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Visst fan kan man 
vara teaterdirektör

Under 1840-talet, samma decennium som Wendela Hebbe arbetade som 
”kulturredaktör” i Aftonbladet, slog August Blanche igenom som lust-
spelsförfattare. I kalendern På Divans-Bordet 1846 medverkade båda 
med noveller. 1848 skrev Blanche  lustspelet  Ett resande teatersällskap 
där teaterdirektören Sjövall utbrister i sin mest kända replik ”Fan må vara 
teaterdirektör”. Skådespelaren Ölander svarar: ”Det behövs inte, för det 
kan nog vara ett litet helvete ändå”.

Själv kan jag vittna om att Sjövalls replik är väl inarbetad i det svenska 
folkdjupet. Jag mötte den i somras varje gång som molnen skockade sig 
över sommarteaterscenen vid Wendela Hebbes Hus. Ibland svarade jag 
med en annan replik av Sjövall: ”För en teaterdirektör i landsorten är 
ingenting omöjligt” eller med en egentillverkad ”Fan va roligt att vara 
teaterdirektör”. 

Visst har det varit pirrigt ibland men mest ändå en härlig och rolig upple-
velse. 19 av 20 föreställningar kunde genomföras. Den nittonde regnade 
bort. Knappt 2000 personer såg pjäsen. Överraskande många utombys 
från Stockholm och Småland. Recensionerna var oftast översvallande inte 
minst de spontana publikreaktionerna. ”Det här måste ni göra till tradition” 
hördes ofta. Kanske det. God willing and weather permitting.

Per Eric MattssonFotografiet på första sidan har 
tagits av Jacob Forsell
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Vad vore landet utan alla glada idealister. I varje fall hade det inte blivit 
någon sommarteater vid Wendela Hebbes Hus i Södertälje i somras. På 
bilden härovan ses två av de gladaste och främsta - Kerstin Holmerin till 
vänster och Ann-Marie Koch till höger. Ann-Marie (med förflutet som 
språklärare) skötte biljettförsäljningen vid samtliga föreställningar och  
gjorde ekonomiska sammanställningar varje kväll. En grannlaga syssla, 
som ingen kunde skött med större ansvar och känsla än Ann-Marie. Kerstin, 
föreningens  kassör och allt i allo, understödde Ann-Marie vid 15 av de 20 
föreställningarna - sålde böcker och program, rev biljetter mm. Föreningen 
tackar och bockar för dessa förnämliga insatser.

De verkliga 
entusiasterna
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Några bilder från    föreställningen

Foto 
Jacob Forsell

Berit Carlberg, Tove Nilsson och Björn Wahlberg.
I bakgrunden Wendelas  Hus.
Bilden nedan till höger  är  tagen från husets vind mot Slussen 
i Södertälje
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Jacob Forsell är en av våra 
främsta fotografer, flerfaldigt 
prisbelönad. Dessa fotografier 
kan ses i färg  i övervåningen i 
Wendelas Hus.

Några bilder från    föreställningen
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Lite galapetteri kring pjäsen

Glada tjejer från 
Brunnsängsskolan 
på teatersupé efter 
föreställningen, ett 
av många sällskap, 
som sökte sig till 
Wendelas hus dessa 
dagar.

Svensk teaters grand old lady Ingrid Luterkort (91) i 
vit jacka nedan till vänster fanns naturligtvis på plats. 
Här tillsammans med från vänster Stig Atterstam, 
amatörteaterskådespelare från Hässelby, Stefan Böhm, 
chef för Upsala Stadsteater, Jeanette Gentele, filmkritiker 
samt  systrarna Agneta Hebbe och Caroline Palmstierna..

 Kerstin Holmerin och Signe 
Andersson säljer biljett och 
program till Valter Unefäldt

Ända från Sala hade Eva 
och Per Tärnfors tagit 
sig för att se pjäsen

Två glada nyköpingsbor tittar fram mellan 
gradängernas spjälor Anna-Stina Åberg 
och maken Stig Fallberg

Den som kan identifiera tre personer 
på denna bild har ett bokpris att vänta.  
Ring redaktionen.

Här sitter legendariske filmpro-
fessorn Rune Waldekrantz med fru 
Brita och svägerskorna Elisabeth 
och Kerstin på första parkett i 
väntan på pjäsens början. Denna 
sida redigerades samma dag som 
Rune fyllde 90 den 14 september. 
Redaktionen gratulerar och bockar 
för denne kulturkämpe.

Text och bilder:
ami lönnroth och 
Per Eric Mattsson 
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Här, det kan fotografen vittna om, diskuterades Provet livligt 
och glatt. Marianne och Sven-Gustaf Edqvist, Anita och Lenny 
Clarhäll och Ami Lönnroth var överens om att det var en pjäs som 
inbjöd till diskussion men var icke helt överens i övrigt.

Primadonnorna  Ulla Sallert och 
Annalisa Ericson var hitlockade av 
väninnan Berit Carlberg och verkade  
klart nöjda med föreställningen.

Glada miner vid avslutningsfesten. 
Skådespelarna och pjäsförfattaren Björn 
Runeborg

Även gamla ministrar kom för att se 
pjäsen och supera. Här Ingemar Mundebo 
tillsammans med glada Athenvänner.
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vill du se sommarteater vid
wendelas hus även kommande 
somrar stöd wendelas vänner

postgiro 985920-8 

Provet 
fick överlag 
positiv kritik 

i pressen. 
Lars Rings 
utförliga 

recension i 
Svenska 

Dagbladet 
formade sig 
till ett stycke 
kulturhistoria 

över en 
svunnen tid. 

Med 
författarens 

tillstånd 
återger vi här 
recensionen 

direkt inscan-
nad från 

tidningen.
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Under rubriken Mycket väl godkänt för Provet 
skrev Eskilstunakurirens Patrik Uhlman: Bild-
likt får ju pjäsen ett sjusärdeles lämpligt rum att 
spelas i, när de synliga kommunikationerna om-
gärdar spelplatsen. Men båtar och bilar är egent-
ligen bara konkreta parenteser i den psykologiska 
kommunikationsvärld publiken får en inblick i.
-----
Wendelas Vänner har skapat en oas mitt i Söder-
tälje som öppnar dörren för flera nya vänner. Och 
Södertälje har sällat sig till den somriga marknad 
av teaterinslag, som slår upp som välkomna blom-
mor ur den svenska myllan.

ANDRA PRESSRÖSTER OM ”PROVET”

Hudiksvalls Tidning var på plats och skrev: Björn 
Runeborg väver omsorgsfullt in spännande kul-
turhistoria och könsrollsproblematik i sin pjäs 
”Provet”. De tre aktörerna framför tydligt text 
och handling vilket är nödvändigt då pjäsen spelas 
under bar himmel.
----
Tove Nilsson som kommer från Dellenbygden och 
gick ut operahögskolan 1999, är lika självklar som 
magnifik i rollen som sin föregångare, operasång-
erskan Signe Hebbe. 
Man behöver inte var Hälsing för att instämma.

Länstidningen i Södertälje var som sig bör först 
av recenscenterna. Ida Dahlgren skrev: Berit Carl-
berg är förstås magnifik, något annat adjektiv står 
inte till buds. Här talar vi primadonna och det 
med stora bokstäver. Hon har tillgång till hela sitt 
känsloregister och använder det.

Aftonbladet var reserverad till själva pjäsen men 
gillade miljön och temat: Provet är en pjäs som 
inte förmår lyfta på egna vingar men som väcker 
intresse för de verkliga personerna. Man lockas 
gå hem och läsa på helt enkelt.
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Besökare i Hebbevillan 8 november 
när Duo Sentire gästar Södertälje, 
är att gratulera, säger kammarmusi-
kens främste auktoritet i stan, Peter 
Pehrzander. Ulrika Hebbe, piano, 
och Lars-Inge Bjärlestam, cello, som 
utgör duon, spelar ofta tillsammans 
med världsartisten, violinisten och 
konsertmästaren Nils-Erik Sparf. 
Då utgör de Trio Sentire, som alltid 
brukar få fantastiska recensioner för 
sina fullödiga tolkningar.

- Jag har hört ensemblen spela i 
Leksands kyrka, och de visade var 
och en upp ett känsloladdat spel och 
stor spelglädje. Hur i all sin dar har 
ni burit er åt för att få hit dem, undrar 
doktor Pehrzander. Som beklagar att 
han, på grund av tvingande engage-
mang i en kör, inte kommer att kunna 
lyssna själv. 

Glada värmlänningar
Det är en utvald skara som kommer 
att få ta del av de glada och mysiga 
värmlänningarna. Musikstunden, 
som hålls i salongerna på övervå-
ningen i Wendelas hus, kommer 
att kunna avnjutas av ett 30-tal 
åhörare. Aftonlamporna kommer 
att lysa upp dunklet, fönsterrutor 
och mässingsbeslag blänka, de ljusa 
björkmöblerna från Wendelas och 
Signes hem bilda fond, precis som 
de gjorde på damerna Hebbes tid 
för 150 år sedan. Utomhus kommer 
alla att röra sig försiktigt på den 
första markfrosten. Det är Wendelas 
namnsdag som ska firas, med kaffe, 
tårta, sång och musik.

Anledningen till att  Wendelas Vän-
ner kan bjuda på artister av denna 
magnitud är förstås att det är lite 
av kära släkten som kommer på 
besök. Ulrikas farfarsmor Anna 
var född Hebbe, bror till dåvarande 
”huvudmannen” och bibliotekarien 

Hebbevillan i samband med som-
marteatern. En ”minnesrik afton”, 
som Ove kommenterade kvällen 
efteråt. Nu har alltså turen kommit 
till Ulrika och hennes familj - make 
och tre döttrar. Ulrika har vuxit upp 
i Sydvästvärmland, i de ljusa björk-
hagarna och vida skogarna i Olof 
Trätäljas land, medan maken och 
duokompisen Lars-Inge Bjärlestam 
är född i skånska snapphanebygder 
i Hässleholm.

Paret möttes i slutet av 1970-talet 
på Sveriges Radios musikskola i 

namnsdagssalong med 
släktanknytning
av Sven Erik Rönnby

Per Hebbe, och hennes 
pappa Ove och farbror Börje fick 
för tiotalet år sedan tillstånd att anta 
det gamla släktnamnet. Numera kan 
namn och annat ärvas också på kvin-
nolinje. Avisan har i tidigare utgåvor 
redogjort för släktträdet i familjen 
Hebbe.

Möttes på Edsberg
Pappa Ove, mamma Ingegerd och 
syster Elisabeth kom i slutet av juli 
2001 för första gången på besök i 

Tre glada systrar Hebbe,  Emelie 
i änglavingar, 10 år,  Josefine, 
6 år  och Wendela Maria 4 år. 
Ovan första sidan av Duo Sentires 
broschyr.
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Edsberg, under respektive femåriga 
utbildningar. De fortsatte bekantska-
pen bland annat under två år i USA, 
med Ulrika i Kansas och Lars-Inge 
på Yale, ”han hade klippkort på 
flyget till mig”, säger Ulrika. De 
har också bott i Cascais utanför 
Lissabon, Portugal,för studier, och 
sedan rest med sitt musikkunnande i 
kappsäckarna över hela världen. 

Minns Toscana
England, Filippinerna, Mexico, 
Kuba, Spanien, Nordkorea och 
Italien, favoritlandet framför alla 
andra,  hör till de länder där de haft 
engagemang. Vilka härliga männis-
kor det finns i Italien, de lever verk-
ligen med i musiken”, kommenterar 
Hebbe-Bjärlestam. Som minns en 
skolkonsert i den lilla staden Viterbo 
i Toscana som något oförglömligt. 
Senti, Signore e Signori!

Lars-Inge Bjärlestam hörs och ses 
ofta i diverse gästuppdrag, vikarie 
just nu som stämledare i stockholms-
sym-fonikerna, tidigare i Oslo. Men 
han har även en halvtidstjänst på 
musikhögskolan Ingesund, takt och 
toncentrum i Värmland. Även om de 
än så länge bor i Ullerud, Klässbol, 
utgör även mors och fars gård Skäg-
gebol i Gillberga en centralpunkt i 
livet. Planer finns att flytta dit och 
inrätta en egen studio, gärna en liten 
filial till Hebbevillan i Södertälje. 

Barnen medverkar
Ulrika vill just nu inte binda sig i fasta 
jobb, men tränar ändå alltid fem-sex 
timmar om dagen mellan uppdragen, 
”det är som att ha ett vanligt jobb, 
fingrarna måste ha sin gymnastik”. 
Döttrarna Emelie, 10 år, Josefine, 6 
år och Wendela Ingeborg Maria, 4 
år, kommer förmodligen alla med 
till Södertälje och Wendelas hus. 
Åtminstone de två äldre kommer att 
medverka med programpunkter. De 
är alla vanligtvis förhäxade av mu-

sik, undra på det i den familjen, och 
brukar inte ha svårigheter att sitta 
still när mamma och pappa kommer 
loss på podiet.

Programmet i Södertälje blir sanno-
likt också något alldeles extra. Lars-
Inge har nämligen suttit på Musik-
historiska museet och plockat fram 
gamla visor som har anknytning till 
Wendela och Signe. ”Fjorton år tror 
jag visst att jag var”, rubriken för 
novemberframträdandet i Söder-
tälje, sägs vara skriven av Wendela, 
och skänkt till Signe. Hon använde 
sedan omvittnat ofta sången som 
extranummer vid konserter, men 
lämnade den också vidare som en 
hyllning till Kristina Nilsson. Sång-
ens rubrik löd faktiskt från början 
”När jag blev 17 år”. Vilket kanske 
inte alla känner till.

Chopin och Öst
Duo Sentire, sentire är italienska 
för känna och lyssna, har annars ett 
ovanligt rikt och varierat program, 
vilket  publiken i Wendelas hus får 
ta del av. På en tape kan man hitta 
såväl Sjostakovitj som Chopin, Erik 
Öst och Evert Taube. Det är sällan 
vi får sluta en konsert utan att först 
ha spelat Humlans flykt och Myr-
stacken, säger Ulrika och Lars-Inge, 
om ett par bravurnummer. Något 
för publiken den 8 november att ge 
akt på.

Hinner familjen med någon annan 
hobby än sång och musik? Jodå, 
utrymmena där de bor på landet är 
generösa, så hagarna och skrubbarna 
och uthusen är fyllda med djur av 
diverse slag, får, getter, kaniner, 
myskankor, höns och katter. En hund 
blir det nog också, bara Maria blir 
lite större.

Gärna i skolor
Konserten på Wendeladagen den 8 
november må vara första besöket 

har du 
lust att
hjälpa

till

Trädgården 
runt Wendelas hus be-
undras av många men 
den behöver vård och 

omsorg. 
Vill du hjälpa 

till ring 
Signe Andersson  

(55013987).

Butiken 
behöver vara 
bemannad vid 

lunchtid och museet 
öppnas för 

intresserade. 
Har du lust 

att hjälpa till ring 
Kerstin Holmerin 

i centrala stan, men ska inte bli det 
enda eller sista i Södertälje, för-
hoppningsvis. Ulrika lovar att tänka 
välvilliga tankar, så långt hennes 
inflytande räcker, om Kammarmu-
sikens Peter Pehrzander hör av sig 
med erbjudande om konserter, vare 
sig det gäller Duo eller Trio Sentire. 
Sankta Ragnhild eller Kulturhuset 
i Järna, där Lars-Inge som sym-
fonikervikarie spelade så sent som i 
september, passar väl bra för trion? 
Rektorer och andra får gärna också 
ta kontakt om den musikteaterföre-
ställ-ning Duo Sentire, tillsammans 
med barnen Emelie och Josefine, 
samt förstärkt med skådespelerskan 
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biskopens 
besök

wendela hebbe

På följande sidor återger 
vi avsnittet Biskopens besök 
ur Wendela Hebbes följetong 
En prestgård i Småland. Den 
var införd i  Aftonbladet den 
22-24 februari 1843. De första 
delarna av följetongen publi-
cerade vi i nummer 13 och 14.  
I lätt förklädd form berättar 
Wendela Hebbe i följetongen 
om sitt barndomsliv i Sandsjö 
prästgård vid 1800-talets bör-
jan.

Biskopen - matadoren som 
Wendela kallar honom - är na-
turligtvis Esaias Tegnér, som 
hade blivit biskop i Växjö 1824 
och ”visiterade” Sandsjö några 
gånger de följande åren. Hans 
namn var vid den tiden på al-
las läppar. Verseposet Fritiofs 
saga hade just kommit ut och 
lästes i slott och koja. Han var 
professor i grekiska och satt 
både i Svenska akademien och 
i riksdagen för prästeståndet. 
Naturligtvis var det en hän-
delse av stora mått när han 

 Var och en, d.v.s. som är aldrig så litet släkt eller bekant med ett  
prästhus på landet, vet vad det vill säga att ta emot biskopen,  
helst 182-,  då ångbåtar ännu ej kommit igång, och man 

i landsorten icke höll något annat nyhetspapper än provinsbladet, 
då Stockholms-posten var en sällsam syn, som flugor om vintern, 
och Aftonbladet ej ännu fanns till. Prästerskapet hade visserligen 
Stiftstidningen, eller som prosten kallade det, ”prästskvallret”, 
som en gång i månaden ordentligen inhändigades tillika med ett 
handbrev från vännen häradsprosten; men överhuvud taget, visste 
man så litet av och umgicks så föga med den litterära världen i all-
mänhet, att ett besök av en sådan matador, som biskopen, utgjorde 
en viktig epok i ett prästhus; vadan man länge och väl inrättade sin 
tidräkning efter denna märkliga tilldragelse. Så t.ex. sade man: det 
och det skedde året innan biskopen var här, eller samma år, eller 
året efter, o.s.v.

Prosten hade av ”förtänksamhet” (han nyttjade aldrig ordet ”efter- 
tänksamhet” i god bemärkelse, emedan det, enligt hans tanka, 

stod i strid med den av honom så högt rekommenderade regeln: 
”Tänka först och tala se´n) låtit vädra kyrkan och ordna alla saker, 
papper, böcker och övriga pretiosa uti sakristian. Holofernes blev 
rentvättad och mässhaken piskades och borstades; altarduken 
”stukades”, blåades, stärktes och ströks, och garneringen ”pipades” 
med det då nyss uppfunna pipjärnet, som prostinnan fått sig tillsänt 
av sin syster i staden. Alla rummen uti prästgården blev skurade, 
glas och porslin nedtogs och dammades, teduken med karnevaln 
avtogs, och en broderad trådflorsshawl, den prostinnan i sin ung-
dom sömmat med tamburnål, (ett minne från hennes pensionstid) 
blev, högtiden till prydnad, smakfullt draperad över servisen och 
sotargossen, till stort nöje för barnen, som genom det skira floret, 
kunde nästan obehindrat skönja denna sin favorit. Damastduk-
tyget översågs och servetterna brötos i form av ”spanska liljor”. 
Gården och trädgården räfsades, och blomsterkvarteret, som var 
beläget mitt för fönstren, rensades av Regina, som allt emellanåt 
av prostinnan tillhölls att akta ”chinesia elegans” och den lilla 
fina sällsynta blomman ”ajaja”, som hon (prostinnan) nyss fått 
från trädgårdsmästaren på D. Rabatterna klappades, och garnen, 
som hängde i äppelträden till blekning, intogos. Själva skatboet i 
aspen på gården måste av rättaren nedtagas, till stor saknad  för 
sonen i huset, som, så ofta Livius och Euclides lämnade någon tid 
övrig, hade sitt förnämsta nöje av detta skatbo och dess numera 
fullfjädrade inbyggare, dem han alltifrån deras minderårighet flitigt 
besökt i toppen av trädet.

På gården fanns nämligen en uppkastad jordvall för en blivande 
syrenplantering. Här planterade unga-herrn åtskilliga pappers-
strutar, vars hopvikna ända nedsattes i mullen. När nu de nyfikna 
skatorna, undrande och sqvatande församlade sig här och  stack 
ned huvudet i en strut, fastnade denne, som invändigt var bestruken 
med tjära, och de stackars kräken for blindbock en stund, flaxade 
som läderlappar och slog mot fönstren och skrämde mer än en 
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gång prostinnan alldeles förfasligt. 
Som unga-herrn stod i stor gunst 
hos prostinnan, hade detta i början 
fått passera; men efterhand inlupo 
klagomål, att icke allenast de av pro-
stens egen hand rättade kriorna, utan 
ock Svenssons skalor med utsatta 

grepp, hade tillgripits. Prostinnan 
var således glad, att av biskopens 
ankomst kunna taga sig en anledning 
till skatboets nedrivande och sålunda 
sätta en gräns för detta ofog.

Äntligen randades den efterlängtade      
dagen. En stor lövruska sattes i spi-
seln, och däromkring lades på den 
vitlimmade hallen blåklockor och kä-
ringtänder. Prosten, som på förmid-
dagen med en ragoutsked instockat 
tvenne bisvärmar, av vilka den ena 
tagit posto i hans vida rockskört, 
och sålunda gjort honom mycket 
omak, stod likväl på utsatt timma i 
damasker, med kappan under armen 
och fladdrande prästkragar, stora 
som ett par katechesblad, på trappan, 
omkring vilket friskt granris bildade 
en grön krans. Prostinnan hade påta-
git sin brudklädning av svart siden 
med ett 3-tums liv, samt sin ”resilja” 
och en mycket vacker shawl med 
gula flammor, som barnen kallade 
”modie-shawlen”. All ungdomen var 
hyggligt uppstuvad: flickorna buru 
spritt nya ”hoppetygs”-klädningar 

och mam-lucker med hålsöm, och 
unga-herrn hade fått sig enkom för 
biskopskalaset en ny jacka med 
blanka knappar samt spräckliga un-
derkläder, blåslingrade strumpor och 
nya skor, Vilka sednare likväl redan 
på morgonen försökts såsom pråmar 

i kölvattnet av prostens skor. Alla 
stodo nu i den enrisade förstugan 
och blickade med stum häpnad ned 
åt portarne, der biskopens gula vagn 
var i antågande.

Prosten, som hade mycket lätt för  
att tala, yttrade några förbind-

liga ord om lyckan att få mot-
taga sin förman, samt presenterade 
därpå ”sina fruntimmer”. Bispen, 
som redan vid porten önskat sig 
”Herschels teleskop”, skattade sig 
lycklig att på närmare håll få se 
prostinnan och de unga damerna 
och göra deras bekantskap, vände 
sig därefter till prosten och blev av 
honom med mycken högtidlighet 
införd i salen. Här presenterades 
uti en snabb vändning lille Esaias. 
”Ni har uppkallat efter profeten” 
sade biskopen fermt. – ”Nej, Po-
eten, ers högvördighet”, svarade 
prosten fintligt, med en vacker blick 
ur de sangviniska ljusblå ögonen.  
Därefter följde åtskilliga frågor å 
biskopens sida, om fattigskolor och 
kyrkbyggnader, prästmöte och al-

lehanda stiftsangelägenheter, vilka 
prosten på stående fot besvarade. 
Biskopen, som nu var stadd på en 
inspektionsresa i stiftet och imed-
lertid skulle viga kyrkor och präster, 
och sålunda, under utövandet av de, 
till hans ämbete hörande egentliga 
”länsmansbestyren”, icke kunde 
vara vid särdeles gott lynne, undan-
bad sig alla anstalter och önskade 
att, så mycket möjligt var, få ha sin 
frihet och icke besväras med säll-
skapstvång och ceremonier, tilläg-
gande, att värdar, som för ”femton 
skålar höllo aderton tal”, ingalunda 
voro i hans smak. Sedan man hunnit 
sansa sig litet efter den sensation, 
som hans ankomst uppväckt, och 
domprosten och konsistoriinotarien 
fått sina pipor tända, samt biskopen 
själv slagit sig till ro på en stol bred-
vid häradsprosten, med vilken han 
underhöll ett domnande samtal om 
gröda och adjunktslöner, funno de 
unga det efterhand alltför enformigt 
att stå uppställda mot skåpdörrarna 
med händerna på ryggen, varföre 
de, efter att ha tagit tillräckligt i 
ögonsikte gulddosan, som mellan bi-
skopens fingrar gjorde sin reguliära 
rund mot bordet, samt crachanen, 
korset och bröstnålen av små berg-
kristaller i form av ett kors, drogo sig 
behändigt och så tyst, som den nya 
skobonaden tillät, ur salen, somliga 
till köket, för att se alla de underverk, 
som där förehades i kastruller och 
bakugn, på spett och i grytor. Lille 
Esse gick att språka med biskopens 
betjänt, som efter att ha burit in sin 
herres saker, promenerade på gården 
av och an framför förstugudör-ren, 
med vaxduksfodral på hatten och 
vissa slyngelaktiga rynkningar på 
näsan över de lunsiga ”utepigorna”, 
som barfotade och med okammat 
hår, rände ut och in. Några tog sin 
tillflykt ut i trädgården, der Regina 
(som prostinnan sedermera på goda 
skäl misstänkte hava fördröjt arbetet, 
för att få ”gapa på ståten”) ännu hade 

Tegnér till häst. Litografi 
av J. af Kleen 1822. 
Efter en sjukdom 1821 
blev Tegnér ordinerad 
att rida. ”Jag äter nu 
endast en gång om 
dagen” skrev Tegnér 
i ett brev, ”tar mig ett 
rus högst en gång i 
månaden, har dessutom 
skaffat mig bättre vin 
och på köpet en ridhäst, 
som jag dagel igen 
begagnar.”  
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ett och annat att syssla med.

”När du levde, och jag levde etc., 
Vad är det för slag, Regina?” frå-
gade de små vetgiriga; men just 
som Regina lagade sig till att tyda 
gåtan, kom bud efter mamsellerna, 
att biskopen hade fått lust att höra 
lite musik; - eller om det var prosten 
som fått lust att låta höra sina mam-
sellers små gälla röster? Allesamman 
knattrade imellertid in i sina hårda 

skor och fram till klaveret. Det lät, 
som när en skock med får trapplar 
över en bro.

Prosten glorierade sig av att spela  
en smula fiol; och då flickorna 

om aftnarne sjöng: ”Stunden bortilar, 
men icke min smärta”, eller någon 
liten stump ur ”Kronofogdarne”, 
brukade han ta ner fiolen, som hade 
sin plats mellan fönstren, mitt emot 
tavlan med harfoten, applicera en 
nyckel vid stallen som sourdine, 
vilken invention förorsakade en 
sällsam näston – ej olik den, varmed 
bondgummor, som nyttja glasögon 
utan bågar, sjunga sina psalmer 
– samt med ett ihärdigt, släpande 
legato ackompanjera och leda de 

späda rösterna varvid hände,  att de 
vidhängande nycklarna, särdeles 
under utförandet av vissa partier, 
som spelades uti varter, något litet 
skramlade mot resonnans-botten. 
Nu hade äldsta mamsell, Gudbevars, 
med mycken iver och möda instude-
rat Gelinecks variationer på Tyroler-
valsen, med trioler, överslag och allt, 
och ett stort bataljstycke, till biskop-
ens ankomst; och därtill hade hon 

lärt sig ”Fordom grönlockade Herta” 
och ”Över havets vilda bölja”, vilka 
sjöngs solo, samt ”Sorgen är skug-
gan i livet”, som sjöngs uti trio. Lilla 
mamsell riktigt hedrade sig, som 
man säger. Bataljstycket spelades 
alldeles excellent; fältmarscherna 
gick oförskräckt; trumvirvlarna 
likaså. ”De sårades skri” hotade 
de pinade diskantsträngarna lika 
mycket, som kanon-dundret basen. 
Biskopen drog mekaniskt sin stol 
en smula bort, tackade och frågade, 
om hon inte även kunde ”Geijers 
Viking”. Lilla mamsell kände icke 
alls till det stycket, och biskopen 
lovade att skicka henne det, så fort 
han kom hem.
Det hade emellertid blivit afton 

och man beredde sig på att gå till 
ro. Biskopen gick till sitt rum och  
munsjören i vaxduksfoderalet, som  
jovelerade sig i trädgården, blev ef-
terskickad och beordrad att draga av 
stövlorna. Domprosten, häradspros-
ten och konsistori-notarien gick var 
till sitt anvista sovrum.  Mamsellerna 
sprang åt köket för att taga god natt 
av prostinnan, som ännu hade myck-
et att bestyra, innan hon fick gå till 

vila. Här blev de varse Regina, som 
tågade förbi fönstret med sin räfsa 
under armen. De bultade på rutan, 
hon förstod vinken, lutade sig intill 
fönsterkarmen och upplyste:

”Det var en gång en jägare, som 
förföljde en fågel och ville skjuta 
eller fånga den, men kunde det ald-
rig. Jägaren dog och vart begraven; 
en tid därefter grävde man en grav 
bredvid hans, och hans huvudskål 
blev uppkastad på vallen. Då kom 
den lilla fågeln och satte sig på kan-
ten; så liten som han var, så var han 
dock för tung; huvudskålen välvde 
över honom, och då var det som han 
i sitt lilla, mörka häkte kvad: ”När du 
levde och jag levde, sprang du efter 
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mig och ville ha mig; nu lever jag 
och du är död, nu har du mig, Vad 
gagnar jag dig?”

”Ack! Så rolig historia, Regina!” ro-
pade barnen, gläntade lite på fönstret 
och stjälpte ned varjehanda ”godis” 
i gummans förkläde.

”Tyst därborta!” ropade prostinnan, 
som av det högljudda pladdret blev 
störd i sina anordningar. ”Ni pratar 
där och för ett väsen som femton kä-
ringar i ett bastuskjul; stäng fönstret 
och gå upp och lägg er, barn!”

Efter denna tillsägelse tog de unga 

god natt och stapplade uppför trap-
pan till sitt rum, som av prosten kall-
lades stundom ”ankburen” stundom  
”kacklarp” vilket skulle beteckna 
den livliga konversation, som be-
ständigt hölls därinne;  och hon, som 
fått löfte om ”Geijers Viking” fick, 
för omaket, hålla till godo med Kains 
vrå den kvällen.

Tjugo år har förflutit, sedan ovan 
stående små tilldragelser ägde 

rum på den vackra ”Prästgården 
i Småland”. Obetydliga spår till 
förändring röjas efter denna långa 

tidrymd på  naturens ansikte. Sjön 
med sina skogbeväxta stränder, 
kullen med runstenen och hängbjör-
karna, den ormande ån med aspen i 
bolet, allt är detsamma som förr;  i 
trädgården har träden växt högre, 
grottorna har blivit tätare och gång-
arna skuggigare annars är även där 
sig likt.  Men där inne i salen, vid 
spiseln, möter vi icke mer samma 
ansikten, som då!… Kring kyrkan 
står samma lönnar ännu, men där-
inne ljuder icke mer densamma 
rösten… den har tystnat för alltid. 

Det var inte Berit Carlberg med  
sällskap som blev de första  
artisterna på den nya scenen 

på parksidan av Wendelas hus. Nej, 
det var istället riktiga södertäljegrab-
bar, Tälje Mässingssextett, sex 
blåsare hämtade ur hemvärnets mu-
sikkår, som lite inofficiellt spelade 
där redan på svenska nationaldagen 
6 juni 2001. 

Det hade nog varken Wendela eller 
Signe haft några invändningar emot, 
om de kunnat delta.

Stor succé, tyckte också matgäs-
ter och alla andra som lyssnade, 
mycket, mycket passande musik så 
där i soligt brunnsparksväder. Det 
var bara Wendelas Vänners stora 
engagemang i sommarteatern som 
hindrade fler spelningar i år, men det 
kommer väl fler somrar. Sextetten 
är en studiecirkel i ABF, har hållit 
på några år, och repeterar onsdagar 

i Baptistkyrkan på Järna-
gatan.
Stiligt klädda i sekel-
skifteskläder, vegamös-
sor och blåblusar, syns 
främst, närmast kameran, 
Hans Lundberg, och se-
dan i solvarv Mats Svens-

son, Folke Porath (mörka glasögon), 
Mats Rydén, Berth Pettersson och 
ytterst till höger Rune Asp. Sättning-
en är (hoppas det blir rätt nu, Rune!) 

Först på 
scenen

två kornetter, två tenorbaryton, en 
bas och en ventilbasun.

På den lilla infällda bilden passerar, 
lämpligt nog så där på Svenska 
Flaggans dag, ms Sunnanvik från 
Slite i kanalen. Med blågula flaggan 
vajande bakom. 

 För övrigt kan vi berätta att styrel-
sens intentioner i september 2001 är 
att scenen ska få ligga kvar, åtmins-

Text och bild: Sven Erik Rönnby
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hon ville något mer
 av Lillemor Mundebo

Två stora resor gjorde Fredrika Bre-
mer, båda under senare delen av sitt 
liv. En omfattade två år och gick till 
Nordamerika, Cuba och England, 
den andra tog fem år och förde 
henne till Schweiz, Italien, Pales-
tina, Turkiet och Grekland. Man kan 
säga att hon sent omsider gjorde de 
bildningsresor som  hennes bröder, 
liksom de flesta söner i välsituerade 
familjer, självklart fick göra i sin 
ungdom men som för henne och 
hennes systrar var uteslutna. En Eu-
roparesa gjorde familjen då Fredrika 
var i tjugoårsåldern – då i täckt vagn 
med betjänt och under föräldrarnas 
totala kontroll. Den  måste ha varit 
ett lidande. Med de resor som blev 
möjliga då hon fick tillgång till och 
kontroll över egna pengar och blivit 
myndig och berömd tog hon skadan 
igen.

Amerikaresan
Fredrika ville resa ut för att ”se 
hemmet och qvinnan i detta land 
och hvad menniskan kan blivfa 
under de nya former af frihet och 
humanitet som der göra sig väg. 
Den nya verldens behandling af 
qvinnan är ett stort och ädelt drag 
i dess lif, som låter mig hoppas 

mycket för dess kommande släg-
ten”.
Men hon reste inte bara för att se och 
uppleva – hon ville ut, vidga sin egen 
horisont, sitt medvetande, komma 
till klarhet om livet och mänsklighe-
tens utveckling. Hon ville uppnå ett 
nytt medvetande som hon ej kunde 
”vinna under gamla förhållanden 
hemma”. Hon reste alltså inte i syfte 
att skriva resereportage.

Det är intressant att läsa hennes be-
kännelse i brev till Böklin strax före 
avresan till Amerika. Hon skriver: ” 
Min själ längtar att kämpa med stora 
ting och tankar. De blott frälsa från 
de små. Och jag hatar de små”.

Fredrika hade vid denna tid, då 
hon passerat 40 år, börjat tröttna på 
romanskrivandet och den lilla värld 
hon dittills haft som motivkrets: 
hemmet, familjen, vardagslivet. 
Hon ville, för att använda en vanlig 
bild i hennes författarskap, spränga 
puppan och flyga som en fjäril, få 
vingar, se ljuset.

Men fortfarande var det trots allt 
hemmet och kvinnans roll som maka 
och mor som var utgångspunkten 

för Fredrikas studier av samhällsut-
vecklingen och som stod i centrum 
för hennes intresse. Hon kunde, el-
ler ville, aldrig helt frigöra sig från 
sin tids traditionella syn på Qvin-
nans bestämmelse, den av Gud och 
naturen anvisade: att arbeta inom 
hemmet.
Under Amerikaresan vänder hon sig 
alltmer mot samhällsutvecklingen i 
den nya världen, som hon tycker illa 
överensstämmer med de höga ideal 
som låg till grund för bildandet av 
federationen. Hon reagerar mot det 
ensidigt materialistiskt och ekono-
miskt inriktade tänkandet, mot den 
krasst egoistiska människan.

En gång under resan frågar hon ett 
medelålders par, varför man gifter 
sig i Amerika: av kärlek eller för 
pengar. Svaret kommer snabbt och 
entydigt – för pengar.

I stället vänder hon blickarna mot 
Amerikas hem och deras vårdarin-
nor, kvinnorna., mödrarna. Kan de 
skapa det nya livet, fostra nya och 
bättre medborgare? Nej, svarar 
Fredrika, inte på nuvarande kultur-
stadium. Hon blir besviken, på deras 
ytlighet, okunnighet  och brist på det 

I år för 200 år sedan föddes Fredrika Bremer. Hennes minne har firats med 
en lång rad evenemang. Den livaktiga föreningen Årstasällskapet för Fredrika 
Bremerstudier har svarat för de flesta. Med Wendelas Vänner ordnades den 17 
maj ett journalistseminarium i Södertälje, Fredrika Bremer - reportern med 
100-talet deltagare.   Margareta Stål, Lillemor Mundebo, Majgull Axelsson,  
Birgitta Ney, Kristina Lundgren, Barbro Hedvall och Ami Lönnroth  medver-
kade.  Lunch avåts i Wendela Hebbes Hus, där också ett bildspel med Fredrika 
Bremers teckningar och målningar visades.  Vi återger här Lillemor Mundebos 
uppskattade föredrag.

Fredrika Bremer - 
reportern
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som hon kallar högre medvetande, 
men inte nedslagen. Hon har sina 
tankar om hur hemmet skulle kunna 
bli en verklig livets högskola, ”men 
mer därom en annan gång”.

Fredrikas strävan är att hitta vägar 
som leder till en utveckling mot det 
goda samhället, mot ett samhälle 
anpassat efter människan, i linje med 
vad tidens kristna liberaler ville.

”…jag kom ej till Amerika för att 
söka nya föremål utan fastmer ett 
nytt hopp” skriver hon i ett brev.

Ja, hela tiden söker hon, nytt hopp 
för den nya mänskligheten, den nya 
människan, den nya kvinnan, den 
nya jorden, den nya världen. Hennes 
resebrev är fulla av sådana uttryck.

Och medan hon söker, skriver hon. 
Men inte några filosofiska betrak-
telser (dem säger hon sig vilja ta 
en annan gång), utan brev. Brev 
hem, i första hand till den sjukliga 
lillasystern Agathe, men också till 
några andra. Brev, enligt henne 
själv skrivna utan någon avsikt att 
publiceras.

I förordet till boken säger hon: ”Då 
jag skrev dem tänkte jag föga på att 
utgiva dem af trycket, tänkte föga på 
att skriva en bok över Amerika, allra 
minst i dessa brev; och det synes nog 
på dem. Hade jag tänkt derpå, så 
hade de blivit annorlunda skrivna, 
mindre omedelbara och okonstlade, 
mera städade och sällskapsklädda, 
om dermed bättre – vet jag ej. Jag 
tänkte i Amerika för mycket på att 
leva, för att kunna tänka på att 
skrifva över lifvet. Lifvet var över-
mäktigt.”

Hon funderade på att ”metamorfo-
sera hela Amerika i en roman. Men 
verklighetens scener i Ert stora land 
ville icke låta inrymma sig i en ro-

man. Romanen smälte bort, som en 
regnbåge i skyn, och verkligheten 
stod allt starkare fram i all dess 
storhet, litenhet, ljuvlighet, bitterhet, 
skönhet, fulhet, med ett ord, i all dess 
sanning”.

Detta sant journalistiska credo 
tycker jag fortfarande äger giltighet 
och visar vilken god instinkt som 
vägledde Fredrika då hon skrev.

Boken, med dess    resebrev är 
en journalistisk jätteprestation. 
Avsmaken mot små ting och tankar 
är här glömd, varje detalj är värd att 
skildra om den kan bidra till att ge 
sanningen om Amerikas verklighet, 
och sammanlagt blir resebreven ett 
fantastiskt panorama över Nord-
amerikas samhälle, natur, miljö, 
politik, kvinnofrågor, slaverifrågan, 
utbildning, kultur, nöjesliv och 
framförallt människor, det sociala 
livet – ja,allt.

Men hon sökte hela tiden någonting. 

Detta var ingenting mindre än ett 
nytt samhälle och en ny mänsklighet, 
där kvinnans välgörande inflytande 
skulle spela en avgörande roll. I 
sökandet rycktes hon med av alla 
upplevelser, intryck och möten och 
måste rapportera om allt detta fan-
tastiska som nästan överväldigade 
henne.

Vi bör nog vara tacksamma för att 
hon inte gjorde sina resebrev mera 
städade och sällskapsklädda. De 
hade då sannolikt blivit mer anpas-
sade till tidens lämplighetskrav och 
därmed mindre intressanta, mindre 
stimulerande och inte så läsvärda 
och moderna som de nu känns för 
oss att ta del av, 150 år senare.

Som det nu är, har språket i resebre-
ven på ett förunderligt sätt bevarat 
sin ursprungliga fräschör och spon-
tanitet. Då Fredrika minst tänkte på 
att skriva välanpassat blev det bäst.

Livet i gamla världen
När så Fredrika Bremer, 55 år gam-
mal, startade sitt sista stora projekt – 
resan till den gamla världen, Europa 
och Asien, var förutsättningarna för-
ändrade och perspektivet ett annat.

Systern Agathe, brevvännen, hade 
dött redan innan Fredrika kom hem 
från Amerikaresan. Några år senare 
dog hennes gamla mor, och Fredrika 
skriver till en väninna: ”För första 
gången i mitt lif befinner jag mig 
fullt fri att göra och låta som mig 
lyster; men jag vet knappt ännu om 
jag kommer att känna detta som en 
lättnad eller som en – börda.”

Men det är nog inte för djärvt att 
anta, att moderns bortgång gjorde 
det möjligt för Fredrika att skriva 
Hertha. Att Agathe också var borta 
kanske gjorde det enklare för Fred-
rika att öppet föra fram sina tankar 
om kvinnans höga uppgift i  Lifvet 

Fredrika Bremer var en utom-
ordentlig porträttör. Under sin 
långa vistelse på Kuba träffade hon 
Jenny Lind, som, liksom Fredrika,   
hade stora framgångar i Amerika.
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i gamla verlden.

Nu skrev hon först sin bittra uppgö-
relse med fadern och manssamhället 
i Hertha, och därpå – utan att invänta 
recensionerna, som hon anade skulle 
bli nedgörande – gav hon sig av på 
sin sista stora resa, den som kom att 
vara i fem år.

I sitt sista verk lämnar Fredrika helt 
det hon kallar ”hemmets verld och 
ståndpunkt”. Hennes ambitioner är 
nu mycket större, något som hon 
visar i sitt val av motton för rese-

dagboken:

1. Jag är menniska, och ingenting 
menskligt är mig likgiltigt. (Te-
rentius)

2. Vårt syfte är att bilda en mensk-
lighet, som förenar alla na-
tioner i hvad de hafva bäst. 
(L.Vulliemin)

(Förändringen visar sig också i 
valet av ny underrubrik till Hertha 
– Teckningar ur det verkliga livet 
– inte som tidigare Teckningar utur 
vardagslivet.)

Brevformen är övergiven – Fredrika 

har ingen riktigt närstående att skriva 
till mer. Men hon vänder sig direkt 
till läsaren (min L). Det spontana 
tilltalet finns därmed kvar. Kapitlen 
kallar hon stationer. Hon sörjer över 
att inte ha någon att skriva till, och 
hittar ett citat som uttrycker vad hon 
känner: ”Ack hvad ensamheten är 
förtjusande! Men man måste dock 
hafva någon till hvilken man kan 
säga: ack! hvad ensamheten är för-
tjusande!”

Nu skriver hon i stället en dagbok 
för läsaren: du, min L. blef på detta 
vis min reskamrat, skriver hon i 
förordet.

Om Amerikaresan varit en spaning 
in i framtiden så blev Lifvet i gamla 
verlden en spaning i det förflutna.

Fredrika Bremer sökte ingenting 
mindre än en grund för ”visshet och 
vishet om alla ting”. Det hon finner 
ger hon namnet ”det förnuftiga sam-
vetet”. Detta samvete eller, som hon 
också säger, det inre ögat, det inre 
ljuset, ger rätt uppfattat förmågan att 
se sanningen redan här på jorden.

Med denna visshet deklarerar hon 
sitt höga uppdrag: ”jag har känt 
för mig en ny uppgift i att fatta och 
framställa Guds rikes utveckling på 
jorden”.

Och så börjar hon sitt arbete med 
att söka sig ned genom sekler och 
civilisationer efter gudsrikets rötter, 
för att sedan kunna följa deras växt 
mot ljuset.

Det finns ett nära samband mel-
lan Fredrikas tro på det förnuftiga 
samvetet och hennes tro på kvin-
nans höga kallelse, hennes speciella 
uppgift.

”Närmast mitt hjerta ligger mig mitt 
eget köns utveckling i tanke och 
arbetslif” skrev Fredrika i brev till 
vännen Böklin då Amerikaboken 
var klar.

Och så, strax före avresan till 
Schweiz, preciserar hon sig: ” Och 
nu, min vän, skulle du anse mig 
högmodig om jag fordrar för detta 
mitt samvete, just emedan det är 
djupt qvinligt, och för det qvinliga 
samvetet emedan det är det mest äls-
kande, mest sympa-thetiska, emedan 
det är skaparens sista ord på jorden, 
fordrar derföre rätt att blifva hördt, 
att få gälla, som vittne om sanningen 
om tingens och varelsernas innersta 
lif, mening och mål, rätt att blifva en 
bestämmande utgångspunkt för phi-
losophien och för samhällsläran.”

Vad är det Fredrika säger? Jo, att 
kvinnan måste bli norm för samhäl-
let och utvecklingen, att hon inte 
bara skall höras, utan bli just en 
bestämmande utgångspunkt.

Detta är en radikalare ståndpunkt 
än de flesta av dagens feminister 
vågat inta.

Ofta under sina sista år talar Fredrika 
om sin avsikt att skriva romanen 
Aurora, som skulle handla om dröm-
men om kvinnan sådan hon skulle 
bli i en framtid, då hennes väsen fått 
utveckla sig fritt, helt och fullt. 

Jag mognar mig tyst för min sista 
lefnadsteckning, min sista roman 
Aurora, skriver hon t ex år 1863, 
då hon var klar med Lifvet i gamla 
verlden. Men Aurora blev aldrig 

Fredrika Bremer tyckte mycket om de 
amerikanska frukterna. Många, till 
exempel  bananer, var helt nya för 
henne. Här har hon tecknat sig själv, 
med ritblocket i högsta hugg,  
i ohämmad beundran för ett 
symboliskt amerikanskt fruktträd.
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skriven, inget utkast finns i hennes 
efterlämnade papper.

De journalistiska förtjänsterna hos 
Lifvet i gamla verlden är minst lika 
stora som i Amerikaboken. Språkets 
spänst är oförminskad, nyfikenhe-

ten och upptäckarglädjen obrutna, 
oräddheten total, sinnet för drastiska 
poänger välutvecklat, och inte minst, 
tron på och vördnaden för auktorite-
ter obefintlig. 

Såhär beskriver hon påvens med-
verkan i juldagsgudstjänsten i Rom: 
”Om juldagen firar man Jesu Christi 
födelse; men hvad sammanhang 
kunde det oändliga sysslandet och 
pysslandet med påfvens person 
hafva dermed? Han kläddes och 
omkläddes mer än en gång; hans 
hufvudbonad aftogs och påsattes 
minst tolf gånger. Kardinalerna 
kommo, föllo på knä och kysste 
hans toffel, den ene efter den andre. 
Påfven rökte för helgonabilderna, 
så rökte kardinalerna för honom, 
så omfamnades och kysstes de; så 

pysslades åter med kläderna, så 
röktes och negs och bockades och 
kysstes åter; det ville aldrig taga 
slut. Skall detta vara ett symboliskt 
skådespel af kyrkans kärlekslif och  
endrägt, så är dock uttrycket här 
alltför barnsligt och skådespelet 
alltför långt. Man känner hos sig 
stor lust att tillropa aktörerna: from 
sounds to things!”

Om mottagandet av Amerikaboken 
var övervägande positivt, så måste 
recensionerna av Lifvet i gamla 
verlden, som Fredrika själv tillmätte 
så stor vikt, ha blivit en besvikelse 
för henne. 

Aftonbladet skriver: ”Den tiden är 
visserligen längesedan förbi, då man 
af Fredrika Bremers hand fick mot-
taga dessa arbeten, hvilka rörde sig 
inom den sfer, der hennes penna är 
oöfverträfflig, der hon med mästare-
hand tecknade familjelifvets fröjder 
och sorger, scener från hemmets 
verld. Sedan författarinnan började 
finna den stugan för trång och i stäl-
let slog sig på att uppträda såsom 
verldsförbättrarinna, genom att 
alltefter som hon sjelf gjorde några 
dilettantiska studier i det ena eller 
andra facket, företaga sig att docera 
i samma ämnen, har det estetiska 
värdet af hennes arbeten oupphör-
ligen förminskats, utan att hon dock 
kunnat gifva åt sina tendensarbeten 
den genomgripande karakter, att de 
förvärfvat sig en större betydelse i 
socialt hänseende.

Skandalpressen, som haft en förföl-
jelsekampanj mot Hertha, fortsätter 
nu utfallen mot ”den outtröttliga 
gamla blåstrumpan” med hennes 
”brinnande passion för ryktbar-
het”, ”en qvinnoemancipa-tionens 
Don Quixote, som far Europa runt 
för att synas och bli omtalad och 
omskriven”.

Men uppskattande röster fanns 

också. I Östgöta-Correspondenten 
skriver Olof Eneroth långt och po-
sitivt:

Detta arbete hörer till det märkli-
gaste, som under lång tid utgått från 
våra bokpressar, och är helt visst det 
mest betydande, som hittills flutit 
ur den berömda skriftställarinnans 
alsterrika penna. Det berör på ett så 
omfattande och så djupt tilltalande 
sätt menniskans – både slägtets och 
den enskildes – djupaste intressen, 
att det ej bör med tystnad förbigås 
äfven af en tidning, hvars plan och 
omfång eljest blott undantagsvis 
medgifver behandlingen af litterära 
ämnen.

Äldre litteraturhistoriker är kritiska 
eller glider snabbt förbi den sista 
reseboken. Richard Steffen skriver 
1907 i sin litteraturhistoria: Efter 
hemkomsten utgav hon en reseskild-
ring, Livet i gamla världen, i sex 
band. Hon dog på Årsta 1865.

Fredrika skrev till Eneroth och 
tackade. Men i brevet skriver hon 
också:” Mitt sednaste arbete väntar 
ännu sin fullt kompetenta recensent. 
Det kan låta högmodigt; jag kan ej 
hjelpa det.”

Det skulle dröja nästan hundra 
år innan denna fullt kompetenta 
recensent tog till orda. Hon hette 
Elin Wägner och ansåg att Fredrika 
Bremer bevisat tesen om det kvinn-

Lillemor Mundebo fångad i en 
paus under Bremerseminariet den 
17 maj. Lillemor blev intresserad 
av Fredrika Bremer redan under 
universitetstiden  på 1960-talet. 
Med Örjan Lindberger som hand-
ledare skrev hon då en uppsats om 
Fredrika i Italien. 
Foto Per Eric Mattsson.

Ännu ett porträtt  från Amerika 
av Fredrika
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Kan Tegnér ha gungat i 
Wendelas gungstol?
Museet i Wendela Hebbes Hus äger gungstolen, som syns på 
bilden härintill.  Den är tillverkad i björk. Gungstolen har gungat 
i Wendelas och Signe Hebbes Stockholmshem. Före eller efter 
Signes död 1925 kom stolen till Signes elev Olga Fåhraeus, född 
Björkegren. Olga var född 1857 och en firad aktris. Hon var 
gift med konstkännaren Klas Fåhraeus, som var vän med Signes 
far Clemens. Stolen ärvdes sedan av Klas och Olgas son Robin 
Fåhraeus. Robins hustru Daga flyttade som änka till Djursholms 
familjehotell på 1960-talet. Där träffade hon Brita Hebbe, som 
skrev boken om Wendela. Daga Fåhraeus ansåg att gungstolen 
passade bättre i Britas källare än i hennes och den övergick alltså 
i Britas ägo (dock fick den sin plats i vardagsrummet). Efter 
Britas död ärvdes stolen av dotterdottern Viveca Spendrup, som 
i samband med invigningen av Wendelas Hus skänkte stolen till 
föreningen. 

Traditionen förmäler att Esaias Tegnér har gungat i stolen. Han 
dog emellertid redan 1844. Stolen måste alltså  dessförinnan ha 
kommit  i Wendelas ägo. Wendela flyttade till Stockholm 1841 
och bosatte sig i Gamla stan; alldeles omöjligt är det naturligt-
vis inte att Tegnér vid ett Stockholmsbesök blev hembjuden 
till henne. Är stolen arv eller gåva från Wendelas föräldrar kan 
Tegnér ha gungat i den vid besök hos pappa prosten i Sandsjö 
eller hos det nygifta paret Clemens och Wendela på Näsbyholm 
eller i Wendelas bostad i Jönköping dit hon tagit sin tillflykt  efter 
katastrofen,   men vid auktionen i Näsbyholm såldes alla hennes 
möbler. Kanske ”något av godhet köptes tillbaka åt henne” (Wen-
dela, sid 89).  Möjligen kan en möbelkännare tidsbestämma stolen 

Några Hebbegåtor

Hade den förste svenske Hebben 
isterhaka och lockperuk?
Ett envist rykte i Hebbesläkten säger 
att den här intill citerade dikten av 
Carl Michael Bellman hade Chris-
tian Hebbe (1698-1762) till förebild. 
Denna uppgift har emellertid inte, 
så vitt vi kunnat konstatera, nått 
Bellmansforskningen, som anger 
flera andra personer som förebild. 
Dikten brukar användas som bevis 

Isterhaka,väldig buk,
Stinner pung och lockperuk,
Sammetsrock och präktig lycka,
Spansker rör och gyllne krycka...
Ståtligt,ståtligt,mina herrar,ståtligt!

Röd i synen,frodigt hull,
Stora skepp och tunnor gull, 
Hufvudbry en stund på dagen,
Sedan värk i hals och magen...
Lappri,lappri,mina herrar,lappri!
----
Granna salar,kostlig mat,
Hvita bord och silferfat
Spisa liksom potentater
Dricka vin och döma stater
Tappert,tappert,mina herrar,tappert!

för att Bellman även kunde gyckla  
med överheten.Så här lyder några 
verser:
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I museet i Wendela Hebbes Hus finns en sliten barnbok på vers med titeln HERR 
TO M S  J AG TÄ F V E N T YR ,  F R AM S TÄ L L DA  I  F E MTO N  KO LO R E R A D E 
BLAD MED TEXT FÖR BARN. Boken, som trycktes 1861,  har ägts av Brita 
Hebbe, som skrev Wendelaboken.  En blyertsnotering anger Wendela Hebbe som 
författare. Enligt Brita Hebbe är det en översättning från franskan. Boken handlar 
om vådan av att jaga elefanter med gevär.  Efter nedanstående dramatiska bild 
visar det sig att hela äventyret är en dröm av herr Tom. Illustratörens namn är inte 

BARNBOK PÅ VERS AV WENDELA
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BLANDAT
Wendelas Vänner ihågkommet i testamente
 Före detta södertäljebon Melcher Falkenberg, Gävle avled den 8 
november förra året. I hans  testamente fanns ett legat på  kr 100.000 
kronor till Wendelas Vänner. Melcher Falkenberg, som tidigare gett 
föreningen generösa penninggåvor, arbetade i flera år på Vin- & 
Spritcentralen i Snäckviken, där han blev intresserad av Hebbevillan. 
Det blev ett intresse som han behöll genom åren men som, så vitt 
vi vet, aldrig resulterade i ett besök i det återuppförda huset.  Efter 
skatt blev det 92.000:- kvar. Styrelsen har beslutat använda beloppet 
till ett nytryck av 1912 års upplaga av Wendelas sagobok I skogen 
med illustrationer av Mollie Faustman. I skogen blev Wendelas mest 
uppskattade sagobok. Den skrevs i Snäckviken  och kom ut första 
gången 1871 på Hiertas förlag. Härintill några av illustrationerna.

Övriga gåvor
Gunnar Nyberg har skänkt teaterlitteratur av Per Erik Wahlund, Ka-
tarina Nyrups dödsbo har skänkt kvinnolitteratur och Sven Gustaf 
Edqvist har skänkt Mollie Faustmans eftersökta Hälsingelandsbok. 
Elmer Andersson har skänkt fyra årstidsfotografier av Wendela 
Hebbes Hus. De pryder nu konferensrummet i museidelen. Elmer 
har haft sin arbetsplats i Snäckviken och är en mycket intresserad 

Tack vare bidrag från Nordiska 
Kulturfonden har DELS De litterära 
sällskapens samarbetsnämnd kunnat 
producera en utställning om kvinnliga 
författarboningar i Norden. Sigrid 
Und-set, Karen Blixen, Fredrika 
Runeberg, Elin Wägner och Wendela 
Hebbe be-skrivs kortfattat och deras 
bostäder vi-sas upp. Utställningen, 
som består av ett antal   skärmar 
lätta att hänga upp på vägg eller 
utställningsramar, kan köpas av 
DELS till självkostnad.  DELS 
ordförande Marianne Swartz-Enge 
(tel 08-306907) lämnar upplysningar 
om kostnader mm. Utställningen kan 
beses i Wendelas Hus.

Wendela i fint sällskap
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”Att ha konferens på Wendelas hus fungerade perfekt! 
TACK för en trevlig guidning - den gav guldkant!”

Så här kan det låta när vi får tackbrev från konferensgäster:

Du bokar din konferens 
hos  Antoinette Mezher 
eller Marie Holmerin på 

telefon 08-55086675

Konferenslokalen, som rymmer 20-25 personer, kostar 
för halvdag kr 400:-, för heldag kr 800:-Video, overhead, 
bläddertavla finns.  Förtäringen vid halvdagskonferens 
med frukostkaffe, lunch och dryck kostar kr 160:- per 
person, vid heldagskonferens kr 210:-. Konferensrummet 
har frukt och bordsvatten. Konferensen kan avslutas med 
middag. Vi har fullständiga rättigheter.  

Ge konferensen 
guldkant
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FÖRENINGSBREV
Föreningen Wendelas Vänner
c/o Holmerin, Täppgatan 22, 
15133 Södertälje

B Porto 
betalt

Lördagen den 16 februari 2002
kl 15

Lördagen den 20 oktober 
kl 15

  Verdi och guiseppina
strepponi

Italienskt blir det också i oktober 
i Wendelas Hus. 100 år har gått 
sedan den store kompositören Verdi 
dog. Lars Sjöberg, känd bl a från 
musikradion,  spelar musik och 
berätta med tyngdpunkt på Verdis 
sambo Guiseppina Strepponi. Inträde 
kr 50 (inkl kaffe)

Torsdagen den 8 november 
kl 19

”14 år tror jag visst 
att jag var”

Wendelas namnsdagssalong gästas 
i år av  den kända gruppen 

 

som består av en ättling till Wendela,   
Ulrika Hebbe, och Lars-Inge 
Bjärlestam. Även barnen Emelie och 
Josefine medverkar. Intervju  på sid 
10.  Inträde kr 100:- (inkl kaffe).   

Lördagen den 17 november
kl 15

Bang i berlin 1936

Birgitta Svanberg besökte oss 
förra året och berättade om hur 
Barbro Alving blev journalist. Nu 
återkommer hon och berättar den 
spännande fortsättningen. Birgitta 
är fil. dr och litteraturforskare vid 
Stockholms Universitet. Inträde kr 

kommande program

våra 
program 
blir allt 

populärare

Glöm inte att 
anmäla dig i 

god tid  
 på telefon 

08-55086675 

Konsert med 
tove nilsson

Tove Nilsson - Wendelas Vänners 
egen Signe Hebbe - sjöng på 
sommarteatern på ett sätt som 
lockade oss alla till en fortsättning. 
Hon kommer att kom-ponera ett 
för oss anpassat program, som 
vi återkommer till. Boka tiden. 

Tove Nilsson är mezzosopran med 
examen från Operahögskolan 
1999.

Wendelas bokcirkel startar igen med nya 
spännande böcker.

Du betalar 300:- och byter helst varannan vecka, i varje fall var 
tredje. Bytet gör du själv i Wendelas Hus. Ring Kerstin Holmerin 
(08-55037072) och anmäl dig. Utlottning av gamla böcker.


