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Av Ami Lönnroth 
Journalist och författare 
Ordförande Wendelas Vänner

MED DETTA NUMMER av tidningen 
tar vi med er till Paris, den stad som 
så många längtat till och gjort till 
sin. Här får ni följa vår välbekanta 
Hebbefamilj i spåren liksom Lars 
Johan Hierta och en till en början 
motvillig Love Almqvist. Mollie 
Faustman var där precis som många 
andra konstnärinnor som ”drogo 
till Paris”. Med litteraturprofessorn 
Lena Kårelands kunskapsrika bok 
”Flanörernas Frankrike” gör vi en 
litterär vandring genom hela 1800-
talet och en bit in på 1900-talet. Den 
väcker svår res- och läslust. 

Mer fransk inspiration bjuder vi in 
till i vårt program ”Vår längtans Paris” 
den 15 maj. Begränsat antal platser,  
så skynda att boka! 

Flanerande är en manligt kodad 
syssla, påpekar Lena Kåreland. Något 
även min generation erfarit. Att 
komma till Paris i tjugoårsåldern är 
inte samma sak för en ung tjej som 
för en ung kille. Jämför författaren 
Peter Nilssons erfarenheter i Jan 
Lewenhagens intervju med mina egna 
som jag beskriver på sid 4, båda kom 
vi dit på sextiotalet! 

Esaias Tegnér som imponerats av 
nya möjligheter att resa beklagade i 

ett brev 1820 att ”för kommunika-
tion mellan tankar och känslor finns 
ingen Göta Kanal”. Det finns det 
däremot idag tvåhundra år senare. 
Det tar styrelsen fasta på och startar 
i höst medlemsbrev per mejl. Därför 
behövs din mejladress. Skicka den  
till wendelahebbeshus@gmail.com! 

Med visst vemod skriver jag denna 
ordförandespalt. Det är sista gången 
eftersom jag avgår vid årsmötet den 
27 april. I trettio år har jag suttit i 
styrelsen, varav fem som ordförande. 
Nu tar andra över. Men jag är kvar i 
redaktionen för WendelAvisan som 
ju firade 25-årsjubileum förra året. 
Tack alla för många fina år!
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”JAG HADE DAGEN förut vandrat 
mig alldeles utledsen på elyseiska fäl-
ten, der jag, enligt namnet, hoppades 
åtminstone något intagande, men 
allenast funnit en stor och alldeles 
platt plats, fullsatt med höga trän, 
hvilka visserligen kunna vara bra, hvar 
för sig, men alla likformiga och inner-
ligt tråkiga. Huru oändligt mycket 
vackrare är icke då äfven den minsta 
del av vår Djurgård eller af Haga 
park. Den obetydligaste björkhage i 
Sverige är angenämare än de elyseis-
ka fälten i Paris. Hvad som kan roa 
på de sistnämnde är blott de aparta 
nöjen, som de erbjuda; för närvarande 
bygger Franconi här ett slags häst-tea-
ter, och det är beundransvärdt. Också 
får man dagligen se Konung Ludvig 
i sin enkla, anspråkslösa vagn åka in 
ifrån St. Cloud, ty vägen derifrån till 
tuilerierna går genom champs élysées. 
tillika visas Moscows brand i ett artigt 
hus, inrättadt för panorama; och man 

kan ingenting bättre önska. Går man 
så långt fram som till La Place de la 
Concorde, der de skönaste vatten-
konster springa, och ser man alla lan-
ternerna brinna i sina omätliga rader 
mellan träden, fram emot triumfbå-
gen och l’Etoile, så är det obeskrifligt 
grannt, det kan icke nekas. Hjertlig 
glädje och natur finnes här icke.”

Carl Jonas Love Almqvist låter som 
en kverulantisk turist av vår egen 
tid när han beskriver sina intryck 
av Paris i en artikel till Aftonbladet 
hösten 1840. Det här är hans första 
längre utlandsresa. Han är veder-
börligen imponerad, men alla hans 
jämförelser utfaller till den europe-
iska metropolens nackdel. I ett brev 
hem till hustrun Maria skriver han: 
”Den som hade litet körsbär och 
stickelbär ur Antuna trädgård! Här åt 
jag i går några klasar sura Vindrufvor, 
och aprikoser – några kanaljer att 
smaka illa!”

Så småningom lär han sig upp-
skatta vindruvorna och väljer dem i 
stället för den, i hans ögon, märkliga 
seden att äta ost till efterrätt. ”Det 
som mest roar mig, är, att när jag 
spatserar på gator, torg och gränder, 
allt emellanåt taga ett par klasar 
vindrufvor”, skriver han till dottern 
Maria.

För andra har Paris inneburit inspi-
ration, frihet och möjligheter. Staden 
är också oupplösligt förbunden med 
familjen Hebbes historia.

Allons-y (låt oss ge oss dit)!

Artiklar och brev från Carl Jonas Love 
Almqvists resa till Paris och London 
1840–1841 gavs ut 1961 i en samlings-
volym av Kurt Aspelin under titeln 
“Hvad är en tourist”.

Bild: Litografi av Félix Benoist över 
Avenue des Champs -Élysées mot  
Triumfbågen från cirka 1850 (Wiki-
media Commons)

På de elyseiska fälten
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DET ÄR LÄNGESEN nu som jag 
första gången kom till Paris med 
tåget till Gare du Nord. Det var 
tidigt 60-tal, jag hade nyss blivit 
myndig och kunde använda mitt lilla 
fadersarv till att hyra ett vindsrum 
hela våren sex trappor upp i ett stiligt 
hus vid Quai Voltaire. Betagande 
utsikt från den lilla balkongen med 
Louvren och Tuilerierna på andra 
sidan Pont du Carrousel och delad 
primitiv toa med andra studenter. 

Ja, jag hade längtat. Här skulle 
jag långsamt flanera och supa in 
Parisatmosfären som jag hade läst 
om som elev på franska linjen i mitt 
gymnasium i Göteborg. Så jag gav 
mig ut längs kajerna där kastanjerna 
snart skulle slå ut. Men fann rätt fort 

att ett ostört flanerande var en omöj-
lighet för en ung nordisk tjej med 
oskuldsfull uppsyn. Efterhängsna 
unga män gjorde det omöjligt att 
flanera. Snart lärde jag mig att som 
parisiskorna gå med bestämda steg, 
smälla klackarna i trottoaren och 
vicka argt på höfterna när jag med 
mina kursböcker tog mig längs Rue 
du Bac, Boulevard Saint Germain 
och Boul’ Mich till Sorbonne där jag 
var inskriven vid Cours de civilisation 
française pour les étudiants étrangers 
(Kurs i fransk kultur för utländska 
studenter).

Nej, flanerandet var inte för kvin-
nor, i varje fall inte unga kvinnor. 
Det påminns jag om på ett lärt och 
spännande sätt av litteraturprofes-

sorn Lena Kåreland som nyligen 
kom ut med boken ”Franska flanö-
rer. Författarnas Paris från Balzac till 
Modiano”. Det är en innehållsrik 
bok som blir till en litterär vandring 
genom hela 1800-talets Paris och en 
bit in på 1900-talet. Och samtliga nio 
författare vi får slå följe med är utan 
undantag män: Balzac, Baudelaire, 
Hugo, Flaubert, Goncourt, Zola, 
Maupassant, Siménon, Modiano.

Av Ami Lönnroth 
Journalist och författare 
Ordförande Wendelas Vänner
Här fotograferad i Paris med vinds-
rummet hon en gång bodde i rakt 
ovanför baskern.

Följ med Lena till 
flanörernas Paris 
Att vandra längs Seines kajer i Paris,  
bläddra i bouquinisternas utbud, sätta mig 
på ett kafé med en espresso och en Gau-
loise – å vad jag hade längtat efter att göra 
Paris till min stad. 
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”Man får inte ha bråttom när man 
flanerar”, skriver Lena Kåreland. 
”Kvinnliga flanörer lyser dock med 
sin frånvaro. Begreppet är manligt 
kodat, och kvinnan hade under 
1800-talet ännu inte erövrat staden. 
Att röra sig ute på gatorna ansågs inte 
passande, särskilt inte för en kvinna 
i de högre samhällsklasserna, som då 
riskerade att etiketteras som lättfär-
dig och sedeslös, ja i det närmaste 
prostituerad. ”

EN HEDERSKULTUR kan man kan-
ske säga. Och den känner vi ju igen 
från vår tid – ”Glöm inte Pela och 
Fadime” – och från Wendelas 1800-
tal när borgerligheten chockerades 
av att hon vandrade på Skeppsbron i 

Stockholm med utslaget hår och höll 
en mansperson som hon inte var gift 
med under armen. 

Flanörernas gyllene epok i Paris 
inföll framför allt under 1800-talets 
första hälft och det är därför logiskt 
att Lena Kåreland inleder sin bok 
med Honoré de Balzac (1799–1850). 
Det är han som anses både ha skapat 
den moderna romanen och den 
alltjämt levande myten om Paris. 
”Knappt en fasad restes, knappt en 
byggnad revs utan att Balzac noterade 
det och följde förloppet”. Med Balzac 
får vi följa med till syndens och begä-
rets Paris, ”den stora skökan”. Vi får 
gå med honom till fots och inhandla 
stadens bästa kaffebönor till hans 
enorma kaffekonsumtion, den som 

i mytbildningen enligt andra källor 
ökat med kvadraten på avståndet till 
att ta till slut bli 70 koppar kaffe om 
dan. 

Balzac låter oss också möta det 
Paris som är ”den intellektuella 
världens huvudstad”, till exempel 
i ”Le Père Goriot” (Pappa Goriot) 
där unga män som söker lyckan 
i Paris till en början bosätter sig i 
Quartier Latin, studentkvarteret 
kring Sorbonne – så som de gjort 
sedan medel tiden och som många 
unga män och kvinnor gör än idag. 
Sedan rör sig de lyckosamma upp i 
samhället till finare adresser. Miljön 
markerar deras sociala status. 

Balzac var den förste litteräre 
flanören som kunde inta sin stad i 
långsam takt medan tempot hos det 
senare 1800-talets författare skulle 
komma att skruvas upp. Det berod-
de, menar Lena Kåreland, främst 
på den stora omdaningen av Paris. 
Det var Napoleon III som 1853 
gav prefekten i Seinedepartementet, 
Georges-Eugène Haussman, i upp-
drag att göra om Paris och det gjorde 
han med besked. Uppgiften var att 
förvandla en smutsig och trångbodd 
stad till en ljus och luftig och hälso-
sam världsstad. Breda boulevarder 
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skulle göra det både mer angenämt 
och snabbare att ta sig fram genom 
staden. Haussman lät riva 27 000 
av Paris 66 000 byggnader. Många 
parker anlades och blev gröna oaser. 
Gasljuset kom – 3 000 gaslyktor 
installerades på 1850-talet. Nu våga-
de människor röra sig utomhus även 
efter mörkrets inbrott.

DEN FÖRFATTARE SOM inte var 
så lycklig över denna modernisering 
var Victor Hugo (1802–1885). Han 
älskade det medeltida Paris och 
fram för allt Notre Dame som vi kan 
se av bland annat ”Ringaren i Notre 
Dame” som också blivit en film-
klassiker. ”Katedralen blir både hem 
och fädernesland”, konstaterar Lena 
Kåreland. ”Han lyckas göra staden 
Paris till ett levande väsen”. ”Les 
Misérables” är en annan klassiker 
som fortfarande är levande littera-
tur – och förstås även musikal. Dess 
mest dramatiska scener utspelas på 
Hallarnas barrikader och i under-
jordens kloaker. Hugos Paris är 
folkets och de förtrycktas stad ”som 
rymmer fattigdom och misär, strider 
och blodsutgjutelse.” 

Poeten Charles Baudelaire 
(1821–1867) är på ett annat sätt 
knuten till det dagliga livet i den 
brusande, växande staden, till ”livet 

i Paris, till gatuvimlet, kaféerna och 
vindskuporna.” En stor del av hans 
dikter tillkommer under Paris stora 
omvandling under Haussmans befäl 
och Baudelaire är en fascinerad 
betraktare: ”Mera snabbt än män-
niskohjärtat skiftar en stad och dess 
drag”. Hans relation till Paris är den 
melankoliske flanörens. Han kan inte 
tänka sig att verka någon annanstans, 
samtidigt hyser han en hatkärlek till 
”denna fördömda stad där jag lidit så 
mycket”. 

Vi som läst franska på Sorbonne 
och andra franska lärosäten har 
förstås umgåtts med Baudelaire och 
hans dikter i den berömda samling-
en ”Les Fleurs du mal” (Ondskans 
blommor). Själv kan jag fortfaran-
de recitera början på hans dikt 
”Correspondances” som hamrades 
in i oss utländska studenter den där 
våren vid Sorbonne då vi lärde oss 
vörda fransk litteratur men knappast 
kritiskt analysera den. 

Jag bläddrar vidare i Lena Kåre-
lands fascinerande analys av de nio 
författande flanörernas verk, möter 
ett Paris som snarast är en hägring 
i den uttråkade läkarfrun Emma 
Bovarys fantasi, hon som suktar i 
sin landsortshåla och går ett sorgligt 
öde till mötes (”Madame Bovary”). 
Hennes upphovsman Gustave 

Flaubert (1821–1880) uppskattade 
tvärtemot sin romangestalt avskild-
heten i byn Croisset i Normandie 
men fångar här den glittrande 
huvudstadens attraktionskraft. Själv 
kommer han också att tillbringa 
delar av året i Paris och göra succé, 
dock inte främst som Parisskildrare. 

Émile Zola (1840–1902) de 
förtrycktas och fattigas förkämpe, är 
idag kanske mest känd för sitt öppna 
brev 1898 till Frankrikes president, 
”J’accuse” (Jag anklagar), där han i 
en starkt antisemitisk tidsanda tog 
ställning för den judiske officeren 
Alfred Dreyfus. 

HAN ÄR KÄND som en viktig social-
reporter med romaner som ”Nana”, 
där han granskar prostitutionen, 
och ”Au bonheur des dames”, som 
är en gestaltning av den nya tidens 
fenomen, varuhuset. Det fiktiva 
varu huset i Zolas roman har sina 
förebilder i de två först etablerade, 
Au Bon Marché och Le Louvre.

”Det är i sin gestaltning av det 
myllrande varuhuset som Zola visar 
lejonklon”, skriver Lena Kåreland. 
Varuhuset som ”likt en levande 
organism brer ut sig mer och mer för 
att till sist som en jätte utan all barm-
härtighet sluka allt som kommer i 
dess väg.” Varuhuset som fenomen 
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Lena Kåreland: Franska flanörer. 
Författarnas Paris från Balzac till 
Modiano. Appell Förlag 2021

Bild: Illustrated Map of Paris från 
1877 (Wikimedia Commons)
Bilden på sidan 5: Gustave Caille-
botte: ”Parisgata, regnig dag” från 
1877 (Wikimedia Commons)
Bilden på sidan 7: Bokreklam (Wiki-
media Commons)

kom i grunden att förändra väst-
världens konsumtionsvanor. 

De två sista författarna i detta 
sällskap av nio, Georges Siménon 
(1903–1989) och Patrick Modiano 
(född 1945) hör vår tid till men är 
en logisk avslutning på en skildring 
av staden Paris öden. 1900-talet, 
ett sekel som i grymhet överträffar 
1800-talets upplopp, revolutioner 
och krig. En mer desillusionerad tid. 
En tid då man gärna förlorar sig i 
en deckare för att en stund glömma 
krigshot och folkförtryck.

Siménon låter oss möta sin kom-
missarie Maigret i cirka femhundra 
titlar översatta till femtiofem språk. 
När andra världskriget bröt ut var 
han den mest översatte franske för-
fattaren i världen. Ständigt återvän-
der läsarna till Maigrets favoritkrog 
Brasserie Dauphine på Ile de la Cité. 
Utsikten över Seine och Maigret 
ruvande på en mordgåta är återkom-

mande teman. Siménons människo-
skildringar och miljöbeskrivningar 
har gett honom epitetet ”det tjugon-
de århundradets Balzac”.

Nobelpristagaren Modiano 
slutligen tar oss till minnenas Paris. 
”Det Paris där jag är född och det 
Paris som jag genomströvat i mina 
romaner finns inte längre”, säger han 
i en intervju 2007. Han lyfter fram 
minnen som döljer en mörk historia, 
minnen av orostider och förföljelse. 
Romanen ”Dora Bruder” analyseras 
ingående av Lena Kåreland. Det är 
en delvis dokumentär roman om 
den judiska flickan Dora Bruder som 
försvann hemifrån under den tyska 
ockupationen 1941 och som några 
år senare mördades i Auschwitz. 
Vad hände under åren dessemellan? 
Modiano följer som en besatt i hen-
nes spår som dock mynnar ut i en 
olöst gåta, som i många av Modianos 
romaner. Människors närvaro för-
nims som en tomhet. 

Många av oss har ett eget 
Minnenas Paris dit vi återvänder 
gång på gång. Att göra det i Lena 
Kårelands sällskap är en stor upple-
velse, vare sig vi packar med boken 
på nästa Parisresa eller avnjuter 
dess informationsrika text hemma i 
läsfåtöljen. 



8

En storstad för glädje,  
sorg och hårt arbete
Wendela Hebbes första längre utlands resa 
hösten 1851 gick till Paris. Omständig-
heterna var långt ifrån idealiska.  
42 år gammal är hon gravid för fjärde  
gången, en graviditet som till varje pris 
måste hållas hemlig. Av Maria Holmerin Nord 

Redaktionsmedlem och form-
givare av WendelAvisan
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NÄR WENDELA HEBBE var ny på 
Aftonbladet 1841 skrev hon en detal-
jerad och dramatisk skildring av sin 
resa från Jönköping till Stockholm 
året innan. Den resan fick ju ett 
lyckligt slut, men jag undrar hur hon 
kände sig elva år senare på väg mot 
Tyskland och Frankrike och ett i allra 
högsta grad ovisst slut. 

Tack och lov var hon inte ensam. 
Barnets fader, Lars Johan Hierta, var 
med, liksom mellandottern Thecla 
och svågern Sven Erik Sköldberg. 
Svågern var läkare och, kan man 
anta, införstådd med förutsättningar-
na. Yngsta dottern Signe var inack-
orderad hos hans familj i Jönköping 
och äldsta dottern Fanny hos moster 
Pella i Sävsjö.

Hela sällskapet tog in på Fredrik 
och Constance Bergérons pensionat 
på Rue de 29 Juillett nr 11. Paret 
kom från Jönköping och hade ändrat 
sitt efternamn Berggren till det mer 
franskklingande Bergéron. På deras 
hotell bodde många svenskar under 
sina Parisvistelser.

Lars Johan Hierta var en van 
Parisresenär. Han hade kommit hit 
för första gången 1835 på sin första 
utlandsresa och återvände gärna, 
både på egen hand och med hus-
trun Wilhelmina. Som den nyfikna 
mångsysslare han var fanns det i 
den franska huvudstaden mycket att 
intressera sig för och inspireras av: 
Kultur, politik, samhällsutveckling, 
innovation, industrialisering… Det 
var till exempel här Michel-Eugène 
Chevreul 1818 kom på hur man 
kan separera fasta och flytande fetter 
från varandra och tog det första 
steget mot 1800-talets ljusrevolution 
genom att skapa stearinet. 

För Thecla, 16 år, måste Parisresan 
ha varit ett äventyr. Lars Johan skrev 
till Fanny att Thecla var ”snäll och 
söt och klok och snusförståndig 

såväl under resan som i Paris; tycktes 
inte förundra sig över någonting 
men hade ögonen väl öppna”. Hon 
skulle studera franska på plats under 
makarna Bergérons beskydd och 
trivdes så bra att hon stannade till 
augusti 1852.

I mars 1861 återvände Thecla till 
Paris. Hon hade slutat sin korta 
skådespelarkarriär i Stockholm, Brita 
Hebbe skriver i Wendela-biografin 
att Thecla ”är klen och hostar”. I 
Paris fanns tryggheten på makarna 
Bergérons hotell och numera också 
lillasyster Signe, i full färd med att 
försöka få ordning på sin yrkesbana 
som operasångerska. Som ett bevis 
på historiens grymma förmåga att 
upprepa sig födde här Thecla i juni 
sin och Aftonbladsredaktören August 
Sohlmans son, som hon gav namnet 
Armand.

Tre månader senare tog lungsoten 
Theclas liv. Wendela, Signe, Fanny 
och Lars Johan Hierta vakade vid 
hennes dödsbädd. Var det Fannys 
första besök i Paris, ett besök som för 
alltid skulle komma att vara sam-
mankopplat med systerns död?

Armand blev så småningom adop-
terad av makarna Bergéron, återkom 
till Sverige och hade kontakt med 
Hebbefamiljen genom livet.

”EN STOR DEL av hennes hjärta 
tillhörde alltid Paris”. Så skriver 
Inga Lewenhaupt i sin avhandling 
om Signe Hebbe. Hon var den i 
Hebbefamiljen som bodde här längst 
och som sedan aldrig riktigt släppte 
taget. 

Signe Hebbe flyttade in på 
Bergérons hotell i november 1855. 
Då var hon 18 år. Lars Johan och 
Wilhelmina Hierta hade förbundit 
sig att bekosta hennes musikaliska 
utbildning. Första året studerade hon 
som privatelev för sångprofessorn 

Jean Jacques Masset och blev sedan 
antagen vid Conservatoire Impérial 
de Musique et de Déclamation, där 
hon studerade på heltid i tre år. Det 
var ett hårt regemente med undervis-
ning sju timmar om dagen, sex dagar 
i veckan, plus förberedelser, konserter 
och teaterbesök. 

Det måste också ha varit oerhört 
stimulerande. Signes beskrivningar 
av operaföreställningar hon såg och 
teckningar från vardagslivet med de 
svenska studiekamraterna tyder på 
det. Så småningom fick hon också 
möjlighet att studera för sin stora 
idol, den italienska tragediennen 
Adelaide Ristori, som bodde en tid i 
Paris.

VID ANDRA ÅRETS pristävling på 
konservatoriet belönades Signe med 
en eftertraktad medaljplacering, 
skriver Inga Lewenhaupt: ”Signe fick 
’2nd accessit’ i ’grand opéra’ och var 
det året den högst belönade kvinnliga 
eleven i Levasseurs klass. Därmed var 
hon också den första svensk (nordisk 
person), som över huvud taget, alla 
instrumentklasser inräknade, fått 
medalj från Pariskonservatoriet”.

Besvikelsen när hon inte fick fast 
engagemang efter studierna måste ha 
varit stor. Hemma i Stockholm var 
det lika illa – där låg utlandsstudierna 
henne i fatet! Hon gjorde kortare 
gästspel på många scener runt om 
i Europa men återvände alltid till 
Paris, förmodligen i förhoppning om 
att någon gång ändå få framgång där.

Först våren 1866 fick Signe sitt 
efterlängtade Pariskontrakt. Tyvärr 
kom hennes år på Théâtre Lyrique 
att präglas av ständiga konflikter med 
kollegan/konkurrenten Christina 
Nilsson. ”De båda envisa småländ-
skorna kunde uppenbarligen inte 
dra jämt [sic!]”, konstaterar Inga 
Lewenhaupt. Deras olika styrkor på 
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scenen spelade också in. ”Christina 
Nilssons Violetta, Nattens drott-
ning, Martha och Donna Elvira hade 
uppfattats ha något säreget svenskt, 
något nytt, och man kanske väntade 
sig något liknande av hennes lands-
manninna [sic!]. Men Signe Hebbe 
spelade och sjöng franskt!”

Genom hela karriären lät Signe sy 
upp sina scenkostymer i Paris. Enligt 
Inga Lewenhaupt talade Wilhelmina 
Hierta om Signe Hebbes ”koketta 
’franska apparition’ och hennes ele-
gans” även utanför scenen och skicka-
de brevledes tips om modenyheter till 
sina döttrar.

I ”Signe Hebbes minnen” finns ett 
fint citat från Fannys son Valdemar 
Vedel:

”Naar Mormor og Moster Signe 
kom paa Besög fra Stockholm 
eller paa Hjemreise fra Paris, 
bragte de med sig til det ærbare 
Embedsmandshjem i Rosenvænget en 
fremmed Duft, der indsugedes med 
Begær av os unge: det var Parfymerna 
og Kostymerne – till ’Afrikanskan’ 
eller ’Traviata’ – det var Sangen og 
Musiken og Alle Teaterhistorierne, 
som bragte en luftning af Æventyret 
ind i Hjemmet.”

Så fortsatte Paris att utöva sitt in fly-
tande på ännu en generation. 

”PÅ DET NI der hemma måtte kunna 
säga och hafva det nöjet att visa något 
direkte kommit ifrån Paris, gudbe-
vars, så skickar jag är 4 saker: 2 par 
silkesstrumpor för dig och lilla Maria 
(väljen sjelfva) samt 2 Halsdukar för 
Fridolf och Ludvig. Hvad jag kan 
ansvara för, är, att alla 4 artiklarna 
äro i sitt slag af det allra modernaste 
och nyaste Paris har att visa: fast det 
är bara småsaker naturligtvis.” (Carl 
Jonas Love Almqvist i brev till sin 
hustru Maria 1840)



11

”MAN GÖR I vårt land allehanda 
för kommunikation sjöarna emellan; 
för kommunikation mellan tankar 
och känslor ha vi tyvärr ingen Göta 
Kanal”. 

Så skrev Esaias Tegnér i ett brev 
till Martina von Schwerin 1820. Jag 
tänker ofta på det tidiga 1800-talet 
som en IT-revolutionens tid – tryck-
pressar, dagstidningar, bokutgivning, 
postgång och telegrafi – men det är 
lika mycket en tid där de världsliga 
kommuniktionerna förändras och 
förbättras.

Göta kanals västra linje firar till 
exempel 200-årsjubileum i år. Hela 
sträckningen stod klar 1832 och band 
samman Sveriges östkust och västkust.

Även den europeiska kontinenten 
kom närmare. I början av 1840-
talet öppnade ångbåtslinjen mellan 
Stockholm och Travemünde, trafi-
kerad av ångskonerterna Svithiod 
och Gauthiod med en tur i veckan 
i vardera riktningen. Resrutten 
var Stockholm–Kalmar–Ystad–
Travemünde–Lübeck och resan tog 
bara 45 timmar, en oändlig skillnad 
mot att skumpa fram till lands i dili-
gens på dåliga vägar. 

Stockholms ångfartygshamn låg på 
den tiden på Riddarholmen mitt i 
Stockholm. 

”Sedan jag, med min näsduk, 
vinkat ett sista afsked åt mina, på 
stranden qvarstående vänner, egna-
des hela min uppmärksamhet åt vår 
sköna hufvudstad, som sedd från 
saltsjösidan erbjuder ögat en verkligt 
storartad tafla och öfvertygad om att 
ingenstädes i utlandet få se någon vue 
som dermed kunde jemföras, lemna-
de jag ogerna den svenska jorden.”

Så skrev Augusta Söderholm, född 
1827, i sin resejournal 1847. Även 
hon var på väg ut på sitt livs första 
utlandsresa, som skulle ta henne till 
bland annat Berlin, Dresden, Leipzig 
och Prag:

”Det är en obehaglig känsla att se 
fäderneslandets kuster allt mer och 
mer försvinna och slutligen vara 
omgifven af ett omätligt, ofta ganska 
ovänligt haf, hvars slut man ej kan se. 
Jag vet ej huru andra erfara det, men 
då jag såg den svenska kusten sjunka 
ned i hafvet, hade jag önskat mig 
vingar för att flyga tillbaka mot det 
kära hemmet.”

Maria Holmerin Nord

Källor:
Hildur Dixelius-Brettner: Signe Hebbes  
minnen (samlade och efter muntlig 
berättelse nedskrivna av). Åhlén och 
Åkerlunds förlag 1919

Brita Hebbe: Wendela – en modern 
1800-tals kvinna. Natur och kultur 1974

Inga Lewenhaupt: Signe Hebbe 
(1837–1925) – skådespelerska, oper-
asångerska, pedagog. Institutionen för 
film- och teatervetenskap, Stockholm, 
1988

Kerstin Melin: Augustas resa – på 
resa genom 1800-talets Europa i vår 
farmors mormors fotspår. Formelin 
förlag 2020

Bild sidan 7: Camille Pisarro: le Pont 
Neuf från 1902 (Wikimedia Commons)
Bilder sidan 10: Christina Nilsson 
fotograferad av den berömde Paris-
fotografen Nadar (Wikimedia Com-
mons) och Signe Hebbe (Okänd foto-
graf, Vänersborgs museum/Digitalt 
museum)
Bild sidan 11: Riddarholmskajen och 
Södermalm i Stockholm (Okänd fo-
tograf, Sjöhistoriska museet/Digitalt 
museum

Nya vägar ut i världen
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DÄRMED SÄLLADE HON sig till 
den betydande gruppen nordiska 
konstnärer som sedan årtionden hade 
sökt sig till den franska huvudstaden 
för att dyka in i dess intensiva konst- 
och kulturliv. Där fanns (och finns) 
bildkonst och skulpturer i överflöd 
att begrunda, skolor att läsa vidare 
i och ett livaktigt umgänge konst-
närer emellan. I Paris fanns redan 
hennes (svenske) fästman, också han 
konststuderande.

Mollie och hennes fästman levde 
fattigt, berättar Faustman i sin 
me moar bok ”Då”. Den första vintern 
frös de sig igenom och fick värma 
sig på kaféer eller på Louvren. De 
tampades med vägglöss, kackerlackor 
och råttor. Periodvis hade de inte ens 
pengar till mat och svälten slet på 
dem.

Allra värst var dock att pengarna 
inte räckte till den mest nödvändiga 
utgiften, färgen, suckar hon i boken.

Trots svårigheterna trivdes Mollie 
Faustman. Hon älskade Paris från 
första stund. Skriver hänfört om sitt 
första möte med Eiffeltornet. Om 
kvarteren i Montparnasse som blev 
hennes egen småstad i den stora 
staden. Om myllret av människor. 
Om gatusångare och akrobater, billiga 
matställen och loppmarknaden vid 
Clignancourt. 

Efter det första slitsamma året i 
Paris fortsatte hon att söka sig dit så 

ofta och länge hon bara kunde. Till 
skillnad från fästmannen som mindes 
Paristiden med en rysning och aldrig 
mer ville tillbaka. Så hon for iväg på 
egen hand, delade husrum och ateljé 
med likasinnade kvinnor och hittade 
nya utbildningar att gå. 

1910 gifte hon sig med fästmannen 
Gösta Törneqvist. Då upptäckte hon 
att Matisse hade en egen konstskola 
i Paris. Oemotståndligt! En månad 
efter bröllopet övergav hon maken 
och kastade sig i väg till den franska 
huvudstaden igen. Möjligen inte så 
bra för äktenskapet (som varade i fem 
år) men säkert till nytta för hennes 
konstnärliga växt.

Mollie Faustman var verkligen inte 
ensam i denna längtan till den franska 
huvudstaden. Under andra halvan 
av 1800-talet hade Paris utvecklats 
till den verkliga magneten för konst-
skapare från många länder i världen. 
Alltså även för svenskar. 

Efter krig och uppror under 
1800-talets första hälft genomgick 
den franska huvudstaden stora för-
ändringar. Där byggdes stora boule-
varder, varuhus kom till liksom kaféer 
i mängder och många vaudevilleteat-
rar. Människor från alla håll sökte sig 
till Paris som blev en kosmopolitisk 
brännpunkt.

Inte underligt då att också konst-
livet blomstrade. För de som sökte 
historisk kunskap fanns redan 

Louvren med verk från forntid och 
framåt. Den välkända franska konst-
akademin hette École des Beaux Arts 
och dit sökte sig många som gått 
igenom den svenska Konstakademien. 
Dock länge bara manliga konststu-
denter – det dröjde till 1896 innan 
skolan accepterade kvinnliga elever. 

Men det gick utmärkt att hitta kun-
skap på annat håll. Man kunde vara 
privatelev hos en etablerad konstnär 
eller besöka någon av de många priva-
ta konstskolorna som också fanns och 
som faktiskt hade klasser för kvinnor.

ATT VARA SÅ här långt hemifrån 
innebar en frigörelse på många plan, 
det gällde för både män och kvinnor. 
Konsteleverna vidgade sina vyer och 
hämtade nya impulser. De kvinnliga 
eleverna slapp därtill undan de krav 
som flera hade på sig hemma, att 
vara i första hand ”kvinnor”, det vill 
säga att de främst skulle spela den 
husliga rollen och först därefter hålla 
på med sitt ”hobbymålande”. I Paris 
kunde de leva ett friare liv, gå på 
krogen och umgås med sina likar utan 
övervakning.

Bland de manliga konst eleverna 
fanns vid den här tiden, 1880-
talet, ett stort missnöje med 

Av Karin Månsson 
Journalist och medlem av  
WendelAvisans redaktion

Hösten 1908 satte sig 25-åriga  
Mollie Faustman på tåget till Paris.  
Hon åkte tredje klass och sittvagn,  
medförde ett smörgåspaket och  
höga förväntningar. 

Leva i frihet eller dö
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Konstakademien. Det ältade de på 
gott avstånd från Stockholm. De 
argaste gick in med en protestskrivelse 
(1885) där de krävde modernisering 
av utbildning och utställningsverk-
samhet. Denna rörelse kallades 
”Opponenterna”. Bland dem märks 
Ernst Josephson, Carl Larsson, 
Richard Bergh och Georg Pauli.

Kvinnorna hade delvis andra 
problem. För dem handlade det om 
att utvecklas som konstnärer och att 
kunna överleva på sin konst. Deras 
måleri, skulptur eller tecknande sågs 
med andra ögon än männens – alla 
kritiker var män – och det var näst 
intill omöjligt för dem att få tillgång 
till de stipendier som fanns eller 
avsättning för sina verk.

Ändå fortsatte de. Man uppskat-
tar att det fanns minst 50 kvinnliga 
konstnärer som studerade i Paris på 
1880-talet. Många av dem har med 
tiden, ibland efter väldigt många år, 
blivit kända och erkända, till exempel 
Jenny Nyström, Hanna Pauli, Julia 
Beck, Eva Bonnier och Karin Larsson.

Mollie Faustman tillhör en yngre 
generation. När hon kom till Paris 
hade Eiffeltornet funnits i mer än 
tjugo år. Det var självklart att hon 
skulle gå på École des Beaux Arts.

MEN EN STOR likhet fanns ännu: 
motståndet mot kvinnor som konst-
närer. Hon mötte det från kritiker 
och hon kom att utveckla sina verk-
samheter till att skriva böcker och 
även verka som journalist. Kanske 
gjorde hon allt av lust men säkert 
också för att överleva. Själv beskrev 
hon sig som i första hand konstnär.

Som så många kvinnliga konst-
närer valde hon gärna motiv i sin 
närhet, det vill säga barn. Hon 
gjorde också barnböcker.

Livet igenom arbetade hon för 
kvinnors rätt att verka i konsten och 
i samhället. ”Vivre libre ou mourir” 
(ungefär ”leva i frihet eller dö”) som 
det stod på en porslinspyts hon 
inhandlade i Paris. Just så kom hon 
att leva, i frihet. 

Fotografi från en av 1890-talets 
privata målarskolor, förmodligen 
Académie Colarossi i Montparnasse. 
Två av konstnärerna på bilden är 
Jelka Rosen och Ida Gerhardi från 
Tyskland. Bild: Wikimedia Commons

Mollie Faustman var Wendela Hebbes 
och Lars Johan Hiertas barnbarn. 
Läs mer om henne på föreningens 
webbplats: wendela.se/?page_id=99. 
Där finns bland annat katalogen från 
utställningen i Wendela Hebbes hus 
2005.
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DET VAR I september 1968. Peter 
hade tagit studenten samma vår, vi 
andra hade två läsår kvar.

Peter kom inte hem till Södertälje 
förrän sommaren därpå, för att sedan 
åka ner en vända till nästa år. Jag 
frågade aldrig vad han gjorde i Paris. 
Ville inte höra om djupsinniga samtal 
på barerna, om rödvinet som flödade 
och om alla sofistikerade fransyskor 
han mötte.  Bättre att låtsas som 
ingenting. 

När jag nu drygt 50 år senare till 
sist ställer frågan – ”vad hade du för 
dig därnere” – så blir mina fantas-
ier i stort sett bekräftade när Peter 
börjar berätta. Den fest för livet som 
Hemingway beskrivit och som vi alla 
hade läst om, den pågick fortfarande i 
slutet av 1960-talet.

Peter fick, som sig bör, snabbt tag 
i ett vindsrum nära Montmartre, det 
var visserligen stundtals fruktansvärt 
kallt och det var förbjudet att använ-
da ett eget element. Han skrev in sig 
på Sorbonne för att läsa franska, den 
lindrigaste kursen, två timmar varan-
nan dag. Snart hade han lärt känna en 
massa människor. 

– Länge, länge har jag tänkt på den 
här tiden som den lyckligaste i mitt 

liv. Att ta dagen som den kommer är 
en klyscha, men jag gjorde verkligen 
det. Jag köpte camembert och en 
baguette till frukost, kokade te på 
spritköket och sedan drev man iväg 
och träffade alla människor. Vi var ett 
gäng som flöt omkring och träffades 
på barerna, satt och pratade. 

Vad pratade ni om?
– Vet inte, om livet antar jag. Vi 

var alla i ungefär samma ålder, några 
pluggade, några höll på med musik, 
de flesta var amerikaner.

Under sommaren efter studentexa-
men hade Peter jobbat som nattpor-
tier på Esso Motor Hotell mittemot 
Scanias chassiport. Han hade fått ihop 
en reskassa på 2 000 kronor som han 
trodde skulle räcka i ett år, han hade 
föresatt sig att spendera högst sex fran-
cs om dagen förutom rumshyran.

Det gick förstås inte. Räddningen 
blev Jean-Jacques som först tillverkade 
egna vykort som Peter sålde, för att 
sedan övergå till att hamra smycken 
av nysilver – ringar, armband och 
halsband.

Peter sålde dem på Boulevard des 
Italiens nära Operan. 

VOILÀ! DET BLEV en succé eftersom 
Jean–Jacques var först i Paris med att 
lansera sina smycken på gatan. 

– Jag fick 50 procent av det jag 
sålde och kunde få ihop mellan 150 
och 300 francs på en eftermiddag. 
Om man betänker att jag hade en 
månadshyra på 150 francs för rum-
met så var det grova pengar. Jag kom 
på grön kvist och blev vidlyftigare i 
mina vanor, berättar Peter.

Fast han hade inte tagit sig till Paris 
för att arbeta som gatuförsäljare.

– Jag åkte ner för att jag ville bli 
författare, säger Peter.

Som 17-åring hade han fått två 
dikter publicerade på den ungdoms-

När dammolnet lagt sig och den röda  
Folka-bubblan hade försvunnit ut på  
Erik Dahlbergs väg stod vi kvar på Rosen-
borgsgymnasiets rökruta och kände oss 
gråa och trista. Vår kompis Peter Nilsson 
hade kört upp på skolgården, sladdat,  
vevat upp vindrutan, flinat retfullt och 
sagt ”mors, nu drar jag till Paris”.

Av Jan Lewenhagen 
Journalist och styrelseledamot  
i Wendelas Vänner

Från 1960-talets Paris
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sida som ”Tidningen Vi” hade, det 
sporrade (se nästa sida). 

– Fast i Paris blev det inte så mycket 
skrivet efter ett tag, det blev bara ett 
par dikter. Jag kom fram till att jag 
var för ung, jag hade inget att säga om 
världen.

Skrivandet fick vänta. Peter kom 
tillbaka till Södertälje 1970, han 
flyttade så småningom till Göteborg. 
38 år efter hemkomsten debuterade 
han med diktsamlingen ”Jotack”, fem 
år senare följde novellsamlingen ”En 

kittling någonstans långt inne vid 
levern”. 

En ny novellsamling är på gång 
och i höst åker den numera 72-årige 
författaren ner till Paris för att känna 
efter om det går att skriva om hans 
ungdomsår i staden.

REBECKA KÄRDE är frilansande 
litteraturkritiker på Dagens Nyheter 
och 40 år yngre än Peter Nilsson. För 
henne var Paris inget alternativ när 
Södermalm började bli trångt.

– Jag älskar Paris, fast när jag var 
runt 20 kändes det otänkbart att bo 
där, med en studentekonomi kunde 
man inte ens fantisera om det. Som 
stad ”att söka lyckan i” är Paris helt 
dött.

Det blev Berlin för Rebecka Kärde, 
som för så många andra unga svensk-
ar. Först gången hon besökte staden 
2012 var det av en slump, hon skulle 
egentligen till Montreal. Tre år senare 
flyttade hon till Berlin och kom att 
stanna där fram till hösten 2021.

I dag bor Rebecka Kärde i universi-
tetsstaden Heidelberg, hon ska ta en 
master i grekiska och latin.

– Det var lite av en chock. Jag insåg 
att jag flyttade till Tyskland för första 
gången, Berlin är ju inte Tyskland.

Efter murens fall började Berlin dra 
till sig unga människor från hela värl-
den eftersom det var så lätt att hitta 
någonstans att bo, hyrorna var dessut-
om låga, och det vimlade av nedlagda 
fabrikslokaler som lämpade sig som 
konstnärsateljéer eller musikstudios.

Rebecka Kärde jämför med Stock-
holm, staden hon växte upp i.

– Det är en enorm skillnad. Berlin 
är förstås mycket större, mer opreten-
tiöst, mer folk i omlopp, internatio-
nellare, en väldigt livaktig under-
groundscen samtidigt som de stora 
institutionerna är otroligt bra.

till 2010-talets Berlin

Ändå – efter ett tag fick det räcka.
– Jag började störa mig på att 

Berlin är så jävla avslappnat, irritera-
de mig på folk som satt och drack öl 
på tunnelbanan eller på alla dem som 
jobbade ”lite löst” med konst. Kan 
man inte gå upp på morgonen? Var 
är piskan!

Därav flytten till Heidelberg.
Paris och Berlin förekommer i två 

uppmärksammade debutromaner 
de senaste åren. I Lydia Sandgrens 
August-vinnande ”Samlade verk” 
åker hennes huvudpersoner, konst-
nären och den blivande förläggaren, 
till Paris och lever ungefär samma 
liv som Peter Nilsson gjorde. Typiskt 
nog är det 1980-tal då.

Johanna Hedmans ”Trion” kom i 
fjol och utspelar sig i samtiden och 
en av de tre huvudpersonerna rumlar 
runt i Berlin, fast bara under en kort 
period.

– Jag saknar den stora svenska 
Berlin-romanen, jag kommer inte 
på någon. Någon som är född runt 
1990 borde skriva romanen om 
Berlin, säger Rebecka Kärde.

Du kanske?
– Nej, det skulle bli så fånigt, jag 

hoppas att någon annan gör det.

Peter Nilsson i dag (ovan) och  
Rebecka Kärde (nedan ).
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Emil Persson
En av de dikter som Peter Nilsson 
fick publicerad i ”Tidningen Vi” 
1967, 17 år gammal:

År 1894 
föddes 
Emil Persson. 
Hans föräldrar uppfostrade honom 
till att bli en 
rättskaffens 
och bra 
karl. 
Efter att ha gått ut  
folkskolan 
lärde han sig 
till 
svarvare. 
Vid fyllda 
25 år 
gifte han sig 
med 
Anna. 
Anna blev hans 
trogna 
följeslagerska 
genom 
åren 
tills hon  
dog 
våren 1964. 
Då hade 
Emil Persson 
redan dragit sig tillbaka  
från 
yrkeslivet. 
Han  
bor numera i 
ett rum 
och 
kök 
och kvitterar 
var månad ut sin 
ATP.

”KVINNAN HAR RÄTT att besti-
ga schavotten; hon måste också ha 
rätt att bestiga talarstolen!” Så lyder 
artikel tio i den franska författaren 
och feministen Olympe de Gouges 
mest kända verk, ”Deklarationen 
om kvinnans och medborgarinnans 
rättigheter” från 1789. Rätten att 
bestiga talarstolen tog hon sig. Tyvärr 
skulle hon också bli offer för den 
förstnämnda rättigheten och avrätta-
des under jakobinernas skräckvälde 
1793 vid 45 års ålder. 

Om hennes fascinerande karriär 
som selfmade woman – hon blev 
politiker, författare, feminist, revo-
lutionär (men inte tillräckligt för att 
undgå schavotten) – kan man läsa i 
en strålande intressant och välskriven 
bok av Anna Laestadius Larsson, 
”Dessa djäfla kvinnor” utgiven i mars 
i år. Där får vi följa tre 1700-tals-
feministers öden – Hedvig Charlotta 
Nordenflycht, Mary Wollstonecraft 
och Olympe de Gouges. 

Olympe de Gouges (1748–1793), 
som sett fram mot en fredlig revo-
lution, var en av de få som vågade 
protestera mot terrorn och massakrer-
nas meningslösa grymhet innan hon 
själv blev offer för den. 

Agitatorerna bakom upploppen 
hade, menade hon, på jakt efter egen 
makt förvandlat vanliga människor 
till brottslingar: ”tusentals medbor-
gares halsar skars ostraffat av, många 
kan ha varit skyldiga, det måste vi 
hoppas, men Medborgare, är en 

”Darra, moderna 
tyranner!”

människas liv så lite värt i mänsklig-
hetens ögon att det inte ens förtjänar 
undersökas varför hon berövas det?”

Snart var det hennes tur att arres-
teras. Från fängelset dit Olympe de 
Gouges förts lyckades hon smuggla 
ut en skrift där hon beskriver de 
förfärliga förhållandena. Den publi-
cerades och hyllades i ”Thermomètre 
du jour” och slutade: ”Darra, moder-
na tyranner! Min röst ska höras från 
djupet av min grav!” 

Nog tänker man på 2020-talets 
”moderna tyranner” när man läser 
hennes varning! 

Ami Lönnroth

Anna Laestadius Larsson: Dessa djäfla 
kvinnor. Berättelsen om de första  
feministerna. Piratförlaget 2022

”Gamla städer är förunderliga. Män-
niskor rotar sig samman, arbetar, 
äls kar, skrattar och gråter en tid i 
den här staden som de kallar Paris. 
Så småningom dör de, och på deras 
gator går andra människor som arbe-
tar och älskar och skrattar och gråter 
och snart är borta. Men lämnar de 
inte något efter sej? Lämnar de inte 

alla något efter sej av sin lycka och sin 
smärta, sin lust, sina tankar, sin sorg 
och sin längtan, sitt hat, sin fruktan, 
och är det inte det jag känner, när 
jag går omkring i deras stad? Mumlar 
inte själva gatstenarna en tyst liten 
berättelse om dem som levde här 
förut?” (Astrid Lindgren: Kati i Paris 
från 1954) 
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Berit Olsson 1943–2022

HON KOM SOM en virvelvind och 
rörde om i vår gamla styrelse. Full 
med idéer, kraftfull, krävande, hand-
lingsberedd. En mer levande männ-
iska än Berit Olsson kan man inte 
tänka sig. Därför var chocken desto 
större när vi bara någon dag efter 
det senaste mötet fick veta att Berit 
avlidit efter ett kort och obarmhärtigt 
sjukdomsförlopp vars allvar vi inte 
förstått.

Det har gått mindre än ett år sen 
Berit valdes in i vår styrelse och 
många av oss hade hoppats att Berit 
skulle bli vår nya ordförande vid 
årsmötet nu i april. Men ödet ville 
annorlunda. Under sin korta tid i sty-
relsen hann hon få igång flera viktiga 
projekt och var en drivande kraft i 

den framtidsgrupp som vi tillsatte så 
sent som i januari. 

Vid Framtidsgruppens avslutande 
möte hemma hos Berit i Östertälje 
bara någon dag före hennes bort-
gång, var hon visserligen märkt 
av sjukdom men deltog livfullt i 
samtalet, rättfram och distinkt som 
alltid. Det vackra vårljuset strilade in 
genom fönstret, samtalet var fyllt av 
hopp och rapporten om framtiden i 
Wendela Hebbes Hus och vår fören-
ing var färdigformulerad när deltagar-
na bar ut kaffekopparna i köket och 
sade hej och tack. Ingen kunde tro att 
det var för gott. 

Flera av Berits initiativ har etable-
rats under året, bland annat Wendelas 
Salong där Södertäljes kulturnätverk 

fått nytt liv efter skuggtillvaron 
under pandemin. Hon verkade för 
att Marenplan skulle bli stadens 
Kulturtorg där Oktoberteatern, 
Södertälje Teateramatörer, Konst-
närskretsen och Wendela Hebbes 
Hus skulle få ange tonen snarare än 
ett mastodonthotell. 

Berit, som också var verksam i 
andra sammanhang i kommunen, 
bland annat som ordförande i SPF 
Östertälje, sörjs närmast av sina två 
barn och tolv barnbarn. Våra tankar 
går till dem. Sorgligt tomt blir det 
efter henne! 

För styrelsen och Framtidsgruppen  
i Wendelas Vänner 

Ami Lönnroth, Jan Lewenhagen  
och Stefan Sundblad 
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En blommande och 
väldoftande oas 

VI RESER TILLBAKA i tiden till 
1862. På julafton det året skriver 
Wendela Hebbe, tidigare anställd 
på Aftonbladet, till sin vän Harald 
Wieselgren och berättar om den 
storslagna gåva hon fått av sin före 
detta arbetsgivare, Lars Johan Hierta; 
”Sommaren tänker jag vara i Sverige, 
nära Södertelje”. Det är ingen tillfäl-
lighet att hon påpekar att hon tänker 
vara i Sverige. Hennes dotter Signe 
är i full fart med sin operakarriär 
och reser runt till olika operascener 
i Europa med mamma Wendela 
som följeslagare. Med på resorna är 
också Wendelas utom äktenskaplige 
son Edvard, som Hierta är pappa 
till. Pojken, som snart ska fylla 
elva år och som bott ömsom hos 
Hiertafamiljen, ömsom hos Wendela 
med döttrar, behöver en fast förank-
ring i tillvaron. Så tror vi att Hierta 
tänkte när han genom bulvan (ton-
sättaren Isidor Dannström) köpte in 
fastigheten vid Snäckviken i Mälaren. 

Så här skriver Lars Hierta den 3 
april 1863 till Fanny, Wendelas älds-
ta dotter, gift i Danmark: 

”Jag hoppas att det skall behaga 

Hebbevillan heter den bland Söder-
täljebor, Wendela Hebbes Hus säger 
vi i föreningen Wendelas Vänner. 
Hur många minns idag var den ur-
sprungligen låg? Och vet vilka som 
bodde där en gång i tiden?

dem och att de skola trifvas der, ty 
det är ett ganska kostsamt sommar-
nöje, men Wendla har så mycket 
längtat efter att få ett eget ställe, och 
nu ett par år slitit så mycket, att hon 
väl kan förtjena att njuta så mycket 
trefnad på landet som är möjligt 
med hennes oroliga själ, som väl 
aldrig slår sig till lugn så länge Signe 
är ute i verlden och på den slippriga 
konstnärstiljan.”  

I augusti 1865, när Wendela med 
familj bor i Snäckviken för tredje 
sommaren skriver Hierta i ett brev 
till Fanny att han träffat Wendela 
”frisk och dugtig och vid rigtigt 
godt hull och serdeles nöjd med sitt 
Sanssouci.” (Sanssouci var Fredrik 
den stores sommarpalats i Potsdam 
nära Berlin). 

Med sin ”sällsynt goda smak” har 
hon ytterligare förskönat sitt som-
marställe, trädgården har blivit utvid-
gad, huset har försetts med balkong 
som vetter åt gårdssidan som ”ligger 
midt i en stor blomsterparterr av 
rosor, nejlikor, lövkojor och ymnigt 
med doftande reseda.” 

Blommor, träd och buskar tycks 

ivrigt ha planterats de första åren, det 
konstaterar Inga Lewenhaupt som 
läst brev och dokument från den 
tiden. Förmodligen hade Wendela 
hjälp av arbetskarlen Nilsson med 
att röja ny mark för att anlägga en 
nyttoträdgård där det mesta tycks 
ha odlats. Det väckte dock ett visst 
uppseende när fru Hebbe själv sålde 
på torget. Det pågick åtminstone till 
1875 då Wendelas reumatism hade 
gjort henne rätt orörlig. 

VARJE ÅR FIRADES Wendelas 
födelsedag den 8 september på 
Snäckviken. Då smyckades bord 
och brickor med långa rankor av 
linnéa, Smålands blomma som 
också var Wendelas älsklingsblom-
ma. Den växte rikligt i skogen runt 
Snäckviken. Det finns fina vittnes-
mål om utomhustillvaron kring 
Snäckviken, däremot knappt något 
om hur huset var inrett.  

Hur grannarna till Wendela 
och Signe upplevde somrarna på 
Snäckviken har Nils Linder forskat i 

Av Ami Lönnroth 
Journalist och författare 
Ordförande Wendelas Vänner
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och skrivit om. Bland annat citerar 
han en släkting i tidigare generation, 
Ewa Stenqvist, som växte upp i ett 
hus inte långt från Snäckviken: 

”Vid Snäckviken där Hebbes 
bodde var vi ofta. Det var det roligas-
te vi visste att få gå dit, men vi fick 
turas om för vi var så många. Man 
kom aldrig olägligt. Vi företog nästan 
alltid promenader i omgivningarna 
med Signe, plockade linnéa, pyroler 
och nattvioler, som är så härliga och 
välluktande blomster.” Så berättar 
hon hur fru Hebbe lärde flickorna 
att göra pärlor av rosor som växte i 
mängd:  

”Man plockar av bladen av rosor-
na, stöter dem i en mortel av järn 
för att de ska bli svarta. Man spä-
der med rosenvatten. När rosorna 

är så välstötta att de bildar en deg 
formas de i en storlek man vill. De 
lägges att torka. När de är halv torra 
sticker man hål i pärlan med en 
strumpsticka. Man kan också med 
strumpstickan göra ränder utanpå 
pärlan. Pärlan får ytterligare torka, 
varefter de uppträdas till halsband.” 

Synd på så vackra rosor, kan man 
kanske tycka. Men det fanns att ta 
av; blomsterprakten tycks ha varit 
bedövande vacker och väldoftan-
de på Wendelas och Signes tid vid 
denna vik av Mälaren. Det var innan 
industrins krassa intressen tog över. 
Redan 1910 när Signe Hebbe en 
period var bosatt på Högbergsgatan 
1 i Södertälje, över tjugo år efter att 
hon och mamma Wendela flyttat 
därifrån, skriver hon i ett sorgset 

brev att hon inte mer ville återse 
Snäckviken eftersom det nu var 
”alldeles sköfladt”. 

Inga Lewenhaupt kommenterar: 
”Troligen menade hon huvudsak-
ligen trädgården och och skogen 
omkring – det som varit Wendelas 
verkliga hjärteangelägenhet. ”

Sen låg huset kvar och sörjde sin 
trädgård i ytterligare 75 år innan det 
lämnade sina omgivningar och med 
många goda krafters hjälp slog rot 
intill Slussen vid Södertälje kanal 
där Wendelas Vänner nu driver det 
som museum och kulturhus sen 
snart ett kvartssekel. 

Nu hoppas vi på en kommande 
upprustning av rabatter och plante-
ringar. Den som vill får gärna satsa 
en slant i vår trädgårdsfond. Swisha 
till 123 006 8593 så blir Wendela 
glad! 

Källor
WendelAvisan 1 1997: Inga Lewen-
haupts artikel
WendelAvisan 39 2008 Nils Linders 
artikel
Lars John Hiertas brevväxling med 
Fanny Vedel f. Hebbe, Stiftelsen Lars 
Hiertas Minne.

En täppa för egen odling var  
viktig även för stadsbor i mitten  
av 1800-talet. På bilden boktryckar-
bostadens gård på Skansen.



POSTTIDNING B
Wendelas Vänner 
c/o Lönnroth Mattsson 
Badhusgatan 8C 
151 73 Södertälje

Från hösten 2022 kommer våra kulturprogram att aviseras 
främst på hemsidan och via medlemsbrev till dem vi har 
mejladresser till. Vi uppmanar alla medlemmar att meddela 
sina mejladresser till vår nya mejladress  
wendelahebbeshus@gmail.co
Vi samarbetar med ABF Södertälje–Nykvarn om alla våra 
program.

PROGRAM
April–september 2022

MEDLEMSSTATUS
När betalade du senast din medlemsavgift? Se siffran 
under din adress på kuvertet. Glöm inte att ange namn när 
du betalar – vi har några oidentifierade inbetalningar. 
23: Du har betalat medlemsavgift för nästkommande år.
22: Du har betalat för i år.
21: Du har betalt till och med förra året. Vi ser fram mot din 
avgift. Annars stryks du ur registret.
66: Du är ständig medlem.
99: Gåvomedlemskap på ett år, varefter det stryks ur  
registret.

ÅRSMÖTE OCH KULTURPROGRAM 
Onsdag 27 april kl. 18.00 i Wendela Hebbes hus, 
Vettersgatan 4, Södertälje
Dagordning och årsredovisning finns att hämta på den 
medlemsinterna delen av vår hemsida www.wendela.se.  
För att få lösenordet mejla wendelahebbeshus@gmail.com 
eller skicka sms till vår sekreterare 076-855 40 68.

Programinfo se särskild ruta. Fri entré.

VÅR LÄNGTANS PARIS
Söndag 15 maj kl. 17.00 (Obs!) i Wendela Hebbes 
hus, Vettersgatan 4, Södertälje
Vi presenterar temat för vårnumret, lyssnar på Lena 
Kåreland, författare till nyutkomna ”Franska flanö-
rer” och ”Jordens salt”, hennes tidigare utgivna 
Mollie Faustmanbiografi. Vi avslutar med en måltid. 
Bokförsäljning.

Kostnad för programmet, ett ex av tidningen samt 
ostbricka med två glas vin 325 kronor. 

Enbart förbetalda anmälningar via Swish 123 006 8593 
eller bg 362-0879. Glöm inte namnet! Max 25 personer.

WENDELAPRISUTDELNING
Söndag 18 september kl. 15.00–17.00 i Wendela 
Hebbes hus, Vettersgatan 4, Södertälje
Wendelapriset för bästa skrivna socialreportage delas ut 
för femtonde året. Ett samarbete med medieinstitutet 
Fojo. Lilla Wendelapriset, en novelltävling för ungdomar 
i samarbete med Länstidningen, presenterar årets vinna-
re. Fri entré.


