jag infinner mig då och då, för att se hennes tillstånd och gå tillhanda, i hvad
hon kan äska.” Och den 19 november: ”M:E: mår väl och skickar sig i mit sinne och äfven i alla
kändas, ganska beskedeligt och förnuftigt.” Se Brev till Carl Sparre […] (1942), sid. 220 resp. sid.
228.

99 Se Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män. Femtonde bandet (Uppsala 1848), sid.
123, där Gustaf III citeras.

100 Breven som skrevs 1784 och 1785 finns i RA, Börstorpssamlingen, E:3052.
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kungliga sällskapet under resan besökte Paris, och då ska kungen, Sparre och Armfelt

ha besökt den förvisade i hennes hem. Hon blev i och med detta tagen till nåder och

inbjuden till det svenska hovet igen.101 Den 14 maj 1784 skrev Julie Ekerman till

Sparre och beklagade att hans hemkomst skulle uppskjutas, men tillade att ”dett såm

någått Consolerar mig, är att du är så nådig och Tenker att med dett samma Tiena min

Syster Såm Jag håller Rett mycket af”. Vad detta ”tjänande” innebar förefaller

synnerligen tveeggat, inte minst de på grund av de villkor som enligt uppgift sattes för

Beata Ekermans hemvändande. Hon lär av Sparre ha fått i uppdrag att som mätress

spionera på utländska sändebud i Stockholm.102 Inom några år efter hemkomsten blev

hon allvarligt sjuk, och det finns inte belagt om hon, som Forsstrand skriver, ”bedref

sitt förtroendevärf” innan hon dog i januari 1790, trettioett år gammal.103

Kritiken mot förhållandet, förändringar

Hur Julie Ekerman såg på sitt liv hos och med Sparre medan det pågick fram till 1788

finns det inga uppgifter om, utom breven hon skrev 1784, men av Forsstrands efter-

forskningar framgår att hon inte var väl sedd i hushållet.104 Hennes roll var svag också

på grund av att Sparre roade sig med nya ”kvinnoaffärer”.105 Man ska komma ihåg

att Stockholm vid denna tid var vad vi idag kallar en småstad med cirka 25 000 invå-

nare, där skvaller lätt frodades. Hovet och dess krets var centrum inte bara för den

statliga makten utan också för kulturlivet. Även om det kan ha funnits en erotiskt till-

låtande anda i denna elit, fanns det en omgivning med andra normer strax utanför, och

att en älskarinnas position snabbt kunde ändras visar inte minst Beata Ekermans för-

visning. 106

                                                
101 Se Forsstrand (1911), sid. 162.
102 Det dröjde till 1785 eller 1786 innan Beata Ekerman officiellt återvände till Sverige. Enligt

Hochschild, som inte döljer sitt förakt för det som skedde, ”blef hon hemkallad samt erhöll 666 r.
årligen af polismedlen under titel att espionera ministrarna”. Se Rutger Fredrik Hochschild: Rutger
Fredrik Hochschilds memoarer, utg. av H. Schück del 1 (Stockholm 1908), sid. 95. Forsstrand
(1911), sid. 163, kommenterar: ”Af den unga aktrisen, som en gång skördade så mycket bifall
såsom Mechtild i ’Birger Jarl’ och som, om hon med allvar ägnat sig åt skådespelarkonsten, kanske
kunnat blifva en annan Elisabeth Olin, hade sålunda blivit en politisk spion”. Han tillägger, sid.
164, att Carl Sparres del i att den unga kvinnans öde formades på detta sätt illustrerar ”den allmänna
ruttenheten i Gustaf III:s närmaste omgifning under det senare skedet af hans regering”.

103 Citatet från Forsstrand (1911), sid. 164f. Han uppger också att hon vid dödsfallet varit mätress hos
holländske ministern van der Bork. Hon efterlämnade ”sköna nipper, ansenlig garderob, vackra
möbler och någorlunda kontanter”, enligt anteckning av källarmästare D.G. Nescher, citerad av
Forsstrand (1911), sid. 165. Därtill ett ”väl valdt och väl vårdat bibliotek” bland annat med ”en
rikligare samling fransk litteratur inom facken teaterhistoria, dramatik, romaner och biografi”.
Forsstrand (1911), sid. 168, jfr även Berger (1984), sid. 57.

104 Se Forsstrand (1919), sid. 36f.
105 Sparre hade åtminstone en annan älskarinna under 1780-talets senare år. Detta framgår av brev från

Elis Schröderheim, enligt Forsstrand  (1919), sid. 38.
106 Arne Jarrick diskuterar i Kärlekens makt och tårar – en evig historia (Stockholm 1997) 1700-talets

kärleks- och kvinnosyn bland annat utifrån traktater, lagar, skillingtryck och uppfostrande litteratur.
Han menar att 1700-talet innebar en relativt tillåtande syn på den kvinnliga sexualiteten, men
normen var inte förvånande att denna sexualitet skulle praktiseras inom äktenskapet.
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För Sparre hade förhållandet tidigt blivit en både personlig och politisk belastning.

Redan 1783 publicerades en satir med tydlig syftning i den politiska skandaltidningen

Dag-Bladet Musernas Försök.107 Där skildras hur ”Mandarinen A-re-pa, som hade

inseende öfver rikets hela polis ”ibland pantomimers och gycklares hop [har]

förskaffat sig ett kvinnfolk, som han alldeles dyrkar som en gudinna” och som

”styrer den gamle kärleksnarren efter sitt behag”.108 Skribentens avsikt var inte

främst att leverera skvaller, utan att ge en bild av korruption orsakad av ”svaghet för

könet”: ”Alla nöjets flickor betala endast en hemlig kontribution åt honom [för att] i

frihet få idka sin profession […]”.109 Forsstrand bortser från den vidare syftningen i

kritiken och tror att Sparre inte fäste något större avseende vid detta och liknande på-

hopp. Däremot menar han att klander från kungen och flera närstående var besvärande

för Sparre och ledde till att denne tvingades leta efter ett sätt att förändra situationen.

Julie Ekerman tycks också ha gjort tillräckligt mycket väsen av sig för att kunna be-

skrivas som ”bråkig”, kanske på grund av vantrivsel.110 Dessutom finns uppgifter om

att Sparre vid denna tid sökte ett rikt parti för sin egen del.111

1788 skapades en lösning. Julie Ekerman trolovades med Nils Björckegren, tret-

tiosjuårig brottmålsnotarie, bördig från Linköping, och den 24 februari året därpå vig-

des paret.112 Flera personer tycks i och med detta ha känt sig lättade. ”Den största

lycka, som kan hända gubben [Sparre], är att blifva av med henne. […] nu kan han

komma i en ordning, som gör honom skickligare till allt och setter honom i bättre

humör”, skrev ämbetsmannen Elis Schröderheim i ett brev.113 Att Julie Ekerman inte

var lottlös efter åren hos Sparre framgår av ett äktenskapsförord daterat 25 februari

1789 där Björckegren avsade sig rätt till “kontanta penningar, juveler, möbler“ och så

vidare.114 Maken fick i stället annan bonus. När han vid tiden för trolovningen sökte

borgmästartjänst i Linköping kom han enbart i tredje förslagsrummet, men genom sina

kontakter såg Sparre till att han ändå fick tjänsten.115 Året därefter tilldelades

                                                                                                                                                       
Utomäktenskapliga förbindelser var straffbara. Mot slutet av seklet användes lagstiftningen med
urskillning, vilket kan ses som en viss attityduppmjukning. Se t.ex. sid 143.

107 Uppgifterna hämtade från Forsstrand (1919), sid. 34.
108 Citerat från Forsstrand (1919) sid. 35f.
109 Citerat från Forsstrand (1919) sid. 36.
110 Det framgår av det brev från Schröderheim som Forsstrand (1919), sid. 38, citerar.
111 Enligt Hildebrand (1949), sid. 699.
112 Björckegrens karriär sammanfattas av Klas Gustav Odén: Östgötars minne. Biografiska

anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900 (Stockholm 1902) sid. 258. Björckegren
var född 1751 i Linköping, där hans far Gabriel var boktryckare. Han studerade i Lund och gjorde
ämbetsmannakarriär som jurist i Stockholm innan han blev borgmästare i Linköping.

113 Citat ur brev från Schröderheim som Forsstrand (1919), sid. 38, återger.
114 Se SSA, Stockholms magistrat och rådhusrätt 25 februari 1789.
115 Se Arvid Kugelberg: Gamla Linköpingsgårdar. Anteckningar. Del II (Linköping 1949), sid. 39.

Jfr även Folke Lindberg: Linköpings historia. Del 2. 1567-1862 Näringsliv och förvaltning
(Linköping 1975), sid. 265, där det framgår att borgmästartillsättningen 1788 var ett undantag från



38

Björckegren även assessorstitel. Sparre lovade också någon form av årligt under-

håll.116

Nu började ett helt nytt liv för Julie Björckegren – ett borgerligt småstadsliv i cent-

rum av Linköping och, kan man förmoda, i centrum av många människors nyfikna

blickar. Den unga Julie Björckegren – hon var 1789 24 år – som ditintills hade levt ett

sådant utpräglat storstadsliv fick ett lantgårdsliknande hushåll med tjänstefolk att basa

över och djur att sköta om. Så länge Sparre levde skrev hon sedan flitigt ‘hem’ till sin

”nådiga Papa”. Mer om det i kommande kapitel.

Uppväxt och Ordning; sammanfattning och diskussion

Trots att Julie Ekerman härstammade från två ansedda borgerliga släkter i Östergöt-

land präglades hennes uppväxt av synnerligen osäkra förhållanden. Efter föräldrarnas

skilsmässa levde hon med modern Catharina Ahlgren och tre syskon i Stockholm un-

der – åtminstone periodvis – svår fattigdom. Hon fick dock under uppväxten också

tillfälle att studera och lärde sig flera språk. Som mycket ung kvinna drogs hon in i en

krets kring hovet och blev älskarinna åt Carl Sparre. 1789 gifte hon sig med Nils

Björckegren i vad som av allt att döma var ett arrangerat parti med starkt stöd av

Sparre.

Var Julie Ekerman under sin ungdomstid ett ‘offer’ för omständigheter, för infly-

telserika mäns spel med kvinnors öden eller rent av lyckligt lottad, som fick en rik be-

skyddare i Sparre? I hennes egen framställning i breven hon under de kommande åren

skrev till Sparre gällde definitivt den senare tolkningen. Från dagens horisont är det

omöjligt att bortse från det grova maktmissbruk källornas uppgifter vittnar om. Det

som iscensattes i Julie och hennes systers liv var sådant som vi idag skulle kalla sexu-

ellt utnyttjande/prostitution, övervakning, tvång (att utöva spioneri) och hot (till ex-

empel om spinnhuset på grund av bristande underordning). Och det var män med stor

instrumentell makt – ja, statens högsta representanter (kungen, kungens bror och

överståthållaren) – som stod bakom. Den könade och hierarkiska maktordningen visar

sig även i hur män kunde använda kvinnors sexualitet i intriger mot andra män, i nepo-

tismen, liksom i de nyckfylla villkoren för överlevnad och det sociala utanförskap som

särskilt drabbade kvinnor och barn som stod utanför familjens/familjeöverhuvudets

beskydd, ett beskydd som inte heller inom familjen behövde vara värt något.

Vad av allt detta som upplevdes som tvång eller orättmätighet är dock en helt annan

fråga. Makten kan framträda i kropp av en ”välgörare”, en räddare i nöden. Makten

kan också verka i form av sociala normer och överenskommelser. Sådana hyllningar

till välgöraren, som Catharina Ahlgren framförde i sin brevtidskrift, är exempel på hur

                                                                                                                                                       
en praxis som rått sedan 1720-talet och som skulle komma att gälla även i kommande
tillsättningar. Kungl. Maj:t, dvs staten, brukade annars alltid följa stadens första val.

116 Se Forsstrand (1919), sid. 38.
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maktens hierarkiska/faderliga ordning subjektivt kunde gestaltas med en anstrykning

av gudomlig nåd. Så även hur hon genom Adelaides modersröst anbefallde dotterns

anpassning genom hänvisning till de borgerliga vittnenas makt. Förhållningssätten

fanns också i de brev Julie Ekerman skrev till Sparre 1784; underordningen i förhål-

lande till välgöraren respektive beskrivningen av bevakning från vittneskretsen, och

skulle göra det även framgent.

Precis som Catharina Ahlgren skrev in tacksamhet till den allseende välgöraren/fa-

dern i inledningen av sin tidskrift och förmedlade vittnenas makt i Adelaides egna

goda råd till dottern, kan vi anta att denna dubbla (under)ordning var en del av livets

grammatik både för henne och hennes döttrar. De befann sig i en kulturell skarv och

dessutom – på grund av den högborgerliga familjebakgrunden och livets nyckfulla

omständigheter – i ett sorts obestämbart socialt utrymme, som kunde leda till fat-

tigdom såväl som till rikedom, till ett gott borgerligt liv eller till utanförskap. Men re-

lationerna till makten är komplexa och de förhållningssätt jag metaforiskt har lyft fram

kan inte direkt överföras till deras ‘levda liv’, så som de framstår utifrån källornas be-

rättelser. De framstår till exempel i sina handlingar inte som särskilt fogliga och un-

dergivna. Tvärtom har de ju alla tre beskrivits som orädda, kritiska, bråkiga och okuv-

liga. Hos dem alla men särskilt hos Beata Ekerman tycks det ha funnits ett rejält mått

av äventyrslusta och lycksökeri, kombinerat med skarpt intellekt. Den strategi eller

överlevnadskonst som – genom de biografiska berättelserna – kan anas för det levande

livet var närmast ‘att göra det bästa möjliga av tillfället’.117 I den ingick förmodligen

en kompetens att kunna växla mellan positioner, mellan olika diskursiva sammanhang.

I det avseendet hade brev en viktig roll att spela – som frambärare av olika sätt att för-

hålla sig, som subjektets formbara medium, och som modell eller ‘skola’ för föränd-

ring.

                                                
117 Iakttagelsen har inspirerats av Per-Johan Ödmans analys av barnhusbarns strategier vid samma tid.

Se Per-Johan Ödman: ”De ansiktslösa. Barnhusbarn i Stockholm på 1700-talet” i Locus – tidskrift
för forskning om barn och ungdomar, nr 3, årgång 13 (2001), sid. 4-17.
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IV. En ”föda för min Siäl”
– retoriken, brevpraktiken och formuleringen av jaget

Borgmästarinnan Björckegren väntade ofta otåligt på brev. En oktoberdag 1789 skrev

hon exempelvis:

Jag kan Ej beskrifva min impatience post dagarna, Ej Eller min ledsnad då
jag inte får någån rad från Hans nåd; Pappas bref är réélement en föda för
min Siäl Såm är lika Så nödig för den, Såm mat för Kroppen, och jag tror
att jag med mera letthet skulle Kunna venja den Sednare […] än den först
nämnde at vara utan föda. (4 oktober 1789)

Citatet med dess betoning av känslor – ”impatience”, ”ledsnad” – som är för stora

att beskriva och fokuserade på ankomsten eller uteblivandet av ett brev, närmare be-

stämt ”någån rad från Hans nåd”, kan förefalla något överspänt – i synnerhet då brev

framställs som en fysisk livsnödvändighet. Men just denna hyperbol – ” Pappas bref

är réélement en föda för min Siäl Såm är lika Så nödig för den, Såm mat för Krop-

pen” – pekar på något väsentligt och därför ska jag ta det som utgångspunkt för ett

resonemang om vilket slags subjektivitet som brevformen vid tiden gav utrymme åt.

Med andra ord ska frågan som ställdes i förra kapitlet – om vem brevskriverskan var

och hur hennes sociala sammanhang såg ut – kompletteras med frågan om hur det

moderna ’jaget’ blir till bland annat genom brevpraktik. Jag ska mycket kort diskutera

hur idéerna om brevs avsikter och form förändrats historiskt, i syfte att fokusera frå-

gan: På vilket vis kunde brev för en kvinna vid 1700-talets slut ses som ”en föda för

min Siäl” och kan svaret ha något med makt att göra? Kapitlet anknyter således till

mitt andra huvudsyfte, att diskutera brevskrivarkulturen.

Det privata jagets avtryck

Föreställningen om att personliga brev speglar människans – oftast hedervärda – inre,

hennes essens, tycks verkningsfullt ha etablerat sig just under sent 1700-tal och har i

mångt och mycket dröjt kvar till våra dagar. Vi finner den i några ofta citerade ord av

1700-talsförfattaren Samuel Johnson: ”A man’s letters... are only the mirror of his

breast”118, liksom i Joyce Carol Oates ord: ”Should you doubt that you exist, you

have only to write a letter. A personality will immediately define itself in the act of wri-

ting.”119 Och i en bok om brev från 1998 skriver redaktören Eva Dahlström:

                                                
118 Citatet hämtat ur Cook (1996), sid. 16.
119 Citatet hämtat från Whyman (1999), sid. 17.
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De tysta brevsamtalen kan liknas vid […] trådar spunna av förtroligheten
mellan två människor. När man skriver brev, också när man läser det brev
som är riktat till en själv, skapas ett rum, ett ytterst konfidentiellt rum, vävt
av samförstånd och koder, avsett endast för skrivaren och adressaten. 120

Brevet framstår i dessa citat närmast som det privata jagets avtryck, som något ome-

dierat. Sambanden mellan brev, sanning och kropp är starka och idealiserade. Brev hör

på något dunkelt men självklart vis samman med de outgrundliga inre ställen där själen

får sin näring och där det sanna jaget vårdas. Socialt liv, politik och makt tycks befinna

sig på en annan planet.

Synsättet ligger på ett sätt nära tillhands, när man sitter med en samling brev som

behandlar hälsa, hem och hushåll framför sig och som ofta betonar sitt begränsade

perspektiv: ”Nyheter har jag inga att beretta hans höga nåd, utan kåmmer enligt mitt

ringa förstånd att tala om mig Sielf” (13 december 1790). Det personliga brevet är en

människas berättelse om sin egen värld, utan anspråk på allmängiltighet, eller på att in-

nebära någon politisk dimension. Men för att över huvud taget kunna uttrycka något

slags förståelse av ett eget jag och/eller berätta en berättelse om ett sammanhang har

denna människa blivit inskolad i ett sätt att tänka som är både politiskt och kulturellt.

Den själ som framför sitt hjärtas röst känner sig själv genom sitt kulturella samman-

hang. Det är den ena aspekten av hur makt verkar genom brev, som jag vill lyfta fram.

Den andra är det som ett längre kulturperspektiv tydliggör, nämligen att brev är ett

politiskt redskap, ett instrument för viljan.

Den äldre historien, retoriken

Brev har i århundraden setts som ett sätt att få något gjort; konsten var att skriva så att

det man önskar sker.121 Retoriken, som i antiken behandlade det muntliga talets regler

och som i retorskolorna lärdes ut till statens lovande unga män, blev mönsterbildande

även för brev. Både i teorin och i praktiken var brev ett ”offentligt tal” med förlängd

räckvidd, ett sätt att meddela sig med fysiskt frånvarande personer i politiska eller

juridiska syften.

Personliga brev – skrivna ”för stunden till en viss person i ett särskilt syfte” enligt

Svenskt litteraturlexikon – var en viktig genre av den romerska brevkonsten. Också

dessa formulerades utifrån förebildliga men mera samtalsbetonade mönster, och

samtidigt ofta med tanke på offentligheten.122 När romaren Victor i sin brevteori skilde

mellan officiella brev – negotiales – och familjära – familiares – avsåg han genrernas

olika syften och mottagare, inte att breven hörde hemma i olika sociala sfärer – det
                                                
120 Eva Dahlström (red.): Kära brevvän. En bok om och med brev (Stockholm 1998), sid. 6.
121 Resonemanget i avsnittet ”Den äldre historien, retoriken” bygger på Hansson (1988), särskilt sid.

15-41, utom där jag hänvisar till annan källa.
122 Se Svenskt litteraturlexikon. Andra utvidgade upplagan (Lund 1970), sid. 78.
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fanns ju ingen privatsfär i vår mening. Nya syften och sammanhang modifierade med

tiden den officiösa karaktären också hos negotiales och besläktade texter. Renässans-

humanisterna byggde i sin brevkonst vidare på Cicero med ”sermo” (samtal) som

ideal för sin lärda korrespondens. I Sverige följde Rudbeckius i Institutionens epis-

tolicae libri duo (1624) – en av få inhemska brevställare under 1600-talet – deras

mönster och betonade enkelhet, orientering mot samtal snarare än mot konstfull ora-

tion, men brev var icke desto mindre ännu elitens redskap för att administrera makten i

samhället. I svensk skolundervisning under 1500-1600-tal ingick studiet av brev och

övningar i brevskrivning som en viktig del, under rubriken ”tillämpad retorik”.

Språket var latin, och de som skolades var främst privilegierade unga män: blivande

präster, doktorer, sekreterare och så vidare. Den lärda världens konstruktion utestäng-

de effektivt majoriteten borgare, alla bönder och kvinnor från alla stånd.123

Preciöserna och de nya sociala koderna

När det feodala systemet under 1600-1700-talet gradvis gav vika för upplysningen och

en borgerlig kultur förändrades också undan för undan synen på brev. Man kan också

vända på det och säga att en förändrad brevpraktik var ett av flera sätt att demontera

och omkonstruera herraväldet. De så kallade preciöserna, som upprättade inflytelserikt

salongsliv i 1600-talets Frankrike, brukar tillskrivas en roll i detta skeende.124
 Dessa

aristokratiska kvinnor ville skapa en motvikt till den förflackning av sederna och den

förgrovning av umgängesvanorna som de såg omkring sig, inte minst vid hovet. Sa-

longslivet var ett sätt att skapa en fristad genom upprättandet av nya sociala koder.125

Även om den preciösa umgänges-, samtals- och diktkonsten var synnerligen till-

krånglad och krystad, full av långsökta omskrivningar, låg tonvikten innehållsmässigt

på känslor och sociala relationer. Ambitionen var att skapa en språklig form också för

det inre.126

I det fostrande umgänge, som pågick i salongerna, blev brev ett givet medium, men

utifrån en annan roll än att manifestera officiell makt och lärdom. Det handlade inte

                                                
123 Se Walter J. Ong: Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet, övers. Lars Fyhr,

Gunnar D. Hansson, Lilian Perme (Göteborg 1990/1999), sid. 129-130.
124 Bente Liebst m.fl. påpekar att det är en förenkling att placera ”preciositet” som enbart ett franskt

1600-talsfenonomen. Den formorienterade diktning som begreppet förknippas med förekom såväl i
England som i Italien och Spanien vid denna tid, liksom i medeltidens höviska litteratur och hos
några renässansdiktare. Även om en liknande diktning förekommit tidigare, var det karaktäristiska
för perioden 1630-1660 i Frankrike att preciositeten växte fram i en salongsmiljö, som
dominerades och leddes av kvinnor. Se Hjertets breve. Kvinders brevlitteratur i Danmark, Tyskland
og Frankrig 1650-1920 (Aalborg 1988) sid. 55.

125 MacArthur (1990), sid. 37f, skriver: ”Salon behavior and conversation were highly codified,
governed by the women in whose alcoves they were held. […] Backer describes the précieuse
construction of a refined and predictable world, in contrast to the grimy and dangerous world
outside, as ’the imposition of form and ritual on a community that was wallowing in lust, blood,
and dirt’.” MacArthur citerar Dorothy Backer, Precious women (New York 1974), sid. 9.

126 Se Liebst et al. (1988), sid. 8.
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heller om att överbrygga kroppsligt avstånd med hjälp av brevbäringens teknik – man

skrev ju till personer i samma rum. Kärnan i denna praktik var i stället att brevet som

en form för personligt tilltal gav möjlighet att utforska det egna jaget och att skapa en

sorts sensibilitet för ‘den Andra’, för medmänniskan. Trots brevens adress till en-

skilda personer var det konstruktionen av den gemensamma sociala koden som beto-

nades; breven tillhörde salongernas offentlighet, lästes och diskuterades öppet. Även

om detta spel pågick i en ganska begränsad aristokratisk krets pekade det fram mot

upplysningstidens betoning av förnuft och känsla, mot födelsen av den borgerliga

människan. Intresset för subjektet, känslan, kvinnans roll, modersmålet, det galanta

spelet mellan könen och den sociala samvaron – allt detta är företeelser som känne-

tecknade såväl preciösernas salonger som den borgerliga kultur som började växa

fram under det följande seklet.

Det inre jaget och skriftkulturen

”Brevet blev […] mindre ett litterärt objekt att beundra och efterlikna än ett sätt att få

tillträde till brevskrivarens jag och hans individuella historia,” sammanfattar Stina

Hansson tankar från Roger Duchêne om bland annat Madame de Sevignés brev.127

Utifrån det perspektiv som jag tentativt anlägger här kan man säga att jaget inte bara

gjordes tillgängligt genom personliga brev, det skapades också genom brevskrivar-

praktik. Inte enbart, förstås – det vore att hårdra det hela. Men betraktar man brev som

ett medium inom ”skrivandets teknologi” kan man, med Walter Ong, se hur de nya

användningssätten och det ökade bruket av denna teknologi utgjorde en förutsättning

för upplysningskulturen och dess människosyn.128 Det massproducerade trycket, den

ökade läs- och skrivkunnigheten, de nya litterära formerna – främst romanen – och

brevskrivandets praktik var delar i den process som Ong kallar framväxten av en

”egentlig skriftkultur”. Med ökat boktryck och mera spridd läs- och skrivkunnighet

skapades förutsättningar för ett nytt sätt att tänka:

Att skriva och läsa är något man gör för sig själv (även om läsning till att
börja med ofta skedde i gemenskap). Dessa aktiviteter engagerar hjärnan i
ett strängt, interioriserat, individualiserat tänkande som är oåtkomligt i en
muntlig kultur. I de privata världar som skrivande och läsande skapar föds
tanken på den ”runda” mänskliga karaktären – med djupa inre beve-
kelsegrunder, med en inre mysteriös kraft.129

                                                
127 Se Hansson (1988), sid. 53.
128 Detta diskuteras i Ong (1990/1999). Se i synnerhet sid. 173-178.
129 Se Ong (1990/1999), sid. 175. Med ”rund” karaktär menar Ong, med anknytning till E.M.

Forester, ”en karaktär som ’äger livets egen oförutsägbarhet’”. Se sid. 173f.
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Umgänget med skriften och genom skriften ”förstärker känslan för det egna jaget och

befrämjar ett mera medvetet samspel människor emellan”, sammanfattar Ong.130 Såväl

under 1700-talet som idag ger läs- och skrivkunnighet möjlighet till självreflexivitet,

lägger grunden till en uppfattning om det egna jaget, som utvecklas och omformas i

samspel med andra genom olika kommunikationstekniker.

Att tänka gott och rätt

När Julie Björckegren benämnde brev som en livsnödvändig ”föda för min själ” var

formuleringen därför inte nödvändigtvis en kliché – åtminstone inte enbart. Liknelsen

mellan brev och föda återkommer på olika sätt i breven. Det ger vid handen att den

stod för något speciellt som har med brevets vidare funktion att göra. Även om ingen i

bokstavlig mening kan överleva på att få brevpost var liknelsen en social realitet. Vad

födan var för den fysiska kroppen, var brevet för den sociala personen. Jaget blev vad

det var genom denna utväxling.

Var tunnorna och byttorna tomma kunde effekterna, enligt detta exempel, kompen-

seras med att förmågan att ”raisonera” med sig själv, en förmåga som direkt följde på

att brevskriverskan mottagit ett brev från ”pappa” där hon ”slukade vart ord”.

[…] dett var just maknads afton om qveln jag fick brefvet, och hela den da-
gen hade jag haft mycket bekymmer, då jag var i mina mat bodar, och der
fant alla lårar och tunnor och byttor tomma, och Så tomt öfver alt, och veta
det man inte Kunde berga sig utan dess åter ifyllande, Samt att hvad man
behöfde finnas på marknan, men det Esentielaste fattades mig såm var en
liten bagatell Såm kallas penningen. Det var Ej nog att jag då inte hade
någe åt folcket Stort, utan pour rendre la Chose plus touchante så feltes det
mig åt mina Kreatur, Såm består i Kor, Hästar, Svin, och gäss. Enfin, altting
Sammanstötte på den dagen att Chagrinera mig. Men pappas bref kom,
bums bröt jag opp det, och Slukade vart ord i mig, och det hade en
önskelig verkan, ty på Stunden blef jag nöjd och glad och på köpet
raisonerade jag med mig Så gått jag kan, öfver detta lifvets nöjen och
désagrementer, och Kom på Slutet öfverens med mig Sielf att offtast är det
vårt Eget fel att vi äro mindre lyckeliga ibland, Ty man grufvar Sig och
Sörjer för Saker, Såm inte altid förtjänar det, och åtminståne alldrig der
igenom ändras. – Nu är jag åter glad […] Sedan jag fått lite mat åt alla mina
Diur; och fått fundera och raisonera på alt sett. (12 oktober 1789)

I citatet ovan finns två saker särskilt värda att uppmärksamma. För det första gestalt-

ningen av brevs betydelse för förmågan att reflektera kring jaget och dess situation.

Det är genom brevets ankomst som subjektet erövrar sitt upplysta tillstånd; hon blir

”nöjd och glad” och får förmåga att resonera med sig själv ”Så gått jag kan, öfver

                                                
130 Se Ong (1990/1999), sid. 204.
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detta lifvets nöjen och désagrementer”. För det andra ser vi hur brevskriverskan ge-

nom sitt resonemang styr sitt tänkande mot ett individualistiskt eller självreflexivt/psy-

kologiskt sätt att förhålla sig till tillvaron. I linje med vad som måste uppfattas som ett

upplysningsideal menar hon sig själv ha ansvar för sin egen lycka: ”Kom på Slutet

öfverens med mig Sielf att offtast är det vårt Eget fel att vi äro mindre lyckeliga

ibland”. Förnuftet som det ankommande brevet frambringar höjer henne till en nivå

ovanför det trista tillståndet i matbodarna, över det fysiska. Visserligen skulle man

kunna säga att slutsatsen i citatet blir att ‘lyckan’ hänger på att hon ska grubbla

mindre, men det handlar snarare om en urskillningsförmåga än om att avstå från tan-

kar: Det gäller att tänka gott och rätt.

”Huru, och hwarföre”

Liknande reflexioner om läsandets och skrivandets betydelse för det goda tänkandet

möter ofta den som läser böcker och tidskrifter från andra hälften av 1700-talet. Mary

Wollstonecraft skriver exempelvis i sin bok Bref, skrifna under et kort wistande i

Swerige, Norrige och Danmark, som utgavs på svenska 1798, om hur brev- eller dag-

boksskrivandet tvingar den skrivande att begrunda sin omgivning mera ingående:

Sålunda, när man under en resa håller Dagbok, förefalla wid beskrifningen
af föremålen och händelserna många undersökningar, hwarpå man eljest
icke tänkt, hälst man föga wid första intrycket frågar sig huru, och hwar-
före?131

Frågorna ”huru, och hwarföre” tjänar inte enbart kunskaper i den sakfråga det gäller

utan har i förlängningen syftet att åstadkomma den upplysta, självreflekterande ideal-

människan, eftersom det inbyggda antagandet är att en tänkande person i stort sett au-

tomatiskt begrundar också sig själv. För ”själens fullkomliga daning”, fortsätter

Wollstonecraft,

[…] fordras at närmare blifwa bekant med Människor, Naturen och oss
sjelfwe. Et känslofullare umgänge med wåre likar nödgar oss at inför egna
ögon hålla wåra fördomar närmare ljuset, hwilka, i mon som wi anatomisere
dem, omärkeligt gå förlorade.132

Upplysning förstods således även i den tid det gäller som oupplösligt förenade inte

bara med bildning genom läsning, utan ofta även med brev- och dagboksskrivande.

Genom dessa former för självreflexion kunde det nya förnuftiga jaget träda fram; det

jag som sågs som själva förutsättningen för den rättänkande medborgaren. Foucault

                                                
131 Citatet hämtat ur Mary Godwin Wollstonecraft: Bref, skrifna under et kort wistande i Swerige,

Norrige och Danmark, övers. anonym (Stockholm 1798), sid. 33.
132 Se Wollstonecraft (1798), sid. 33f.
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beskriver processen inte främst som självkännedom utan som möjlighet till ny sorts

maktutövande genom inre styrning – makt genom disciplineringen av det inre. Med

den skriftkultur, som enligt Ong ”strävar mot en exakt introspektion och noggranna

analyser av själens inre tillstånd”, blev det görligt att genom de intersubjektiva

teknikerna på ett nytt sätt skapa och sprida tankar och föreställningar kring vad som är

normalt, sunt, gott och riktigt.133

Det genreöverskridande brevet; brevskrivarmaskinen

Föreställningarna om de personliga breven tycks ha varit komplexa och kameleontiska

under hela 1700-talet. Förväntningarna om att ett unikt jag skulle framträda betydde till

exempel inte att personliga brev betraktades som något oantastligt privat i den mening

vi i dag lägger in i ordet. I litteraturen om brev noteras ofta kopplingar till socialt

framträdande och spel med identiteter, till lek och maskerad; till brev som en scen. Ylva

Hasselberg påpekar utifrån en stor empirisk brevstudie om en svensk borgerlig

brevskrivarkultur omkring 1810:

Letters often show signs of being the result of more than one individual’s
talent, and they were treated more or less like newspapers. It was common
to read a letter aloud […] It was also a common practice to pass a letter on,
if there was something in it which one wanted to be read by others. This was
done rather nonchalantly, and as a rule without asking for the permission of
the author.134

Det är just på grund av brevets mångskiftande användning i litteratur, politik, ve-

tenskap, tidningar, privatliv och på grund av att det förknippades med växlande eller

dubbla föreställningar – socialt framträdande/spel och/eller privat/autentiskt uttryck;

fakta och/eller fiktion – som brevformen fick sådan kolossal betydelse, menar Thomas

Beebee.135 Han liknar tidens epistolära cirkulation vid en stor ”brevskrivarmaskin”

vars drivkraft var informationsskillnader, maktskillnader mellan människor och

grupper – och vars resultat blev omfördelning av kunskap och makt.136 ”The letter

was integral to the process we call Enlightment. Little by little, the news brought by

letters from everywhere and anywhere had a transformative effect on readers”, skriver

han.137 Brevformen var dels en miniberättelse som passade upplysningstidens diskus-

sion, dels kunde den som genre-nomad överföra värden från ett användningsområde

till ett annat. Till exempel anses den framväxande journalistiken, med ”the correspon-

                                                
133 Citatet från Ong (1990), sid. 174.
134 Se Hasselberg (1999), sid. 103.
135 Se Beebee (1999), t.ex. sid. 3 och sid. 6.
136 Se Beebee (1999), sid. 18ff. Begreppet i min översättning.
137 Se Beebee (1999), sid. 78.
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dent” som rapportör, ha hämtat legitimitet från idén om den sanningssägande,

oförställde brevskrivaren.138

Det fanns dock en nexus, eller med Beebees ord ”a site of power”, i brevskrivar-

maskinen. Han syftar på de retoriska modellerna i hand- eller läroböcker för brevskri-

vare.139 I 1700-talets brevställare sammanlänkades mönster- och exempelbrev tänkta

för olika sammanhang. De erbjöd förebilder som fick stort inflytande och kan ses som

en sorts övningar i sociala roller, som subjektiva modeller för den nya medelklassen.

Till exempel kan man se hur frågor som i den offentliga diskussion tog fasta på pe-

dagogiska och filosofiska aspekter – Hur skulle en kvinna vara? Hur skulle barn fost-

ras? Vad karaktäriserade den gode medborgaren? – förebildligt besvarades i

exempelbreven. Såväl män som kvinnor kunde läsa hur den brevskrivare borde for-

mulera sig som ville vara en idealisk friare, god dotter, uppåtsträvande karriärist,

omtänksam son, och så vidare.140 I förordet till en av Samuel Richardsons brevställare

framgår det normativa inslaget tydligt: ”the Letters may serve for Rules to THINK

and ACT by, as well as Forms to WRITE after”.141 Brevställarna, menar Janet

Altman, ”projette un code de représentation et un inconscient politique capable

d’exercer un contrôle social à travers le contrôle de la langue”.142 Ur brevställare

växte betydelsefulla romaner fram; publikintresset för dem närdes starkt av den oklara

gränsen mellan fiktionstext och bruksanvisning för det verkliga livets epistolära rela-

tioner.143

Från aristokratiskt ideal till borgerligt i brevteorin

I en övergripande mening deltog såväl borgmästarhustrun Julie Björckegren som filo-

sofen Jean-Jacques Rousseau, tidskriftsutgivaren Catharina Ahlgren, förläggaren Sa-

muel Richardson – och tusentals andra – i denna dynamiska brevpraktik under 1700-

talets andra hälft, men naturligtvis inte på samma villkor. Bland dem som kunde läsa

och skriva brev fanns många skrankor; könet var en sådan, men för ovanlighetens

skull när det gäller en intellektuell verksamhet lyfte inflytelserika kritiker fram kvinnor

                                                
138 Relationen mellan brev och nyheter diskuteras t.ex. av Beebee (1999), sid. 78.
139 Se Beebee (1999), sid. 20.
140 Se Hansson (1988), sid. 71-79.
141 Citatet ur Samuel Richardson: Letters written to and for particular friends, on the most important

occasions (London 1741) är hämtat ur Beebee (1999), sid. 35.
142 Janet Altman: ”Pour une histoire culturelle de la lettre: L'épistolier et l'etat sous l'Ancien

Régime” i Mireille Bossis och Charles A. Porter: L'Epistolarité à travers les siècles (Stuttgart
1990), sid. 106-115, citatet från sid. 115.

143 Beebee (1999), sid. 35, tar upp exemplet att den anonymt utgivna romanen The life of Pamela
(London 1741) växte fram ur modellbrev ur Richardsons brevställare Letters written to and for
particular friends […] (London 1741). Enligt Beebee var Richardson själv författaren. Den tillskrivs
dock inte Richardsson i The new Cambridge bibliography of english literature, edited by George
Watson, vol. 3 1660-1800 (Cambridge 1971). Där framgår att en rad brevromaner publicerades
kring Pamela-temat, utöver de till vilka Richardson stod som upphovsman. Några av dessa
publicerades anonymt.
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som intressanta utövare.144 Det tidiga 1700-talets teoretiker lade betoning på känsla,

naturlighet och familjebrev. Idealet – ”den nya franska stilen” – var aristokratiskt och

präglat av den sortens kvinnlighet som de franska salongsdamerna bar fram. Radikal

förändring i borgerlig, förromantisk riktning kom med tysken Gellerts Bref, jemte en

praktisk afhandling om den goda smaken i bref, utgiven på svenska 1781.145 Gellerts

ambition var att ge ”naturlighet” en ny innebörd. Brev skulle skrivas med konst, men

det skulle nödvändigtvis vara en konst som inte märktes. Förställning och rollspel av-

visades bestämt, särskilt om det gällde brev som präglades av ”någon wiss affect”.146

Med detta följde också nya tankar om brevs narrativa inslag. Livligt, litterärt berättande

rekommenderades. Läsaren skulle idealt känna sig som ett ögonvittne.

Det tidiga 1700-talets franska brevteori hängde samman med aristokratins reaktion

mot retoriken på grundval av att den var lärd, pedantisk och inte stämde med de galanta

idealen. Gellerts invändning var snarare av moralisk art, menar Stina Hansson. Reto-

risk förställning sågs inte främst som något stelt, trist och tråkigt utan som något otill-

börligt. Det var inte anständigt att framställa personliga ärenden genom en retorisk

kompositionsform där källorna – loci – märktes. Det var i stället en bild av den auten-

tiska människan som skulle framträda. I detta avseende ansågs kvinnor ha företräden.

De var ju inte belastade med den förställningskonst som hörde lärdomen till. Men när

Gellert byggde vidare på de franska teoretikernas tanke att kvinnor var intressantare

brevskrivare än män, gjorde han det med en ny vinkling i borgerlig anda. Där exem-

pelvis La Bruyère hade betonat vad man skulle kunna kalla kvinnors spontana stilis-

tiska förmåga – att snabbt finna ”le mot propre” – lyfte Gellert fram egenskaper som

sentimentalitet, harmoni och husliga dygder; ett tydligt borgerligt kvinnoideal. Stina

Hansson menar att

I aristokratisk brevskrivning var friheten från […] ”reglor” ett ideal för
både män och kvinnor. Hos Gellert är det fråga om en okunnighet, som
inte passar hos män, men som hos kvinnor garanterar, att deras ‘natur’ är
opåverkad och äkta.147

Gellert var bara en bland många som vid denna tid ledde borgerliga kvinnor på rätta

vägar. Den kvinnosyn han artikulerade var redan iscensatt i till exempel filosofi och

litteratur, när hans bok utkom på svenska. Idealiseringen av kvinnan som en särskild

sort, som stod närmare naturen är mannen, emanerar från de starka förromantiska idé-

                                                
144 Avsnittet ”Från aristokratiskt ideal till borgerligt i brevteorin” bygger på Hansson (1988), sid. 42-

63, utom där jag hänvisar till annan källa.
145 Christian Fürchtegott Gellert: Bref, jemte en praktisk afhandling om den goda smaken i bref,

anon. översättning (Uppsala 1781). Den utgavs i Tyskland 1751, och trycktes även i Sverige i två
tyska utgåvor.

146 Citatet från Hansson (1988) sid. 56.
147 Se Hansson (1988), sid. 58.
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strömningar som var verksamma vid denna tid och som blommade ut för fullt under

det följande seklet. Det skrivande ideala subjektet hos Gellert är, påpekar Beebee, inte

ett färdigt inre jag, som hävdar sig själv, utan ett möjligt, flexibelt jag; det är ”pure po-

tentia”.148 Den som frågar efter ”föda för min Siäl” markerar en sådan mottagande

reflexivitet; en beredskap att formas. I nästa kapitel ska jag diskutera hur detta konkret

gestaltas i Julie Ekerman/Björckegrens brev.

Retoriken, brevpraktiken och formuleringen av jaget;
sammanfattning och diskussion

Den äldre brevretoriska traditionens starka form- och syftesbundenhet övergick under

1700-talet till synen på brev som en spegel av det inre. Det ideala brevjaget skulle vara

’naturligt’ och språket ‘hjärtats eget’. Den omfattande diskursiva process som ledde

från det aristokratiska brevidealet till det borgerliga ingick i den sammansatta ‘bild-

ningen’ av den nya människan. Brevställarna och brevpraktiken kan – tillsammans

med annan skrift – förstås som utbildare av det nya jagbegreppet; däri spreds modeller

för hur jaget skulle framträda.

Gellert idealiserade den borgerliga kvinnan som brevskrivare. Den ideala form och

de innehållsexempel han presenterade var starkt normativa inte bara för brev utan

också för hur den skrivande kvinnan borde vara. Det sätter fokus på att kvinnans (ide-

ala) brevframträdande var starkt reglerat. Kan man då alls anta att ”brevskrivarma-

skinen” fördelade någon makt till kvinnor? Ja, lyssnar vi till Adelaides/Catharina

Ahlgrens sentimentalt färgade lycka över att ”kunna språka med en frånwarande

wän”, eller till Julie Björckegrens otåliga väntan på brev-”föda” som tillfredsställer

hennes själs behov, så låter det onekligen som om de såg det så. Det låter som om brev

gav dem styrka, och i mina öron hörs det fullständigt rimligt. Mary Wollstonecrafts

sammankoppling av brev med ett undersökande förhållningssätt – med ”huru, och

hwarföre” – innebar att hon kunde uttrycka stark kritik av det kvinnoförtryck hon såg

omkring sig.

Jag menar att det är viktigt att hålla fast det dubbla perspektivet på brevskrivandets

makt. Genom brevskrivandet kunde borgerliga kvinnor samspela med andra, utveckla

och formulera anspråk/begär och självförståelse, delta i kulturella processer – även om

de befann sig på en privat scen. Också ”känslans argument” hade som avsikt att över-

tyga, men med medel som passade sin tid och utifrån andra överenskommelser. Den

viktiga skillnaden mellan den gamla retoriska traditionen och den nya var dock att i

den nya ”konsten att övertyga” ingick som en förutsättning att man inte skulle se

spelet med ord som ett spel. Att det ideala brevjaget blev mer och mer synonymt med

det autentiska inre jaget och mer och mer intimt och privat innebar också att det som

medium kunde hämta legitimitet från en idealiserad subjektiv position. Men genom
                                                
148 Se Beebee (1999), sid. 38.
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praktiken utsattes deltagarna också för en komplex maktapparat, som talade till dem

genom andras brev och genom brevnormerna. Sammantaget blev dessa normer,

kulturella förväntningar och handlingsmöjligheter en grund för brevframträdandet,

som den individuella brevskrivaren hade att förhålla sig till.
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V. Hans Nåd och en förryckt flicka
– roller och subjektsrepresentationer på brevens scen

Nu äro mina nyheter alla och jag således åter blifven den torra och led-
samma menniskan såm alldrig gör annatt än säger dett hon tusen gånger
Sagt och i många år tänckt och Evigt kommer att vara, C’est á dire Evigt så
lenge jag kan täncka och mit Hjerta känna någet så är det altid att jag med
ömmaste attachement och diupaste vördnad framherdar Min Söta nådiga
pappas Oförenderliga vän C: Julie Björckegren (8 februari 1790)

Vem var brevskriverskan, som i ett brevslut tackade för sig på detta komplicerade sätt?

Jag har i de föregående kapitlen ställt frågan om 'vem hon var' biografiskt och utifrån

ett perspektiv på brev och makt. I detta kapitel ställer jag frågan en tredje gång, denna

gång till hennes egen framställning av sig själv och mottagaren i breven. Som framgår

av citatet ovan kan subjektet ha många gestalter: här finner vi ett ”jag” som – eftersom

hon inte har mer att skriva – blir ”den torra och ledsamma menniskan”, en ”hon”

som också är ”Min Söta nådiga pappas Oförenderliga vän” och till sist ”C: Julie

Björckegren”. Den lekfulla ironin är påfallande – ”oföränderlig” framstår ur mitt

perspektiv här som ett särskilt intressant understatement. Den skala av roller, som jag

ska diskutera, är dels tilldelad brevens huvudpersoner genom tydliga benämningar,

dels frammanad genom skiftande tilltal till mottagaren, tilltal som utgår från olika

positioner/roller som subjektet intar. Särskilt ska jag intressera mig för ett par av de

roller som brevskriverskan väljer för sitt framträdande. Kapitlet anknyter till det andra

och tredje huvudsyftet för uppsatsen, nämligen att diskutera brevskrivarkulturen och

att läsa breven som en identitetsskapande berättelse.

Officiöst och familjärt

Idag är det som alla vet brukligt att inleda brev och e-brev med mottagarens namn –

’Kära Kalle!’ – och att avsluta med brevskrivarens eget, eventuellt efter en kort av-

slutande hälsningsfras, som till exempel ”bästa hälsningar”. Men i det sena 1700-ta-

lets brevöppningar och -slut betonades främst relationella och/eller sociala funktioner

och dopnamn användes sällan i inledande fraser. Det är betecknande att Julie Eker-

man/Björckegren inte i något brev, vare sig från 1784 eller senare, tilltalar Carl Sparre

vid namn i den inledande hälsningsfrasen.

I de första breven från Julie Ekerman, skrivna 1784 när Sparre var med på kungens

resa i Europa, var det enligt avslutningsfraserna en ”öm vän”, ”trogen flicka” och

”ödmjuk tjänarinna” som förde pennan. Hon undertecknade därefter med både för-
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och efternamn.149 Den hon skrev till – Sparre – hade också skiftande roller; i

hälsningsfraserna tilltalades han ”min bästa vän” eller ”bienfaiteur”. I brevtexterna

kunde han förutom vän och välgörare också omväxlande kallas ”Excellencen” och

”mitt Hierta” eller ”Mon cher amour”. Och vid ett udda tillfälle ”Min lilla unge”

(13 januari 1784). Tilltalet sker även till ett ”du”, någon gång även ”vous”.

I breven från borgmästarinnan Björckegren 1789-1791 åkallas också vännen, väl-

göraren eller excellensen i hälsningsfraserna, men här förekommer inget du- eller ni-

tilltal alls, när hon skriver på svenska. Mottagaren tilltalas enbart i tredje person som

”nådiga pappa”, ”söta pappa” eller till och med ”socker-pappa” och ”mitt Såcker”

omväxlande med ”Hans Excellence”, ”Excellencen” eller ”Hans [Höga] Nåd”,

emellanåt med förstärkningar som ”hvilken varit Guds verktyg till min lyckas da-

nande”. Uppenbarligen finns olika konventioner beroende på vilket språk som an-

vänds, för när hon skriver på franska används ofta ”vous”. Själv framställde hon sig

ofta i avslutningsfraserna som en ”upprigtig” och ”redelig” vän, men där finns som

jag snart ska visa också andra roller.150

Rollerna och förhållningssätten betonas särskilt i avslutande hälsningar, vars stora

betydelse märks på den formuleringsmöda som är nedlagd på dem. Ett par exempel:

”Adieu mon adorable ami, je vous embrasse du meilleur de mon ame, et Suis pour la

vie Votre plus tendre amie Julie Björckegren” (7 december 1789); ”B: [Björckegren]

och Jag pussar Hans Excellence från topp till tå, och föilagteligen händerna mycket,

men jag är i Synnerhet med Vördnad och Ömhet Så lenge jag andas Min nådigaste

Excellences förryckta men redeliga vän Julie” (19 oktober 1789).

Det är (fler)dubbla roller – växlande mellan det officiösa och det familjära, det ex-

cessivt raljanta och det allvarsamma – som lyfts fram i och genom dessa tilltal. I de

tacksägelser, som ofta inleder breven, märks också kontrasten mellan högtidlighet och

vardaglig intimitet. Där finns hyllningar av högtravande karaktär:

Min bästa vän! Den första välgerning vi har att tacka och prisa den högste
för, är vist Egenskapen att Kunna ällska, och den att blifwa ällskad af en
dygdig och ädelsint menniska; gud! hwilken Sellhet att äga en dygdig vän,
och i synnerhet en så förtrefflig som H:E: den wänskap H:E: ger mig så

                                                
149 Det finns även ett par korta brev från Julie Ekerman till Carl Sparres bror Fredrik Sparre från

denna tid. De är skrivna 14 november 1783 och 19 december 1783 och innehåller ursäkter för att
hon avböjer ett par inbjudningar. Dessa brev inleds på liknande sätt som breven till Carl Sparre,
med ”Mon Siegneur” resp. ”Min Nådigaste Excellence” och avslutas med att hon förklarar sig vara
”la tres humble et tres [oläsl.] Servante Chatrine Julie Ekerman” resp. ”Min Söta Nådiga Exelence
ödmiukaste Tienarina C: Julie Ekerman”. Således samma retoriska fraser som i breven till Carl
Sparre. Se RA, Börstorpssamlingen, E: 2946

150 ’Redlig’ kommer av fornsvenskans redheliker med betydelsen ’tillbörlig, rätt, hederlig’ men har
även samband med ’reda’ i meningen ”tillstånd av ordning och överblick”, enligt
Nationalencyklopedins ordbok (Höganäs 1995-1996), I Ordbok över svenska språket, utgiven av
Svenska Akademien Band 21 (Lund 1954) framhålls bl.a. ordets betydelsesamband med ”(moralisk)
oförvitlighet”, t.ex. i meningen ”frånvaro av list l. bedrägeri l. förställning l. falskhet”.
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autentiqua bevis på, gör mig (till det få menniskor kan säga sig) fullkome-
ligt lyckelig […]. (20 september 1789)

Min högts ällskade vän! Jag bara ber vår Herre om, att låta Excellensen om
inte mer, åtminståne en gång få känna en Dylik Sellhet Såm den jag niuter
vid genom läsandet af hvarje rad från H: E: välsignade hand, så hender
detta, då är jag fulleligen öfvertygad att alldrig H: E: ledsnar vid att göra
mig den Välgerningen att skrifva mig till. (28 september 1789)

Omväxlande med personliga och skämtsamma trohetsförklaringar.

Min bästa vän! Om inte slagt och korfgörning Kåmmitt Emellan i torsdags
så hade jag vist inte underlåtit att på hand tacka för dett […] Söta Söta bref;
nå, om jag inte kan säga huru liflig och uprigtig min tacksamhet är, så är
det endå en tröst för mig att Sielf veta huru mycket jag ällskar och vördar
pappa, Samt att jag kan trotsa hvem Såm hälst att vara tacksammare. (2 no-
vember 1789)

Gud nåde excellensen, om han hickade så ofta såm vi talar om honom. (2
november 1789)

Tilltalen faller grovt sett i två kategorier: det högtidliga tilltalet till välgöraren-Excel-

lensen respektive det intimiserande och familjära till ”vännen” och ”pappa”. Denna

dubbelhet leder tankarna till det tudelade förhållningssätt som kunde utläsas ur Catha-

rina Ahlgrens tidskrift: undergivenhet under fadern/välgöraren respektive anpassning

genom vittnenas makt (den ”familjära” eller borgerliga anpassningen till en social

krets). I båda fall handlar det om maktdiskurser som kan förklaras som en del av

tidsandan, tidens mentalitet, i den utsträckta övergången mellan ett aristokra-

tiskt/feodalistiskt och ett borgerligt samhälle. Diskurserna var inbäddade i olika

praktiker som också var i förändring – till exempel i vad som förväntades av ’den goda

brevskrivaren’. För att lyckas med konsten att övertyga blev det just under senare

delen av 1700-talet viktigt att som brevskrivare kunna framträda som ett djupare jag

som kunde bära upp ”känslans argument”, medan den gamla traditionens tungfotade

och identifierbara argumentation snarast minskade den moraliska trovärdigheten.151

Tidens ledande brevteoretiker Gellert varnade för brevteori som gjorde brev ”styfwa

och ängsliga”, ”enformiga och eckeliga” och som hindrade tankarna att frigöra

sig.152

                                                
151 Hansson (1988), t.ex. 237ff.
152 Gellert (1781), sid. 35.
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De föreskrifwa oss wissa formulairer at börja och sluta, wissa bindeord, som
i omgänget icke äro brukliga, liksom wäktare, at wåre tankar icke måga
slippa löse ur sina fjättrar.153

Konsten att skriva brev skulle i stället läras genom studium av ”goda” brev och av det

verkliga livet. I praktiken innebar en sådan skolning, där brev byggde på brev i en lång

kedja, förstås också att karaktärsdrag från den äldre retoriken dröjde sig kvar. Att Julie

Björckegrens brev härbärgerar kontrasterande tilltal och roller kan således delvis antas

vara ett utslag av denna övergång mellan den äldre retoriska traditionen, med dess stela

roller, och det nya, känslosamma sättet att skriva hjärtinnerligt övertygande.

”Naturliga” och ”onaturliga” brev”

Vad var det då för roll som den gode brevskrivaren skulle anlägga enligt de nya idea-

len – här förstådda genom Gellert – och i vilka aspekter uppfyllde Julie Björckegren

den? Den äldre retorikens hyperboler ansågs ”onaturliga”.154 De bestod av ”falska

tankar”. Gellert tar som exempel bland annat vissa lovord i form av absoluta liknelser,

”bäst”, ”störst” och så vidare. När Julie Björckegren till exempel beskrev sig som en

person som ”ne Suis qu’une pauvre Creature qui ne Serois absolument rien Sans les

bienfaits dont vous avez daigné me Combler” (20 september 1789) eller att hon var

”så lenge jag lefver. Min nådigaste Excellencens upriktigaste vän” (24 september

1789, min kurs) eller skrev om Sparre att han var ”le plus aimable et le plus

bienfaisant de tous les hommes” (17 september 1789), ”den aldra bästa af alla men-

niskor” (13 december 1790) använde hon den sortens ordvändningar som Gellert

kallade ”skryt”, och som han menade förrådde en ”hiskelig stolthet”. Om brevskri-

varen tog till ett ”sådant magtspråk” gjorde han enligt Gellert anspråk på att ”han

känner alla andras förtjänster så noga, at han kan döma, hwem som är den störste”,

vilket framstår som ett övertramp mot den goda smaken.155 Också i Gellerts världsbild

finns ”Stora Herrar” och brev riktade till dem ”tola mer prydnad, än andra”156, men

deras storhet har inte drag av en allseende fadersfigur eller av herren Gud. De framstår

helt enkelt som – och ska tilltalas som – goda, generösa och bättre bemedlade med-

människor.

En client, som talar med sin Gynnare, kan väl prisa hans ynnest: men han
måste göra det beskedligt, och ej wara öfwerdrifwen i sit låf.157

                                                
153 Gellert (1781), sid. 33.
154 Gellert (1781), sid. 10.
155 Gellert (1781), sid. 15.
156 Gellert (1781), sid. 61f.
157 Gellert (1781), sid. 11.
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Sett utifrån den borgerliga traditionens självförståelse skulle åtminstone vissa av de

högtidliga tilltalen till välgöraren i Julie Björckegrens brev stå för ett rolljag, ett överta-

get bruk av ”onaturligt” tal och ”falska tankar”, medan de familjära tilltalen och de

intima ömhetsförklaringarna skulle vara uttryck för ”hjertats innersta”. Just det som

Gellert anbefaller för ”naturliga bref” tycks nämligen mycket väl stämma på den mera

familjära sidan av Julie Björckegrens brev. Det goda brevet skulle vara uppriktigt, na-

ivt, livligt, tydligt och gärna präglat av ett muntert sätt att tala, menade Gellert.

Det gifwes et muntert sätt at tala, som är wänskapen och kärleken i synner-
het eget. Det leder mer sin uprinnelse ifrån hjertats innersta, än ifrån öfwer-
flöd på snille. Det är icke så mycket sinrikt, som naïvt. Man säger sin hjer-
tans mening med en wiss sorglöshet, med en öppenhjertighet, som tyckes gå
öfwer höfwan, och som dock winner bifall, emedan den flyter af et gladt
och nögdt hjerta. 158

Det finns talrika exempel på ”ett muntert sätt att tala” i Julies Björckegrens brev, och

som direkt illustration till vad Gellert kallar ”gå ofwer höfwan” framställer hon sig i

dessa partier ofta som lätt galen. Ett exempel:

Nu kom min Herre och förman inn, och ber mig legga honom för Excel-
lencens fötter, men dett gör jag Ej, ty då får jag alldrig opp den tjocka
Lunsen igen, utan jag går nu som förr min gata rett fram, och Simplisiter
hellsar från honom; än jag Sielf, Hvad gör väl jag, Jo frun tar Sig den fri-
heten att ömt omfamna och Pussa pappa ifrån hufvud till fotabielett, och
förresten är jag altid med ömmaste tillgifvenhet och Diup vördnad Min
Söta Söta Pappas redeligaste vän och lite tokiga Julie (11 februari 1790)

För Gellert tycks det inte vara fråga om annat än att också detta ”naturliga” skrivsätt

är en retorik. Samtidigt som han beskriver detta språk som uttryck för ”hjertats in-

nersta” lägger han ju betoning på att det behövde läras in, bland annat genom studier

av ”goda” brev. Att skriva gott ”förutsätte et sundt förstånd”, menar han vidare.159

Att naturligheten inte var fråga om något fritt, tillåtande tillstånd betonas också av att

den borde hållas inom vissa ramar. Den fick inte övergå i det sätt att skriva som Gellert

benämnde ”för naturligt”, och som närmast förklaras som kvickt och tomt. (”Det har

såsom wattnet aldeles ingen smak”, hävdade Gellert.)160 Nej, konsten handlade om att

hitta harmoni mellan det ena och det andra. Samtidigt som ett brev inte skulle vara

pråligt skulle det till exempel inte heller vara för enkelt och konstlöst. För att åskåd-

liggöra denna balansgång använde Gellert bilder med huslig anknytning, och i den fö-

                                                
158 Gellert (1781), sid. 71.
159 Gellert (1781), sid. 32.
160 Gellert (1781), sid. 9.
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reställda interiören placerade han den goda brevskrivaren, husmodern med det balan-

serade sinnet:

Et Bref bör just icke likna et fattigt rum, som på alla wäggar är tomt; men
det måste ock icke föreställa någon prålande putskammare, der man utstält
en myckenhet kostbarheter till åskådande […] som trötta upmärksamheten
[…]. 161

De [kvinnorna] weta med en viss god känsla at lätt märka och finna det
behagliga, det anständiga uti klädnaden, uti inrättningen af en målning, uti
anrättande af et bord; och denna goda känslan af harmonien understöder
dem i tänkande och Brefskriwande.162

”Kvinnor”, skrev Gellert – men inte vilka som helst. De idealiska kvinnor det gällde

befann sig liksom det smakfullt inredda rummet, det dukade bordet och det goda bre-

vet inom vissa utstakade gränser:

Wi tale icke om Fruntimmer, hwilka blifwit upfödda ibland folk af en för-
därfwad smak; hwilka ännu icke uparbetat sit förstånd och sit språk medels
förnuftigt omgänge eller goda böckers läsning; nei. Men wi mene ock icke
mycket kunniga Fruntimmer, icke sådanna, för hwilka Juvenalis warnar
manfolken […].163

Att som kvinna skriva goda brev enligt den nya borgerliga brevteorin handlade med

andra ord inte bara om att skriva väl, det innebar också att genom koder i skrivandet

(och i annan gestaltning, som heminredning) framställa sin smak, sitt jag, på ett sätt

som visade att man var denna goda, nya kvinna. Ett sådant kodinnehåll tycks exempel-

vis ha varit att inte skriva helt korrekt. När Gellert framhöll att ”[m]an kan ända til or-

tographien och skiljeteknen i et tal wara okunnig, och ändock skrifwa ganska wackra

Bref” låter det förvisso som en demokratisk generositet.164 Men det var mer än så,

kanske till och med en norm som sedan lång tid reglerade kvinnors sätt att framträda.

Madame de Sèvigné, som Gellert lyfte fram som naturlighetens stora fixstjärna, gick

medvetet gick in för att stava lätt nonchalant i avsikt att demonstrera, som Christina

Sjöblad uttrycker det, ”att hon inte var någon ‘femme savante’, någon lärd tråk-

måns”.165

Bristen på interpunktion och den inkonsekventa stavningen i Julie Eker-

man/Björckegrens brev beror knappast på någon personlig avsikt, den kom sig för-

                                                
161 Gellert (1781), sid. 8.
162 Gellert (1781), sid. 52.
163 Gellert (1781), sid. 53.
164 Gellert (1781), sid. 53.
165 Sjöblad (1997), sid. 218.
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modligen i första hand av att hon inte var skolad i skrivandets konst – men just i det

hade hon alltså en fördel. Inte heller är det särskilt troligt att hon hade läst Gellerts

brevställare, även om hennes brev delvis kan fungera som klockrena exempel på vad

han rekommenderade. Som vi sett fanns det också ‘rester’ i hennes brev av den gamla

retorikens överdrifter och högtidliga undergivenhet. Det rimligaste sättet att utifrån

brevnormerna förklara denna dubbelhet eller kluvenhet, skiftningarna i roller och tilltal,

är att det var så diskursskiftet kunde gestalta sig i praktiken, hos människor som lärde

sig genom att se hur andra gjorde och skrev.

Rollambivalens

Diskursskiftet är alltså en förklaring, men de skiftande tilltalen och rollgestaltningen

har flera möjliga förklaringar, funktioner och/eller betydelser. Relationens karaktär

spelade förstås in för ambivalensen i framträdandet. Som brevskriverska stod Julie

Ekerman/Björckegren inte bara i ett diskursskifte utan också i en konkret och specifik

beroenderelation till Sparre. Här ger en jämförelse mellan de tre syskonen Julie, Beata

och Christopher Ekermans brev vissa ledtrådar. De skrev alla tre till Sparre som

”välgörare”. Både Julie och Beata använde sig av uttryck som ”söte wän” i sina brev

till Sparre, medan det inte finns skymten av någon sådan intimitetskod i Christophers

brev. Han skrev till exempel den 6 augusti 1789, när han på rekommendation av

Sparre blivit utnämnd till fänrik:

[…] jag kan intet med ord utföra min Tacksamhet; men Gud är mitt vitne,
att jag är nögd, om jag hade Tusende lif, at med största nöye upofra dem,
för min Kungs, Fäderneslandet och Eder Excelences väl. […] Och framhär-
dar till döden Eders Excelence Aldra Odmukaste Tjänare Christ: Eker-
man166

Det är en stark undergivenhetskod som markeras, men den är inte dubbel och ambiva-

lent som i Julie Ekerman/Björckegrens brev. Här finns ingen kluvenhet mellan offici-

ösa och familjära tilltal; inget diskursskifte anas. Det liv som Christopher sätter i pant i

relationen ligger inom den arméhierarki, där både fänriken och överståthållaren befann

sig.

Julie Ekerman/Björckegrens relation med Sparre var mer komplex. När hon vände

sig till sin välgörare var hon samtidigt älskarinna, som vände sig till sin ”söte wän”

och/eller fosterdotter, som vände sig till ”pappa”. De skiftande skrivsätten i hennes

brev genererades därför rimligen inte blott av diskursiva mönster i förändring utan

även av en personlig konflikt eller motsägelse som hon dagligen levde i och försökte

hantera. Det lär ha varit en grannlaga avvägning att hitta balanspunkten mellan det re-

                                                
166 RA, Börstorpssamlingen, E:3051
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spektfulla avstånd som officiellt krävdes gentemot en adelsman och den intimitet som

samtidigt förväntades i den personliga relationen. På olika sätt framkommer det att

brevskriverskan har problem med sitt framträdande. 1784, i ett av de tidiga brev då hon

emellanåt kunde använda du-formen, ursäktade sig den unga flickan ”mille pardon”

för att hon, en ”tres humble servante”, hade tilltalat Sparre med ”wous”. Det verkar

som om hon hade kommit på sig med ett övertramp mot en viktig överenskommelse:

Adieu Mon cher Ami et aimable bienfaiteur, portez wous Bien et n’oubliez
pas wotre Sinsere Amie, le mot de wous a Echapper a ma plume mais pas a
mon Coeur mais ça ne fait rien Car Sela me donne Occassion de te deman-
der mille pardon at de te dire Encor une fois que je suis ton Amie et tres
humble Servante Julie Ekerman (4 maj 1784)

I hjärtat finns inget ”wous”, även om det råkade fly ett från fjädern, bedyrade brev-

skriverskan. I den mån detta var en ursäkt för ett alltför stelt tilltal tycks den falla platt

när hon betydligt formellare och långt mer undergivet fortsatte med att ”ça ne fait

rien” eftersom hon därigenom fick tillfälle att be tusen gånger om ursäkt och att åter-

igen säga ”je suis ton Amie et tres humble Servante”. Vem eller vad det än var som

fick henne att känna att hon gjort ett misstag genom att använda ”wous” – uttalade

önskemål från Sparre? brevkonventionerna? en intimitetskod? – verkar hon här vara ur

stånd att få någon ordning på tilltalet. ”Fjädern” tycktes ibland göra egna val som pe-

kade på rollambivalensen hos brevskriverskan.

En lekfull maskerad; joller-roller

Vi kan alltså se de skiftande rollerna i Julie Ekerman/Björckegrens brev dels som en

kluvenhet i skrivsätt på grund av en övergångsfas mellan den äldre retoriken och den

nya, dels som en personlig ambivalens på grund av relationens karaktär. Men bilden

kan göras mer komplicerad än så. I breven pågår nämligen en lekfull maskerad även

då vi bortser från välgörar-komplexet och enbart ser till de familjära tilltalen. Detta ty-

der på att de skiftande rollerna inte enbart förklaras av en kluvenhet i skrivsätt på

grund av en övergångsfas mellan den äldre och den nya retoriken eller en personlig

ambivalens, utan att det också är en del av det aktiva meningsskapandet.

Jag ska peka på ett par saker som tyder på att det finns vad man skulle kunna kalla

en skrivandets taktik bakom rollspelet, vilket inte nödvändigtvis betyder att det var av-

siktligt och medvetet. För det första att mycket familjära tilltal i form av fraser som

”min käraste wän”, ”min söte pappa”, ”Socker-pappa” och liknande flitigt återkom-

mer i brevtexter och i avslutningar. En sådan upprepning kan förstås som ett grepp för

att påminna om förbindelsens personliga karaktär. Det är, som hon själv benämner det,

ett slags ”joller”: ”jag skall hafva den äran och glädjen att Jollra med Min

Älskansvärda Carl” (28 januari 1790). Vältalighet av det slaget har till avsikt att



59

påverka mottagaren i en bestämd riktning, nämligen att han ska inse vikten och värdet

av intimiteten i sig och avstå från att tänka kritiskt distanserande. MacArthur noterar att

smeknamn och andra tecken på en privat värld verkar vara viktigast i början av en

brevväxling. Hon ser ”jollret” som ett sätt att markera åtskillnaden mellan den

textrelation som skapas och yttervärlden – således en intimisering – och som ett sätt att

stabilisera relationen.167

För det andra ser vi att brevskriverskan också i presentationen av sig själv växlar

mellan olika joller-roller, det vills säga olika familjära positioner, och – det är särskilt

intressant – att hon ofta gör dessa framställningar med ironisk udd. Hon kan till exem-

pel vara ”en stor Narr” eller ”den stackars Julie”. Hon skiftar dessutom, vilket ex-

empelvis framgick av kapitlets inledande citat, mellan att framställa sig själv som

subjekt och objekt. I en och samma avslutningshälsning benämner hon sig själv på

fyra sätt, varav tre som objekt: ”Julie, anhåller att få vara innesluten i min nådiga pap-

pas vänskap och godhet och är så lenge jag lefver med Diupaste vördnad Min nådiga

pappas Uprigtiga och trogna Vän, och fiolliga flicka Julie” (14 september 1789, min

kurs). Och ”husbonden” – den ibland omskrivne maken – kan beskrivas som

”stackars pojke”, ”fattig gosse” eller – oftast – rätt och slätt ”Björckegren”. Lägger

vi till detta de ytterst sockrade papparollframställningarna av Sparre förefaller det

onekligen som om brevjaget demonstrerade en sorts performativ makt i att kunna an-

vända en flytande skala av benämningar, som om relationerna skulle kunna prövas och

omformas i ett lekfullt spel där hon behärskade reglerna.

Jollret kan således uttolkas som dels ett sätt att övertyga om vikten av fortsatt inti-

mitet, dels ett sätt att lätt raljera med berättelsens huvudpersoner. Dessa tolkningar ute-

sluter inte varandra. När såväl subjektet-berättaren som andra huvudpersoner i breven

framställs liksom på en identitetens metonymiska skala, är det ett spel med mening

som pågår; ett spel där många möjligheter hålls öppna. Utifrån MacArthur, som dis-

kuterar liknande roll-mångfald i andra brevväxlingar från samma tid, kan vi ana hur

brevskriverskan konstruerar ”a collection of possibilities for identities and for the re-

lationship”.168 Föreställningen om en sann, djup identitet och en fast position för

subjektet utmanas i lekfulla omtolkningar. Det skapas möjlighetstillstånd i texten, nå-

got som ‘skulle kunna’ vara.

Det överordnade hjärtejaget

Emellertid har inte alla roller på skalan samma villkor och status. Ibland tycks ett

‘överordnat’ jag framträda, ett subjekt som har förmågan att upptäcka och korrigera

sådant som riskerar att ge felaktiga signaler i det skrivna. Det tycks stå i ett metaför-

                                                
167 MacArthur (1990), sid. 159.
168 MacArthur (1990), sid. 171.
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hållande till texten, liksom rör sig ut och in i den och kommenterar och ställer till rätta.

För att låna Gellerts liknelse av brevet som ett rum: denna subjektsrepresentant

kommer in breven – ofta i slutet av dem – likt en god husmor som granskar hur hen-

nes brevsal tar sig ut, slätar över och ställer till rätta. Det är inte det pråliga hon ber om

ursäkt för och försöker korrigera, som man utifrån Gellert skulle ha kunnat anta, utan

framför allt hastigt utslängda ord, slarv och skönhetsfel. Metoden för att markera grad-

skillnaden gentemot andra uttrycksnivåer är referenserna till hjärtat – metonym för det

inre, okonstlade jaget. Ett exempel är ursäkten för ”wous” ovan (i brev från 4 maj

1784) där hjärtat framställs som mera äkta än det som ”fjädern” skrivit. Samma

opålitlighet hos skriften kommenterar hon i ett långt PS den 1 februari 1790. Då är

rollproblematiken den omvända jämfört med – brevet kan på grund av hennes slarv

uppfattas som skrivet till en ”gelike” – men i vederbörlig ordning används refe-

renserna till ”Hjertat” för att hålla tillbaka det misshag som eventuellt skulle kunnat

uppstå. Vare sig det verkligen var ett övertramp eller ej, görs det förlåtligt med

hänvisning till hjärtans jämbördighet: ”ett ädelt och ömt Hjerta kan finnas hos den

Semst födda”:

PS: för Guds skull tag Ej onådigt att jag skrifvit så illa och Slafvat såm om
jag Skrifvit till min gelike; men jag liter på att då Kärleken Egaliserar så
många olika menniskor, så kan vänskapen hos en så ädelmodig menniska
såm Excellencen göra att han icke Sir på mitt låga stånd och den skillnad
såm då blir oss Emellan, utan bara Kommer ihåg att ett ädelt och ömt Hjerta
kan finnas hos den Semst födda […] (1 februari 1790)

Ännu ett exempel på hur hon i efterskott ordnar sitt framträdande är följande ur-

skuldande avslutningsfras, där hjärtat är oantastligt gott även om brevet är illa skrivet:

När jag Sir igenom mitt bref, så admirerar jag mig att kunna skrifva så illa
men om jag har ordsak att moquera mig öfver mit Skrif Sett, Så gör jag inte
dett Samma åt mitt Hjerta Såm är med diupaste wördnad min nådiga pappa
ömt och bestendigt attacherad tro att detta är Sanferdigt dens tanckesett
Såm framherdar till mitt Sissta ögnablick. (14 december 1789)

Hur integrerat detta retoriska ‘hjärtejag’ var i brevskriverskans egen självförståelse är

förstås omöjligt att utröna. I samtidens teater och litteratur finns en utvecklad lek med

‘spelade’ jag och ‘kännande’ jag, vilket tyder på att man under 1700-talet hade ett

öppet förhållningssätt till jagets ambivalenta status.169 Det fanns exempelvis ofta i

brevromanerna ett metaanvändande där de (fler)dubbla brevjags-traditionerna fram-

                                                
169 Cook (1996), sid. 16, påpekar i samband med resonemanget om föreställningen om brevet som

'själens spegel': ”the letter was simultaneously recognized as the most playful and potentially
deceptive of forms, as a stage for rhetorical trickery”.
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trädde. Ett vanligt motiv, som idag främst är bekant genom Choderlos de Laclos Les

liaisons dangereuses, är att en man med hjälp av den djupa känslans argument – löften

om trogen kärlek – lockar en dygdig kvinna, men i själva verket bara är ute efter att

förföra; ett svek som i förlängningen leder till bådas död.170 Den som framträder som

äkta identifieras således som den mest försåtliga retorikern. Det är just i skär-

ningspunkten mellan ’rolljaget’ och föreställningen om det ’sanna jaget’ som roma-

nernas förbindelser bokstavligen blir livsfarliga. Överfört till Julie Björckegrens

brevtermer finns det riskabla, spänningsskapande området mellan den opålitliga

”fjäder”, som ibland talar med fel tunga, och det goda, ärliga ”hjerta”, som kan dölja

sina verkliga avsikter.

Uppkäftighet eller underordning?

Jag har prövat tanken att de skiftande rollerna och lekfullheten övergripande skulle

kunna tolkas som en sorts humoristisk uppkäftighet mot historiskt givna positioner,

mot brevskriverskans sociala underordning, men min slutsats har blivit att det skulle

vara en förhastad tolkning. Teater, maskerader och lek med identiteter hörde till tiden,

särskilt i högborgerlighet, adelskretsar och aristokrati. Själva livet kunde metaforiskt

beskrivas som en teaterscen. När Julie Björckegrens syster Charlotte avled återkallade

brevskriverskan minnet av en teaterlek hos Sparre några år tidigare: ”Nu är det förbi,

och vår då varande hufvud Açtrice har Spelt ut Sin role på Verlds Théatern, jag undrar

ner Subnettens [?] tour kommer, men ske Guds Villje så är jag nöjd ner det sker” (28

januari 1790). Även om teaterföreteelser var en del av periodens avstamp mot den nya

tiden handlade det knappast i någon högre grad om möjligheter till – eller ens intresse

av – socialt motstånd för de individer som deltog. Vad som pågick var en kulturell

omformuleringsprocess avhängig av rollflexibilitet och dynamik på olika sorters

scener, såväl på brevscenen som på teater- och maskeradscenen. Det innebär att det

fanns möjligheter att samtidigt reproducera och förändra såväl brevidentiteter, som

tillvaron, genom ord, men processen var infogad i reglerande diskurser. Till exempel är

alla roller som brevskriverskan tilldelar sig själv inom de familjära tilltalen – från den

goda frun till den fjolliga flickan – sådana som Gellert förmodligen skulle ‘godkänna’

som sätt att framträda. Kanske varierade hon normen, skapade en egen kombination

av det som låg inom den, men hon befann sig lika fullt nära den.

Dessutom var som sagt det specifika rollgalleriet i Julie Ekerman/Björckegrens

brev primärt skapat för en speciell scen, för en brevrelation som präglades av ett

ojämnt maktförhållande. Det måste förstås vägas in i tolkningen av det individuella

exemplet. MacArthur skriver med utgångspunkt i brevrelationen mellan Madame du

Deffand och Horace Walpole om ett liknande rollspel:

                                                
170 Choderlos de Laclos: Les liaisons dangereuses (Paris 1782)
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[…] du Deffand must act as visionary and meteorologist, ready to uncover
the identity Walpole wishes to adopt and to respond to it appropriately. She
also offers to play whatever role he prefers in order to prolong the corres-
pondence: […] ‘votre amie, votre connaissance, tout comme it vous plaira
[your friend, your acquaintance, whatever you wish]’.171

Huruvida Julie Ekerman/Björckegren demonstrerar en snarlik följsamhet, och anpas-

sar sig till roller som Sparre vill att hon ska spela, går inte att uttolka eftersom bara

hennes brev finns bevarade. Däremot finns det goda skäl att anta att hon liksom du

Deffand använder sig av rolleken, som är en social konvention i tiden, i syfte att få

relationen att fortsätta. Det sätter ett annat ljus än det av motstånd på det lekfulla, ralje-

rande karaktärsdraget, liksom det faktum att Julie Ekerman/Björckegren genomgående

valde underordnade positioner i de dualistiska rollpar som skapas – pappa/dotter,

herre/tjänare, välgöraren/den tacksamma undersåten, Excellensen/den trogna vännen,

Guds redskap/den lyckliggjorda jordiska kvinnan och så vidare. Att inta dessa positio-

ner kan i samtliga fall förstås som sätt att gestalta eller locka fram mottagarens storhet

och myndighet. De gånger hon tycks skapa en överordnad position åt sig själv – när

hon kallar Sparre ”söte vän”, ”min lilla Unge” och liknande – handlar det uteslu-

tande om intimisering. Genom detta joller kunde hon inta en moderlig position, var-

ifrån även en Excellens kunde reduceras till småbarn och sötsak, utan att hans makt

naggades i kanten.

Den förrycktas rätt att prata ”persillja”

Som omväxling till den trogna och ”redeliga”, mer eller mindre underordnade, vän-

nen/dottern/tjänarinnan/undersåten framträder hon också i den irrationellas kostym.

Hon kallar sig narr, fjolla, förryckt, vidunder och så vidare. I dessa roller kan hon prata

”persillja”, men ibland inte ens det: ”I Sanning min Såcker pappa lilla Jag duger till

dett ringaste, inte att en gång Prata eller Skrifva dårskaper, Som annars plär vara mitt

Kram” (26 november 1789). Också detta var åtminstone delvis ett slags galenskap

inom normen; Gellert talade ju om naiviteten och det muntra skrivsättet som något som

kunde gå ”öfwer höfvan”. Det finns också alltid ett humoristiskt och lite kokett drag

över texten när Julie Björckegren klär sig i dessa roller. Men vilken funktion hade

detta framställningssätt? Ett första förslag är att rollen av en toka, som inte kan ta

ansvar för sina handlingar, frammanar sin motpol i den förnuftige mannen. Jag tänker

mig att detta kunde vara lika ‘passande’ som brister i interpunktion och stavning.

Kvinnans perfektion bestod i att framträda med vissa ‘klädsamma’ skavanker som

fick henne att framstå som mindre kultiverad, mera närstående naturen än mannen.

                                                
171 MacArthur [1990), sid. 128.
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Som en variant av en sådan komplementaritet framställer hon sig vid ett tillfälle som ett

‘hopplöst’ fall genom att tillskriva mottagaren tankar:

Jag tycker mig si pappa såm nu täncker gud tröste mig för den fiollan hon
är ennu inte väl Klok Oagtadt hon några gånger Skrifvit förnuftigt nog, så
jag hade gått hopp; Täncker icke hans nåd deta bekenn uprigtigt. (21 janu-
ari 1790)

Men ser vi fjollan inte främst i relation till mottagaren utan i relation till andra roller i

Julie Ekerman/Björckegrens brev finns – minst – en kompletterande tolkningsmöjlig-

het. Om vi placerar rollerna liksom på en skala finns ‘hjärtejaget’ – rollen av den

‘duktiga’ frun, hon som åtminstone har ambitionen att hålla ordning och skriva väl –

vid ena änden och den förryckta fjollan som ”pratar persillja” vid den andra. Rollerna

kan sägas komplettera varandra, i synnerhet då den förryckta verkar rädda den goda

brevskriverskan/’hjärtejaget’ från vissa problem som uppstår. Dessa problem är av två

slag: Dels lyckas inte brevskriverskan utöva den kontroll över retoriken som den goda

brevskriverskan enligt Gellert borde göra. Hon glider, som jag visat ovan, mellan det

officiösa och det familjära, mellan diskurserna. Dels (och sammanhängande) förklarar

hon ofta att hennes ord inte räcker för vad hon vill ha sagt. Det är i citatet nedan

intressant nog inte den officiösa utan den familjära ”vänskaps”-retoriken som hon

omtalar som kall och otillräcklig för att uttrycka hennes inre känslor:

[…] jag [vill] låta nöja mig med att Senda hans nåd mina kråkfötter, Såm
huru dåliga och Otydeliga endå hoppas jag tjänar till mit Syftemål Såm
pappa väl vet är at försekra H: Excellence om min ömma och oförenderliga
vänskap; Ack! hvad det ordet vänskap endå är lite Sagt, och Så fasligt Kalt i
Compareson med den attachement och reconnoissance Såm jag har för min
välgörare. (28 januari 1790)

Framställningen av att orden inte räcker kan både förstås som en beskrivning av en

personlig erfarenhet och som ett retoriskt grepp. Att framträda som ”förryckt” kan i

linje med detta å ena sidan ses som ett sätt att gestalta att hon saknar en mentalt stark

position, varifrån språket kan erfaras som hennes eget. Det eller den som är förryckt är

på något vis utanför den position där hon vet att hon ’borde’ vara. Någon gång an-

vänds det som ursäkt för att avsluta brevet: ”Jag är lite förryckt af Sysslor såm jag har

till Stor mengd, och Stor Post tillika; Der för Säger jag nu rett och slett farväl […]”,

skriver hon 4 april 1791. Å andra sidan legitimerar förrycktheten ofta sätt att komma

vidare i talet/skrivandet genom att förmedla: Jag kan inte tala som man ska, men jag

talar ändå. Som narr, förryckt eller fjolla kan hon tillåta sig att ”prata persillja” i

skarven mellan de retoriska traditionerna; ibland ta till ord som kan verka alltför stora

eller högtidliga och ibland kanske enkla och banala.
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’Galenskapen’ utgör således en viktig talposition. Det som den goda frun måste

förklara eller ursäkta, kan fjollan ta med en klackspark. När hon mot slutet av brevväx-

lingen våren 1791, då Sparre var dödssjuk, inte tyckte sig kunna ta ut svängarna ge-

nom att ”prata persillja”, minskade hennes repertoar avsevärt och hon förklarade vid

flera tillfällen att hon tyckte sig inte ha något att komma med.

Narrgestalten som undantagstillstånd

Brevskriverskan använder emellanåt också metaforiken som antonym för att under-

stryka allvaret i det hon vill framföra. ”Det är Sant såm en ovanligt klok menniska

säger att Borgmästerinnan är en stor Narr, men denna samma narrn är det icke till så

Stor grade att hon icke vet att älska H: Excellence vida öfver hvad hon kan utrycka”

skriver hon till exempel 13 december 1790. Narren representerade i hov- och karne-

valskulturen sedan medeltiden en sanningssägare och en regelbrytare, en som genom

att inta en särställning undgick kraven på underdånighet.172 Det vill säga den stod

utanför, eller på gränsen till, de diskursivt inskrivna rollerna. Också i Julie Björcke-

grens brev måste narrgestalten tolkas som att hon intar ett undantagstillstånd, men pa-

radoxalt nog inte för att undkomma underordning utan tvärtom: narrdräkten tillåter

brevskriverskan att framföra sina outsägliga hyllningar, samtidigt som den eleganta

formuleringen understryker att kärleksförklaringen tillhör hennes redliga, förnuftiga

tänkande. I följande passage, som är ett del av ett långt tackbrev för julklappar, blir på

samma sätt just balansgången mellan tokighet och klokhet det element som gör den

”omöjliga” hyllningen möjlig att framföra.

Jag började nestan Sielf tro att jag skulle bli ett Vidunder, i det jag skulle
kunna bli tokig af vänskap och ärkänsla, i Stellet för att andra blir det af
Kärlek. Men i Korthet Sagt så är jag ennu nog Klok, för att veta, att säga,
skrifva och göra hvad jag will, så blir mig endå omöjeligt att Kunna utrycka
eller visa den minsta deln af hwad jag för Hans Excellence känner, alt nog
att jag Sielf wet att Nest Gud, tillbeder jag H: Excellence Såm det mest ver-
diga Gudomliga Verktyg Vi egt eller nånstin kan komma att Ega på jorden.
(28 december 1789)

De ”falska tankar” som Gellert skulle se i citatet ovan – ”Nest Gud, tillbeder jag H:

Excellence Såm det mest verdiga Gudomliga Verktyg Vi egt eller nånstin kan komma

att Ega på jorden” – uttalas av en subjektsrepresentant som nästan ”skulle kunna bli

tokig”, ”ett Vidunder”, samtidigt som hon ”ennu [är] nog Klok att veta, att säga,

skrifva och göra hvad jag will” och ändå inte kan uttrycka ”minsta deln af hwad jag

[…] känner”. Från den paradox där hon framställer sig som både galenklok och ord-

                                                
172 Se Roger Qvarsell: ”Dårarna”, i Ronny Ambjörnsson och David Gaunt (red.): Den dolda historien.

27 uppsatser om vårt okända förflutna (Stockholm 1984), sid. 110-127, särskilt sid. 111.
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löst talande kan brevskriverskan liksom snitsla sig fram genom de diskursiva mönst-

ren.

Ytterligare en fråga ska ställas om den ’förrycktas’ roll i breven. När brevskrivers-

kan förklarar: ”jag skulle kunna bli tokig af vänskap och ärkänsla, i Stellet för att

andra blir det af Kärlek” går tanken till att dårskap under 1700-talet också fick be-

skriva kärlekens eller sexualitetens mindre accepterade uttryck. Marie Lindstedt Cron-

berg har i rättegångsprotokoll funnit att dårskap var det vanligaste förklarande för-

svarstalet för ”horsbrott”, det vill säga sexuell otrohet mot make/maka, under stor-

maktstiden – alltså ett försvar med hänvisning till en inre rubbning i stället för yttre

förförelse, attraktion eller dylikt. För männen kunde också dryckenskap förklara fel-

steget, medan kvinnorna ofta ”nöjde sig med att beklaga sin stora dårskap”.173 Ett

annat exempel från tiden är att Leopold nedsättande talade om de ”dårsprång” som

kunde bli följden av kärlens rus.174 När Julie Björckegren exempelvis skrev ”Glöm Ej

Sin gamla tokiga Julie, Såm dock har nog vett att alltid ällska papa” (7 januari 1790),

fanns det då ett moment av erotiskt koketteri och anspelningar på relationen i det för-

flutna? Ja, kanske, men enligt min mening i en ganska utslätad mening. Ett erotiskt

element finns självfallet inbäddat i föreställningen om den naturnära kvinnan, den fö-

reställning som så starkt bär fram manligt formulerade kulturella önskningar, vare sig

dessa innebär ett husmorsideal med ‘naturlig’ god smak eller en fjolla som kan styras

lite hit och dit, men jag tror inte att det är den viktigaste aspekten av dårskapens roller i

breven. Väsentligare är tokans rätt att prata på i skarven mellan det ”naturliga” och det

”onaturliga” talet, att inte behöva vakta sin tunga – och hennes underordning. Dårar

var till syvende och sist människor som inte tillmättes något värde. Kanske var det

också just relativt till dessa utstötta som det var legitimt för en kvinna att hävda sitt vett.

Roller och subjektsrepresentationer; sammanfattning och diskussion

I Julie Ekerman/Björckegrens brev framträder olika subjektsrepresentationer, ibland

ironiska, ibland högtidliga, ibland i första, ibland i tredje person. Emellanåt framträder

ett hjärtejag som har en privilegierad position och som kan kommentera presentationen

och ställa till rätta om fjädern förhastat sig, slarvat, eller inte lyckats hålla ’rätt’ ton.

Tilltalen till mottagaren växlar mellan det officiösa och det familjära, men också inom

de familjära tilltalen finns en skala roller som varieras lekfullt/strategiskt. Skift-

ningarna skapar ett slags möjlighetstillstånd i och för relationen, en förändringsbe-

redskap som samtidigt kan förstås som genererat av tidens diskurs- och retorikskifte,

samtidigt som de verkar tjäna brevskrivarens intresse av kunna (om)formulera relatio-

                                                
173 Se Marie Lindstedt Cronberg: ”Att försonas med Gud och hans heliga församling”, i Eva

Österberg (red): Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stormaktstidens Sverige (Lund 1997), sid. 199-
224, särskilt sid. 217ff. Citatet från sid. 219.

174 Detta citeras av Qvarsell (1984), sid. 111.
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nens mening och återskapa den. Men det var också en lek som höll sig inom gränser:

De roller hon tilldelar sig själv i de dualistiska rollpar hon skapar för att variera rela-

tionen kännetecknas av underordning eller utanförskap. Strukturen i relationen känne-

tecknas alltså, precis som den mellan du Deffand och Walpole, av en mycket tydlig

ordning mellan könen, där den manliga sidan står för auktoritet, makt och rationalitet

och den kvinnliga för mottaglighet, underordning och irrationalitet. Samtidigt innebar

förstås rollväxlingen en ambivalens, ett spel med mening – och därmed ett slags öpp-

ning mot det okända.

Man kan fråga sig hur vanligt ett sådant rollgalleri och ambivalent framträdande,

som jag funnit i dessa brev, var i hennes samtid. När jag bläddrar i brev till och från

C.C. Gjörwell, mellan män i den bildade borgerliga eliten, ser jag knappast något av

det komplexa framträdande som breven från Julie Ekerman/Björckegren gestaltar.175 I

männens brevväxlingar tycks betydligt stadigare jag tala, tilltalet är rakare och mera

jämlikt. Visst kan det finnas flera roller till exempel i form av välgörare och vän, men

inte på en lika laddad skala som det gör i Julie Ekerman/Björckegrens brev. I de brev

till Gjörwell som jag byggt mina intryck är dessutom avslutningsfraserna sällan så ut-

arbetade.

Varför är då Julie Ekerman/Björckegrens brevjag så ambivalent och varierat i jäm-

förelse? Det verkar mer än rimligt att anta att konventioner för ett könsmässigt fram-

trädande i brev skapar detta motsägelsefulla subjekt, liksom kvinnors allmänt under-

ordnade roll i samhället – till exempel mindre tillgång till bildning, den gängse upp-

fattningen om kvinnors lägre värde – och sist men inte minst graden av maktobalans i

den individuella relationen. När män talade till män i samma krets behövde inga disso-

nanser och kluvna rolltilltal uppstå. Eftersom Gjörwell var en central person i förro-

mantiska borgerliga kretsar kan man tänka sig att hans brevväxlingar var väl anpassade

till de nya idealen – ja, också att han var en förgrundsgestalt för att iscensätta och

sprida dessa ideal. Även brev till och från kvinnorna i Gjörwells familj tycks uppvisa

stabilitet i jämförelse med Julie Björckegrens brev. Min jämförelse mellan Julie

Björckegrens brev och Gjörwells korrespondens bygger dock på sporadiska intryck

och borde prövas närmare.

Den problematik som kan anas i Julie Ekerman/Björckegrens brev, i det framträ-

dande som måste korrigeras, ordnas genom hjärtejagets ursäkter och försäkringar om

att hon ‘egentligen’ är bättre än vad som framgår av texten, eller genom den förrycktas

förment fria och okultiverade tal, gestaltar kluvenheten mellan text/framträdandet och

den skrivande personen, men också osäkerheten i övergången mellan (brev)normativa

sammanhang och därmed också mellan sätt att se på hur en kvinna bör vara.

Mottagaren som konstrueras genom de skiftande tilltalen är både allseende välgörare

                                                
175 Gjörwells brevsamling finns i Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning.
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(Excellens, välgörare, herre, Guds redskap) och borgerligt vittne (pappa, vän, förnuftig

man). En dubbel normbärare. I förhållande till denna makt – som hon alltså själv bär

fram – formar brevskriverskan sin berättelse.



68

VI. Att skriva in sig i livet
– breven som berättelse; berättelsens funktion

Som borgmästarinna förväntades Julie Björckegren inta en central position i det soci-

ala livet. Hon skulle också skapa ett hus, vara flitig husmor, basa över tjänstefolk, an-

passa sig till det äktenskapliga samlivet och försöka parera skvallret om sin bakgrund.

Mitt i detta livsbygge, som rimligen bör ha varit komplicerat, tog hon sig ivrigt an upp-

giften att skriva till Sparre för att ‘rapportera’ om sitt nya leverne och för att försäkra

honom om sin lojalitet. Vad var det för berättelse hon förmälde genom breven, och vad

kan den ha haft för funktion för hur hon skapade tillvaron som borgarkvinna? I linje

med det som jag angett som mitt tredje huvudsyfte, att diskutera berättelsen om jaget i

breven, ska jag i detta kapitel dels diskutera hur brevberättelsen är organiserad, dels

följa två spår eller händelseförlopp i den. Det ena handlar om att utforma tillvaron som

borgarkvinna och det andra om hur kroppen drabbas av motstånd i form av sjukdom.

När det gäller det första spåret kommer betoningen att ligga på brev från hösten och

vintern i Linköping, anno 1789/1790, då hon fortfarande var i färd med att installera

sig och att finna sin grundläggande roll. När det gäller det andra lyfts brev från slutet

av brevsamlingen, våren 1791, i högre grad fram.

Men först, helt kort, vill jag beröra frågan: På vilket sätt kan autentiska brev egentli-

gen läsas som en berättelse? Om vi till exempel utgår från 1900-talets litteraturförstå-

else och dominerande uppfattningar om vad en god berättelse är, framstår brev (inklu-

sive brevromaner) som en tämligen perifer form. En brevkedja eller en brevväxling

saknar ju vissa erkända narrativa kännetecken, så som en början och ett slut som

hänger ihop, en mer eller mindre tydlig moral och en auktoritativ berättare, som har

grepp om berättelsens mål och mening.176 Upplysningens brevromaner har följaktli-

gen ofta behandlats som ett förstadium till den ’riktiga’ romanen, snarare än på egna

villkor. I och med detta har det också undgått kritikerna att berättelseformen i stället

för att presentera berättelsemoral har kvaliteten att lyfta fram ”multiple perspecitive

and internal commentary, putting into question the possibiltity of objective truth or

stable authority”, menar MacArthur.177 En sådan öppen berättelse, som saknar aukto-

ritativ ordning för förståelse, kräver av läsaren både misstänksamhet och förmåga att

lägga till – utan att för den skull försöka upprätta Sanningen om berättelsen. I min
                                                
176 Eva Hættner Aurelius påpekar att detta även gällde den äldre, handskrivna självbiografin (före

romantiken): ”den är sällan en enhetlig, sammanhängande berättelse, den kan visa luckor, vara
fragmentarisk och oavslutad, stilen kan te sig konstlös och introspektion och tolkning av det egna
livsödet saknas för det mesta”. Se ”Den handskrivna biografin”, i Kvinnors självbiografier och
dagböcker i Sverige 1650-1989 En bibliografi utgiven av Eva Hættner, Lisbeth Larsson och
Christina Sjöblad (Lund 1991), sid. 18-24. Citatet från sid. 18.

177 Se MacArthur (1990), t.ex. sid. 16 och 26. Citatet från sid. 22.
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behandling av Julie Björckegrens brev kan man säga att jag ‘skriver vidare’ på dem

med mina kontextualiseringar och förklaringar.

Min betoning av att breven kan läsas som en berättelse om identitet ska inte förstås

som att Julie Björckegrens brev är sammansatta av övervägande narrativa inslag (i

meningen att ett subjekt eller en subjektsrepresentation återberättar händelser). De-

skriptiva och argumenterande partier förekommer minst lika ofta, och de sammanfat-

tande återblickarna är relativt få. Det vanliga är att händelser som beskrivs i narrativa

partier pågår eller nyligen har inträffat. Att läsa breven som en berättelse om ett jag är

därför inte att läsa en beskrivning av utveckling utan att – genom textens många ‘nu’

och återblickar på händelser näraliggande i tid – läsa hur identitet kontinuerligt skapas

och formuleras i förhållande till omgivningen. Det är att samtidigt följa en pågående

‘inskrivningsprocess’, där relationen till omgivningen tolkas och omtolkas, och ett

framträdande, där förståelsen av den/de önskade och/eller möjliga identiteten/iden-

titeterna prövas och ageras ut genom texten. Ur detta perspektiv kan de samlade breven

förstås som en berättelse som strukturerade brevskriverskans strävan efter samman-

hang i den nya kontexten samtidigt som den (om)konstruerade relationen till brevmot-

tagaren och det egna förflutna.

Att kapitlet också anknyter till det första huvudsyftet att sammanfoga brevskriver-

skans biografi, är självklart; detta är det närmaste det går att komma hennes egna bilder

av sitt liv. Som del av en social praktik ingick breven också i en dynamisk process som

frambringade nya värden, normer och förhållningssätt, nya sätt att svara på frågorna:

Vad är rätt? Vad är viktigt? Den sociala kontexten är således inte bara en ‘bakgrund’

eller utgångspunkt för brevberättelsen, utan också som något som skapades genom

den praktik breven var en del av.

”…fast mycket i början måste blifwa främmande”

Vad var Linköping kring 1789, denna plats som berättelsen utgick från, och vad be-

tydde det att som nygift kvinna hamna mitt i en småstads borgerliga gemenskap?

Några samtida brevrader apropå en annan ung kvinnas flytt till Norrköping ger en

aning om hur förändringen kunde erfaras:

Jag hoppas hon blifwer här nögd, fast mycket i början måste blifwa främ-
mande. Hon vinner säkert allas tycke. Gifwe Gud jag kunde blifwa henne
till någon tjenst! Hon är ju en gammal trogens Väns doter. (Ur brev från
Johan Henrik Lidén till C.C. Gjörwell 6 juni 1791, apropå att Gjörwells
dotter Gustava Lindahl som nygift flyttade till Norrköping)178

                                                
178 KB, EpG7:24, brev daterat 6 juni 1791
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Fast avståndet mellan Stockholm och Norrköping idag ter sig helt obetydligt framstår

flytten som en avsevärd omställning till något som ”i början måste blifwa främ-

mande”. ”Hon vinner säkert allas tycke” är något av en nyckelreplik, förstärkt av ut-

ropet: ”Gifwe Gud att jag kunde blifwa henne till någon tjenst!” Att bli upptagen i

gemenskapen var förstås centralt, men verkar inte självklart – inte ens för Gustava

Lindahl, som kom från den praktborgerliga familjen Gjörwell och som inte likt Julie

Björckegren behövde ha något tvivelaktigt rykte i hasorna.

Vid denna tid hade Linköping blott omkring 2500 invånare och är att likna vid en

större by där alla kände alla, åtminstone via skvallervägen.179 Det var en utpräglat bor-

gerlig stad, där hantverkare och andra borgerliga näringsidkare dominerade och där in-

dustrialiseringen, jämfört med till exempel Norrköping, gick mycket trögt.180 Som

skolstad med ett ansett gymnasium hade den en liten men inflytelserik intellektuell

krets där förromantiska litterära intressen odlades. En av landets viktigaste trafikleder

passerade staden, vägen mellan södra delen av landet och Stockholm, något som kan

ha bidragit till att en hel del så kallade ståndspersoner slog sig ned i trakten vid 1700-

talets slut. Antalet verksamma tjänstemän och ämbetsmän började också gradvis växa

liksom antalet så kallade ”fria arbetare”, men någon riktig fart på tillväxten blev det

inte förrän på 1830-talet.181

Borgmästaren var central i den lilla stadens liv, och paret Björckegren bosatte sig

sig också i stadens mitt – i Nils Björckegrens barndomshem, fastighet nr 8 i Sankte

Pers kvarter, intill domkyrkan. Gården, som Björckegren 1789 friköpte av sina sam-

ägare – modern och en bror – kallades Boktryckargården eftersom det sedan 1690

fanns tryckeri i en av byggnaderna.182 Där hade Björckegrens mor Katarina Martin i

över trettio år bedrivit verksamhet under namnet ”Björckegrens Enka”, sedan hennes

make Gabriel dog 1757. Hon fortsatte produktionen även sedan Nils och Julie

Björckegren flyttat in, fram till 1795. Förutom manbyggnaden och tryckeriet fanns

brygghus, portskjul, fähus och flera mindre byggnader på egendomen. Det var en både

lantlig och borgerlig kontext och ett totalt annorlunda livssammanhang än det Julie

Björckegren hade upplevt under sina år i Stockholm.183

                                                
179 Invånarantalet var 1790 2463, enligt Folke Lindberg: Linköpings historia. Del 3. 1567-1862

Samhälls- och kulturliv (Linköping 1975b), sid. 12.
180 Folke Lindberg: Linköpings historia. Del 2. 1567-1862 Näringsliv och förvaltning (Linköping

1975a), sid. 127-130.
181 Lindberg (1975a), sid. 38-39.
182 Uppgifterna om gården har hämtats ur Kugelberg (1949), sid. 36-38. Enligt RA, Linköpings

domkyrkoförsamling, husförhörslängd 1788-1796, bodde Nils och Julie Björkegren från 1789 i hus
nr 8. Båda tog då och då nattvarden.

183 Något som troligen underlättade omställningen var att hon hade släktingar i trakten, åtminstone en
farbror, Otto Eckerman, som var borgmästare i Norrköping.
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Sociala och äktenskapliga framgångar

Hur beskrev då Julie Björckegren själv sitt liv i breven från höstern/vintern 1789/90?

På det hela taget framställs tillvaron som socialt och äktenskapligt framgångsrik. To-

nen är övervägande lättsam och energisk. Det framkommer att det förekom skvaller

om borgmästrarfrun och hennes relation till Sparre, men hon avfärdar det till synes lätt,

och berättar hellre om de många sociala segrarna än om motgångarna. När svårigheter

på det sociala området tas upp sker det betecknande nog när de redan är lyckligt

övervunna. I november tycktes hon, av framställningen att döma, anse arbetet med att

bli accepterad av gräddan i staden redan avklarat. Genom att demonstrera sin flit och

sina husliga talanger hade hon till och med blivit kallad mera ”snell” än hon förtjänar,

förklarade hon:

Först jag kom hit så var jag nödsakad att vara mycket ute för att göra up-
vagtningar och betala visiter, ochså hade jag då di såm hade god ansats att
förtala mig, var i bland var en av mina grann fruar en Dom Prostinna heter
Älf, hon är Biskopp Filenius dotter; men ifrån att vara så lagom min vän då,
Så är ingen artigare och beskedeligare än hon nu; och nu sedan jag sitter
mycket hämma, och arbetar och spinner, och gör allahanda, så är jag blef-
wen en Guds ängell, och di pratar mycket om […] huru Snell jag är; Fast
jag inte förtjänar dett namnett, så wet jag åtminståne att jag inte är lat ett ög-
nablick, utan biuder Jämt till att göra gang. (8 november 1789) 184

Äktenskapet utvecklade sig enligt breven på ett lyckligt sätt. Den 26 oktober medde-

lade Julie Björckegren exempelvis att ”Hern och frun [ligger] nu tillsammans Såm

beskedeligt folck ängnar och anstår” och lade vikt vid att detta bidrog mycket till

hennes ”nöje”: ”ty nu Efter en tröttsam dag, och då jag hunnit att tråka till afton, Så

är det rett hyggeligt att få Krypa till en man Såm jag både utaf tycke och Skyldighet af

Hjertat håller utaf”. Maken beskrevs som ”för bolt beskedelig”, hon prisade vid flera

tillfällen hans godhet, men hon lät också sin lätt raljanta humor komma till uttryck när

hans omtankar var på tal: ”såm jag måtte bekänna var rar utaf en man, och i synnerhet

en man i Linköping, men ochså är han Kronan för demm alla här” (16 november

1789), ”han är väl den bästa man, Såm då inte Excellencen är gift fins i verlden han är

alldrig ute någån afton, utan är jämt hemma och jollrar med mig […] jag håller mycket

mera af honom nu än i början, jag tror att ju lengre vi är gifta ju bettre blir han,

åtminståne har det så gåt hit till dags” (17 december 1789).

Någon ledsnad behövde hon inte lida av, enligt breven. Snarare framställde hon sig

som jagad av plikter och ambitioner och involverad i ett ständigt sällskapsliv. Det var

middagar, visiter och baler, som beskrevs som både lockande och krävande.

                                                
184 Snäll kunde (från fornsvenskan) syfta på rask och duktig, såväl som på klok och god. Se t.ex.

Nationalencyklopedins ordbok (Höganäs 1995-1996). Som ideal för kvinnors sätt att vara hängde
dessa aspekter säkerligen ihop.
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Igår hade jag Ryssarne [krigsfångar i Linköping] till middagen, och det
besveret är inte väl förbi förn et annatt tar vid, j dag måtte jag taga Emot
Presten såm skall hålla Husförhör, och då är man nödsakad att hafva ho-
nom och Hustrun hans till middag, och så sitter jag nu Såm jag satt på nålar
[…]. (17 december 1789)

När hon drygt ett år senare gjorde en återblick beskrev hon att hon inte riktigt trivdes

under denna första tid i Linköping – ”först jag kom hit så leddes jag ofta”. Av sam-

manhanget framgår att det var det sociala livet snarare än äktenskapet eller husmor-

skapet som var problematiskt. Hon nämner att hon förväntas ”skjåpa på visiter såm

här aldrig tager någån enda” som något som fortfarande tråkar ut henne (14 mars

1791), men några sådana problem uttalas inte direkt i breven från perioden. Ledan kan

dock anas i vissa instuckna smått ironiska kommentarer som den i citatet ovan från

den 8 november (”nu sedan jag sitter mycket hämma, och arbetar och spinner, och gör

allahanda, så är jag blefwen en Guds ängel”).

Hon framhåller sin förmåga att vara ensam, att hon inte ”leds vid” sig själv. Vid

flera tillfällen återkommer hon till att hon, om inget annat sällskap fanns, gärna gick ut

i ladugården. I betoningen av detta som en ’duktighet’ kan man ana ett visst mått till-

kämpad tapperhet som ett inslag i lärprocessen:

[…] ty så usell menniska är jag inte att jag leds vid mig Sielf, nej den siukan
såm man kallar ledsnad har jag alldrig ont af, och alldra minst hemma der
jag kan taga mig före hundra Saker, och om inte annatt är, hellsa på mina
Kor och får ibland, Ja det är min Sann rett interressant det också […]. (21
oktober 1789)

Huset renoverades under hösten. Det var mycket stök med att få möblerna från Stock-

holm att passa i de små rummen, både med tanke på dimension och stil. Dessutom

skulle hon fylla rollen som husmor, vilket förutom att ständigt demonstrera flit vid

spinnrocken och i köket också innebar att organisera och bevaka tjänstefolkets arbete.

Som fru på en lantlig gård och med en make som var ämbetsman var hon ”folckets”

ledare och det kunde ”sitta åt”.

Di har ett ordspråk här såm är narragtigt nog, när det är någe Såm är Känn-
bart eller Svårt, Säger di alltid det Sitter åt; och det kan jag med Skäl Säga
nu, då Penningar går ut varje dag till Provisioner för Vintern, Såm för 7
Starka hion inte får vara så lite, samt för Arbetsfolck af alla Slag, dagspen-
ning; men enfin, alla hushållare får kännas vid ibland det härliga ordet, det
Sitter åt som bara greveln [?]. (24 september 1789)
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När det gällde arbetets organisation och innehåll kan man fråga sig vem lärde vem, det

låter åtminstone i följande citat som om hon själv ansåg det lite svårt att hänga med i

den nya ordningen:

Jag hade vist inte Kunnatt hålla mig från att skrifva pappa till, om inte en
myckenhet hushålsbekymmer åtfölgt di nya Domestiquernas jnstallerande, j
den Stund di komm skulle en nÿ ordning bli i alt, och Såm sedermera bes-
tendigt Skall fölljas; dett Sitter åt, att få demm att vara ordentliga och pre-
cisa, och var för utan det inte nånstin kan gå bra uti ett hushåll, om det inte
är en rigtig och viss ordning i alting. (4 oktober 1789)

Bekymmer för ekonomin och hälsan; saknad efter vännerna

Några få men återkommande orosmoln rörde sig på hennes brevhimmel. Ett gällde

den ekonomiska hushållningens svåra konst, att försöka stå ut med eller råda bot på

olika materiella eller pekuniära brister. Mera överskuggande men också mera dämpat

formulerade var bekymren för den egna ohälsan, som ofta beskrevs som ett hinder för

att fylla förväntningarna. Därtill saknade hon vännerna i Stockholm; framför allt då

Sparre själv, som hon försökte locka på olika sätt: ”ack! Om han Kom hit, eller vore

här hvad vi Skulle vara lyckeliga att få laga väl om honom; nå nå, jag Säger inte, men

Kom bara och försök en gång hurudant dett är i Linköping få Si om inte nådig Hern

kommer flera gånger Sen” (2 november 1789).

En annan vän som hon ofta frågade efter och av breven att döma beundrade högt

var Malin Hjort, till exempel i samma brev som ovan: ”Om jag bara hade någån av

mina gamla Conterbenaler med mig då så skulle jag vara bra nöjd Såm Malin Hjort, nå

jag tycker jag Sir hvad jag skulle vara glad och lyckelig; men det är omöjeligt, dett är

för hiskelig Skutslega och hon har för många barn”. Till julen ville maken ordna med

den värdefullaste julklapp hon enligt sin egen utsago kunde tänka sig, nämligen besök

av denna goda vän Malin, men det gick om intet. Någon ensamhet var det dock inte

fråga om. På julafton hade borgmästarparet huset fullt med makens släktingar, vid

flera senare tillfällen omtalar hon att hennes bror Christopher är på besök, och

sommaren 1790 kom faktiskt Sergel, en av de ”gamla Conterbenaler” hon ofta

skriver att saknar.185

Då hon formulerade egen längtan efter att få resa till Stockholm kunde hon uttrycka

det som en önskan att få återse huvudstaden innan hon dog, vilket kan tyckas mycket

modest av en tjugofyraåring: ”J’aurrois certenement bien de plaisir á revoir Stock-

holm une fois avant ma mort […]” (16 november 1789). Detta var inte så överdrivet

som det låter, sett utifrån livsvillkoren; ödmjukheten bottnade i såväl de begränsade

kommunikationsmöjligheterna som i den egna kroppens outgrundliga tecken. Hon

                                                
185 Jag har ingen förklaring eller härledning till uttrycket ”conterbenaler” som används i flera brev,

men av sammanhanget framgår att hon syftar på goda vänner.
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beskrev hur hon fick fläckar på kroppen, led av hosta och heshet. Den lättsamma tonen

hade mot slutet av hösten emellanåt ett stråk av allvarsamhet:

Förlåt min bästa vän att jag fladdrar om ett så ledsamt ämne, men mina plå-
gor ger mig inte inn några glada ideer; jag är nu så van vid att vara Siuk
som reckt mig Emot 6 veckor vid pass, Så jag nu inte är Kinkig Såm förr
men Täncker icke dess mindre på dö; jag inbillar mig att min fläckar Såm
Försvann hastigt lagt sig på bröstet, Efter inte Hostan ger sig oaktadt alt
hvad jag brukt; och är det så, så är det snart alt med frun. (10 december
1789)

Förutom berättelsen om den egna ohälsan finns flera sjukdomsberättelser och fre-

kventa kommentarer till dödsfall och dödsorsaker, ibland även lyckosamma tillfrisk-

nanden. Oron för Sparres blödningar – eller, som hon skrev, ”blodpinkning” – åter-

kom. Hennes egna förväntningar om graviditet omtalades i besvärjande ordalag.

”Hvad barn Vidkåmmer, så Täncker jag väl att nu bör dett Såm Snarast bli Sedan vi

ligger Stendigt tillsammans; det har flera gånger varit alla Symtomer till välsignelse,

men oagtadt detta tror jag mig fri ännu, men nu magrar jag mycket, och är full af gickt

och blir vist en usell menniska om jag lefver några år till”, skrev hon den 8 november

1789, och två månader senare hoppades hon fortfarande, men garderade sig med att

besvärjande spotta på kvasten. Lägg märke till uttrycket ”ögon” som återkommer

även i ett annat brev och som i båda måste tolkas som en bild för ’barn’.186

Hvad min Siukdom angår, så är den plågsam, men inte farlig, till och med
at den är sådan så Björckegren är rett nyt och glad j den förhoppningen att
denna siukan Kan få Ögån; jag tror ingenting Stort, Oagtadt jag spåttar fli-
tigt på qvasten, men om så är, så Kan Ej dröja lenge innan man skall derom
blifva någe mera Seker. (4 januari 1790)

Några barn föddes dock aldrig i äktenskapet och symptomen som hon talar om ovan

ledde antingen till missfall eller var en del av Julie Björckegrens komplexa ohälsotill-

stånd.

                                                
186 Det andra exemplet finns i brev daterat 25 januari 1790. Någon fullständig förklaring till bilden

har jag inte, men av textsammanhangen framgår syftningen på ’barn’ med önskvärd tydlighet. Man
kan påminna om att ordet ’pupill’ (ögats centrum) är avlett ur latinets ’pupilla’ som betyder
”flicka”, ”eg. avseende den diminutiva bild av en själv som man kan se i en annans ögon” enligt
Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien Band 21 (Lund 1954). ’Pupill’
användes under 1700-1800-talen i betydelsen ’myndling’, ’ögonsten’. T.ex. skriver Julie
Ekerman/Björckegrens farbror Otto Eckermann den 23 januari 1789 att han ger sitt bifall till
giftermålet mellan sin ”Brordotter och pupill CJ: Ekerman” och ”Borgmästaren Björckegren”. Se
RA, Börstorpssamlingen, E:3051.
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Historien skrivs om

När man läser berättelsen som en gestaltning eller ett framträdande måste man förstås

komma ihåg att scenen primärt var riktad mot en särskild åskådare, adressaten Sparre

och eventuellt en krets runt honom. Men denne hade, som jag visat i förra kapitlet, inte

entydig gestalt; tilltalen skiftar och jämfört med breven från 1784 hade det också till-

kommit en roll, som ”pappa”. Delar av berättelsen, som kan exemplifieras med citatet

närmast ovan, skulle mycket väl kunna vara riktad till en pappa, i en tät och intim far-

dotterrelation, och Sparres papparoll skrivs också tydligt fram i några narrativa partier.

När Sparre avslöjade sina giftermålsplaner sammanfattade brevskriverskan deras ge-

mensamma tid som om hon varit hans fosterdotter.

Hans Excellences Giftermål Oççupperar mig Starkt, ofta Täncker jag med
en vördnadsfull förundran på huru underliga Herrans Vegar äro, och på
hvad besynnerligt Sett Vår lycka Skapas till; dett Samma Giftermålet var å
bana 1782, men Skulle då inte gå i fullbordan, utan skulle en liten fattig,
näsvis, och nästan förlorad flickslenga, komma fram förstöra
giftastanckarna, och hon vackert och väl, kosta mycket penningar möda
och besver i oppfostran å Så, just Såm hon begynner på att bli folck Så
skall hon gifta Sig, ytterligare Kosta, pengar, och resa ifrån alla bekymmer;
pappa fundera och kanske leds en liten Stund Efter den fiollan; och rett
Såm best det är, uplifvas den gamla Kärleken, Ägtenskapstanckar infinner
sig åter igen, .... å Så får vi lite lengre fram si huru detta slutar, om 89 paras
genom Presten flera än 82 skedde […]. (21 oktober 1789)

Skildringen i citatet är, jämfört med den berättelse som kan uttolkas ur det biografiska

stoffet, uppenbart förskönande och normaliserande. Låter den ana en situation av ut-

nyttjande är det snarast ”pappa” som drabbats. Det kan finnas ett skämtsamt inslag i

detta, men det är knappast ironiskt utan framkommer snarare som en lättsam ton, som

ett försök att göra något komplicerat överkomligt. Dessutom berättas historien på ett

sätt som för tankarna till saga och myt. Subjektet (berättarpositionen) finns enbart i

satsen ”ofta Täncker jag med en vördnadsfull förundran på huru underliga Herrans

Vegar äro” och framställs således, likt en sagoberättare, som en extern passiv iaktta-

gare till det som rekapituleras. Båda huvudpersonerna omtalas i tredje person, och

händelser i det förflutna i imperfektum konditionalis (”Skulle då inte gå i fullbordan”,

”skulle en liten fattig, näsvis, och nästan förlorad flickslenga, komma fram”). Vad

som frammanas genom detta skrivsätt är inte en klar bild av ett förlopp, inte en relation

mellan två subjekt, utan en efemär ”skulle-då”-tid och en objekt/objekt-relation där

ingen av huvudpersonerna belastas med något personligt ansvar.
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En pågående förhandling

Även om den citerade passagen i viss mån ger uttryck för en lättsamhet, pekar den

återkommande benämningen av Sparre som ”pappa” på att omtolkningen av det för-

flutna i högsta grad äger sitt allvar. Denna omkonstruktion behöver inte förstås som

beräkning eller ens ett rent psykologiskt fenomen. Dels uppfattade brevskriverskan

knappast relationen på samma sätt som den framstår idag, det vill säga som ett makt-

missbruk från Sparres sida, vilket i någon mån modifierar det förskönande draget. För

henne var det kanske inte så konstigt att att älskaren-välgören blev pappa-välgöraren?

Dels kan omtolkningen ses som en sådan anpassning till vittnenas makt, som inte be-

hövde vara fullt genomskådlig för henne själv. Det handlar då om att retroaktivt ge-

stalta – och eventuellt också förstå – den egna historien genom en berättelselogik där

det motsägelsefulla och socialt oacceptabla temporärt trängs åt sidan. Den skrivande

försöker inte enbart övertyga mottagaren utan också sig själv (och i förlängningen

även andra) om hur relationen ska uppfattas och beskrivas, och berättelsen hämtar sin

logik och intention från en kulturellt bestämd tolkningsram, från vad som är möjligt

och tillåtet att tänka inom ett visst sammanhang.

Men den senare förklaringen bör förstås med modifikation, som tillämplig främst

på en tendens i framställningen, för i andra delar är det uppenbart medvetet att

”flickslengans” roll hos ”pappa” var tvetydig. Precis som rollerna/subjektsrepre-

sentationerna växlade, växlade även den gemensamma ’historiens’ sätt att framträda. I

avsnittet nedan, som ingår i samma brev som citerades ovan, placeras huvudpersonen,

”hans Excellence”, i en trädgård med konnotationer till lustgård av 1700-talsmodell.

Här framgår att det blivit ”lite derangeratt” efter dennes framfart, men att oordningen

lagats på ett ”ädelmodigt” sätt.

Jag Kommer ihåg i pappas förra bref Så nemner han att det blifvit hans Ex-
cellences öde att få draga om Sorg om Så många flickor, men oaktadt hans
Pliriga och lufriga Ögån Så har han inte varit Såm Bock i den tregården,
utan Smagte bara lite på ett tredsfrugt, och dett såm då blef lite derangeratt
lagade han ädelmodigt Efter Sig, så husbonden till tregården förlåter
(hoppas jag) milldeligen, en faveur af den goda frugt Såm Sedan blifvit,
och vis á vis di andra femellerna har dett varit Kanske ennu mera generosité
uti Välgerningarna, i Samma mån, Såm jag tror i bland villjan var lite
mindre god mot demm än mig, Si Si, egenkerleken, den är alltid framme,
men det är Sant, jag behöver inte Snesa mig Sielv derför, ty pappa Sade och
viste mig, att han höll mest af mig, och dett Kan jag lita på var Sanferdigt.
(21 oktober 1789)

När hon skrev ”ty pappa Sade och viste mig, att han höll mest af mig, och dett Kan jag

lita på var Sanferdigt” tycks det vara ett fastställande som rättfärdigar relationen både i

det förflutna och i framtiden. Det är också ord som verkar uppstå i stunden, under
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samtalet med papperet, det vill säga hon tycks skapa sin övertygelse i och genom

skrivprocessen, i en pågående förhandling med de egna minnena, språket/kulturen och

brevmottagaren. Det som i det förflutna ”blef lite derangeratt lagade han ädelmodigt

Efter Sig”, skriver hon; men också hon lagar det – minst lika ”ädelmodigt” – genom

sitt sätt att berätta.

Konstruktionen av en dotterroll, överseendet med Sparres libertinism tjänar – av-

siktligt eller ej – Julie Björckegrens situationsbundna syften, men reproducerar också

hennes underordning. När hon skapade bilder, önskningar, intentioner för sitt fortsatta

liv och valde kända allegoriska modeller, som paradismyten, ur den kulturella

repertoaren för att försöka gestalta den ‘sanning’ som var nödvändig, infogade hon

sig samtidigt i en större, kulturell berättelse med patriarkala drag. Rollbenämningarna i

citatet ovan tydliggör den maktordning som återkommer i breven. Här finns höga

herrar – en Excellence, en Herre, en husbonde, en pappa – och en flickslenga bland

andra ”femeller”, som arbetar för att vara den mest avhållna, den mest gynnade. I ett

brev några dagar senare tydliggör hon hur hon är infogad i detta hierarkiska system av

män och att det är i och genom den tillhörigheten som hon kan skapa sin lycka. Den

yttersta makten över livets prospekt ligger hos Gud, men också hos hans ”verktyg”

Sparre och i äktenskapet med Björckegren. När detta konstaterats avslutar hon reso-

nemanget i optativ modalitet, som en bön om att få behålla de män som tryggar hennes

tillvaro.

[…] ju mera jag blir lyckelig genom denna attachement, ju mera Vördar,
Välsignar och ällskar iag H:E: hvilken varit Guds verktyg till min lyckas
danande, och Såm fullkomnar den Samma genom Sin Dyrbara Vänskap;
utom hvilken jag visst inte kunde vara nöjd, men är det nu fullkomeligt så
lenge den högsta och nådiga Guden behagar låta mig behålla Björckegren
och Hans Excellence. (26 oktober 1789)

Berättelsen blir inte all

Jag ska innan jag går vidare i brevberättelsen peka på några formmässigt karaktäris-

tiska drag som jag kommer att anknyta till i min analys. För det första brevs karaktär

av ”öppen” berättelse. Den gör sig starkt påmind i till exempel de tre citaten närmast

ovan som trots allegoriska inslag åskådliggör att det som berättas inte kan bli någon

stabil och hel berättelse; sagan blir inte all, som ’riktiga’ sagor brukar. Tydligaste

kommentaren finns i det första citatet ur brevet 21 oktober 1789 som slutar helt öppet

med orden ”... å så får vi lite lengre fram si huru detta slutar”. Vad hon uttryckligen

tycks syfta på är det oförutsägbara i livet, men orden skulle även kunna avse själva

predikamentet för berättarsituationen, som karaktäriseras av att det sker inifrån händel-

seförloppet. Hur sagan kommer att ”sluta” kan inte genomskådas eftersom hon är

samtida med sin fragmentariska berättelse och dessutom responsivt orienterad, det vill
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säga inne i en interaktionsprocess. Det som omtalas som ”kärlek” idag kanske

beskrivs som något annat imorgon. Den som förstås som ”pappa” idag kanske var

älskare igår; ty så ”underliga [äro] Herrans Vegar” att de aldrig går att förutse. Be-

rättelsens ‘sanning’ är således inte färdig, annat än temporärt. Den kan inte vara det,

vare sig om framtiden eller om det förflutna, och denna beredskap inför det ovissa

förstärks av underordningspositionen.

MacArthur talar om två tendenser i berättande i vid mening, en metaforisk som ka-

raktäriseras av upprättandet av en övergripande mening och en metonymisk som ka-

raktäriseras av föränderlighet, rörlighet och begär.187 I brevberättande gör den förra

tendensen sig påmind i form av ett framåtsyftande strukturerande av brevrelationen, det

vill säga i försöken att upprätta modeller för relationen, som vi ovan sett exempel på ur

Julie Björckegrens brev när hon skriver fram Sparres ”pappa”-roll. Men den senare

tendensen mot instabilitet överväger starkt i brev, menar MacArthur: ”the study of

epistolary novels, and even more, of real correspondances, suggests that metonymy

desires its own continuation rather than metaphoric closure”.188 Även då de enskilda

miniberättelserna i breven knyts ihop med en slutsats eller en moral, skapar sättet att

berätta frågor snarare än svar, ambivalens snarare än stabilitet. Just detta drag kan och

bör enligt MacArthur förstås som en särskild kvalitet.

                                                
187 MacArthurs resonemang anknyter till en lång diskussion inom litteraturvetenskapen som hon går

igenom i introduktionskapitlet i MacArthur (1990), sid. 4-35. Roman Jakobson lyfte fram och
utvidgade tillämpningen av de retoriska begreppen metyonymi och metafor när han i Poetik §
Lingvistik. Litteraturvetenskapliga bidrag valda av Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg
(Stockholm 1974), särskilt sid. 127-138, hävdade att urvalet av ord i varje talsituation sker enligt
två axlar: antingen genom selektion/substitution (metafor) eller genom kombina-
tion/kontextualisering (metonymi). ”En konkurrens mellan de båda mönstren, det metonymiska och
det metaforiska, är närvarande vid varje symbolisk process, antingen inom individen eller socialt”,
skrev Jakobson (sid. 137), men menade att det finns klara preferenser åt ena eller andra hållet hos
olika individer och i olika sorters ordkonst. ”[D]en berättande prosans grundläggande drivkraft är be-
röringsassociationen. Berättelsen rör sig från ett föremål till dess granne via rummet, tiden och
orsaksrelationen.” (Sid. 108.)

Efter Jakobson har begreppen flitigt använts som analytiska redskap för att frilägga mönster i
texter, bland annat för att beskriva berättelseformers ”slutna” respektive ”öppna” karaktär.
Berättelser som kännetecknas av att slutet kastar ljus över en komponerad helhet och ger den allego-
risk mening har karaktäriserats som metaforiska, medan öppna, oavslutade berättelser benämnts me-
tonymiska. I den meningen kan man tala om till exempel en brevroman som en ’’öppen”
berättelse. Begreppen har även använts för att peka på olika narrativa komponenter eller
funktionsnivåer. Läsakten i vid mening förstås av Peter Brooks som ett begär efter mening, ett be-
gär som konstrueras metonymiskt genom texten och får sitt slutliga svar när den visar sig ha en
metaforisk karaktär, det vill säga när meningen med helheten framträder, när berättelsens ”gåta” blir
löst. Se Peter Brooks: Reading for the plot. Design and intention in narrative (New York 1984,
nyutgåva 1992) MacArthur ser denna idé om begär som en metonymiskt konstruerad kedja, där
objekt och/eller händelser struktureras som en värdefull infallsvinkel till brevromaner och brevväx-
lingar, men hon föreslår att teorin vidgas så att brevberättandet kan förstås på sina egna premisser,
något som även Beebee (1999), sid. 6, understryker. Den narrativa rörelsen i en serie brev skapas
genom de enskilda brevens miniberättelser, i en metonymisk repetition som genererar läsarens
energi men som – till skillnad från den kanoniserade berättelsen – inte efter läsningen av helheten
låter en inneboende mening framträda.

188 MacArthur (1990), sid. 26.
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Sammanflätade motiv i ett ”här och nu”-berättande

Brevberättandets premisser, att det sker här och nu utan visshet om utgången av de

händelser som berättas, återverkar på tematikens narrativa organisation och på den

temporala strukturen. De fem teman jag lyft fram – hus, hushåll och hustruskap,

kroppen-hälsan, brevskrivandet, det sociala livet samt tacksägelserna och behovs-

framställningarna – flätas i korta berättelsekedjor samman genom betydelse- och/eller

tankenärhet. Här går rörelsen från kroppen-hälsan till hushållsarbetet och vidare:

Jag mår såm en Stackare, ty jag lär hafva förkylt mig då jag hela dagen vis-
tades i Kjöket med min Korf och Palt, men Sedan jag Kom hit har jag ennu
alldrig tagit inn någet, och jag skall probera på om jag kan slippa det denna
gången, få Si huru det går. – Jag har endå varit Snell idag, ty Kl: 6 Satt jag
vid min Spinnråck och Spinner jag et pregtigt garn af det delicata Linet, jag
Spinner, Smågnolar, och Täncker på pappa […] (2 november 1789)

Notera den starka närvaron i presens, trots att de ‘egentliga’ händelserna – vad som

skedde i köket och vid spinnrocken – berättas i imperfektum och utgången av dem lig-

ger i framtiden. Subjektet står i nuet, mitt emellan det som skedde och det som (möjli-

gen) kommer att ske. Gérard Genette kallar detta interfolierat berättande (”narration

intercalée”). Med detta syftar han på att berättandet/brevskrivandet sker mellan

händelser, men också i sig själv utgör en händelse, både genom skrivandets omedel-

barhet och genom att berättandet påverkar vad som händer.189 Också H. Porter Abbott

understryker att det strategiska berättarvärdet i ”nonretrospective writing”

(dagboksformen och brevformen) inte främst ligger i återberättandet av händelser utan

i det pågående skrivandet (”immediacy of the writing itself”) vilket gör själva

berättandet till ”action”.190 Hon bygger vidare på Genette när hon noterar att det i

brevromaner kan innebära att hjälten/berättaren framträder i dubbel skepnad: en som

agerar/berättar här och nu, genom skrivandet, och en som så att säga ‘blir berättad

om’. Abbott och Genette diskuterar främst fiktiva alster, men detsamma gäller för au-

tentiska brev som innehåller narrativa inslag. Spänning uppstår mellan det förgångna

(det återberättade), det närvarande (skrivandet ”här och nu” liksom skildringen av

andra pågående händelser) och framtidens möjligheter, som skrivandet på olika sätt

avser att påverka. I citatet ovan, till exempel, skapas omedelbarheten i första satsen i

spänningen mellan minnet av ett jag som arbetade i köket, ett jag som mår som en

stackare just nu (i berättandets stund) och farhågorna om hur förkylningen ska

utvecklas. Både minnet och farhågorna för framtiden är genom själva aktualiserandet

en handling också i nuet. Den skrivande kroppen frammanar sin närvaro, sin duglighet

                                                
189 Gérard Genette: Narrative discourse. An essay in method, översatt från franska av Jane E. Lewin

(Ithaca/New York 1980), sid 217f.
190 H. Porter Abbott: Diary fiction. Writing as action (1984), sid. 28.
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och foglighet – särskilt elegant utfört i en växling mellan imperfektum och presens i

citatets andra sats – för att verka gentemot framtiden.

”Att ha, att göra och att bli mer”

Jag har valt att framför allt fokusera på Julie Björckegrens brev som en identitetsska-

pande berättelse – ett berättande som behandlar frågorna: Vem är jag (här och nu i och

genom denna kontext och denna relation) och vem kan jag bli? Dessa frågor for-

muleras aldrig explicit, men behandlandet av dem pågår på olika sätt i breven, och de

kan också anses ingå i alla sammanhang där människor söker förstå sig själva i rela-

tion till omgivningen. Makt och identitet ses i förhållande till detta berättande som

sammanflätade på det vis som jag beskrivit i inledningen och också tillämpat i de tidi-

gare kapitlen, det vill säga den möjliga identiteten står alltid i relation till den rådande

diskursiva makten, också genom den makt subjektet själv kan utöva för att påverka

omgivningen – till exempel genom att berätta i brev. Jag ska följa två spår i berättelsen,

först brevsubjektets strävan efter ”att ha, att göra och att bli mer”, vilket är Brooks

sammanfattning av begäret i den traditionella utvecklingsberättelsen, och sedan

brevskriverskans beskrivning av kropplig ohälsa, av sitt förhållande till den sjuka krop-

pen.191

Det första spåret handlar om att bli den borgarkvinna hon egentligen redan är, fast

mer och bättre; mer etablerad, accepterad, kunnig och lyckligt anpassad. Ambitionen

framkommer främst på två sätt, som ofta sammanflätas: i beskrivningen av vem hon är

i förhållande till omgivningen och i behovs- och begärsframställningarna till välgö-

raren. I det första fallet är det fråga om ett förhållningssätt till omgivningen, i det andra

formulerad intention.

Sättet att beskriva omgivningen skulle kunna kallas övervägande ödmjukt eller lojalt

i den meningen att omgivningen sällan beskrivs i termer av likhet/skillnad, främ-

lingskap eller andra sorters jämförelser med klara åtskillnader och gränser, som inne-

bär ett mått av kritik och avståndstagande. I stället finns en öppenhet för att skapa

”släktskap” mellan brevjaget och det som finns omkring, både människor, djur och

ting. Det är beröringsassociationen som, främst genom metonymiska troper, gestaltar

subjektets lojalt föränderliga roll i (kon)texten. Som ett belysande exempel finner jag

detta citat:

Några Stenar utur mina Saliga örhängen går nu på 4 ben i fähuset, jag är
nu så Rik att hafva 4 Sköna Kor, och om di vill väl och vår Herre bevarar
mig från olycka med dem, skall dessa Kreatur bli mig till stor nytta. (24
september 1789)

                                                
191 Brooks (1984), sid. 39, min översättning.
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”Några Stenar utur mina Saliga örhängen” står här för ekonomiska resurser och ” 4

ben” för kor. Att ädelstenar från det forna livet byts mot kreatur och blir en rikedom i

nyttotermer – det ger onekligen en inifrånbild av det livsbyte som framgått av det bio-

grafiska stoffet; från Stockholms adelskretsar till en borgerlig småstad med lantlig

karaktär, från älskarinna till borgmästarinna och duktig husfru. Men dessutom skulle

”[n]ågra Stenar utur mina Saliga örhängen” också – eftersom örhängen är ett kropps-

nära attribut – kunna förstås som en metonym för kroppen. Läst så är det inte bara re-

surser som omvandlas i växlingen från örhängen till kor, också jaget omvandlas eller

växlas – språkligt, tankemässigt – in i (kon)texten, i gårdens rikedomar.

Det är med andra ord inte ett stabilt och färdigt utan ett föränderligt jag som talar;

framställningssättet markerar subjektets beredskap att formas eller bli till något annat.

Genom denna karaktär i den narrativa framställningen finns i jagets sätt att berätta

överstämmelse med de växlande roller jag beskrev i förra kapitlet. Positionen förstås

också i detta avseende som en underordning relativt sett. Subjektet framstår som lojalt

med omgivningens erbjudanden och sällan något avvikande i förhållande till den.192

Citatets ”nytta”, ett centralt begrepp i den borgerliga självförståelsen, signalerar vä-

sentliga inslag i den identitet som förhandlas fram i samspel med omgivningen. Ked-

jan av nyttoproduktion börjar i utväxlingen av ädelstenar mot kor och fortsätter med

den nytta kreaturen ska åstadkomma, men det är ingen mekanisk nyttosyn subjektet

ger uttryck för. Det handlar inte bara om vad husmor vill med djuren utan också om

ömsesidighet, om att ”di vill väl och vår Herre bevarar mig från olycka med dem”.

Kreaturen är tillsammans med jaget inskrivna i en värld som är objekt för en högre

makt, men i denna värld ska subjektet också kunna skapa nyttigheter, kunna övergå i

en rikare, klokare tillvaro genom riktiga handlingar.

Huset som en egenhändigt skapad scen

Hur subjektets beskrivning av sitt jag flätas samman med beskrivningen av omgiv-

ningen och med normativa värden blir exempelvis tydlig i de återkommande rappor-

terna om renoveringen och inredningen av det stora huset. I hur hon berättar om att

”rifwa ned och bygga upp” finns referenspunkter till borgerliga ideal i samtiden, som

flit, återhållsamhet, kvalitet och nytta:

Vi arbetar her dageligen att rifva ner, och bygga opp Så fort vi hinner, men
Sir inte på det Eleganta, bara på det nyttiga och Solida, men det kostar
Endå mycket och går långsamt. (14 september 1789)

Inte sällan betonade hon de dryga kostnaderna för denna husliga identitet:

                                                
192 Undantaget är när hon beskriver omotiverad högfärd hos vissa Linköpingsbor. Då är hon kritisk.
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Gud hielp oss med våra reparationer, di blef mycket drygare och flere än vi
kunde förut Si eller jmaginera, Ty ner man nu rör vid ett, Så faller ett annatt
ner; men Sedan vi nu tagit hinn i Båten så får vi väl Dragan i land Coutte
qui Coutte. (24 september 1789)

Brevskriverskans berättelse om att skapa sitt hus tjänar också som ett sätt att samman-

föra det förflutna med nuet och att göra mottagaren delaktig i hennes rum. Det är som

om hon stolt visade ”pappa” runt när hon – med hänvisning till olika gåvor hon fått –

beskrev rummen och avhandlade färg- och materialval:

Åter till mina rum, så har jag ett förmak utanför Sängkammarn, och der uti
står di gröna ylna stolarna, och gröna nÿa gardinerna, Samt stora förgylda
bolett [?], och alla mina Estamper der; Så kommer Saln, och åter ett lite
förmak Såm blir rett täckt med Blårandigt lerft såm jag Sielf låtit vefva, och
Sitter på Samma stolarna Såm var med röda Damasket, och Blå gardiner af
det Ostindiska floret nådig pappa var så nådig och gaf mig. – Och i farstun
får jag en handkammare, och då har jag hela Våningen; min husbonde
kommer att få 2ne rum i nedra Våningen. (26 oktober 1789)

Lägg i citatet ovan märke till den tydliga betoningen av subjektet som ”jag”: ”Åter till

mina rum, så har jag ett förmak […] och alla mina Estamper der”; ”Blårandigt lerft

såm jag sielf låtit vefva”; ”det Ostindiska floret nådig pappa var så nådig och gaf mig.

Och i farstun får jag en handkammare, och då har jag hela Våningen”. Som jag tidi-

gare visat framträder subjektet ofta på ett ambivalent sätt, i skiftande roller/sub-

jektsrepresentationer, men denna passage är ett exempel på hur hon också temporärt

tycks tala ur en mer säker position. Jag tror inte att det är en tillfällighet att den själv-

känsla som förmedlas i citatet sammanhänger med beskrivning av rummen, som hon

själv har inrett. Om förståelsen av jaget skrivs och tänks fram genom närhetsrelationer

till omgivningen kan detta jag förstås som inbyggt inte bara i beskrivningen av rum-

men utan även i de fysiska rum som beskrivs. Berättelsen om den önskade identiteten

finns gestaltad i möbel- och materialval. Det är ingen tvekan om jagets position i

dem.193 Detta är hennes egen scen; scenen för en borgmästarhustru, i hög grad skapad

genom hennes egna val och handlingar.

                                                
193 Jagets eller självförståelsens koppling till bostaden har djupa kulturhistoriska rötter. Se t.ex.

Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou. En fransk by 1294-1324, övers. Jan Stolpe (Stockholm
1982), sid 43-73. På sid. 44 skriver författaren: ”Det är påfallande att orden ostal, domus och
hospicium i lika mån och oupplösligt från vartannat betecknar både familj och hus. Ordet familia
används praktiskt taget aldrig i protokollen, och invånarna i Montaillou tog det aldrig i sin mun, ty
för dem var familjen av kött och blod och huset av trä, sten eller klenbruk en och samma sak.
Uppdelningen mellan dessa båda begrepp blev självklar först i vår tid […]”. Det händer även att
Julie Björckegren använder ordet ”hus” i meningen ”familjer”, till exempel skrev hon den 13
december 1790 apropå sina bjudningar att ”jag får inte taga mer än 2 a 3 Hus förn dett gör 20
personer och der öfver”.
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Några månader senare konstaterade hon med viss triumf, som om hon blivit en

bättre människa:

Min Sal är sådan såm han nu är så 18 personer äter Commode, men om jag
hade andra bord så kunde väl 22 a 24 personer äta der. Hvad tycks om den
stackars Julie? har hon inte bra rumm nog? (12 november 1789)

Rum, rymliga nog för stora bjudningar, ingick i vad som krävdes av ett borgmästarpar,

för det sociala liv det innebar. När brevskriverskan skapat dessa rum kunde hon

ironiskt peka på en tidigare identitet, som hon lämnat bakom sig. Uttrycket ”den

stackars Julie” kan förstås som en hänvisning till en tid i det förflutna, och/eller en

ironisk trop. Stoltheten över salen står för att hon integrerat nya aspekter av den bor-

gerliga rollen i sin självförståelse och därmed lämnat ett föregående, kanske ömkans-

värt, tillstånd bortom detta nya jag.

En kedja av begär

Samtidigt med stoltheten är det (i citatet närmast ovan) något som saknas: ”om jag

hade andra bord”. Å ena sidan det hon redan blivit, å andra sidan det som det finns

möjlighet att bli. Formuleringar av olika bristtillstånd präglar på ett eller annat sätt alla

breven; bildar ett slags öppningar mot framtiden. Hon önskar både smått och stort, till

exempel ”lite lin för mina Egna finger att Spinna mig en wacker enda af i vinter” (20

september 1789); ”lampvekar” (3 december 1789); ”någe grått mycke Liust Simpelt

men Snÿgt ruggKläde, eller någe dylikt till en Surtout” för att kunna sy en överrock

till maken – ”han är i stor nöd her om […] i Sanning skäms jag icke för honom med

den trasan han har nu” (30 november 1789), och förskott på pengar, som Sparre

utlovat. ”Söta nådig pappa, för all dehl Hielp oss pengar till Jul såm hans nåd ler

hafva låft B:” (10 december 1789). Några dagar senare är hon klart besviken, och tar

med viss skärpa ’kommandot’ i förhandlingen:

Bjöckegren fattig gåsse var jnnerligen glad åt det lilla Söta brefvet nådig
Hern var Så nådig och hedrade honom med, men nouveln om att inga
penningar Kunde fås förn Julafton grep mig mera tror jag än honom, Ty
jag skall nödvändigt hafva mat i alla fall, om jag än inte egde ett [oläsl.]
stycke. – Jag vet mig alldrig varit så utan pengar Såm nu till Jul […]. (14
december 1789)

Det ordnade sig. En vecka senare skrev hon: ”Tusen tusen tack min välsignade välgö-

rare för förskottet H:E: var så nådig och gick uti, för att hielpa mig penningar till Jul”

(21 december 1789).

Dessa många önskemål, ibland framställda i beskrivningar av att det ‘felas’ saker

och pengar, ibland direkt uttalade frågor om gåvor och bistånd, är ett viktigt inslag i be-
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rättelsespåret om ”att ha, att göra och att bli mer”. De har tydligt med den kontextuellt

förhandlade identiteten att göra, då bristen framträder i förhållande till ett sammanhang

(som också kan vara föreställt, virtuellt). Arbetet för att fylla bristen blir ett sätt att

försöka mer kvalitativt ingå i sammanhanget ifråga. Att äga ”alt hvad granlåtssaker”

heter men inte ”ämbar” och ”keril av 1000 slag” kan således formuleras som ett

ekonomiskt problem med en tydlig identitetsaspekt, det vill säga ett hinder för an-

passning. (”Granlåtssaker” kontra ”ämbar” har för övrigt en parallell till ”Stenar

utur mina Saliga örhängen” kontra kor i ett tidigare diskuterat exempel – de är troper

för en aristokratisk utrustning kontra en borgerlig.) Samtidigt som problematiken

läggs fram vill brevjaget övertyga om sin kompetens, om att hon har gjort ”alt hvad

såm stått i min magt”. ”Pappa” ska förstå att brevjaget är på rätt väg i sin rollkon-

struktion mot en ”stark hushållerska”, för vilken sparsamhet är en dygd, men samti-

digt begripa att hans stöd behövs. Argumentationen, eller snarare utläggningen om

ärendet, tycks också tydligt riktad mot henne själv, det vill säga hon förefaller struktu-

rera sin förståelse medan hon skriver.

Jag har ofta hisnat, vid Eftersinnandet hvad penningar gått åt sedan vi vart
våra Egna hushållare, Men Så Sant jag lefver, har jag icke på mitt sett i
hushållsvegen giort alt hvad Såm Stått i min magt för att netta och hushålla,
men att Setta ett bo, till hvilket jag hade alt hvad granlåts Saker hette, men
att börja med Så feltes mig Stolar i Saln, Så i B: rumm, Så Sängar,
Sängkläder, Stolar, bord åt folcket; hundradetals omisteliga Saker till
Köket; dett Såm var ennu angelegnare, var Körredskaper af åtskilliga Slag,
vi egde inte en Verksele en gång, mycket mindre några Selar för Egen
rekning, och detta var en Stor objet, Om det inte är mera än ett ämbar så tar
di väl Skel för det, och jag kunde hvarken brygga eller baka förn jag fick
hvad jag der till behöfde, och för öfrigt Keril af 1000 Slag, att förvara mat
Smulorna uti. – Vår Ladugård Skall gud veta inte är Stor, men han Kostar
endå vackra Rixdaler, då jag kan för en Ko, få betala till 30 plåtar; 2ne Små
oxsar till vår Vinterprovision kosta 63 plåtar, och så vidare vart guds lån
okristeligt dyrt. – En Tunna vete Kostar 13 plåtar, en tunna råg 10, och tuln
till, en tunna blannsäd 6, och alt i proportion. – Jag är Så Stark
hushållerska, så jag näns Gud hielpe mig inte dricka en tår Caffé om Ef:mi:
då kan pappa Sielf finna att jag inte slösar. (12 oktober 1789)

”Guds verktyg” löser problem

Att arbetet för att fylla olika slags ”brister” återkommer och i hög grad framstår som

en drivkraft i berättelsen innebär inte ständig otillfredsställelse; tvärtom förutsätter

begärskedjan för att kunna fortsätta också att länkar sluts, som i de två citaten nedan

om ”sängproblemen” i samband med renoveringen av huset. Sängen framstår i för-

hållande till kontexten först som ”fel” – dels är den stor i förhållande till små rum,

dels har den inte kunnat användas i den äktenskapliga samvaron och substitutet har
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gett fysiska symptom. Men eftersom det finns många rum kan en lösning förutspås

redan när problematiken beskrivs.

H:E: Såm alldrig hade annatt än rett, hade det ochså i anseende till Svårig-
heten af att hafva en Stor Säng uti Små rum, Den H: Excellense var så nådig
och gaf mig tar mest inn ett halft rum, men så gör det ingenting nu Sedan
jag blir så rik på rum, så jag inte behöfver Setta Så myckett andra saker i
Samma Kammare, hit intils har Vi inte fått nyttja den granna Sängen, och
Så har B: och jag inte fått legatt till Sammans, bestendigt. Men väl någon
enda gång likväl, och då har vi alltid varit Såm en mangel skulle hafva gått
öfver oss dagen derpå, Så liten och usell Säng har vi fått berga oss med. (15
oktober 1789)

Det verkar som också denna beskrivning hörsammades. Knappt två veckor senare no-

terar hon att ”igår fick jag sängen och linet och hela Cadillien” (26 oktober 1789) och

att den äktenskapliga samvaron är i ordning ”Såm beskedeligt folck ängnar och

anstår”. Begären, som genom orden ”ägnar och anstår” främst sammankopplas med

en bild av hur det bör vara, är tillfälligt stillade tack vare ”H:E: hvilken varit Guds

verktyg till min lyckas danande”. Beskrivningen utgår från nuet i den nya sängkam-

maren, fortsätter i ett förnuftspräglat resonemang om brevskriverskans tillstånd och

relationen till maken och slutar i önskningar om att få behålla både ”Björckegren och

Hans Excellence”, det vill säga en sammankoppling av det gamla livet och det nya.

Nu sitter jag och Skrifver i min Nÿa Sängkammare, Såm är rett Täck, och
kan jag Säga att jag nu är rett nöjd och glad, och så ligger Hern och frun
nu tillsammans Såm beskedeligt folck ängnar och anstår, det är inte utan att
detta bidrager mycket till mitt nöje, ty nu Efter en tröttsam dag, och då jag
hunnit att tråka till afton, Så är det rett hyggeligt att få Krypa till en man
Såm jag både utaf tycke och Skylldighet af Hjertat håller utaf, och Såm är
till min lycka Sådan så jag inte kan annatt om jag inte vore en Canallie, än
ällska, och ju mera jag blir lyckelig genom denna attachement, ju mera
Vördar, Välsignar och ällskar iag H:E: hvilken varit Guds verktyg till min
lyckas danande, och Såm fullkomnar den Samma genom Sin Dyrbara
Vänskap; utom hvilken jag visst inte kunde vara nöjd, men är det nu
fullkomeligt så lenge den högsta och nådiga Guden behagar låta mig
behålla Björckegren och Hans Excellence. (26 oktober 1789)

Här kan man notera de repetetiva modifieringarna – ”rett täck”, ”rett nöjd och glad”,

”rett hyggeligt att få krypa till en man” – som får sin upplösning i hyllningen till väl-

göraren: ”utom hvilken jag visst inte kunde vara nöjd, men är det nu fullkomeligt”.

Hur mycket vackra rum och älskvärd make brevskriverskan än har är det ytterst Sparre

– ”Guds verktyg” – som framställs som ansvarig för hennes lycka. Och så fortsätter
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kedjan av begär med nya önskemål. Åkdonen blir nästa stora fråga. Behovet av täck-

vagn motiveras med den specifika rollen som borgmästarhustru:

Detta [en sjukdom] har jag väl förvervatt mig genom dett jag jämt, ner jag
skall ut, måtte gå i Smuttsen, eller och och så i hellregn fara i öppen vang,
dett är bra Svårt att inte hafva en Täckvang, men jag tröstar mig med att jag
får väl med tiden […] jag Såm skall på så många barsöhl och graföhl etc
etc. (16 november 1789)

Drygt en månad senare, och strax efter några brev då hon klagat på stor brist på

pengar, återkommer argumentet nästan ordagrant – ”Borgmästarinnan kan omöjligt

vara utan vagn för alla di begrafningar och Barnsöhl man jämt skall bevista” – men nu

för att legitimera en redan gjord affär, som motiveras både identitetsmässigt, tekniskt

och ekonomiskt:

Nu får jag beretta nådig pappa att jag är så förnemner att jag har Egen
Vang; detta låter lite förmetit […] men nu ska pappa veta att detta Köpet
har gått för sig med all möjlig Hushållning. – Vangen vi nu har är Stark
och god och nestan Spritt nÿ […] vi [var] så lyckeliga att få byta bort den
gamla Täckvagnen jag fick af pappa, Såm alldrig kunde nyttias så tung var
den, och tillika Stygg; Samt den gröna Calechen Såm alldeles var
förderfvad, och inte kunde blifva brukbar under en Stor och Kenbar
reparation, och der i bland var nya jul det första Såm fodrades, utom alt
annatt; i Korthet Sagt, så utom dessa begge skrellen Så skall vi gifva 100
Rixdaler i penningar; det är Sant att 100 Rix Sitter långt inne, men hvad
Skulle vi göra, Prostinnan och Borgmästarinnan kan omöjeligt vara utan
Vang för alla di Begrafningar och Barnsöhl man jämt skall bevista. (21
december 1789)

Det händer dock i denna process av behovsframställningar att Julie Björckegren lik-

som korrigerar sig själv, och även Sparre, när hon erinrar sig att hon är kvinna och inte

‘borde’ engagera sig i ekonomin så som hon gör. Här är saklig information om ”Ca-

pitalett” uppenbarligen känsligare än böner om gåvor. Även om det är hon som gene-

rerar de intäkter hushållet har genom Sparre är hon inte den som automatiskt har rätt

att ha informationen om saldot, och varje fråga tycks medföra risk för övertramp. När

hon till exempel den 10 december 1789 ”önskar innerligen att en gång få veta huru

mycket penningar äro redan bekomna, och om dett gått mycket på Capitalett” tillägger

hon ”var nådig och förlåt min Curiosité, för jag tror den är förlåtlig”. Vid ett senare

tillfälle, när Sparre adresserat ett ekonomiskt ärende direkt till henne, gör hon en stark

markering som förmodligen i högsta grad hörde till det identitetsskapande pusslet:
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Hvad affairerna angår Såm pappa är nådig och nemner i mitt bref så
lemnar jag det åt Björckegren att besvara Emedan dylikt Kram inte hör
Kiortellskrepet till att resonera om […]. (8 februari 1790)

Men hon skulle vid andra tillfällen ändå återkomma till ämnet.

Ett komplex av intressen

När man läser breven med fokus på behovsframställningarna kan Julie Björckegren

framstå som en skicklig ekonomisk förhandlare – en kvinna som medvetet arbetade

för att förverkliga materiell standard. Såg hon Sparre som ”Guds verktyg”, vilket hon

då och då skrev, blir detta förhållningssätt påfallande logiskt. Själva konstruktionen av

brevframträdandet – där hon ju är lyckad husmor, borgmästarhustru i farten och god,

trofast flicka/fosterdotter – kan läsas som den motiverande berättelsen till dessa många

materiella önskemål. Logiken bakom brevens kedja av begär har då tre led. För det

första var förutsättningarna för paret Björckegrens liv Sparres verk, och det var alla

inblandade fullt medvetna om. För det andra var parets förmåga att förvalta ‘lyckan’

en del av den tacksamhet, som kunde betyda (och också verkligen betydde) ytterligare

belöningar – fler gåvor, mer hjälp. Och för det tredje var Julie Björckegrens intresse av

att hålla kontakten – att reproducera relationen med skvaller, lekfullhet, vardagsrap-

porter, undergivenhetsförklaringar och smicker – själva förutsättningen för de tidigare

nämnda.

Vad som gör behovsframställningarna och brevens intentioner intressanta är, som

jag ser det, emellertid något utöver än att hon som person insåg ‘nyttan’ av relationen

med Sparre. Sett i sitt sociokulturella sammanhang beskriver de materiella önskemål

som formuleras i breven inte enbart materiella behov utan också normativa värden. Det

handlar om intressen som ligger mer eller mindre inbäddade i själva praktiken och i

det kulturella samspelet och som blir en del av individen när hon deltar i den. Det hörs

till exempel redan på benämningen att en välgörare behöver bli behövd för att göra väl;

Sparres pondus byggde på att föreställa ett Guds redskap. Hennes undersåtliga

begärande hade en identitetsfunktion för dem båda i denna relation, men dessutom –

för henne – i det borgerliga sammanhang där hon befann sig. I breven kan vi urskilja

en lärprocess; undan för undan tycks Julie Björckegren inse vad som krävs inte bara

för det goda livet utan också för att passa i småstadens borgerlighet. Genom att be-

finna sig bland de borgerliga vittnena, genom att bevittna sin plats utifrån dessa vitt-

nens makt, lär hon sig vad som tarvas för det sociala deltagandet, för att kunna inta den

position hon vill ha. Rollen fylls i som ett pussel som ständigt också växer genom att

nya tomrum eller problem identifieras. När hon sitter hemma och är flitig vid spinn-

rocken skapar hon respekt från andra för sin skötsamhet, men också från sig själv.

Hon är ”Egarinna af ett gått Samvete i anseende till mina nervarande pligters op-



88

fyllande”, som hon den 20 september 1789 högtidligt uttrycker det. När hon brev-

växlar och umgås med ”Presidentskan” och andra betydelsefulla personer skapar hon

kontakter som ökar hennes eget sociala värde. Tjänstefolkets respekt vinner hon ge-

nom att vara med och arbeta i köket och i ladugården. En lämplig ‘kvinnlighet’ försö-

ker hon bland annat åstadkomma genom att överlämna viktiga ärenden till sin ”Herre

och Husbonde”. Och genom ’rätt’ ägande visar hushållet sin status gentemot den

borgerliga omgivningen. Sakerna hon önskar är på samma sätt som dugligheten och

andra ideala beteenden koder för den hon vill vara, för den bild av henne själv hon vill

att pusslet ska visa.

Nätverkets praktik

Genom en studie av historikern Ylva Hasselberg kan tematiken i Julie Björckegrens

brev relateras till en bredare anblick av den borgerliga brevskrivarkulturen. Hasselberg

har analyserat brev skrivna av människor i borgarklassen till en inflytelserik indu-

striman, I. G. Clason, under perioden 1810-1831 och diskuterar dem som nät-

verkspraktik.194 Trots att hennes studie behandlar en något senare period och trots att

den brevrelation som jag behandlar här kan tyckas ha så unika premisser visar det sig

att innehållet i Julie Björckegrens brev, tematiskt och motivmässigt sett, tämligen väl

överensstämmer med de generella drag Hasselberg funnit i de cirka 10 000 breven i

Clasons samling.

Hasselberg lyfter fram följande innehåll som särskilt vanliga i breven till Clason:

information om författarens hälsa och allmänna situation, familjeärenden, skvaller,

uppgifter om priser och information angående varor till salu, frågor om tekniska

ärenden, liksom önskemål om stöd i finansiella frågor. Därtill tematiseras ofta

kommunikationen som sådan.195 Om ”frågor om tekniska ärenden” i breven till Cla-

son här tillåts motsvara de frågor som Julie diskuterade kring hus och hushåll i breven

till Sparre utgör alla dessa teman paralleller till de innehåll jag funnit i Julie

Björckegrens brev: hus, hushåll och hustruskap (motsvarar ”familjeärenden” men

även ”priser och information angående varor till salu, frågor om tekniska ärenden”

hos Hasselberg), socialt liv (”skvaller”), kroppen-hälsan (”författarens hälsa och

allmänna situation”), brevskrivandet (”kommunikation”) och behovsframställ-

ningarna och tacksägelserna (”önskemål om stöd i finansiella frågor”; eventuellt

skulle även ”frågor om tekniska ärenden” kunna placeras i denna kategori).

Hasselberg menar att den samhällskontext som skapade dessa diskurser i högre

grad kännetecknades av feodalism än av kapitalism. Det vill säga: ekonomin byggde

fortfarande mer på utbyte av varor och tjänster inom nätverk än av pekuniär handel på

                                                
194 Hasselberg (1999), sid. 95-107.
195 Hasselberg (1999), sid. 95 och 96.
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en marknad.196 Just därför var de personliga relationerna så viktiga. Den sociala och

den ekonomiska sfären ingick som integrerade delar i nätverkets interaktion, enligt

Hasselberg, som därmed invänder mot uppfattningen att det redan vid denna tid fanns

en etablerad privat respektive offentlig sfär. Att det sociala livet hade ekonomisk

betydelse märks i breven till Clason till exempel genom att familjefrågor växlar med

frågor om teknik och liknande. Brevskrivande och livligt umgängesliv var, menar

Hasselberg, i högsta grad del av den ”rationalitet” som höll ekonomin igång. Nät-

verket kännetecknades av utbyte av olika nödvändigheter. Information var en del av

detta, liksom varor, presenter, tjänster. Sociala relationer användes som resurser som

kunde aktiveras när det behövdes.

Breven skrevs inte främst för att kommunicera särskilda budskap, utan för att upp-

rätthålla dessa ekonomiskt strategiska relationer. Men det gällde också för deltagarna

att kunna koderna, bland annat för hur brev skulle formuleras, för att inte riskera att bli

uteslutna. Hasselberg påpekar särskilt att inlednings- och avslutningsfraser var

känsliga delar av breven som lätt avslöjade om brevskrivaren inte behärskade ”ko-

den”. Det vanligaste ordet i avslutningshälsningar i breven till Clason var ”redelig” –

ett ord som Julie Björckegren för övrigt ofta använde.

Det sociala kapitalet

Viktigaste utbytet i breven till Clason gällde det sociala kapitalet; att få ha en plats i

nätverket, menar Hasselberg. I Julie Björckegrens brev till Sparre framgår denna

aspekt inte minst av den mängd människor som omtalas, de många hälsningar som

framförs och vidarebefordras, och de visiter som rapporteras. Ibland handlar det om

ingående beskrivningar av hur brevskriverskan närmat sig inflytelserika personer,

ibland om skvaller. I samtliga fall handlar det om positionsmarkeringar, en demon-

stration av att själv vara en etablerad och betydelsefull medlem i viktiga sällskap, och

emellanåt om makten att kunna vidarebefordra information om individers rykten och

status. Det vill säga att själv framträda som normerande vittne om andras förmåga att

anpassa sig till förväntningarna.

Att det inte är så helt med Fru Glennings [?] dygd har jag lenge i min Siäl
varit öfvertygad om, men om hon inte hade det felet att vara så hiskeligt

                                                
196 Det ska påpekas att Hasselberg (1999) utgår från sociologen William Powell som beskriver tre

modeller för social interaktion: hierarki, marknad och nätverk. Enligt Hasselberg är en
nätverksrelation ”non-hierarchical, interdependent and informal”, till skillnad från en hierarkisk
relation som är ”hierarchical, dependent and formal” (sid. 100). När det gäller Julie Björckegrens
brev kan jag inte placera dem i den ena eller andra typen av relation, utan utgår här som tidigare från
att hennes berättelse präglas av både och. Tanken är således att relationen till Sparre (som 'pappa'
och 'vän') delvis präglades av ett borgerligt nätverkstänkande, även om Julie Björckegrens relation
till honom onekligen kan förefalla hierarkiskt präglad i termer av beroende. Å andra sidan har jag
svårt att tänka mig att det nätverk som Hasselberg beskriver inte innebar sådana maktskillnader som
innebar att somliga deltagare var mer beroende.



90

högferdig, så gick det endå ann; men hon är förbolt galn i den vegen. […]
Öfverste Lejonhielm på Jerstorp, var hos oss i torsdags, och bad mig anmela
hans Vördnad till pappa. – J lördags var jag hos Grefvinnan Strömfeldt
Såm nyss är inflyttad till Staden; Hennes höga nåd var rett fryntlig och
artig, hon vinner mycket vid att blifva mera Känd; Hennes första abord är
inte den behagligaste, men nu tycker jag hon är rett söt. - Törs jag i
ödmiukhet anhålla hos pappa att vara så nådig och hellsa mina Gamla
Conterbernaler, Såm Hocschilt och Askegren Sergell och Hallmennerna.
(12 oktober 1789)

Brevskriverskan visar också intresse för andras vittnesmål om hennes egen ”con-

duit”. Följande kommentar föranleddes av att ”madame C” reste till Stockholm från

Linköping och träffade Sparre och andra gamla vänner.

Jag är Curieuse nog att veta hurudan beskrifning Mde C; har giort om mig
om någon frågar hänna om mig huru jag ber mig åt! Jag vill tro hon Säger
Sanningen och då tror jag mig inte behöfva rådna för min Conduitte i
någån ting. (24 september 1789)

Medvetenheten om betydelsen av det sociala spelet, om att ens sociala identitet i hög

grad konstruerades av omdömen, rekommendationer, skvaller var helt avgörande för

möjligheten att delta i nätverket. Vid tiden kunde ett dåligt rykte räcka för uteslutning,

påpekar Hasselberg, och det gällde att ha beskyddande vänner. Genom att vakta på

varandra bevakades och skapades normer, genom att om möjligt ta del av vad som rap-

porterades om en själv kunde man få en uppfattning om sin moraliska status och,

framför allt, sitt sociala kapital – och kanske även föregripa konsekvenser av ett dåligt

rykte. När Julie Björckegren kom till Linköping förekom förtal av henne, så när hon

berättar om nya ”släktingar” är det inga små nyheter utan verkliga sociala segrar det

handlar om.

Apropos, Fru Schröderheims Farbror och faster, Samt Borgmasterinnan
Jagström i Norrköping Såm är Unga Fru Utfals mor, kallar mig alla för
Cousine och jag drar på med Tante; Oh! jag har många förnema Slegtingar
nu för tiden […]. (8 november 1789)

Nätverket präglades enligt Hasselberg således av normer – som reproducerades till ex-

empel i brev och genom sällskapsliv – som i sin tur reproducerade nätverket, både dess

sociala relationer och dess regeluppsättning. Detta, som den individuella deltagaren

socialiserades in i som något förmodligen självklart, illustrerar hur den kulturella

praktiken formar villkoren för deltagandet. Det ger i sin tur ytterligare perspektiv på de

viljeyttringar och begär som framställs i Julie Björckegrens brev. Om utbytet (tjänster,

varor, information) höll samman människor i nätverket är det också socialt nödvändigt
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att dela dessa behov för att kunna delta i det sociala livets dynamik. Behovsframställ-

ningarna var inte enbart ett sätt att förbättra tillvaron materiellt. De var, vilket jag har

betonat i min läsning, i hög grad ett sätt att skapa en önskad roll eller identitet – både

genom själva formulerandet (framtänkandet) av önskningarna, och genom att önsk-

ningarna också verkligen kunde uppfyllas genom brevmottagarens försorg. Dessutom

kan de således samtidigt förstås som väsentliga för att upprätthålla kontakt över huvud,

för att få delta i det sociala livet. Den som inte strävade mot samma normativa mål –

gestaltat till exempel i ägande och sociala funktioner – som de andra i kretsen hade

ingen plats i det, och riskerade exkludering. Själva begärsinnehållet, som bestämdes

kontextuellt och var normbärande, kan för deltagandet antas ha varit ännu viktigare än

att uppnå detta ägande.

Men för att delta i denna samtidigt sociala och ekonomiska dynamik gällde det

också att kunna erbjuda något i utbyte. Så framgår det också av Julie Björckegrens

brev att hon inte bara livligt utbyter brev med en mångfald personer, utan även ibland

sänder gåvor av ”egen fabrique”. Den 20 september 1789 berättar hon att hon ska

sända till Sparre ”lite vete-mjöl, 2 a 3 pund hwad dett kan wara till Bakelse miöl om

det duger dertill Såm jag Täncker och önskar”, till systern Beata (hon kallas här

Charlotte) ”en gris Skinka, Korf och bröd, Skada att det senare kanske blir Skämt in-

nan dett hinner fram”, och vännen Malin Hjort ”skall och så hafva ett mål mat af fru

B… Sedan hon fått af och gifvit Julie E: så många mål”.

Brevskriverskan förklarar ingående avsikten med gåvan till Sparre. Den represente-

rar hennes tacksamhet och undergivenhet, är ett utbyte mot de ”oräkneliga välgär-

ningar” som hjälpt henne skapa sitt nuvarande liv. För detta kan hon bara, som hon

skriver vid ett senare tillfälle, ”löna pappa [genom att] Hålla Hjerteligen af honom” (7

december 1789). Inom denna utbytesekonomi är också tacksamhetstårar ett betal-

ningsmedel.

Hwarför jag nu tager mig den friheten att Skicka Så lite miöl åt pappa, så är
det för att jag har hopp att framdeles Kunna gifwa mera, men att jag
Emedlertid vill låta pappa Smaka Sina välgärningar, och Täncka på mig då
hans nåd Sir någån mat Såm han kan supponera är af det miölet, då önskar
jag pappa bara Täncker uppå att utom honom ägde jag Kanske inte en
betta rågbröd i min mun och nu igenom H:E: orekneliga välgärningar är
jag i Stånd, att om jag hade urtröskatt kunna gifva bort väl en hel tunna
Vete. Om H:E: är nådig och Täncker på det Settet så skall han Sielf få
Känna hwad den maten skall Smaka delicieuse Såm är tillredd af Säd
fuktad af tacksamhetstårar. (20 september 1789)

Sjukdomshistorien som motintrig

Vid sidan om begärsspåret ”att ha, att vara och att bli mer”, och många sidospår, finns

ett genomgående som behandlar kroppens tillstånd – både hennes egen och andras.
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Redan i de första av de bevarade breven från Linköping berättar Julie Björckegren om

sin ohälsa, och när dessa beskrivningar återkommer och förtätas bildar de en egen röd

tråd i berättelsen. Hon skriver om långvarig hosta och heshet, om fläckar på kroppen

och om hur kroppen ”changerar” på oväntat sätt. Beskrivningarna kan vara skämt-

samma, liksom gjorda med en munter klackspark, men innebär som helhet ett allvarligt

stråk. De tycks bilda ett slags motkraft till berättelsen om ”att ha, att göra och att bli

mer”. Viljan att vara en socialt erkänd och etablerad fru står uttryckligen mot de

symptom, som utsätter den viljande kroppen för motstånd.

Jag menar att jag skall få nog af Calaser nu, ty Juldagen var jag till middag
och afton hos Landshöfdingens hvarest var mycket folck, och annandagen
hoss Lagman Moraths, J går hos Schenlingens, äntligen i dag hemma, men i
mårgån är jag biuden först på begrafningoch Sedan på Bröllopp, tvenne lite
Olika Ceremonier, men hvilka jag gerna ville bevista begge två, för att inte
desobligera någåndera, helst Såm Brölloppet är uti ett Borgare Hus; men
ner alt Kommer ikring så Kanske Kåmmer jag ingenStans, ty jag mår alt för
underligt, rett Såm dett går lite ann med mig, så ber det åter af igen, i Syn-
nerhet plågar mina fötter och Ben mig mycket, Såm Svullnar så fasligt mot
qvellarna Så di må spricka; Jag har mest alltid ont i halsen och huvudet
[…]. (28 december 1789)

Parallellt med hennes berättelse om sin egen sjukdom, finns den växande oron för

Sparres. Allt eftersom hans tillstånd förvärras kommer breven mer och mer att präglas

av försäkringar om hennes deltagande engagemang och önskningar om hans tillfrisk-

nande. Förutom dessa två sjukdomsinnehåll, ges flitigt rapporter om andras sjukdomar

och dödsfall. Systern Beatas sjukdom och död i Stockholm i januari 1790 blev till

exempel föremål för många reflexioner, som för övrigt inte bara gällde hennes

kroppsliga öde, utan också arvsskiftet och systerns eftermäle. Se särskilt brev från 25

januari 1790.

Brevet som kropp; den skrivande kroppen

Sjukdomsberättelserna ingår i det tema som jag kallat kroppen-hälsan, som på ett

komplext sätt också är nära förbundet med brevskrivandet i sig, med den skrivande

kroppen. Jag ska, innan jag diskuterar den funktion som den sjuka kroppen har i Julie

Björckegrens brev, i någon mån beskriva detta samband, som också för tillbaka reso-

nemanget till brevberättelsens metonymiska struktur.

För det första är sambandet mellan brev och kropp, mellan brevskrivande och kropp

tätt och komplext, invävt i brevets hela existens. Det personliga brevet syftar, som reto-

rikens tidiga historia gör särskilt tydlig, till att kompensera ett kroppsligt avstånd och

uppfattades på 1700-talet som en fysisk förlängning på ett tydligare sätt än i vår me-

dietäta samtid. Till exempel ger uttrycket härmed ”infinner jag mig skrifteligen”, som
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J. C. Linnerhjelm skrev 1789 i ett brev till Gjörwell, prov på detta tänkande.197 Att in-

finna sig skriftligen, att frammana sin närvaro i brev var ett sätt att motverka den soci-

ala utmönstring, som hotade den som befann sig på avstånd. ”Tvÿ vare dom såm vist

aldeles glömt bort den Kråkan Julie. Jo, Jo, Så der går det, les apsents ont toujours

tort”, skrev Julie Björckegren den 7 mars 1791. Den frånvarandes ständiga nackdel –

det var något som hon ihärdigt bekämpade, men inte alltid med den framgång hon öns-

kade ha.

Brevets frånvarokompenserande funktion innebär flerdubbla kroppskonnotationer.

Det fysiska brevet har setts som en metonym för brevskrivarens kropp och/eller

person. Tänk till exempel på hur ett kärleksbrev kan uppfattas ha en laddning som ge-

nomsyrar hela brevets materia. Papperets struktur, handstilen och andra spår av den

skrivandes kropp eller vardag ger denna sinnliga aura som skapar beröringsassocia-

tion, en samhörighet genom närhet. Som en förstärkning av denna föreställning har

personliga brev i vissa perioder och sammanhang, liksom gåvor, uppfattats som feti-

scher, som ett sexuellt upphetsande föremål.198 Framför allt har kvinnlig sexualitet och

brev sammankopplats, åtminstone i fiktionen. Detta komplex av föreställningar verkar i

synnerhet ha varit verksamt under 1700-talet, något som till och med kunde göra brev

till begärligt stöldgods.199 I det autentiska, intima brevet fanns, föreställde man sig, den

sanna sexualiteten i sällskap med det kännande jaget.

På en något annan nivå – och viktigare här – är att föreställningen om brevskriva-

rens kropp implicit finns närvarande i brevens alla utsagor, vad som än uttryckligen

berättas. Det har i hög grad med omedelbarheten att göra, med att skrivandet sker ‘här

och nu’ och ofta tematiseras som pågående. När Julie Björckegren skrev ”jag skri-

ver” eller beskrev något av skrivsituationen, synliggörs kroppen metonymiskt: handen

som för pennan, den skrivande kroppens placering i ett tänkt rum och denna kropps

relation till brevmottagaren.

Dett är på afton jag Skrifver, och dett medan folckett äter, ty Sen Skall jag
ner och Baka bröd, och nu Kan jag så mycket bettre fundera på mina
Stockholms vänner, Såm min Herre och husbonde är borta till afton, och
således Gumman Stackare allena […]. (21 oktober 1789)

Detta starka samband mellan brev och kropp betonas ofta genom att breverfarenheter

beskrivs som händelser med kroppsliga effekter. Till exempel orsakar – enligt berät-

telsen – ankommande och någon gång avgående brev tårar, glädje och ömhet, ibland

även hjärtklappning och oro, som i ett direkt kroppsligt samspel.

                                                
197 KB, Ep G7:21, brev daterat 13 november
198 Se t.ex. Beebee (1999), sid. 50.
199 Se Rebecca Earle: ”Introduction: letters writers and the historian”, i Earle, red. (1999), sid. 1-12,

särskilt sid. 5.
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Just såm vi B och jag tête a tête hade satt oss till vårt tarfveliga bord, så fick
jag H:E: Outsägeligt Kärkomna bref, såm efter vanligheten tog ymniga
tacksamhets- och glädjetårar ur ögona […]. (28 september 1789)

[…] Så Kom Posten och såm jag kände igen pappas välsignade hand på
utanskriften, så burdus gret jag återigen, men dessa tårar di smakade skönt
att utgiuta, ty di var af den renaste och lifligaste glädje. (7 mars 1791)

Såm jag fick Posten och [oläsl.] kände Dellviks hand och Sigill Bums fick
jag HjertKlapp […]. (14 mars 1791)200

Allra tydligast accentueras kroppen genom att berättandet avbryts på grund av att något

kroppsligt kallar. Det kan vara hunger: ”Emedlertid går jag och äter en liten bit, ty i

Sanning är jag icke rett svånger” (21 oktober 1789). Eller magproblem förklarade av

behandling med laxermedel: ”Nu kniper det som bara Hinn, och jag måtte sluta” (26

november 1789). Eller personer i omgivningen: ”Nu hinner jag Ej Sladdra mera

denna gången, ty i ett i ett Ropas, Söta fru, Söta fru, så Söta frun må bli Confuse, och

är det ochså lite” (3 december 1789).

Även passager som påstår sig sakna kommunikativt innehåll kan ses som särskilda

sätt att demonstrera den avståndskompenserade aspekten. Det som i citaten nedan låter

och förmodligen också avser att vara ursäkter över slarvigt skrivande – ”hoppa ifrån

dett Ena ämnet till dett andra ”, ”j det jag altid skrifver Såm det faller mig inn, och i

bland lite, och åter i bland för mycket” – kan sägas bära på brevs mest grundläggande

intention. Dels frammanar den explicita bristen på budskap en tomhet/frånvaro, som

motsvarar avsändarens kroppsliga frånvaro. Dels demonstrerar passagerna – eftersom

informationsvärde saknas – att brevs yttersta syfte inte är att överbringa information

utan att genom texten åstadkomma (det kompenserande) mötet som håller ihop rela-

tionen.

Om jag hade Så mycken tid Såm Lust, Så Skulle jag Kunna i all min Enfall-
dighet, Sitta här och Skrifva till pappa Hela dagen, och hoppa ifrån dett Ena
ämnet till dett andra, utan att Komma i håg att Hans nåd kunde ledsna, Ja,
ledsna med raison vid första Sidans genomögnande. (12 oktober 1789)

Såm jag gud nås är bortskämd af H:E: Obeskrifveligt Stora godhet mot
mig, Så reknar jag ennu på den lika Såm förr j det jag altid skrifver Såm det
faller mig inn, och i bland lite, och åter i bland för mycket, och nu så gått
Såm inte, ty nu måtte jag ner i Köket och göra Bakellse eller åtminståne
hielpa till så mycket Såm 5 julett under Vangen. (19 oktober 1789)

                                                
200 Dellvik var en medhjälpare till Sparre.
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Pour des choses jntrressantes je n’en ai point a dire, Mais Comme je Sais
que vous me pardonnez toujours, quand même que je Serois Absolument
bête en repetant mes Vielles Chansons, dont le refrain est toujours je vous
aime bien tendrement et le ferois tant que je respire. (7 januari 1790)

Ett sätt att bevittna sig själv

I form av det subjekt som vill kompensera avstånd finns kroppen således inskriven i

all tematik i Julie Björckegrens brev. Men därtill omskrivs och beskrivs kroppen eller

dess tillstånd flitigt som objekt. Hur den ser ut, hur den ska behandlas för att stärka

sin hälsa, vad symptom betyder och så vidare. Med Abbotts och Genettes narratolo-

giska verktyg kan man säga att den närvarande berättaren/kroppen talar om den berät-

tade kroppen, och att dessa nivåer kan vara helt simultana och sammanflätade i ett

handlande här och nu. Den skrivande kroppen iakttar bokstavligen sig själv, som i ci-

tatet nedan där det är som om hon tittade på sin magrande kropp i en spegel och tänkte

högt.

Jag mår bra nog, och börjar magra Så jag Kan mycket väl bruka di Kläder
Såm till och med hos pappa war nog trånga åt mig, det är besynnerligt hvad
jag Changerar ofta, rett Såm jag är mycket fät, så blir jag åter bra mager,
men det är mig rett Egalt huru jag är på lekamens vegnar. (14 september
1789)

Kroppen är också i dessa exempel på samma sätt både subjekt och objekt när den talar

om sig själv:

Men nu är jag verkeligen bra Siuk, och vart lite förskräckt i mårgåns, då vid
en viss operation, jag blef varse att mest hela Kroppen var full af rödbruna
fleckar, Så jag Kan Säga Som Grefvinnan Agneta att jag är Marmorerad;
för öfvrigt har jag en Elak bröstverk och med ett ord rett skral. (8
november 1789)

Min Hellsa är något bettre, och så, så jag kan vara ute, och är det bara
Stundtals såm jag är underligt Siuk och ängslig och till och med ond
ibland. Om inte verlden är opp och nervend helt och hållit och alla gamla
merken inte mera geller Så skall nödvändigt min Siukdom få Ögån, men
huru snart det vet jag inte, och till och med är jag nog porterad att tro det
inte vara någe åferde, oagtadt alla Symtomer. (25 januari 1790)

Utifrån min läsning av breven som en förhandling om identiteten tydliggör detta själv-

iakttagande drag i sjukdomsberättelsen något som präglar en stor del av det narrativa

och deskriptiva innehållet, nämligen ett kunskapsbildande om ‘jaget’ både som fysisk

kropp och social individ. När hon beskriver vad som händer med kroppen, hur den

förändras och hur hon försöker förstå varför, distanserar hon sig från den, samlar
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iakttagelser för att eventuellt bilda kunskap om den. Denna kunskap kan förvisso före-

falla enkel och är tillika präglad av brevskriverskans intressen och anpassning till nor-

merna, men just detta gör den också intressant. Hon beskriver sjukdomstillstånden

som kausala följder av kroppens uppdrag och erfarenheter, till exempel att hon då hon

utfört sitt värv som borgmästarinna blivit blöt om fötterna när hon tvingats ”gå i

Smuttsen, eller och ock Så i hellreng fara i öppen Vang” (16 november 1789), att hon

blivit förkyld i ladugården – ”C’est une terrible refroidissement que j’ai gagnée en

Vissitant mes [överstruket: Vages] mina Kor Hästar Svin etc etc et cela tout les Matins

pendent que je me portée bien” (30 november 1789). Hon beskriver hur hon intar

huskurer och medicinska ordinationer, ofta på order av auktoritativa män – ”Jag skall

vist lyda pappas befallning att dricka mycke rafraichissanta saker […] jag drack hela

dagen igår isåppsThé med honing, och Cremortartari och Kalt Vatn, och äter nästan

inte” (16 november 1789), ”jag [har] föilt Hans nåds befallning, i dett jag förtrodt

min skrala Lekamen j farbror Stapelmohrs Händer” (26 november 1789). Hon

dricker ”selservatn” för magen, baddar den snuviga näsan ”netterna i enda med

Blÿvatn” (28 december 1789) och kurerar sig med livmedikus Stapelmohrs laxerme-

del. När hon periodvis frisknar till relateras hälsotillståndet i första hand till arbetet i

hushållet, till de kvinnosysslor som är hennes närmaste sociala rum.

Nu är Gumman så frisk, så hon Kunnat giort besök hos Sina Kor, en heder
Såm jag inte haft på ganska lenge. […] Jag är nu så glad öfver att vara så
frisk att jag kan sköta och Si Efter mitt Hushåll, Så jag är Såm en ut
Sluppen fogell Såm lenge Setat i bur. (3 december 1789)

Bara en vecka senare har dock sjukdomen återkommit och hon beskriver sitt tillstånd

som ”det versta jag vet mig mått på många år” och tänker ”icke dess mindre på dö

[…] Efter inte Hostan ger sig oaktadt alt hvad jag brukt; och är det så, så är det snart

alt med frun” (10 december 1789).

Brevet som en spegel färgad av normer

På vilket vis gäller då det självreflexiva draget, som sjukdomsberättelsen tydliggör,

även för berättelsespåret ”att ha, att göra och att bli mer”? I båda fall tjänar framställ-

ningarna som redskap för att skapa såväl självförståelse som mottagarreaktion genom

att brevskriverskan objektiverar diskursivt kodade beskrivningar av sin kropp i

(kon)texten. I båda fall iakttar hon sin kropp och sina kroppserfarenheter i relation till

något som pågår i och omkring den – i det första fallet till ett socialt samspel med ar-

bete och socialt liv; i det andra till symptom som tolkas genom medicinsk och/eller

folklig erfarenhet eller kunskap och som ofta står i negativ relation till de sociala för-

väntningarna. Den kropp som reflexivt betraktar sig själv i breven och med Mary

Wollstonecrafts ord frågar ”huru, och hwarföre” är således omväxlande inriktad på
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en nyttig kropp och en begriplig kropp, den tudelning av synen på kroppen som Fou-

cault funnit karaktäristisk för det tidigmoderna samhället: ”i det ena fallet gällde [det]

att kuva och utnyttja kroppen, i det andra att studera och förklara hur den fungerade:

en nyttig kropp och en begriplig kropp”.201 Han menar att denna dualistiska syn här-

rör från intresset för kroppen som ”maskin” under den klassicistiska tiden och att

den iscensattes i praktiken under upplysningens era, i en komplex inriktning på krop-

pens beståndsdelar, gester och beteende. Kroppens framträdande (hållning, häls-

ningsrutiner etcetera) stod till exempel tydligt i centrum för regler i skola, militärvä-

sende och fabriker, och när kunskap på olika sätt samlades om individuella skillnader

skapades material och redskap för jämförande mätningar. När man sålunda allt nog-

grannare ansåg sig kunna fastställa vad som var normalt och avvikande, skapades ett

korrektivt tänkande som också tilldelades moralisk mening. Länken ”mellan den ana-

lyserbara kroppen och den kropp som kan manipuleras”, finns enligt Foucault i be-

greppet ”foglighet”, som han hämtat från tidens skrifter i ämnet. Genom att fram-

bringa vilja till foglighet, till samarbete och självstyrande, skapas den disciplinerande

makt som övermakten kan utnyttja.

Disciplinens historiska ögonblick är det ögonblick då en konst att hantera
människokroppen uppstår, som inte bara syftar till att öka måttet av dess
färdigheter eller ens måttet av dess underkastelse, utan till att skapa ett för-
hållande som på en och samma gång gör kroppen lydigare ju nyttigare den
är – och tvärtom. […] Disciplinen frambringar sålunda kroppar som är un-
dergivna och övade, ”fogliga” kroppar.202

Den normaliserande sanktion, som tjänar till att upprätta den moderna disciplinen, till

att skapa och återskapa fogligheten, fokuserar på människors beteenden i vardagen

både i de fall då den förmedlas genom utarbetade regler, till exempel i verkstaden,

skolan och armén, och då den vidareförs genom den blick människor upparbetar i för-

hållande till sig själva och varandra när de spanar efter ”försummelsen, allt inadekvat,

allt som avviker från regeln, alla sidosprång”.203 Skammens mekanismer i det gamla

samhället ersätts i den nya tiden med samvetets ’inre röst’ och med den skuldkänsla

som brott mot de internaliserade normerna innebär.

Som en direkt illustration till Foucalts resonemang om sanktionernas förändring

under 1700-talet berättar Julie Björckegren i ett brev om hur hennes man borgmästa-

ren för gott tagit ner ”Skampoln” (16 november 1789). Framför allt innebär skild-

ringen av hur hon reflexivt betraktar sig själv i breven en gestaltning av hur hon som

subjekt riktar vittnenas makt mot sig själv. Hon söker det normalas ordning både när

                                                
201 Se Foucault (1998), sid. 160.
202 Se Foucault (1998), sid. 162.
203 Se Foucault (1998), sid. 209.
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hon beskriver och önskar sig pusselbitar som gestaltar det materiellt goda livet och när

hon reflekterar kring sina personliga brister eller sin sociala ställning. ”[T]ro Ej att iag

eger minsta gnista högferd”, skriver hon när hennes man utnämts till assessor, ”Nej

jag är inte nog dåragtig för att tro att ett pappers Egande af det eller det innehållet kan

göra mig bettre eller Semre, tvert om är jag fulleligen öfvertygad om sanningen af att

ingen ting annatt än en Egen Conduite Kan förskaffa oss folks Agtning” (28 de-

cember 1789). Denna betoning av individuellt beteende och av intersubjektiv bedöm-

ning av beteende som grunden för social status är en viktig del av det borgerliga idealet

och självförståelsen, även om det knappast är hela sanningen om den sociala proces-

sen, och det pågår som sagt även gentemot det egna jaget. Skrivandet ger henne möj-

lighet att iaktta och kommentera sina handlingar, inklusive brevskrivandets resultat,

som ”rätt” eller ”fel”, ”bra” eller ”dåligt”. Och det förefaller i detta finnas vissa

brister som associativt hänger ihop med varandra. Till exempel leder ett post scriptums

ursäktande reflektioner över det färdiga brevet till kommentarer om det egna utseendet:

Söta Såckerpappa var inte ond för dett är så gement illa skrifvit; fast jag har
Snufva och är ful och Stygg så Kan jag inte afhålla mig i från att Skicka ett
par dussin ömma Kyssar, Såm Gud Skall veta går från Hjertat. Vet Hans
nåd att jag är för bolt ful, jag vet inte huru dett kommer sig. Adieu (30
november 1789)

En sund själ i en sund kropp

Hur verkar normens makt i citatet ovan? Subjektet talar om tre sammanhängande fel i

brevets ’spegelbild’ av sitt otillräckliga jag: 1) brevet är illa skrivet, 2) hon är sjuk och

dessutom 3) ful. Här anar man rösten av den goda frun, den subjektsrepresentation

som vet hur det borde vara i goda brev, men som inte får ordning på sina tilltal och

ordval. Från sin privilegierade position, med större ’insikt’ än andra rollgestalter, för-

söker denna representant ’städa upp’ eller ’släta över’ genom ursäkter för brevens

tillstånd och genom att hänvisa till sitt ärliga hjärta. Problemet är att när allt kommer

omkring får inte brevskriverskan heller ordning på kroppen, den kropp vars närvaro

det är avsikten att förmedla – och då blir hennes framträdande därefter. Den sjuka

kroppen kan svårligen tänkas leva upp till det ideal som gäller för goda brev. Om vi för

ett ögonblick återvänder till Gellerts brevnormer finner vi nämligen den sunda kroppen

som en del av metaforiken för goda brev:

Och såsom kroppen, om han skall göra sin sysla, icke allenast måste wara
sund, utan ock liflig och stark; så bör på lika sätt talet til och med i Bref
icke allenast icke vara sjukt, utan äfwen hafwa en naturlig kraft och
styrka.204

                                                
204 Gellert (1781), sid. 23.
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En sund själ i en sund kropp… som det heter enligt talesättet …kan skriva goda brev

med naturlig kraft och styrka, skulle man enligt Gellert kunna tillägga. Den sunda

kroppen hör hos Gellert ihop med det smakfulla rummet, väl dukade bordet, den la-

gom bildade kvinnan etcetera – det vill säga med den kontrollerade, nyttiga kvinno-

kroppen, inplacerad i ett tydligt begripligt sammanhang. En normaliserad, foglig, dis-

ciplinerad kropp, med Foucaults termer. Motpolen den sjuka kroppen hamnar följakt-

ligen i samma utanförskap som den obildade eller alltför bildade kvinnan, det pråliga

alternativt för enkla rummet, det onaturliga alternativt för naturliga talet. Berättelsen om

den sjuka kroppen innebär i sig en avvikelse från det ideala brevframträdandet, vilket

Julie Björckegren understryker då hon förklarar eller sammankopplar brevens ’de-

fekter’ med sin kroppliga ohälsa och ibland även med brister i sitt utseende. Men i de

talrika fall då ursäkterna inte framställs som reflektioner över ett färdigskrivet brev

utan finns redan i inledningarna blir det ’osunda’ tillståndet närmast en premiss för

framträdandet:

Mon cher et bien Aimé ami! Avec une Medecine dans le Corps, qui
Commence á opperer on n’est guere en etat d’Ecrire, Mais malgré cela je
veux aumoins avoir la Satisfaction de vous dire deux mots […]. (19
november 1789)

Mon tres cher Bienfaiteur! Quoique malade Comme un Chien, je ne puis
me priver du doux plaisir de vous remercier pour votre chere lettre […].
(16 november 1789)

Min nådigaste Excellence! Med rinnande Ögon och näsa, Samt verkande
Hals och hufvud, Kan jag endå inte afhålla mig från den glädjen att åtmin-
ståne med några rader göra mig påmint hos min välsignade pappa […]. (26
november 1789)

Att ställa sig utanför

Trots brevskriverskans alla ursäkter för att hennes kroppstillstånd liksom besmittar

breven med svagheter, och trots Gellerts fingervisningar, blir mitt samlade intryck att

den sjuka kroppen inte utgör ett hinder i kommunikationen, det vill säga den är trots

allt inte onyttig. Ett skäl till detta är just att hon i många brevöppningar gör sjukdomen

till en förutsättning för det aktuella brevets tillkomst. Ett annat – sammanhörande med

det första – är att berättelsen gradvis förändras och att sjukdomen successivt framstår

mindre som ett plågsamt avbrott i ett förväntat verksamt liv och mer som något av ett

villkor att leva med, en utgångspunkt för de vardagliga verksamheterna i stort. Den

iakttagna, sjuka kroppen tar mera självklart plats i brevens rum och skapar inte bara

osäkerhet. Den blir bekant, en del av den identitetsskapande berättelsen. Med sin hu-
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moristiska förmåga lyckas hon ofta presentera sina symtom på ett roande sätt och

skapa förbindliga paralleller till omgivningen:

Allvarsamt Sagt, Så är jag rett skral, och liknar Pigorna mycket j dett jag har
ont i Hela Kroppen, men i Stellett att di alltid Säger att dett står demm så
hårt i underlifvet, Så får jag säga att dett står mig så fasligt j Hufvudet. (26
november 1789)

När sjukdomen skrivs in i berättelsen som ett sätt att framträda och verka är den inte

ett hinder för breven utan snarare ett argument för. Berättandet tycks nämligen i någon

mening också kunna göra bot. Vi kan påminna oss att sjudomsberättelsen inte bara

gäller brevskriverskans egna symptom utan även de sjukdomsförlopp som pågår i

omgivningen. Det framträdande subjektets sjukdom ingår i ett helt komplex som ofta

relateras till varandra, jämförs, ger varandra mening: Sparres njurstenslidande, systerns

långvariga lungsjukdom, makens feberattacker och så vidare. Som om de olika indivi-

dernas tillstånd befann sig inom ett och samma system kan ett tillfrisknande för den

ena fungera som medicin för den andra: ”denna tidning Kåmmer vist att för mig vara

så God Såm den bästa Médécine, och det behöfde jag ock Så, ty jag är långt ifrån

braf”, skriver Julie Björckegren 11 januari 1790 apropå Sparres stärkta hälsa. Och

den 7 mars 1791, då hon berättat om ”verk i armar och leder”, fortsätter hon: ”men

såm jag nu är nöjd och glad öfver H:E: bref, så bryr jag mig inte om, om det vill verka

aldri der, bara min söta och älskade pappa mår någe mera väl”. Brevens goda nyheter

som botgöring även för mottagaren har en parallell i ett vidare moraliskt tänkande

kring sjukdomstillstånd. Vid ett tillfälle betonar hon föreställningens makt när hon

varnar Sparre för att tänka att hans smärtor beror på ett återfall av njursten: ”för Guds

skull […] Sett Sig inte i hufvu att det åter är sten, ty denna tanckan bara kan vara i

stånd att rigtigt ådraga en alvarsam Siukdom” (4 januari 1790). Dödsfall kommente-

ras också med ansatser till moraliska förklaringar om varför den ena dog och inte den

andra: ”Med hvad man Syndatt har man gerna Straffad blifver”, skriver hon till ex-

empel den 21 oktober 1789. Ironiskt nog gäller detta en äldre man med samma dia-

gnos som Sparre hade, nämligen ”sten”. Samma slags moral, men använd på ett

motsatt sätt, låter hon förklara varför Sparre trots sin svåra sjukdom och höga ålder

ändå överlever. Det är ”frugten” av att han ”nyttjar Sitt lif” till att ”Soulangera En-

kor faderlösa och andra olyckeliga medmenniskor” och ”alla di Dageliga […] böner

såm alla di hvilka pappa giort lyckeliga Sender af ömma Hjertan till den högste” (7

mars 1791).

Låt mig också påminna om att begravningar hörde till borgmästarinnans vardag:

”här dör onaturligt mycket folck, Så jag är utpajtad af bara begrafningar” (9 maj

1791). All denna närhet till döden betydde rimligen att hon betraktade sig inte bara i

förhållande till normer och ideal, som utmönstrade den sjuka kroppen, utan även allt



101

intensivare till det öde som den dödliga kroppen innebär. Därför, menar jag, blir den

sjuka kroppens framträdande trots allt inte ett hinder för kommunikationen utan sna-

rare tvärtom. Föreställningen om det sociala utanförskap, som breven hela tiden

motarbetar, förstärks av att bilden av den fysiska döden får ökad realitet. Så länge jag

skriver finns jag – ungefär så skulle den underliggande tanken kunna formuleras. Och

genom att göra mig begriplig blir jag också nyttig; kan jag i någon mån tänkas påverka

mitt öde.

I förlängningen av detta skulle man kunna se det distinkta framträdandet hos den

sjuka kroppen – som också ständigt ursäktar sig med sin sjukdom – som något av en

parallell till rollen av den förryckta, den subjektsrepresentation som brevskriverskan

använde för att skaffa sig rätten att pladdra på. Jag har i förra kapitlet hävdat att den

rollen tjänade till att göra det onaturliga talet möjligt och var en återkommande ursäkt

för att brevskriverskan inte lyckades kontrollera sitt framträdande. Den förryckta, nar-

ren och fjollan fungerade som argument enligt ungefär denna kedja av logik: Subjektet

‘gör bort sig’, det vill säga framträder på ett sätt så att hon bryter mot normerna, eller

riskerar att göra det. Subjektet förklarar sig vara en narr. I narrdräkt kan hon fortsätta

göra bort sig; hon står ändå bortom det normativt ideala.

Nu är förstås sjukdomsberättelsen mer komplex och djupare förankrad än så, efter-

som den sammanhör med en fysisk erfarenhet och inte främst är en retorisk kostym.

Men den fungerar i breven enligt en liknande logik. Den sjuka kroppen är inte idea-

liskt normal, den passar enligt brevnormerna inte för att framträda med. Subjektet

framställer den sjuka kroppen som en förhandsförklaring till brevens brister. Ambi-

tionen att uppnå idealet tonas därmed explicit ner, och när subjektet har gett upp att bli

‘bra’, blir även det som är ‘fel’ i någon mån ‘rätt’. Genom att förklara sin brist på di-

sciplin – med galenskap, sjukdom, dumhet, oreda eller det som pågår i hushållet om-

kring henne – upplöses inte relationen till de ouppnåeliga idealen, men de blir tillfälligt

manövrerbara.

Begären tonas ner

Vilken roll spelar då sjukdomen i berättelsen om brevskriverskans normalisering?

Eller annorlunda uttryckt: Hur möts berättelsespåren ”att ha, att vara och att bli mer”

och sjukdomsberättelsen, hur tilldelar de varandra mening? Det är knappast en tillfäl-

lighet att brevskriverskan i ett av de sista breven innan Sparre avled låter ”små krem-

por” och kroppens utseende utgöra en utgångspunkt i detta sammanfattande och

återblickande parti om ‘lycklig’ anpassning:

Ingen ting roligt har jag att förkûnna au contraire, om jag vill nämna om
mig Sielf, så blir det bara att jag är tämmelig skral, med verk här och verk
där […] Min fattiga Man är förbolt Plågad av gÿlnådern [?], men annars
Gud vare låf rett frisk och har inte magratt […] Men frun är vist inte fêtare
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snarare litet nettare. för övrigt utom små Krempor, så lever jag mina dagar
både lungt och glatt, mycke hämma i mina Hyblen, bestendigt fult arbete,
utom om aftnarna sedan det är mörkt då en eller annan av våra
Conterbernaler göra oss sellskap till Kl:10 då jag sömnig och trött kryper i
Säng, med nöje och ett tacksamt Hjerta mot Gud såm unnar mig niuta ett så
nöjdt lif. först jag kom hit så leddes jag ofta [oläsl.] gerna om det stått i min
magt endratt boningsort, men nu trifs jag rett väl här och leds aldrig, utom
lite när jag skall skjåpa på visiter såm här aldrig tager någon enda. (14 mars
1791)

Man kan läsa denna beskrivning som en berättelse om ‘mognad’. Subjektet sätter i

ord att hon har modifierat sina begär och därmed uppnått en viktig aspekt av den roll

hon strävat efter enligt den uttolkade begärskedjan. Även om det liv som nu är ”både

lungt och glatt” skapas trots ”små Krempor” kan kroppens onda också förstås som

något som bidragit till den ‘lyckliga’ anpassningen, det vill säga till det förnöjda livet.

Detta utifrån samma logik som då hon ursäktade sina framställningar med hänvisning

till krämpor eller galenskap. Anpassningen beror mindre på uppnådda mål och mer på

dämpade anspråk, på tillägnad foglighet. Hon har lärt sig var hennes kroppsliga

gränser går.

Men vid närmare eftertanke bör den tolkningen dels hänföras till något mer än en-

bart sjukdomen, dels förstås som något annat än ett lyckligt slut. Framför allt är det

kroppens sociala placering – ”hämma i mina Hyblen” – som ’satt henne på plats’,

som det i talesättet heter för anpassningsprocesser av detta slag. Och i synnerhet är

hon satt på plats vid spinnrocken. Spinnrocken återkommer hon till i flera brev, hon

gör den till en symbol för sitt husmorsliv. I ett brev som jag tidigare citerat, daterat 8

november 1789, förklarar hon exempelvis att hon genom att flitigt sitta vid spinn-

rocken undkom förtal, vann respekt och blev kallad ”Guds ängell”. Där var spinn-

rocken således ett – något ironiskt framställt – socialt hjälpmedel. Den 7 december

1789 gestaltar hon en scen av kvinnlig socialisation, när hon menar att ”dett skulle roa

Hans nåd, om han Kom instigandes och fick Si mig med min lilla flicka Sitta och

Knoga vid hvar sin Spinnråck”. (Det handlar om en gästande flicka som hon också

undervisar i franska.) Vid andra tillfällen lyfter hon fram bilden av spinnrocken som

kontrast till minnena av de nöjen hon upplevde i Stockholm. ”J fjol så här års fegtade

jag inte lite med julklapper, och iår, med Spinnråcken; Jo dett är en liten Skillnad, men

han är rolig endå” (2 november 1789). I februari 1790, efter att ha suttit en ”hel vinter

vid sin spinnrock”, längtar hon efter att ”förlusta sig lite”, ”bevista Ett Spectacle”.

Men hon förklarar i samma andetag att denna längtan är en slags galenskap som hon

kan övervinna genom att ”Prata ut” i breven, så att hon kan återgå till normen, sym-

boliserad av ”Herveln och Spinnråcken”:
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[…] jag tror det vara förlåteligt af en 25 års gammall qwinna att någon
gång täncka på eller gerna villa förlusta sig lite om hon kunde få det, sedan
hon passeratt en hel vinter vid Sin Spinnråck då hon mått någe braf och der
Emillan Occuperatt Sängen. – Ack! Hvad det skulle Smaka väl att få bevista
Ett Spectacle..... Men jag tror väl jag inte är rett slug i dag, Jo, men det går
väl ann bara jag får Prata ut lite, och Prompt åter till Herveln och
Spinnråcken. (11 februari 1790)

Så beskrivs en längtan efter något annat – samtidigt som den bearbetas, omskapas.

Foglighet skapas i och med att den kropp, som blir begriplig genom självreflexion, just

genom denna begriplighet kan betrakta sig själv och återställa sin nyttighet.

Det Kåmmer raptuss [?] åt mig ibland just såm en feber, att jag nödvendigt
vill åt stockholm, men då jag har puttrat för mig Sielf en stund, och jag Sir
att dett inte hielper utan jag Sitter endå qvar på Samma stelle, och således
aldrig ett steg nermare stockholm så slutar jag Knota, börjar åter på att
spinna och så år dagen bort, och ner kl: är half 10 eller högst 10 så bums i
Säng, och nu bums ner i Kökett. (18 februari 1790)

Anpassningen sker inte utan ansats till protest mot den gifta kvinnans lott. Den distan-

serade, ironiska tonen gör det klart att fogligheten inte är internaliserad, utan erfars

som påtvingad:

Är dett icke Canailler di flickorna Schenling att få Roga Sig, Ja, Ja, gift dem
bara så får di Sitta på Skierten och göra gang, och Tacka Gud och Sin Man
om di kommer en mil utom staden då och då. Så går dett nu Sir jag med
Fru Julie, hon Skenar min Sann Ej långt, utan Sitter Vackert och än Spinner
och än Nystar garn, men har inte så mycket att Roga Sig med såm ett Barn
en gång; stor sak jag börjar bli gammall nu gud vari låf så vist. (28 mars
1791)

”Fru Julie, hon Skenar min Sann Ej långt, utan Sitter Vackert och än Spinner och än

Nystar garn”. Vid 26 års ålder förklarar hon att hon börjar bli gammal, ”gud vari låf

så vist”. Sett utifrån sådana framställningar vore det missvisande att peka ut enbart

sjukdomens motstånd som det som kuvat hennes anspråk. Viljan ”att ha, att bli och att

vara mer” har i förhållande till det välanpassade borgerliga kvinnolivet hela tiden inne-

burit en paradox. Det som kunde uppnås i och genom denna identitet – genom fliten

och godheten, det sociala samspelet och kroppens alla investeringar i omgivningen – är

till syvende och sist en ofri plats, och det är detta som berättelsen gradvis gör synligt.

Den himmelske fadern frammanas

Våren 1791 är tonen i breven mer återhållen än tidigare. Den vitalitet och otålighet,

som i breven från den första hösten/vintern visade sig bland annat i de återkommande
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begärsframställningarna, tycks ha lagt sig, vilket delvis kan förklaras av att Sparre var

dödssjuk. Han skrev inte längre på egen hand utan skickade hälsningar och rapporter

om sitt tillstånd genom en medarbetare, Dellvik. Julie Björckegren tog uttryckligen

hänsyn till situationen med ett mera återhållet brevframträdande. Den 11 april 1791

skrev hon exempelvis att hon inte näns ”plåga pappa med ett långt bref” och den 6

juni 1791 att hon ”Sedan jag Ej näns mera Sladra persillja för pappa inte har någe att

säga”.

Förhållandet till makten och till framtiden är också annorlunda formulerade våren

1791. Det som hösten 1789 var en nyfiken undran om hur livs- och brevberättelsen

skulle fortsätta – ”å Så får vi lite lengre fram si huru detta slutar” (21 oktober 1789) –

är våren 1791 betydligt nerskruvat: ”dett [är] tokigt att Sörja för den dagen man kan-

ske alldrig Sir” (28 mars 1791), ”jag har orett att täncka på den dagen jag […] aldrig

sitt eller kanske kommer att Skåda” (21 april 1791). ”Alltid skall jag hafva att Sörja

och Grubbla öfver. Dett är Ej nog med min Egen framtid om jag skulle vara så olyck-

elig att bli Enka, utan skall hafva detta till”, skriver hon 28 mars 1791 apropå broderns

fattigdom. Mellan raderna anar man här – tolkat utifrån breven som helhet – att det inte

är rädslan för ett möjligt framtida öde som änka som är mest akut, utan Sparres

hotande bortgång, som direkt skulle påverka hennes och makens, och indirekt även

broderns möjligheter. När välgöraren tynade bort, minskade den möjliga makt hon ge-

nom honom hade haft att påverka sin framtid.

Välgörarens hotande död innebär följaktligen en annan riktning när den verksamma

makten ska åberopas. Det är inte den världslige ’Herren’ som lyfts fram, utan allt of-

tare den himmelske. Så skedde också i samband med systerns död. Strax efter döds-

fallet skrev hon: ”Gud gifve mig bara nåd att alltid vara nöjd med Herrans villje och

ske hans och inte min, ty oftaste veta vi inte hvad vi bedje om, och huru olyckeligt det

vore om vi altid fick detÓ (15 februari 1790).

När det världsliga viljandet åtminstone tillfälligt fråntas sin föreställda makt, fram-

står även Sparres makt som relativ. Så länge han var verksam kunde hon rikta sina bö-

ner till honom, i egenskap av att vara ett Guds redskap, men nu innebär sjukdomen att

även hans belägenhet beskrivs i termer av underordning; hon prisar exempelvis hans

”undergifvenhet för försynen” (9 maj 1791). Och det är som om hon i breven vände

sig direkt till Gud:

Ännu hoppas jag på den Nådiga Gudens barmhertighet såm så ofta bönhört
mig, att han ennu en gång gör mig den nåden och låter mig med glädje
prisa och tacka honom för min alskade välgörares fullkomliga återstellande
till helsan, såm jag aldrig bett Gud om någe så tregit, nest mina synders
förlåtellse, såm om H:E: restitution […]. (18 april 1791)
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Herre min Gud, hvad det kostar på ett Hjerta Såm mitt, hvilket brinner af
den renaste vänskap och tacksamhet, att veta det min vördnadsverda vän
och välgörare skall så grufveligen plågas; hade några böner nånstin kunnatt
erhålla den nåden af den högste att återstella en menniska till hellsan, så
vore vist H:E: nu fulkomeligen frisk, ty jag har aldrig paseratt en dag, utan
att iag på det andegtigaste bett Gud göra mig och många andra den nåden
att återstella Hans Excellencen till Hellsan. (13 juni 1791)

I ett av de sista breven, skrivet den 21 april 1791, konstaterar hon att ”tacksamheten

mot välgernings menniskor är en Religionspligt” som hon kan utöva även en dag när

hon tagit nattvarden. Detta är första och enda gången hon i de 59 breven nämner att

hon varit i kyrkan:

Min älskade välgörare! Om jag Ej vore fulleligen öfvertygad om, att nest
Gud, är iag mest Skyldig H: E: Så foretoge jag vist inte På en och Samma
dag att af den högste begera Samt Erhålla förlåtellse för mina sÿnder, Samt
Oççupera mig med verdsliga Saker; men såm tacksamheten mot
Välgernings menniskor är en Religionspligt, Så fattar jag nu nyss återkom-
men från Kyrkan, till pennan, för att af alt mitt Hjerta tacka Hans
Excellence för sina många ömma Helsningar i Dellviks bref. (21 april
1791)

Ja, även om hon inte längre kunde be honom om något så kunde hon tacka honom och

bedyra honom om sin trohet, och det fortsatte hon göra in i det sista. Det är sig själv,

sitt liv, hon tackar för i dessa högtidligt präglade tacksägelser som är riktade till välgö-

raren, aldrig till ”pappa” eller andra familjära benämningar. Exempelvis skriver hon

den 10 mars 1791 att hennes hjärta formats av hennes ”Bienfaiteur” – ”le Coeur que

vous avez formé vous même” – och att hon därför vågar säga om det att det är gott.

Sådana framställningar där det är själva människoblivandet hon tackar för har före-

kommit även tidigare i brevkedjan, exempelvis: ”Tänk då Sielf hvad jag skulle bli

[glad] om jag finge Si den, såm nest gud är den Såm giort mig till dett jag nu är NB:

menniska” (21 oktober 1789). I det allra sista brevet, där hon tackar för apelsiner som

Sparre skickat med bud, frammanar hon metonymiskt den hand som överlämnat dem

– som också givit henne det liv hon lever – och infogar både Sparres och sitt liv i en

kedja av behövande, där också hon kan framträda som en välgörare inför andra:

Det var mig omöjeligt att hålla mig från både glädje och Sorge tårar, Glädje
i det jag kände igen min älskade Välgörares vördade hand, men glädjen
förgeck Snart då jag med Smerta såg tydeligt den Handen af Siukdom och
Långsamma plågor blifvit darrande; Den välsignade Handen såm utdelt
bröd åt så många nödlidande och såm gifvit mig det Ej alenast många år uti
Sitt Egit Hus, utan äfven det såm jag med en älskad Maka nu lefver af, och
då och då har den glädjen att kunna dela med oss åt dem såm äro uti den
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nöd i hvilken iag i mina barna år varit, och förmodeligen aldrig kommitt
utur, utom först Guds nåd och Sedan H:E: min tilbedna välgörares barm-
hertighet varit. (13 juni 1791)

Två veckor senare, den 28 juni 1791, avled Sparre.

Breven som berättelse, berättelsens funktion; sammanfattning och diskussion

När Gellert skulle förklara skillnaden mellan naturliga och alltför naturliga brev drog

han gränsen vid något äckligt:

Konsten bör i Bref egenteligen intet göra annat, än wakta, at de wanlige fö-
reställningarne icke förorsaka något eckel.205

Vad Gellert menade med vad äcklet skulle kunna orsakas av utvecklas tyvärr inte vi-

dare. Vi får förstå det som något som skulle prövas fram i praktiken. Det ligger i ordet

”wakta”. Den gamla, starkt regelstyrda retoriken innehöll enligt Gellert språkliga

”wäktare”: ”formulairer […], liksom wäktare, at wåre tankar icke måga slippa löse ur

sina fjättrar”.206 I den nya fanns i stället ett förhandlingsutrymme för hur det var möj-

ligt att uttrycka sig, som brevskrivaren skulle bevaka. Konsten i brev innebär därför

”egenteligen intet […] annat” än att vakta både på det egna framträdandet och på

andras reaktioner. Det vill säga man gör något – skriver ett brev – och ser vad det får

för effekter. Man skildrar något och ser vad man får för svar. Man omskapar sitt

framträdande efter det svar man får. Frågorna ’Vem bör jag vara?’ och ’Hur bör mina

brev vara?’ ingår i samma slags av förhandling, en förhandling där subjektet iakttar sig

själv utifrån omgivande normer och skriver fram en socialt anpassad identitet.

Det är naturligtvis ingen fri förhandling. Den pågår inom ett fält där det finns spän-

ningar mellan övergripande intressen som det skrivande subjektet inte kan vara med-

veten om, men ändå formas av genom kommunikation på olika nivåer. Den identitet

som kan formas är beroende av denna makt, av den eller de större berättelser/normativa

sammanhang/diskurser som hennes berättande anpassas till.

I en serie brev som Julie Björckegrens kan en sådan process studeras eftersom

brevkedjan karaktäriseras av omedelbarhet och oavslutad öppenhet, av ett skrivande

”här och nu” som är framåtsyftande, riktat mot framtiden, men där den skrivande

också förhåller sig till erfarenheter i dåtid och till det berättade, iakttagna jaget. Det ger

möjlighet till självreflexion samtidigt som breven naturligtvis ingår i en interaktiv pro-

cess, i en relation och i en större, kulturell kontext. Jag har läst Julie Björckegrens brev

som en sådan identitetsskapande berättelse och följt två spår i den. Det ena handlar om

att utforma tillvaron som borgarkvinna och det andra om hur kroppen drabbas av mot-
                                                
205 Gellert (1781), sid. 50f.
206 Gellert (1781), sid. 33.
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stånd i form av sjukdom. Båda spåren förstås som inslag en normaliseringsprocess.

Genom breven kan brevskriverskan iscensätta sina önskade och/eller möjliga jag och

betrakta dem utifrån, korrigera dem, omforma dem.

Sjukdomsberättelsen illustrerar tydligt den själviakttagande karaktären. Brevskri-

verskan skildrar symptom och kroppsförändring, samlar i breven kunskap om vad

som pågår i den och med den, försöker förstå hur den ska behandlas för att bli normal.

Detsamma gäller för berättelsen om ”att ha, att vara och att bli mer” i förhållande till

omgivningen. Hon skapar ett förhållande till småstadens normer och till sig själv ut-

ifrån dem. Hon vaktar på sig – inte misstänksamt och tillbakahållande, men kreativt

och deltagande. Också när hon mycket bokstavligen skapade delar av sin värld genom

behovsframställningar i breven, som Sparre uppfyllde, innebar hennes kreativitet si-

multant en anpassning till omgivande normer. Den normaliserande makten fanns in-

byggd i hennes tänkande om sitt möjliga jag, det jag som hon skrev fram genom bre-

ven – i önskemålen om de vackra goda rummen, ekipagen, kläderna, bjudningarna, ge-

menskapen. Den fanns också i det hon kanske inte önskade men lärde sig – kvinnoar-

betet i hushållet, ladugården och vid spinnrocken. Den fanns inte minst inbyggd i

brevidealen. Genom att göra sig själv begriplig gjorde hon sig också nyttig och foglig.

Hon bearbetade sin längtan efter något annat genom att berätta om den. I ständiga små

korrigeringar, ursäkter och försök att förbättra jagets framträdande gestaltas hur

brevskriverskan vände en vittnesfunktion mot sig själv – samtidigt som berättandet var

riktat till fadern/välgöraren, som också var ett vittne. När han tynade bort förändrades

hennes inställning till framtiden och makten i breven; hon framställde sig mer

underordnad ett ovisst öde och Herren Gud.
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VII. Vad hände sedan?
– ett livsslut i misstankens tid

Breven från Julie Björckegren upphörde naturligtvis med Sparres bortgång, och jag

har inte några andra källor som beskriver hennes eget perspektiv på hur livet blev där-

efter. Det finns emellertid mycket som tyder på att tillvaron blev betydligt besvärligare

för paret Björckegren såväl ekonomiskt som socialt. Med anknytning till mitt första

syfte att sammanfoga ett biografiskt sammanhang, ska jag kort återge vad de källor jag

hittat har att förtälja om detta.

Efter Sparres frånfälle uppdagades en katastrofal oordning i hans ekonomi. Döds-

boutredningen blev långvarig och komplicerad. Något sådant rikt omgifte, som han ar-

betat för under sina sista år, hade inte förverkligats och dödsboets skulder överskred

tillgångarna på ett sätt som ingen hade räknat med. Därtill var hans personliga affärer

ihoprörda med ”allmänna medel” varav mycket ”var ställdt under hans enskilda vård

och disposition”, som utredaren Hochschild lakoniskt konstaterar.207 I dag brukar

sådant kallas förskingring. Hochschild och Gustaf III gjorde dock sitt bästa för att inte

den bortgångne överståthållarens anseende skulle falna.

Bland fordringsägarna fanns paret Björckegren från Linköping. Deras anspråk på

4500 riksdaler för ”utfästelser” bemöttes med iskyla av Hochschild, som skrev i brev

till Fredrik Sparre att ”mamsell Eckerman” ”torde vara nära att öka saknaden av allt

det goda hon åtnjutit med en nedrighet av oerhört slag”.208 Björckegren, som ju var

jurist, hotade med att gå till domstol för att få igenom parets krav. Enligt Hochschild

trodde ingen att hans sak kunde vinnas, men att rättegången för sterbhuset ändå kunde

bli ett ”bekymmer, då ”den har så mycket sammanhang med salig herrens svaghet för

en otacksam människa, hvilken svaghet nu fölle i en evig glömska, utan den påmin-

nelse, som af denna rättegång uppväckes”.209 Ryktet sade att ”paret skall till det yt-

tersta bidraga till husets förstörelse”, det vill säga att de var beredda att skapa upp-

märksamhet. De övriga kreditorerna skulle därför övertalas att ge Björckegren ”300 á

400 rdr, icke under namn af förlikning, utan såsom en allmosa”.210 Forsstrand antar

att det var så det blev, eftersom inget annat finns dokumenterat.

                                                
207 Citatet återgivet hos Forsstrand (1919), sid. 43.
208 Citatet återgivet hos Forsstrand (1919) sid. 37.
209 Citatet återgivet hos Forsstrand (1919), sid. 62f.
210 Citatet återgivet hos Forsstrand (1919), sid. 62.
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En politisk spion?

Hur Julie och Nils Bjöckegren själva såg på dessa händelser kan man bara spekulera

om. Sparre hade i många år garanterat Julie Björckegrens överlevnad och framgång,

även socialt, och hon hade skapat en stark mental konstruktion kring att vara beskyd-

dad av honom. Dardel antar till exempel att det var Sparres förtjänst att hon accepte-

rades av societeten i Linköping, och det bekräftas också indirekt i hennes brev.211 Om

hon anade att detta inflytande var väsentligt även fortsättningsvis så var det inte enbart

en förändrad ekonomisk situation som hon hade att oroa sig för efter Sparres bort-

gång. Å andra sidan tyder inte paret Björckegrens ekonomiska anspråk på dödsboet

på någon särskilt utvecklad social ängslighet. Detta förutsatt att Hochschilds beskriv-

ning är riktig, vill säga; som vi har sett är inte brev några oförvitliga sanningsvittnen.

Hur kom det sig – apropå sanningsvärden i självbiografiska dokument – att Julie

Björckegren året efter Sparres bortgång beskrivs som delaktig i rikets säkerhetsfrågor

och som intrigmakare i storpolitiken? I Hochschilds memoarer finns en notering från

hemliga utskottets möte 1 februari 1792 vars innehåll jag finner mycket svårtolkat.212

Under sammanträdet, där kungen deltog, sades det enligt Hochschild att en rysk

krigsfånge, sekreteraren Müller, hade skickats till ryska kejsarinnan med en propå om

fred. Denne Müller, som tillfångatagits vid Svensksund, hade ”under sitt vistande i

Sverige lefvat med framlidne riksrådet Sparres mätress Juliana Ekerman samt blifvit af

henne nyttjad som spion hos ryske ministern Rasumoffsky”.

Forsstrand drar av Hochschilds anteckning den något slappa slutsatsen att

”Catharina Juliana [tycks] ha följt Beata Charlottas exempel” och ägnat sig åt poli-

tiskt spioneri – i så fall, får man anta, på uppdrag av någon annan.213 Men troligen

handlar det om illasinnat skvaller som letat sig in i hemliga utskottet, simpel smuts-

kastning från hovets sida eller – i bästa fall – en förväxling. För hur skulle Julie

Björckegren, som uppenbarligen var i full aktivitet som borgarmästarhustru under den

tid hon skrev breven till Sparre 1789-91, och som hösten 1791 tillsammans med sin

man kämpade för att få del av dödsboet efter Sparre, ha kunnat ”leva med” en rysk

krigsfånge och därtill fått honom att agera spion på ett sådant sätt att till och med

kungen kände till det och kunde dra nytta av det i en fredsförhandling i januari 1792?

Och i vilken avsikt skulle hon ha utnyttjat en krigsfånge som spion hos en ambassa-

dör? Den möjlighet att Sparre skulle kunnat ligga bakom något sådant var då utraderad

sedan länge.

Jag kan se en viss bakgrund till historien i händelser i Linköping. Det fanns nämli-

gen en grupp ryska krigsfångar i Linköping vintern 1789-90. På samma sätt som i

andra hushåll bjöds de på mat i borgmästarparets hus. Julie Björckegren berättade om
                                                
211 Jämför von Dardel (1927), sid. 138.
212 Se Hochschild (1909), sid. 223.
213 Se Forsstrand (1911), sid. 170.
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detta i ett brev till Sparre (17 december 1789) och gjorde återkommande små noter-

ingar om ”Ryssarnes” tillvaro. 214 Av hennes kommentarer att döma behandlades de

allmänt som intressanta främmande fåglar. Hon kunde till exempel berätta att ”Ryska

Capitainen Gross […] i vittnens nervaro, och till och med skrifteligen förlåfvat sig med

en riktig Piga”, ”ett artigt ämne för Conversation i den stora staden Linköping” (8

februari 1790). Någon Müller nämns dock aldrig.

Men den välkomnande och nyfikna inställning som Julie Björckegren förmedlar

behöver inte vara hela sanningen. Enligt andra kommentarer tycks krigsfångarnas

närvaro i staden också ha skapat eller spätt på vissa spänningar av politisk natur. När

C.C. Gjörwell i brev bad sin vän Johan Henrik Lidén om krigsfångarnas namn, fick

han till svar: ”Lycka att jag därom kan fråga Domprosten. I annat fall skulle man äf-

ven öfver en så oskyldig fråga gjöra obehageliga uttålkningar, Ty med mitt ringa indi-

viduum är nu i vissas inbildning så vida kommit, att jag må tala eller tiga, gjöra eller

intet gjöra, så måste ändå alt vara illa”.215 Var Lidéns uppfattning om sitt ryktes labila

status välgrundad, liksom hans intryck av att en ”oskyldig” fråga om krigsfångarnas

namn kunde vara nog så känslig, kanske något av liknande art hände Julie Björcke-

gren? Hon var dels föremål för omgivningens intresse och dels tyckte hon av sina brev

att döma att det var rätt spännande med krigsfångarnas besök. Kanske oskyldiga hän-

delser vantolkades, blev till skvaller, fick politiska konnotationer? Till saken hör förstås

att Hochschilds anteckning om vad som sagts vid hemliga utskottet gjordes i början av

de så kallade järnåren (1792-1809) – en period av stark revolutionsrädsla, då alla

möjliga rykten sattes i omlopp. Möjligen fanns även ett personligt intresse från

Hochschilds sida att fånga upp och sprida nedsättande påståenden om Julie Björcke-

gren, eftersom han tyckte att hon utgjorde ett så pinsamt inslag i Sparres historia. Min

slutsats blir i vart fall att beskyllningen är ologisk och det faktum att den letade sig in i

hemliga utskottet – eller åtminstone i Hochschilds memoarer – hör hemma på det

intrigsjuka och misstänksamma hovets stora minuskonto.

Revolutionsrapporter och romanöversättningar

Några år senare, vid 1790-talets mitt, började det hända andra intressanta saker på pa-

ret Björckegrens gård. Den tryckeriverksamhet, som bedrevs i ett hus på ägorna, fick

ett uppsving när ”Björckegrens Enka”, Katarina Martin, efter 40 års verksamhet

överlät det till Didrik Gabriel Björn, teaterman och författare som återvänt till hem-

                                                
214 Jämför von Dardel (1927), sid. 141f.
215 KB, Ep.G7:22, brev daterat 4 januari 1790. Att Lidén, som vid tiden f.ö. var helt förlamad av

gikt, syftade på politiska misstankar bekräftas i senare brev till Gjörwell. T.ex. skrev Lidén den 5
december 1791: ”Det är mig icke nytt, at Wisse Vederbörande tro det jag predikat Despotismen.
Sådant har både muntel. och skriftel blifvit mig förebrått. […] altså, min Käre Bror, må Andre säga
om Oss hvad di behaga. Skadar ej stort, när samvetetär rent och gerningarne ej wittna emot oss. ”
Se KB, Ep.G7:25
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bygden efter några decennier i Stockholm. Björn lät starta Linköpings Bladet, en tid-

ning som från och med januari 1795 utkom med två nummer i veckan och som hade

den djärvt uttalade ambitionen att ”historiskt följa Franska Revolutionen”. Till stor

del bestod tidningen av korta referat om vad som tilldrog sig i på olika håll i Europa.

Linköpings Bladet upplät också spalterna för filosofiskt/moraliskt material, dikter –

Atterbom sägs ha debuterat här – recensioner av kvalificerad litteratur, goda råd i alle-

handa frågor, liksom för kungörelser och annonser om vad som tilldrog sig i staden

med omnejd.216 Vid sidan om annonser om bortsprungna getter, stulna silverskedar

och redliga pigor som söker tjänst fördes i Linköpings Bladet en intressant debatt om

kvinnornas ställning.

Jag kan inte låta bli att spekulera om huruvida tryckeriöverlåtelsen hade samband

med en annan händelse som nästan sammanföll i tid, nämligen att Catharina Ahlgren

1796 flyttade in i borgmästarparets hus efter att varit på okänd ort sedan 1775.217 An-

tagligen hade hennes fysiska återkomst i dotterns historia samband med Julie Björcke-

grens tilltagande sjukdom, men den möjlighet som hade öppnats i och med tryckeriets

nystart kan i alla fall ha bidragit till att hon blev kvar. Hon ägnade sig vid tiden åt över-

sättning av skönlitteratur; 1796-1811 utkom en roman i 12 delar med titeln Den lyck-

liga bondflickan av Charles de Fieux Mouhy, som hon hade översatt från franska.218

Eftersom Björn också gav ut romaner, pjäser, moraliska skrifter och lite av varje som

låg i tiden kan vi tänka oss att han var intresserad av hennes översättningstalanger. När

en annan roman av Mouhy – Bigands besynnerliga öden, af honom sjelf antecknade –

1799 utgavs hos Björn förefaller det rimligt att anta att Ahlgren låg bakom även den

översättningen, även om namnet inte är angivet.219 Var det så, kanske hon lika anonymt

översatte andra romaner som utgavs av Björn under de år han drev tryckeriet på gården

där hon bodde. Och kanske hade hon också emellanåt några ord med i Björns

tidningar och tidskrifter.220

                                                
216 Uppgiften om Atterboms medverkan har jag hämtat från Lindberg, (1975b), sid. 152.
217 RA, Linköpings domkyrkoförsamling AI:5. Helt försvunnen hade hon inte varit eftersom Julie

Björckegren ibland berättade i sina brev till Sparre om moderns fattigdom och elände, som hon i sin
tur fick vetskap om via brevväxling med modern, men det framgår inte av korrespondensen var i
geografin modern befann sig.

218 Charles de Fieux Mouhy: Den lyckliga bondflickan, del 1-12, övers. från franska av Catharina
Ahlgren (Stockholm 1796-1811)

219 Charles de Fieux Mouhy: Bigands besynnerliga öden, af honom sjelf antecknade, övers. anonym
(Linköping 1799).

220 Förutom Linköpings Bladet utgav Björn t.ex. 1796-1797 Linköpings Allehanda, 1795
Linköpings Magazin och 1797-1799 Journal för Prester. Detta enligt Lindberg (1975b) sid. 166-
167. Vad det gäller Ahlgrens ev. medverkan i Linköpings Bladet noterar jag t.ex. att tidningen
införde material hämtat ur Åbo tidningar, som knappast borde legat särskilt nära till hands som
samarbetspartner, men som kanske fick en anknytning via Ahlgren – Åbo har ju i vissa källor
sagts vara den ort där Catharina Ahlgren hade vistats. Ett exempel är artikeln ”Om bästa sättet att
släcka eld” publicerad i Linköpings Bladet 30 maj 1801 med uppgift om att texten var hämtad ur
Åbo Tidning.
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”Krämpor och chagrin stulo lifwet af hänne”

Om Julie Björckegren hade någon glädje av allt som hände i och kring boktryckeriet

vet jag inte. Förmodligen hade hon fullt upp med sina egna svårigheter; den vacklande

hälsan men också ett äktenskap i söndring. 1798 var det dags för separation. Borg-

mästaren flyttade till en liten lägenhet som särskilt hade gjorts i ordning åt honom i det

nyrenoverade rådhuset.221 Julie Björckegren köpte gården av honom och bodde kvar

där tillsammans med sin mor.222 Skilsmässan togs ut 1799, bara ett och ett halvt år

innan Linköpings Bladet den 18 oktober 1800 kunde meddela som ”Död i Staden”:

”Fru Borgmästarinnan Catharine Julie Ekermann […] kl. half 2 eftermiddagen, i en

ålder af 35 och et halft år.”223 Orsaken uppges i församlingens dödbok vara “bröstfe-

ber“.224

”Var icke hon Assesoren och Borgmästaren Björckegrens Fru? Och om så är,

hwarföre nämnes hon icke efter sin man?” C.C. Gjörwell som läste annonsen i Lin-

köpings Bladet ställde frågan till en av sina korrespondenter i Linköping, lektor S.G.

Harlingsson.225 Till svar skrev Harlingsson detta lilla porträtt av ett äktenskap:

Catherine Julie Ekerman (Doter af Ryttmästaren Benct Ewert Ekerman på
Blestad strax wid denna Stad, som under sin Hussariska ämbetstid var här å
orten så känd för sine utswäfwande äwentyr) hade både Snille och witterhet,
blef och war länge framl. H:s Ex:ce Bar. C. Sparres Sultane Favorite. Gift
med en vacker och ung Björkegren, som H:s Ex:ce gjorde til Borgmästare
härstädes, flytte hon hit. Men – men det unga paret härdade ej ut den der
Identiteten, som finnes i det allwarsamma ägtenskapet – med många etc
förbittrade de mer och mer det Husliga nöjet – enfin de kommo öfwerens
at för åtagit brott å Mannens sida, både legaliter och Consistorialiter skiljas
för ett par år sedan. Krämpor och chagrin stulo lifwet af hänne. Och häraf
uplöses Swaret hwarföre hon i annonsen om hännes död, icke kallas med
Mannens namn Björkegren.226

Enligt Kugelberg testamenterade Julie Björckegren sina ägodelar till modern och bro-

dern Christopher.227 I januari 1801 bjöds kvarlåtenskapen och gården ut på auktion:

”Jouveler, Nipper, Guld, Silfver, Koppar, Tenn, Malm, Mässing, Bläck och Jernsaker,

ganska wackra meubler, såsom större och mindre Speglar, MahogeBurauer med

Marmorskifwor, Bord, Stolar, Soffor” – alla de tunga symboler för det goda livet som

                                                
221 Se Lindberg (1975b), sid 125.
222 Se Kugelberg (1949), sid. 40.
223 Linköpings Bladet 18 oktober 1800
224 RA, Linköpings domkyrkoförsamling, C:3
225 KB, Ep. G8:22, brev daterat 14 november 1800
226 KB, Ep. G7:33, brev daterat 10 december 1800
227 Kugelberg (1949), sid. 40.
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hon tillägnat sig under årens lopp.228 I beskrivningen av tillhörigheterna finns också

”en wacker samling Franska, Engelska och Swenska Böcker” – tecken på ett läsin-

tresse som aldrig nämndes i breven till Sparre. Även gården annonserades ut vid

samma tillfälle – en ”wacker och til större delen ny åbyggnad, samt en prydlig och

god FrugtTrägård” – och såldes under våren.

Catharina Ahlgren bodde kvar i Linköping till 1807. Vad som sedan blev av henne

är inte känt. Samma år, 1807, tvingades Björckegren lämna ifrån sig borgmästartiteln,

”på grund av sin tilltrasslade ekonomi” som Kugelberg skriver. Han berättar vidare

att Björckegren ”framlevde sina sista år i bortglömdhet och enslighet” och avled

1818.229

Argumenten har bytt skepnad

Några avslutande tankar om makten ska jag låta utgå från material från D.G. Björns

tryckeri; från ord som fick tryckets makt precis intill det liv som Julie Björckegren

levde sina sista år. Som i de flesta andra tidningar och tidskrifter diskuterades i Lin-

köpings Bladet hur en kvinna borde vara, till exempel vad som kunde göras mot

”herrsklystnad” och andra opassande drag, men det hände också att tidningen kom

med skarp kritik mot kvinnornas villkor. Den 27 mars 1795 publicerades ett osignerat

inlägg med rubriken ”Något om halfwa MänniskoSlägtet”. Den tematiserar lagens,

männens och omgivningens dömande makt i kvinnors tillvaro:

I de swalare Länder, der klimatet mindre hetsar begäret och lämnar mera
förtroende för dygden, har man wäl ej beröfwat Fruntimren deras frihet,
men den stränga Lagstiftningen har likwäl öfwer alt, satt dem i beroende af
det andra Könet. Än dömmas de til en ewig enslighet, afsöndrade från al-
männa nöjen som från almänna syslor. Än smädas deras förnuft af et
ouphörligt Förmyndarskap […] utan all wiljans frihet; Slafwar under
Lagens pröfning; slafwar under andras omdömen; bespejade af misstankan;
dömde på sannolikheter; kringhwärfda af Domare, på en gång deras
förförare och deras Tyranner, hwilka, sedan de förledt deras dygd, straffa
dem med föraktets nesa: se sådan är ungefärligen Qwinnokönets lott öfwer
alt på Jorden. 230

Men den revolutionära analys som – bortsett från en egendomlig klimatteori – kan

anas i dessa rader stod vid tiden mot starka borgerligt-romantiska strömningar, och

svaret med rubriken ”Något af Rousseau om halfwa MänniskoSlägtet” lät inte dröja

mer än några dagar:

                                                
228 Linköpings Bladet 3 januari 1801
229 Se Kugelberg (1949), sid. 40; RA, Linköpings domkyrkoförsamling, C:5
230 Linköpings Bladet 27 mars 1795
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Qwinnan är gjord förnämligast för att behaga Mannen. […] Denna före-
nämnda lag […] är Naturens […]. Strängheten af bägge Könens inbördes
pligter kan ej wara den samma. När qwinnan klagar öfwer rättwisan af den
olikhet som Mankönet deruti infört, har hon orätt. Denna olikhet är ej et
mänskligt påfund, är ej fördomens, utan förnuftets werk. […] Qwinnan har
alt emot sig. Wåra fel, sin swaghet, alt. Hon har ingen ting annat för sig än
sin konst och sina behag.231

I den text som tillskrevs Rousseau gav Linköpings Bladet röst åt en misogyni i filoso-

fiska termer, som varit verksam under hela Julie Ekerman/Björckegrens livstid och

som skulle bli än mer tongivande under det kommande seklet. Om vi ser tillbaka och

jämför med de framställningssätt och föreställningar som skapade kvinnans under-

ordning i de partier jag lyft fram ur Catharina Ahlgrens Brefwäxling…, liksom i Julie

Björckegrens brev, framträder en väsentlig skillnad. Här är det inte främst fa-

derns/välgörarens ‘släktskap’ med Gud som ger honom hans överordnade position

och kvinnan hennes underordnade. Den övermänskliga instans, som bestämmer kvin-

nans ringa plats på jorden, ges i stället namn Förnuft, och i beskrivningen av den ‘na-

turliga’ (makt)ordning som bestäms av förnuftet tematiseras också en arbetsfördelning

mellan könen. I denna könskomplementära modell skrivs alltså kvinnans domes-

ticering in som del av hennes särskilda natur.

I flera artiklar i Linköpings Bladet under de följande åren kan man se vilken slags

praktiska tolkningar denna filosofi bar med sig. ’Naturens lag’ behövde uppenbarli-

gen fostras in. I artikelserien ”Om fruntimmers Upfostran”, också den med referens

till Rousseau, heter det till exempel att föräldrar ”wid flickors upfostran […] blott

[behöfwer] hafwa det enkla ögnamärke, huru de måga bli lyckliga Husmödrar”.232

Det första och väsentligaste ”upfostringsfel”, som man kan göra med tanke på ”det

förhållande som Gudomlig och werdslig Lag mellan Man och Hustru faststäldt” – är

enligt den anonyme artikelförfattaren ”att I ej wänjen Edra döttrar til den lydnad, den

undergifwenhet, hwartil de dock äro bestämda”. ”Det är således intet annat råd, För-

äldrar, än at at [sic] I sjelfwe wänjen Edra döttrar til den lydnad, den undergifwenhet,

som mannen en gång af dem skal fordra”. Vägen dit består bland annat av att ”från

första barndomen” inte ge vika för flickors egensinnighet, inte smickra dem och inte

tillåta dem ha ”minsta wälde” över tjänstefolk eller syskon.

Junie och Julie; variationer på ett tema

Fick Julie Ekerman/Björckegren sitt smeknamn i vågrörelserna av Rousseaus roman

Julie ou la Nouvelle Héloïse? Jag ställde frågan i början av biografin. Nu väcks den

återigen, när jag finner att romanen Den sista Eloisa. Bref – enligt Kungliga bibliote-
                                                
231 Linköpings Bladet 1 april 1795
232 Citaten är hämtade ur Linköpings Bladet 20 juni 1801
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kets kataloguppgifter en bearbetad och starkt förkortad version av Rousseaus roman –

utgavs på Björns tryckeri år 1800, alltså samma år som vår brevskriverska avled.233

Det verkar nästan vara ett allt för passande sammanträffande, men när jag tar fram den

anonymt utgivna romanen samt kontrollerar i några bibliografiska kataloger blir det

uppenbart att den inte återger valda delar av Rousseaus roman utan är en översättning

av en annan fransk roman, La dernière Héloïse, ou lettres de Junie Salisbury av M.

Dauphin de Verdun.234 Förklaringen till missförståndet är några inledande ord – en

läsanvisning – med Rousseaus namn under, som lätt kan lura läsaren (eller åtminstone

köparen) att tro att den namnkunnige författaren och filosofen är upphovsman.

Romanens utgivning blir inte mindre intressant för det. Många författare vid tiden

använde likt Dauphin de Verdun delar av den så framgångsrika Rousseau-romanens

titel eller tematik för att göra egna variationer. Den sista Eloisa. Bref bygger också in-

ledningsvis på samma tema som Julie ou la Nouvelle Héloïse – konflikten mellan fa-

derns vilja och kärleken i en ung kvinnas liv – men författaren låter berättelsen utveckla

sig helt annorlunda. Till skillnad från Julie följer inte Junie faderns vilja, hon ger sig

hän åt sin älskade, misshandlas därför grymt av sin far, rymmer, hamnar i fängelse och

skiljs för evigt från sin älskade genom en listig adelsmans intriger. Hon kämpar stolt

för sin dygd, föder en son till följd av sin enda kärlek, hoppas fruktlöst på förlåtelse (!)

av sin far, och dör ung av sjukdom och fattigdom. Alla överenskommelser, villfarelser,

lögner, uppdaganden och upprättelser sker enligt väl etablerat mönster genom brev

mellan de inblandade. Brevpraktiken har faktiskt den bärande rollen; utan brevs möj-

lighet till såväl falskspel som sann hängivelse, till många växlande former av subjektiva

roller och positioner, skulle det som sker inte kunnat ske.

Vad säger då romanen om sin huvudperson? Gjorde hon rätt eller fel, när hon

gjorde ett val mot sin fars vilja och när hon gav sig hän? Junie gjorde enligt berättel-

sens melodramatiska logik ett misstag på grund av att hon var sann mot sina känslor,

ett misstag som hon får betala mycket dyrt. Hur orättvist behandlad denna tappra hjäl-

tinna än förefaller vara, står sens moralen på dygdens sida, om inte annat så av prag-

matiska skäl. Utanför faderns hus är Junie prisgiven åt onda män, män som åtrår

henne och leker med henne. Och eftersom detta nu är männens värld och eftersom

dessa män har en massa fel bör en kvinna – hur djupt förälskad hon än är – inte ta

risken att låta sin spontanitet och sinnlighet ta över. Kvinnan, som saknar männens fel,

kan visserligen känna och bör känna både rent och djupt, men på grund av detta måste

hon också ha kontroll; låta kontrollera sig av omgivningens moral. Att ”[q]winnan har

                                                
233 [M. Dauphin de Verdun]: Den sista Eloisa. Bref, anonym översättning från franska (Linköping

1800)
234 Se Swedish Imprints 1731-1833. A retrospective national bibliography conceived and designed by

Rolf E. Du Rietz, del 18, sid. 82 (Uppsala 1982)
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alt emot sig”, även männens fel, blir i romanen liksom i den tidigare citerade texten ur

Linköpings Bladet ett argument för att begränsa hennes frihet, snarare än motsatsen.

Även om Rousseaus penna var oskyldig till Den sista Eloisa. Bref illustrerar roma-

nen den romantiska kvinnobildens vida spridning i västra Europa. Rousseaus anda var

också tidens, och genom den var också de tankar som föddes ur den fiktiva Julies öde

– och ur Junies, Sofies och andra parallella berättelsers – tillskrivet varje kvinnoliv.

Ordet ”qwinna” kom i sig att fungera som ett diminutiv; ett förminskande tolknings-

raster för ”halfwa MänniskoSläktet”. När kvinnans underordning förklarades som

det naturliga förnuftets verk och definierades inom ett borgerligt familjeideal, kunde

den patriarkala makten i ny kostym – med de borgerliga vittnenas och nya teknikers

hjälp – fortsätta sitt förmyndarskap.
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Sammanfattning

I denna uppsats har jag utgått från brev skrivna av Julie Ekerman, gift Björckegren

(1765-1800) till Carl Sparre (1723-1791). Samlingen omfattar sex brev skrivna 1784

och 53 brev skrivna 1789-91. Jag har använt mig av biografiska, kultu-

rella/socialhistoriska och textanalytiska infallsvinklar för att diskutera de frågor kring

makt och identitet som min läsning av breven och deras sammanhang väckt.

Julie Ekerman hade gott borgerligt ursprung med rötter i Östergötland, men kom –

troligen på grund av omständigheter i familjen och tidens sociala nyckfullhet – att som

ung kvinna hamna i en komplicerad situation i Stockholm, i det nöjeslystna hovets ut-

kant. Hon bodde i flera år i överståthållare Carl Sparres hushåll, där hon var skriven

som ”husjungfru”, men i praktiken tjänade som hans älskarinna.

1789 kunde detta förhållande, som tycks ha varit till problem för båda, upplösas ge-

nom att mamsell Ekerman giftes bort med Nils Björckegren. Björckegren var jurist

och fick i samband med bröllopet – genom Sparres kontakter – borgmästartitel i Lin-

köping. Det nygifta paret installerade sig i staden och levde av allt att döma harmoniskt

tillsammans i ett par år, med kontinuerliga ekonomiska och materiella bidrag från

Sparre. När Sparre 1791 avled i njursten och hans ekonomiska ruin uppdagades

upphörde bidragen, och tillvaron blev svårare för borgmästarparet, både ekonomiskt

och socialt. De skildes 1799. Julie Björckegren avled året därpå i ”bröstfeber”, för-

modligen tuberkulos, blott 35 år gammal.

I de brev Julie Björckegren skrev till sin forna älskare står livet som borgarkvinna i

förgrunden, både den hon enligt sin egen förståelse är och den hon vill bli. Innehålls-

mässigt kretsar brevskriverskan kring fem teman: husmoderskapet, kroppen-hälsan,

det sociala livet, brevskrivandet samt tacksägelserna och behovsframställningarna.

Formmässigt karaktäriseras brevkedjan – på grund av brevskrivandets ‘pågående’

karaktär – av omedelbarhet och oavslutad öppenhet, av ett skrivande ”här och nu”

som är framåtsyftande, riktat mot framtiden. Framställningen växlar mellan livliga,

narrativa partier, officiösa hyllningar, ironiskt lekfulla inslag, argumenterande och

deskriptiva avsnitt.

Jag har belyst aspekter av hur makt verkar i och genom dessa brev genom ett kultu-

rellt perspektiv på Julie Ekerman/Björckegrens samtid och texter. En infallsvinkel har

jag hämtat från den tidskrift brevskriverskans mor, Catharina Ahlgren, utgav 1772-

1773, till att börja med under titeln Brefwäxling emellan twänne fruntimmer, den ena i

Stockholm och den andra på landet i åtskillige blandade ämnen. I den, liksom i de

studerade breven, finner jag en dubbel inställning till makten som jag kallat undergi-

venhet under faderns/välgörarens makt respektive anpassning genom vittnenas makt.
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Det första förhållningssättet är inställt på en kontrollerande blick ovanifrån, en överhet

som kunde vara en Herre och/eller en Gud, inför vilken det gällde att behaga, att

förklara sig tacksamt underordnad och hoppas på den hjälp som kunde komma goda

undersåtar till del. Det andra är vänt mot den sociala kretsen. Inför den makten gäller

det att leva upp till ett moraliskt ideal vars normer gestaltas i sätt att leva och uppföra

sig, liksom i saker att äga. Med stöd av andra studier och källmaterial från tiden har jag

antagit att dessa beskrivningar fångar ett par viktiga aspekter av den övergång mellan

ett aristokratiskt/feodalt samhälle och ett borgerligt, som präglade det sena 1700-talet.

Som mentaliteter står förhållningssätten inte i något antingen/eller-förhållande till

varandra, de byter inte ut varandra utan beblandas: välgöraren kan i de texter jag stu-

derat ibland framstå som borgerligt vittne, liksom vittneskretsen kan förmedla förvänt-

ningar om undergivenhet.

Makten förstår jag som samtidigt intentionell och diskursiv, det vill säga den utgår

både från brevskriverskans subjektivitet och vilja och från det komplexa kulturella

sammanhang, som skapade detta jags former och innehåll – bland annat genom brev-

praktik. Samhällsförändringen under 1700-talet innebar ett diskursskifte också för

brevretoriken. Den gamla traditionen med dess rollspel och skolastiska argumentation

avvisades först från aristokratin och, vid seklets slut, från borgerliga utgångspunkter.

Enligt de nya brevnormerna skulle den autentiska människan framträda, berätta

känslosamt och göra läsaren till ett ögonvittne. En ideal kvinnlig brevskrivare presente-

rades: en borgerlig kvinna som är livligt berättande, naturlig, familjeorienterad och inte

‘belastad’ med lärdom. De nya brevställarna erbjöd liksom den gamla retoriken mo-

deller för vad som var ett lämpligt sätt att framträda i olika situationer, hämtade ur det

sociala livet, och var impregnerade med normativa inslag, till exempel för hur könet

skulle framträda, men dessa modeller förutsattes samtidigt presentera sig som mot-

satsen till spel: som det autentiska ‘jagets’ uttryck.

Breven läser jag som en identitetsskapande berättelse där brevskriverskan arbetar

sig fram emot ny självförståelse och genom texten iscensätter och prövar roller och

positioner samtidigt som hon skriver fram önskningar och begär. Ett exempel på det

omkonstruerande draget är att Sparre i breven framställs som ”pappa” och att det för-

flutna sexuella förhållandet får karaktär av en saga, som ingen har något ansvar för.

Brevens funktion som en scen för att testa eller leka med roller framkommer som allra

tydligast i de omväxlande tilltalen, där mottagaren framställs omväxlande högtidligt

som välgörare/excellens och familjärt, som pappa/vän. Också subjektsrepre-

sentationerna, som betecknar brevskriverskan, växlar på motsvarande sätt mellan olika

rollframställningar och ‘jag’. Hon är till exempel ”redelig vän”, ”frun” eller ”fiollig

flicka”. Emellanåt markeras ett mera auktoritativt jag som kan kommentera

brevinnehållet och ”ställa till rätta” om fjädern förhastat sig, slarvat, eller inte lyckats

hålla ’rätt’ ton, men ofta framträder också subjektet klädd i en lekfull galenskap. Rol-
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len av ‘den förryckta’ följer delvis (brev)normen enligt vilken en kvinna – på ett kon-

trollerat sätt – inte skulle framträda som förnuftig och korrekt, samtidigt som den kan

ses som ett sätt att tillfälligt ställa sig utanför normer, ursäkta sig och markera den

‘galnas’ rätt att tala hur hon vill. De här rollskiftningarna skapar ett slags möjlighets-

tillstånd i och för relationen, en förändringsberedskap, som bygger på tidens

diskursskifte och genereras av brevkedjans karaktär av öppen berättelse. Troligen ac-

centueras också brevskriverskans formbarhetsvilja av hennes underordnade position

och intresse av att bevara relationen.

Jag har beskrivit två spår som jag ser som innehållsmässigt centrala i brevberättel-

sen. Det första – ”att ha, att göra och att bli mer”– handlar om att ännu mer och ännu

bättre bli den borgarfru, som hon redan är. Att skapa ett rikt hus och ett högborgerligt

umgänge var viktiga förväntningar på livet, att få barn och vara frisk och verksam i sitt

hushåll andra. Några delar av detta kunde faktiskt skrivas fram genom breven. Stän-

digt identifierades i brevkedjan brister i den materiella tillvaron, som Sparre förvänta-

des bidra till att avhjälpa, vilket han också oftast tycks ha gjort. Dessa önskemål ser jag

på samma vis som gestaltningen av jaget som normativt genererade i förhållande till

omgivningen. Det vill säga framställningarna ingick i en social praktik, som skapade

de behov som framställdes och var del av en normaliseringsprocess. Brevskrivandet

var ett av tidens sätt att bilda nätverk och skriva fram ett gemensamt tänkande och öns-

kande; att begripliggöra vad som var gemensamt nyttigt.

Det andra berättelsespåret handlar om sjukdom, främst hennes egen och Sparres.

Det ger å ena sidan bilder av det onormala, det som motarbetar den ambitiösa, nyttiga,

verksamma kropp som önskar ”att ha, att göra och att bli mer”. Å andra sidan har det

berättelsespåret också förståtts som väsentligt i normaliseringsprocessen. Det har tyd-

liggjort ett själviakttagande, självkritiskt drag som belyser hur brevskrivande kunde

fungera som redskap för anpassning och underordning. Sjukdomen modifierar också

de uttalade begären. Genom att göra kroppens tillstånd och gränserna för den egna

förmågan begriplig, gör brevskrivandet ”nytta” i anpassningsprocessen. Tillsammans

gestaltar de båda berättelsespåren ett förlopp där subjektets foglighet inför det bor-

gerliga, begränsade kvinnolivet ökar.

Vem det var möjligt att bli och hur brev kunde användas som instrument för att

åstadkomma detta, var kontextuellt avgränsat, men det individuella ödet har inom detta

sammanhang också alltid en egen historia. Sparre både tog sig och tilldelades en ko-

lossalt stor makt i Julie Björckegrens liv. När han dog försvann den makt hon genom

honom hade att påverka sin tillvaro. Frågan är om hon på andra sätt lyckades skapa

tillhörighet i den social gemenskapen eller om hon inte undkom den förgörande delen

av vittnenas makt. Kanske i syfte att motverka paret Björckegrens anspråk på dödsboet

förekom då ryktesspridning om henne, något som mycket väl kan ha inneburit en so-

cial utstötning.
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Breven är vittnen om diskursskiftets och samhällsförändringens språkliga effekter i

hennes liv, liksom om hennes vilja och arbete med att forma sin tillvaro. Som artefakter

berättar de om en pågående process, dock inte ”hur det gick”. De utgör – och bör få

förbli – en berättelse utan tydlig sens moral.
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Bilagor

Brev från Julie Björckegren till Carl Sparre 24 september 1789

Min nådigaste excellence!
Om det inte vore för att jag Absolument ville fira denna dagen Såm är min bröllops dag
för 7 månar Sen, och jag inte Kan göra det på någåt för mig Kärare Sett, än då jag
entretenerar mig med min ällskade Välgörare, om inte denna raison vore så tror jag inte
jag upvagtade pappa i dag, ty jag har inte Stort att förkunna Såm är någat jnteressant;
Emedan Jag Sedan Mde C: bortresa inte annatt giort än gått och Sitt om mit så gått jag
Kan, och giort Små inrettningar för vintern. Gud hielp oss med våra reparationer, di blef
mycket drygare och flere än vi kunde förut Si eller jmaginera, Ty ner man nu rör vid
ett, Så faller ett annatt ner; men Sedan vi nu tagit hinn i Båten så får vi väl Dragan i land
Coutte qui Coutte. Jnnan detta charmanta brefwet hinner fram Så lär min magnefiça
Present vara ankommen, Säg om inte man Väl om mig Kan Säga, Var och en är Sin
Gåfva lik, och jag varit mycket génereuse på det ordspråket Skulle Kunna passa?

Några Stenar utur mina Saliga örhängen går nu på 4 ben i fähuset, jag är nu så Rik
att hafva 4 Sköna Kor, och om di vill väl och vår Herre bevarar mig från olycka med
dem, skall dessa Kreatur bli mig till stor nytta.

Di har ett ordspråk här såm är narragtigt nog, när det är någe Såm är Kännbart eller
Svårt, Säger di alltid det Sitter åt; och det kan jag med Skäl Säga nu, då Penningar går ut
varje dag till Provisioner för Vintern, Såm för 7 Starka hion inte får vara så lite, samt för
Arbetsfolck af alla Slag, dagspenning; men enfin, alla hushållare får kännas vid ibland
det härliga ordet, det Sitter åt som bara gweveln [?].Jag är Curieuse nog att veta hurudan
beskrifning Mde C; har giort om mig om någon frågar hänna om mig huru jag ber mig
åt! Jag vill tro hon Säger Sanningen och då tror jag mig inte behöfva rådna för min
Conduitte i någån ting. – Nu har Mde Comberg haft den lyckan att Si och tala med
Hans Excellence, en lycka Såm en Så jnsensible menniska Såm hon ringa verderar, och
för hvilken jag skulle villa Sacrifiera många andra lifvets agrementer om jag alenast
hade hopp om at en gång bli så Sell Såm hon Varit eller i dag blir.– Jag är mycket
ledsen öfver att den beskedeliga Blomberg är så Siuk, men iag hoppas att Såm han är Så
ung så går han väl igenom denna Siukdom, det Gud gifve, först önskar jag det för han
behagar pappa, och Sedan för hans Hustru Skull. – Vi mår Gud Ske låf braf nog, utom
att jag fryser så jag må bli förryckt, här är så oskäligt Kalt, men mitt Hjerta är och blir
Evigt Varmt och fult af den alldra ömmaste och redeligaste Attachement, och är min
största Sellhet att Säga mig och vara Så lenge jag lefver
Min nådigaste Excellencens
Upriktigaste vän,
C Julie Björckegren
Linköping 24 sepbr 1789
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Brev från Julie Björckegren till Carl Sparre 1 januari 1790



129


