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Inledning

Vänskap, å andra sidan, tjänar en hel mängd skilda syfte på en och samma gång.

Åt vilket håll du än vänder dig förblir den din.

Ingen mur kan stänga den ute.

Den kan aldrig komma olägligt, den kan aldrig vara i vägen.

Vi behöver vänskap hela tiden, precis lika mycket som vi behöver de allom bekanta

grundläggande nödvändigheterna liv, eld och vatten.1

Cicero (106-43 f.Kr.)

Det existentiella i människans liv är något som tar större och större plats i den historiska

forskningen, ett område där det finns mycket mark som ännu ligger outforskad. Inom det

historiska området har inte forskning kring vänskap tagit någon större plats, medans det i

etnologiska, sociala, antropologiska och psykologiska studier tas upp en hel del om

vänskapens plats, betydelse och verkningar i det mänskliga livet. Jag menar att det

existentiella i livet påverkar och påverkas av det som sker i historien, att tidens anda speglas

även inom vänskapen. Ett historiskt nedslag för att utröna hur vänskapen såg ut vid en viss

tidpunkt är basen i min studie. På detta vis kan jag sätta tidigare forskning, både historisk och

annan, i ett sammanhängande perspektiv. Detta möjliggör reflektioner om vänskapens

förändringar och/eller likheter då min studie ställs i relation till vad som tidigare sagts om

vänskapsförhållanden, både förr och nu.

Inom det existentiella området tror jag möjligheterna finns för att skapa ett större

intresse och en förståelse för förr och nu, alltså historia. En nog så vikig del för historikern att

verka för. Vänskap är något vi alla kan relatera till, vare sig vi levde för länge sedan eller

lever nu, när människor själva kan relatera till saker tror jag att de lättare berörs och tar till sig

av information, därför är existentiella frågor, som till exempel vänskapsrelationer, enligt mig

ett viktigt och spännande område.

1 Exley (red.) 1994
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Bakgrund

Slutet av 1800-talet var en brytningstid, både i Sverige och i andra västländer. Ståndsamhället

började falla samman och ett klassamhälle växer fram. De vetenskapliga tankarna knuffar mer

och mer undan den kristna världsbilden. Industrialiseringen ledde till urbanisering och allt fler

människor flyttade till städer och fabrikssamhällen. Jordbruket var inte folkets huvudsakliga

överlevnadsnäring längre. Utbildning blir viktigare och även kvinnor ges möjlighet till högre

studier, men det var ännu ingen vanlig företeelse. Det svenska samhället politiseras allt mer

och olika ideologier växer fram. Politiska rörelser växer sig starkare, livsstil och värderingar

hos människorna börjar ändras.

Brevsamlingen som är utgångspunkten i min studie har sitt ursprung i 1800-talets

sista decennier. Breven är skrivna av kvinnor till en kvinnlig vän under en period då

kvinnorna allt mer började ta plats i samhället. Genom industrialiseringen kommer fler

kvinnor ut i arbete utanför hemmet, de borgerliga kvinnornas engagemang inom sociala

inrättningar och de allt mer förkommande föreningarna och frikyrkorna märks allt mer. Från

och med 1863 blev ogift kvinna över 25 år myndig, 1874 fick gifta kvinnor förvalta sin egen

inkomst och 1884 fick ogifta kvinnor samma myndighetsålder som mannen, några

förhållanden som också förändrade kvinnors situation. Under denna tid skulle jag vilja påstå

att kvinnan och det kvinnliga börjar synliggöras, så också den kvinnliga vänskapen. Under

denna brytningstid skrevs de brev som används i min undersökning. Trots att min studie

handlar om hur kvinnornas vänskap gav sig uttryck, går det inte att bortse ifrån den värld de

levde i och hur den påverkade Olga Borg och hennes vänner. (Läs mer om Olga Borg i

kapitlet om källor, sid 6)
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Syfte och frågeställningar

Utifrån brev skrivna till Olga, från hennes vänner är mitt syfte att göra en analys av deras

vänskap under 1800-talets senare delar. Jag betraktar vänskap som ett generellt begrepp och i

min analys kommer jag inte värdera deras vänskap. Begreppet i detta fall blir utav att de

själva kallar varandra vänner och jag försöker utröna hur deras vänskap kommit till, byggts

upp, hålls vid liv samt hur den påverkat deras liv. För att få svar på detta sattes

frågeställningar upp, de ser ut som följer:

1. Hur uttrycktes vänskapen?

2. Fanns det utryck för existentiella behov i breven?

3. Hur hade vänskapen uppstått?

4. Vad livnärde vänskapen?

5. På vilket vis hade vännerna kontakt utöver brevskrivandet?

6. Hur speglas samhällssituationen i brevet?

7. Vilken påverkan hade vänskapen på deras liv?

8. Vilka intressen och gemensamma minnen diskuterades i breven?

Källor och källkritik

På Sandvikens kommuns centralarkiv finns Halvar och Anna Fahlanders arkiv. Ett arkiv

innehållande en gedigen samling om sådant som rör deras familj, från flera generationer

tillbaka i tiden. I detta material finns bland annat en brevsamling från slutet av 1800-talet, som

innehåller brev skrivna till Olga Borg från hennes vänner. Olga Borg (flicknamn Blomgren)

föddes 1855 i Mo församling, Hälsingland. Hennes föräldrar var komissionslantmätaren Erik

Alfred Blomgren, född 1823 i Gävle och hustrun Hermelina Charlotta Luth också född i

Gävle. Olga Blomgren gifte sig med Skogsinspektör Halvar Borg, född 1845 i Färila, död

1903. Han skall under en tid ha arbetat som inspektör vid Marma sågverk. Marma som ligger

i närheten av Mo, där Olga var uppväxt. De levde större delen av sina liv i Vänsjö (mellan

Ljusdal och Sveg i Hälsingland) och Tevansjö(utanför Ljusdal). Olga dog 1932 och ligger

begravd tillsammans med sin man och två av sina barn på Kårböle kyrkogård. Inom

äktenskapet föddes åtta barn och vad jag vet dog en flicka, enligt breven, i barnaår. Övriga

barn vet jag inget om.2

2 Övrig information om Olga och hennes familj har jag fått av släktforskare Tore Svedlund, Bollnäs.
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Då min uppsats ska handla om vänskap, är detta material en god utgångspunkt. Jag

väljer att titta närmare på de brev som Olga Borg fått från sina vänner som enligt arkivet

skulle ha skrivits under tiden 1873-1887, något som inte stämde exakt eftersom det fanns

några få brev skrivna även senare, men de flesta var skrivna under angiven tid.

I materialet finns brev från 17 olika, kvinnliga vänner som skrivit till Olga Borg3. I vissa fall

hade brevväxling pågått en längre tid och i andra fall bara vid ett eller ett fåtal tillfällen,

utifrån breven att döma. Totalt är det ca 50 stycken brev av olika längd. Breven var i gott

skick, sorterade efter vem som skickat dem och ligger prydligt i buntar med ett omslag runt,

alla breven ligger tillsammans i en ask, något som ger ett organiserat, välbevarat intryck.

Redan innan de hamnat på arkivet hade någon månat om att bevara dessa brev.Att läsa alla

dessa brev finns det inte utrymme för i min undersökning jag blir tvungen att göra ett

kvalitativt och kvantitativt urval. Urvalet presenteras närmare i metodavsnittet.

På arkivet i Sandviken finns också handböcker i brevskrivning, från den tid som min

studie berör. Dessa finns med som källor som exempel på hur brevskrivning kunde ha

bestämda ramar att utgå ifrån, samt hur man såg på brevskrivning till vänner. De gamla

handböckerna i brevskrivning är sitt utförande lika varandra. Vad jag kan se verkar detta vara

modellen för hur en handbok i brevskivning såg, ut jag anser det inte finnas någon anledning

att betvivla dess äkthet. Dessa böcker väljer jag att betrakta ur ett kvarleveperspektiv, det är

inte handböckernas innehåll i sig, utan varför innehållet ser ut som det gör4, som är av vikt för

min undersökning.

Breven är en kvarleva och detta brukar anses som goda källor, därför att de lämnar

direkta spår av det förflutna.5 Visst finns fall där kvarlevor kan vara förfalskade, men äktheten

i mina källor betvivlar jag inte. Jag kan inte se vad någon kan ha haft för nytta med att

förfalska de gamla breven som används i min undersökning. Däremot måste jag ta i beaktning

att det kan finnas dolda känslor och avsikter. Med tanke på att det, som även de handböcker

jag använder mig av påvisar, är det inte omöjligt att vissa ord och utryck skulle kunna vara

språkliga schabloner. Ytterligare företeelser som bör beaktas vid användandet av brev som

källor, är att vissa ämnen kan ha uteslutits ur breven på grund av att de kan ha ansetts som

opassande, samt att brev tillviss del under 1800-talet ansågs ha en mer offentlig karaktär. Det

var vanligt att brev lästes högt, även om brevet hade en adressat, lästes det ofta för flera, något

3 Ett brev är skrivet av vännen Clara Källströms man, detta brev är en kondoleans med hela familjens
deltagande vid bortgången av Olgas dotter, brevet finns med i kapitlet som rör Clara Källström.
4 Thurén 2005:101
5 Thurén 2005:97
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som skrivaren räknat med.6 Oron för att information skulle hamna i orätta händer var också en

anledning till att vissa företeelser inte togs upp i brev.

De är till sin karaktär personligt skrivna brev, skrivna till en vän och det märks att

personerna känner varandra relativt väl, då de i breven delar till exempel personliga minnen,

gemensamma bekanta och berättar om platser de båda känner till. Utifrån källorna ska jag

analysera brevskrivarnas vänskap till mottagaren Olga Borg, utifrån ord och utryck görs, av

mig, tolkningar av deras vänskap. Möjligheten att feltolkningar av en kvarleva görs måste

finnas i tanken vid hanteringen av denna typ av källor.7 Något jag är medveten om och tar i

beaktande under mitt arbete. Jag anser inte att några av de källor som används i min studie är

tendiösa.

Jag har även använt mig av en muntlig källa för att få bakgrundsinformation om Olga

och hennes familj. Tore Svedlund har släktforskat under flera år och han har gett mig

information som kom till användning. Jag har ingen anledning att tvivla på Tore Svedlunds

upplysningar.

Metod, teori och hypotes

Som jag tidigare nämnt gör jag ett kvalitativt och kvantitativt urval av de källor jag kommer

använda mig av. Efter en enklare genomgång av alla brev gör jag mina urval. Jag väljer ut sex

olika brevskrivare som skrivit brev av skiftande karaktär, totalt 27 stycken brev.

Brevskrivarna bor på olika platser, en anledning till mitt urval. Ett annat val jag gör är att ta

med de brev som ingick i den brevväxling som pågick under längst tid, breven från Clara

Källström. Denna brevväxling sträcker sig från 1886-1903. Ett brev kommer ifrån Olgas vän

som emigrerat till Amerika och som skickar en rapport om sitt nya liv, detta är något som jag

finner intressant för att se hur vänskapen upprätthölls trots stort avstånd samt vad som var

intressant att berätta för vännen som var kvar hemma i Sverige. Endast breven ifrån Clara

Källström sträcker sig under en period på flera år, i övrigt har jag valt att välja brevskrivare

med färre brev under kortare tid, än att välja ett fåtal brevskrivare som skrivit många brev,

detta för att få en bättre och större överblick, något jag anser vara till fördel för min studie.

Brevskrivarnas och deras brev är alla av olika karaktär, men med utgångspunkt från

mina frågeställningar görs valen för att jag genom dessa urval anser mig kunna finna de svar

jag söker. Mitt urval innehåller ungefär hälften av de brev som finns i samlingen och jag anser

6 Ulvros 1996:27
7 Thurén 2005:97
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att dessa brev kan vara representativa för den bredd som behövs i undersökningen. I

presentationen av mitt källmaterial kommer varje brev och innehåll presenteras närmare.

På arkivet i Sandviken finns också två handböcker i brevskrivning från 1872, alltså

samtida, med de brev jag valt. Utifrån dessa böcker tänker jag se om breven på något vis

följer en given mall eller om de är fritt skrivna.

Det har uttryckts att historien har existentiellt värde för historikern och att arbetet

därför blir ett värdefullt resultat som historikern har att berätta. Det är viktigt att sätta den

mänskliga existensen i centrum i bedömningen om vad som är historiskt relevant. Historia

kan bli ett medel för att skildra saker. Men, som det också påpekas, är forskaren personliga

intressen inte nog för en vetenskaplig utgångspunkt. Här behövs ett mer allmänt antagande.8

Kan jag då sätta min vänskapsstudie i ett större sammanhang som gör det vetenskapligt

intressant? Filosofen Peter Winch pratar om limiting notions, vilket innebär föreställningar

om sådant som har en grundläggande betydelse för människan och hennes liv. Han nämner

födelse, död och sexualitet, men även människans tanke- och känsloliv tas upp, som sådant

som kan studeras utifrån historiska jämförelsepunkter9. Även den ryske historikern Aaron

Gurevitj utgår vid sin studie om medeltidens världsbild från att människans tänkande har

konstanta grundbegrepp.10 Utifrån dessa stödjer jag min undersökning om att studera

människans vänskap som villkor för existens som kan jämföras och fyllas med historiskt stoff.

Genom att studera det empiriska underlaget, som utgörs av nedslag hos Olga Borg och några

av hennes vänner, önskar jag kunna se hur deras verklighet såg ut kring, det som rörde deras

vänskap. Jag vill sätta dessa människors vänskap i centrum av mina forskningsfrågor,

därigenom vill jag kunna se deras känslor, tankar och förhållande till vänskapsrelationer.

Historikern Eva Helen Ulvros har i sin avhandling: Fruar och mamseller – kvinnor

inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870, använt sig av bland annat, en stor samling brev som

källmaterial. Hon menar att hennes undersökning får ses som en kulturanalys enligt ett

inifrånperspektiv, där hon tolkar personers tankar utifrån deras egna uttalanden.11 Min

undersökning hamnar också den inom detta förhållningssätt, vilket innebär att tolkningen av

texterna blir det centrala, förutsättningen blir en lyhördhet och känslighet inför texterna, som i

sin tur innebär en hermeneutisk metod. Eftersom jag i min studie kommer ställa preciserade

hypoteser mot mer allmänna är mitt tillvägagångssätt även hypotetiskt-deduktiv.

8 Dahlgren & Florén, 1996:157–158
9 Dahlgren & Florén, 1996:158
10 Dahlgren & Florén, 1996:158
11 Ulvros 1996:22
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En allmänutgångspunkt kring detta är att vänskap på ett eller annat vis alltid varit

viktig för människan, men att den under historiens gång sett olika ut. Mitt nedslag bland

kvinnor i slutet av 1800-talet är ett sätt att få se just dessa människors omständigheter kring

vänskapsförhållanden. Min hypotes är att det i breven går att utläsa vilket typ av samhälle

dessa människor levde i, samt att detta kan ha haft påverkat på vänskapen.

Tidigare forskning
Den tidigare forskningen som relaterar till min undersökning är inte enbart historisk, utan

även etnologisk, psykosocial, feministisk och sociologisk. Den rent historiska forskningen

kring vänskap är relativt liten, men alla dessa berör och hänger samman intensivt med

historien. Att historieämnet specialiseras till t.ex. kulturhistoria, mentalitetshistoria,

psykohistoria, historisk antropologi är inte så konstigt, då det nära hänger samman med dessa

ämnen. Min undersökning ska handla om människans existentiella relevans och jag finner då

mitt val av tidigare forskning som behjälplig i min undersökning. Det är därför som jag väljer

att ha två typer av forskning i min studie, dels den historiska som presenteras kronologiskt,

dels den som inte är direkt historisk men som hjälper mig förstå vänskapens sociala,

emotionella, etnologiska och psykologiska betydelse och som sätts i ett historiskt

sammanhang. En ytterligare anledning till valet av tidigare forskning är att få en inblick i

vänskapsbegreppet. Jag vill ge läsaren möjlighet att se vidden utav det, inte göra det till en

smal definitionsfråga.

Redan de gamla grekerna

Socialpsykologen, terapeuten och författaren Lillian B Rubin från USA beskriver vänskapen i

ett modernt samhälle, en viktig och ofta förbisedd företeelse menar hon. Hon grundar sina

svar på djupgående intervjuer med trehundra män och kvinnor om deras

vänskapsförhållanden. Hon utgår ifrån att vänskap är något vi alla behöver och önskar oss.

Rubin tar även upp på vilket vis vi alla behöver vänskapsrelationer, hon nämner utveckling av

identitet, självkänsla, med andra ord vår jagutveckling, detta är en sorts modern definition av

vänskap. Denna definition kan sättas i relation till den mer allmänna definitionen, som också

syns historiskt, där vänskapen utgår ifrån tillit, förtroende och gemsensamma intressen. Den

mänskliga gemenskapens glädjeämnen och svårigheter diskuteras, för trots att vi behöver våra

vänskapsband är det inte alltid en dans på rosor. När jag läser Rubins bok förstår jag att
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vänskapsrelationer påverkar oss människor på många olika plan, psykologiskt, socialt och

också fysiskt.12

I antikens Grekland hittar vi rötter till senare tids kulturella uttryck, politiska struktur

och vetenskapliga uttryck. I den litteratur jag läst kommenteras i flera böcker hur de gamla

grekernas vänskapsförhållanden såg ut. Den italienske sociologiprofessorn och journalisten

Francesco Alberoni skriver i sin bok Vänskap om hur ordet vänskap inte endast har en

betydelse, utan många. Han påpekar att så även var fallet redan för tvåtusen år sedan, något

som Aristoteles också anmärkt, som kom till för att kunna urskilja den ”sanna” vänskapen.

För Aristoteles ska den största skillnaden ha varit vänskap baserad på nytta och vänskap

grundad på dygd, den sistnämnda ska ha varit det han ansåg förvärva den sanna vänskapen.

Vidare diskuterar Alberoni om hur band mellan affärskompanjoner inte direkt var vänskap

utan hade gemensamma ekonomiska intressen. Vänskap mellan politiker skall också ha haft

ett nyttotänkande.13

Janice Raymond, filosof, professor i medicinsk etik, inleder en av sina feministiska

forskningstexter, Forskning om kvinnlig vänskap, om det grekiska filosofsamhället. Hon

menar att samhället ”lärde ut att politik var en angelägenhet för vänner”.14 Vänskap var

grunden i den grekiskt, manliga homo-relationella traditionen inom staten. Politik och

vänskap var en affär mellan män. I skarpsinnigare mening var nog dessa män inte vad vi

skulle kalla vänner, då de inte drog sig att mördade varandra för makt.15

Eva Österberg, professor i historia, skildrar i sin bok Vänskap – en lång historia

vänskap från antiken till nutiden. Hon menar att många av antikens filosofer ägnade stor tid åt

att bringa klarhet i hur den, i deras ögon idealistiska vänskapen skulle se ut. Sokrates ska ha

framstått som en kritiker till att fånga vänskapen i någon slags formel. Han menade att man

vet vem som är ens vänner även om man går bet på själva definitionen. Detta trots att han

ändå ägnade tid till att få klarhet i ordets innebörd. Sådant han funderade över var till

exempel: behöver vännerna vara lika? (ålder, bildning status etc.). Kan motsatser dras till

varandra? Behöver båda nödvändigtvis tycka om varandra? Men genom att själv komma med

motfrågor som trasade sönder en eventuell definition, så kom han aldrig fram till någon

formel.16

12 Rubin 1985
13 Alberoni 1984:6-7
14Raymond 1983:27
15 Raymond 1983:28
16 Österberg 2007:49
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Aristoteles menade att ömsesidighet, välvilja och tillgivenhet var fundamenten i

vänskapen. Mellan likar skulle den bästa vänskapen vara. Han menade också att människan

var en aktiv social varelse, grundtanke var att man är vänlig mot någon som är vänlig tillbaks.

Viktigt att påpeka är att Aristoteles tankar rör en manlig, privilegierad värld, de fria männen. I

Österbergs bok framhålls att den vänskap Aristoteles framhåller till stor del handlar om politik

och etik, inte känslor och psykologi. I Aristoteles tankar om vänskap framstår ömsesidighet

som central kvalité. Bästa formen av vänskap associeras till goda gärningar, både mot

samhället och vännerna.17

De antika tankarna om vänskap fördes vidare i historien18, de flesta av antikens texter

fortsattes läsa på latin under hela medeltiden. Till medeltidens värld, bland kloster och

universitet, följde några nyckelord, de blev utgångslägen för nya funderingar. Det gällde

begrepp som: fulländad vänskap, sann vänskap, tillgivenhet, välvilja, välgärning, dygd, plikt,

vishet och summan av allt gott. Dessa ord kunde alla rymmas under philiabegreppet19. Likt en

pyramid sorterades uppfattningarna, där grunden är näring, samförstånd och enighet. I basen

på pyramiden kommer relationer med ursprung ur naturen, släktskap. Nästa lager innehåller

relationer som ingås av nöje, sådant som ger glädje och trivsel. På pyramidens topp finns de

relationer som är oerhört svåra att nå upp till, den fulländade vänskapen, som man vill uppnå

genom dygd och vishet, något som uppnås när två själar blir en. Med denna vänskap kan

sedan de dygdiga männen berika livet i statens och de offentligas tjänst, samhällskonsten, de

vuxna männens perfekta vänskap.20

Under medeltiden byggde man vidare på antikens idéer kring vänskap, men med en

stor skillnad och viktig förändring, de skulle nu falla samman med den kristna tron. Möda

lades på hur idéerna om vänskap från antiken skulle kunna föras ihop med och förenas med

kärleken till Gud. Inom klosterlivet skulle alla älskas lika mycket, men huruvida individuella

vänskaper skulle tillåtas var ett dilemma. Likaså hur vänskap utanför klostret skulle hanteras.

Österberg nämner i sin bok medeltidsforskare Brian Mcguire, han menar att vänskap mellan

två individer inom klostret varit oönskvärt. Han säger också att sann vänskap kan ha varit en

andlig relation till Gud.21 Här frågar sig Österberg hur människorna i klostret skulle ställa sig i

17 Österberg 2007:52
18 Österberg 2007:53
19 Det grekiska ordet för vänskap, philia, var ett vitt begrepp för större sfärer av varma, nära relationer.
Användes ordet eros var det istället ett ord som uttryckte erotisk tillfredsställelse och en kärlek som begär
något. Agape är ett uttryck som avser kärlek från och till Gud.
20 Österberg 2007:51
21 McGuire 1998
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förhållande mellan vänskap till Gud och till andra människor. Här har hon kommit fram till

varierande svar. Enligt vissa källor visar det sig att den generella vänskapen inom klostret

sattes högst, andra menar att andlig vänskap mellan bröder var en väg för att nå Guds

kärlek/vänskap.22

Likt det gjorde under antiken handlade medeltidens vänskap framför allt om vänskap mellan

män, eller i åtminstone personer av samma kön (särskilt i de källor som finns från denna tid).

Dock kunde andlig vänskap mellan nunna och munk eller biktfader var godtagbart, men enligt

klostret skulle man vara aktsam med sådana relationer. Sådan vänskap kunde ju leda rakt ner i

fördärv av sexualitet och illojalitet mot kommuniteten.23

Under antiken hade vänskapen riktats mot samhällets bästa, som en politisk och etisk

dimension. De kristna tankegångarna under medeltiden preciserade gärna vänskap som ett

kliv på vägen mot något större, Gud. Forskare menar att under 1500-talet kom filosofen

Montaigne med nya tankebanor. Även han menade att vänskapen skulle tjäna samhället i

stort, men även att vänskapen kunde fungera som en fristad för människan då hon ville

komma undan samhället, söka sig själv och sitt inre med en god vän. Här börjar vi se det som

vi i modern tid skulle likna vid vänskap, något personligt, känslomässigt och privat.

Montaigne pratar även han om vänskap mellan personer av samma kön och han skiljer på

andra nära relationer som till exempel släktband. Han menade också att vänskap var mellan

likar. Montaigne har såsom åsikt att människan i vardagslivet har flera bekanta eller vänner,

men att alla dessa inte innebär ett exklusivt vänskapsförhållande. Gud som vän och

samtalspartner var inte ovanligt och den vänskapen var nog den mest högklassiga.24

1700-talet betonar idéerna kring vänskap.25 I Valborg Lingärde & Elisabeth Manséns

bok Ljuva möten och ömma samtal – Om kärlek och vänskap på 1700-talet finns en samling

texter rörande vänskap, skrivna av personer verksamma inom forskning kring humanistiska

ämnen, som bekräftar min tanke om större fokus på vänskap.26 Denna upplysningens och

senare under århundradet även romantikens tid, färgas vänskapen till att bli mer privat och de

samhälleliga krafterna tonas ner. I dikter, sånger och böcker et cetera reflekteras ofta över

22 Valet av vän, i detta fall, följde fem steg: 1. Valet av vän, en person som visat kristen dygd.  2. En
prövningstid. 3. Vänskapens bekräftelse. 4. Total tillit och förtrolighet. 5. Uppgående i Gud i paradiset för de
båda vännerna.
23 Österberg 2007:57
24 Österberg 2007:60
25 Lingärde& Mansén(red.) 1999 (passim), Ulvros 1996 (passim), Österberg 2007(passim)
26 Lingärde& Mansén(red.) 1999
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vänskap, som beskrivs som en känsla skild från passion. Passion var något som tillskrevs

kärleken.27

Under 1700-talet börjar människans känslor synas mer i filosofernas tankar.

Litteraturprofessor Louise Vinge skriver i sin text Ömhet, kärlek, dygd och vänskap28 om den

franske läkaren Henri Fouquet artikel Sensibilité; här tar han upp de kroppsliga och själsliga

förbindelserna, samt understryker deras starka koppling. I till exempel texter, dikter och

sånger under 1700-talet skildras vänskapen i känsliga ordalag och vi kan på detta sätt skapa

oss en bild av synen på vänskapen. Vinge menar att föreställningarna och teorier om vänskap

från verklighet och dikt kan inspirera till återspeglingar över vår tids sätt att se på vänskap.

Hon påpekar också att vi trots uttryck i andra ordalag kan känna igen oss i 1700-talets känslor,

trots att skillnader finns.29 Vinge menar vidare att moderna tankar kring vänskap grundas på

nutida psykologiska och sociala kunskaper. Hon diskuterar också hur den optimistiska

människosynen, under 1700-talet, tron att ömma känslor kunde ge njutning och utopi, att

vänskapen kunde verka förädlande på vännen, har försvunnit i modern tid.30

Sten Högnäs docent i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, skriver i texten

Lidelsefull vänskap och förnuftig kärlek31, även han om att känslosamheten gör sig gällande

under 1700-talet, rörande vänskap och kärlek. Han menar att vänskapen oftast var förenlig

med ett klokt leverne, i förhållande till kärlek som var mer okontrollerbart. Högnäs har som

åsikt att vänskapen utvecklas till att bli mer passionerad därför att äktenskap följde mer snäva

ramar med både ekonomiska och sociala konsekvenser. En vän är ett fritt val. Vänskapen kan

upplösas och avklinga utan förkrossande följder.32

I det vänskapsspråk som användes i framför allt svensk diktning under 1700-talet

menar Birgit Neuman, litteraturvetare vid Lunds universitet, visar på vad man kunde säga till

en vän och hur de talade med varandra. Detta skriver hon om i sin text Om förtroliga samtal –

med den gudomlige Vännen, med vänner utanför ”stora världen” samt med läsaren som

vän33. Dessa samtal visar enligt henne likheter med den kristna litteraturen och människors

samtal med Gud som vän, en form av sekularisering. De kristna termerna, begreppen och

uttrycken finns kvar, men riktar sig mot en mänsklig, inomvärldslig vän. Att ha vännen som

27 Österberg 2007:62 - 64
28 Lingärde & Mansén (red.) 1999:9
29 Lingärde & Mansén (red.) 1999:16
30 Lingärde & Mansén (red.) 1999:17
31 Lingärde & Mansén (red.) 1999:19
32 Lingärde & Mansén (red.) 1999:21
33 Lingärde & Mansén (red.) 1999:163
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mottagare i det som skrevs gjorde att det skrivna innehöll förtroende och uppriktighet, dikten

blev ett slags samtal mellan vänner, författaren behövde inte på samma vis anpassa sina ord

till mottagare.34 Den kristna bilden där människan samtalar med Gud som vän för ofta tanken

till en typ av dialog, här fanns också en förtrolighet och ett öppet hjärta. I både den andliga

och upplysta litteraturen finns frågan om vad som kan sägas och hur man talar till en vän, det

talas om ett samspel mellan hjärta och tunga, ett språk som skulle vara uppriktigt.35 I den

litteratur Neuman refererar till menar hon att vänskapen prisas, med en vän kan man vara sig

själv, behöver inte akta sig och inte förställa sig. Att var sig själv påpekar hon är en tanke

värdering som växer i värde under upplysningstiden, då tron om människans godhet tar allt

större plats.36 Till en förtrogen vän kunde man säga både vad man tänkte och kände.37

I den tidigare nämnda Eva Helen Ulvros avhandling Fruar och mamseller – kvinnor

inom sydsvensk borgerlighet 1790 – 1870 finns ett kapitel rörande vänskap och umgänge. Här

har hon studerat dagböcker och brev för att se mönster i hur det sociala livet såg ut för

kvinnor under nästan hundra år. Hon har sett innerlig kärlek till vännerna uttryckas,

brevväxling som pågått trots att vännerna stundvis bott i samma stad och hur språket i breven

många gånger uttrycktes på ett annat sätt än idag.38 Normerna för hur kvinnor skulle uppträda

mot varandra var annorlunda nu och då, samt uttryckssätten mer känslosamma och

romantiska. Ulvros menar att dessa intensiva känsloskildringar mellan kvinnor hade sin grund

i att kvinnor i hög grad levde åtskilda från männen. I de dagböcker och brev hon använt i sin

forskning har hon sett starka band mellan kvinnor. Värdet av vänskap mellan kvinnor var stor,

här kunde tankar rörande till exempel äktenskapet få utrymme och ventileras. Trots detta

ansågs vissa ämnen för känsliga att diskutera och här tog prydheten överhanden. Under 1700-

och 1800-talet reflekterades vänskapen mer, man funderade över dess väsen och den blev

romantiskt färgad, där utlopp för innerliga känslor uppmuntrades.39 Under 1900-talet ändras

synen på den romantiserade och näst intill erotiskt uttryckta vänskapen mellan kvinnor.

Forskare menar att 1900-talet fick en sorts mani till att kategorisera kärlek. Kvinnors vänskap

och kärlek till varandra började ses som ett hot när kvinnan fick större makt i samhället. Det

blev då ett steg i processen i det sviktande patriarkala samhället att skuldbelägga kvinnors

närhet och under slutet av det pryda 1800-talet myntades begreppet lesbiskhet, som

34 Lingärde & Mansén (red.) 1999:164
35 Lingärde & Mansén (red.) 1999:167
36 Lingärde & Mansén (red.) 1999:175
37 Lingärde & Mansén (red.) 1999:173, 175
38 Ulvros 1996:193
39 Ulvros 1996:195
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förklarades som sjukligt och onormalt. Genom att kalla de kvinnliga, nära relationerna för

namn som misstänkliggjorde och skuldtyngde kvinnorna försökte man effektivt angripa

dem.40

Ulvros kommer i sin avhandling fram till att de borgerliga kvinnorna i södra Sverige

under 1800-talet i allmänhet hade ett starkt umgängesliv. Man träffades hos varandra och det

var inte ovanligt att man stannade hos bekanta en längre tid. Kvinnorna hjälptes åt med olika

sysslor och vistades mycket i varandras närhet. Här utvecklades en nära och känslosam

vänskap, som uttrycktes både i skrift och beteende, på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.41

Eva Österberg diskuterar i sin bok om vad som hänt med vänskapsbegreppet under

1900-talet. Hon menar att nutida resonemang ofta handlar om vänskapens natur, analyser av

de olika känslor och relationer som skall skiljas från varandra. I detta nämner hon särskilt

Francesco Alberonis tankar runt ämnet.42 När Österberg sammanfattar det hon kommit fram

till rörande människans tankar kring vänskap nu i förhållande till de gamla grekerna, påpekar

hon att alla förutsätter vänskapsrelationens grund i ömsesidighet och tillit. Däremot har målet

för den varierat från att den fulländade vänskapen skulle användas i statens tjänst, till att

uppgå i Gud och så småningom bli en privat angelägenhet43. I dagens samhälle kan inte

demokratins grund vila på vänskapens dygd hos välbeställda herrar inom eliten, som på

Aristoteles tid44, hur detta i verkligheten ser ut vill jag vara osagt och det ingår inte i min

undersökning, men nog väcks tankar.

Vidare ställer sig Österberg frågan om vi i dagens samhälle har någon definition på

sann vänskap, kan man inleda och avsluta vänskaper utan någon tanke om hur det borde se ut?

Skiljer vi inte på vänner i allmänhet och på bekanta? Hon menar att för att få svar på detta

måste vi frångå filosofer och forskare, vi måste titta på vad ”vanligt folk” har att säga. Här

refererar hon till en studie gjord av Nordiska museet där vanliga människor kommit till tals45.

I undersökningen kategoriserades inte vänskap på något vis, utan man utgick från ordet

umgänge. Österberg menar att informanterna i undersökningen var överens om att vänskap

handlar om trofasthet, uppriktighet och förtroende. Att man själv ska var likadan tillbaka mot

sina vänner är den underliggande fortsättningen. I undersökningen visar det sig att

informanterna själva kategoriserar och skiljer på olika typer av bekantskaper, vänner och

40 Ulvros 1996:196
41 Ulvros 1996:209
42 Österberg 2007:65
43 Österberg 2007:67
44 Österberg 2007:70
45 Österberg 2007:69
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bästa vänner46. Vidare framhåller Österberg att den moderna människan gärna pekar på

trofastheten i vänskapen och de gemensamma minnena. Tänkandet kring existentiella ting

som rör människans verkar däremot vara tidlöst. Vännerna är viktiga för de tillfrågade och

vänskapen tillhör det privata47: ”Ty de är kärlekens vardag”.48

Bara vara, bara vänner - Betydelse och mening med vänskap

I det tidigare avsnittet finns en historisk tillbaka blick. I detta avsnitt kommer historien vävas

samman med sociologi, etnologi, psykologi och ett kvinnligt perspektiv. Dessa delar anser jag

är vikiga för att förklara de historiska aspekterna i min studie.

I litteraturen jag läst inför denna uppsats finns kategorisering och värdering av

vänskapen, vilka är bekanta, bästa vänner eller bara vänner dryftas flitigt. Den ideella

vänskapen har, som vi i tidigare avsnitt såg, varierat historiskt sett. Angående vänskap i

modern tid försöker forskarna reda ut begreppen och Nordiska museets undersökning (som

tidigare nämnts) gör de människorna som svarat på frågorna indelningar utav olika

vänskapsrelationer utan att de blivit tillfrågade. Mångfalden i människors umgänge bekräftas i

undersökningen, menar både Eva Österberg och Britta Lundgren.49 Den sistnämnda är etnolog

vid Umeå universitet. Hon påpekar att människor har förmågan att konstruera olika typer av

vänskap, hon diskuterar

vidare vad som kan ligga bakom detta, som exempel nämns kön, klass och generation. Hon

menar att ideell vänskap finns, men oftast når vi inte ända fram.50 Österberg refererar till ovan

nämnda undersökning när hon tar upp vänskapsrelationernas betydelse. I många svar från

informanterna i undersökningen hittar hon formuleringar för hur viktig vänskapen är. Tillit, är

ett uttryck som i flertalet svar finns som en avgörande faktor för vad som är kärnan i

vänskapen.51 Vidare reflekterar hon över den värme och äkthet som finns i informanternas

svar. Uppriktighet och pålitlighet är nästintill honnörsord i beskrivningen av vänskapen, också

gemensamma minnen spelar stor roll i vänskapsrelationen. I dessa beskrivningar finns ingen

skillnad mellan män och kvinnor.52 Vänskap handlar om en process utsträckt i tid, om

gemensamma minnen och erfarenheter. Det innebär att ha en person man kan anförtro sig till,

46 Österberg 2007:76
47 Österberg 2007:77
48 Österberg 2007:78
49 Lundgren 1995, Österberg 2007
50 Lundgren 1996:100
51 Österberg 2007:73
52 Österberg 2007: 75
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lita på, någon som ställer upp, den är inte skvallrig eller tankelös och själv ska man vara

likadan tillbaka.53 Vänskapens fundamentala delar finns alltså, likt Aristoteles tankar, i etiken.

Teoretiskt sett kan vem som helst som uppfyller dessa krav kallas vän, så även släktingar eller

makar. Den etiskt grundade vänskapen kan inte innehålla hur många vänner som helst, utan

ett selektivt urval sker. Det handlar om delade upplevelser och minnen, tillit, trofasthet och

ordhållighet.54

Britta Lundgren menar att det inte finns något enhetligt svar på hur forskningen sett

på betydelsen av vänskap i kvinnors liv. Det finns kulturella skillnader, men det som vi i vår

kultur kallar vänskap finns inom den privata kretsen. Dominans av kapitalistiskt ekonomiskt

system, med en stark kärnfamiljsideologi och med stor åtskillnad mellan offentligt och privat

påverkar den syn på vänskap som börjar växa fram under 1800-talet. Denna vänskapsform var

visserligen idealiserad men den var självmedveten och individualistiska känslomönster med

rötter i tidigare mer materiellt grundade beroende förhållanden, upprättade nu kvinnor

kontakter med varandra. Moralisk uppfattning, grundad i religiösa tankar, om kvinnligt ansvar

för make och barn förenades i ett systerskap av omsorg för vännerna och den allt mer

framväxande välgörenhetsomsorgen. En medvetenhet om kvinnans värde och kvinnlighet

uttrycktes genom den nya kvinnliga könskaraktären. Stark gruppkänsla kvinnor emellan kom

också att få politiska konsekvenser.55 Men enligt Lundgren hånades och osynliggjordes

kvinnliga vänskapen i varje fall fram till 1970-talet.56 Janice Raymond tar också upp detta i

sin Forskning om kvinnlig vänskap. Hon menar att varje handling där kvinnor hävdar sig och

håller samman kan ses som ett hot mot männen. Männen som i alla tider varit norm och

utgångspunkt i vårt samhälle. Den kvinna som hävdar sig tar inte bara makt ifrån männen utan

också andra kvinnor. Därför anser hon att män kan uppfatta kvinnlig vänskap som en politisk

handling.57 Janice Raymond hävdar en åsikt där hon åsyftar att mäns yttersta fruktan kommer

ur ”det hot som kommer från alla dimensioner, grader och yttringar av kvinnors personliga

och politiska rörelse mot och för varandra”. Detta blir resultatet i ett kvinnohatande

samhälle58 Hon påpekar även att de likhetstecken som gärna görs mellan feminist och lesbisk

53 Österberg 2007:76
54 Österberg 2007:77
55 Lundgren 1996:41
56 Lundgren 1996:42
57 Raymond 1983:33
58 Raymond 1983:39
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varit med och påverkat det hån och den skymf som lagts över kvinnlig vänskap långt fram till

slutet av 1900-talet, eftersom lesbiskhet sågs som något sjukligt och onormalt.59

Lundgren påpekar att kvinnorörelsen inriktning på ”det personliga som politiskt” har

gett forskningen en öppning till det privatas samhälleliga och kulturella betydelse, dock har

det tenderat till att idealiseras.60 Under den tidiga industrialismen skapas ett allt tydligare

könsmönster, där mannen var familjeförsörjaren och kvinnan den känslomässiga bufferten i

hemmet, i det privata. Dessa värderingar menar Lundgren fortfarande lever kvar och att detta

yttrar sig i att ”kvinnor är bättre på vänskap än män.”61 Hon påpekar också att det finns

forskare som stark motsätter sig detta stereotypa tankesätt, kritiken riktas mot att inga skarpa

linjer mellan manligt och kvinnligt ska dras. I forskningen används dock ofta kvinna-

manvariabeln, huruvida studierna är konstruktivistiska eller essentialistiska är svåra att

klarlägga, ofta är de inte separerade hos forskarna själva. Det kan vara så att könskaraktärerna

skapas av ett samspel mellan flera faktorer så som tid, rum, social och kulturell miljö.62

Behovet av vänskap syns tydligt i den undersökning som Britta Lundgren grundar sin

bok på. I materialet visar det sig vara ett eftersträvansvärt ideal, även om det finns informanter

som tycker att det räcker med släkt och familj.63

Vänskapsidealet utgår ofta ifrån ”kaka söker maka” som tema, men i många fall

stämmer inte idealbild och verklighet överens, visar sig frågesvaren i Nordiska museets

undersökning påvisar Lundgren. Medans vissa svar helt bekräftar klass/socialgruppslikheter

som ett kriterium för vänskap. Gemensamma intressen är däremot något som ofta anses kunna

skapa vänskap.64

59 Raymond 1983:38
60 Lundgren 1996:42
61 Lundgren 1996:43
62 Lundgren1996:44
63 Lundgren 1996:81
64 Lundgren 1996:88, 90
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Handböckerna i brevskrivning

Brevskrivningens viktiga funktion i samhället i slutet av 1800-talet går i de brev jag läst inte

att ta miste. Telefonen fanns, men den var inte allmänt använd, av mina källor att döma. De

två handböcker i brevskrivning som är en del av mitt källmaterial vittnar också om att

brevskrivning var det vanliga sättet att kommunicera, särskilt då man inte kunde träffas.

Handböckerna tar även upp hur olika typer av formulär och juridiska skrifter ska skrivas.

Sådant var särskilt viktigt inom framväxten av det borgerliga affärslivet. Till privata personer

finns anvisningar om hur man skrev olika lyckönsknings och tacksägelsebrev. Hur man gjorde

detta skilde sig mycket beroende på vem man skrev till, var det en högre ämbetsman, en vän

eller kanske en släkting, det fanns olika instruktioner.65 När det gäller brev som skulle skrivas

till vänner påpekas att:

”De lättaste bref äro de wänskapliga. Liksom i förtroliga samtal enbart

hjertligheten talar, utan konstig inklädnad af tankar och ord, liksom här vår

känslas inre mildt upplåtes för wännen, så få vi äfven i förtroliga bref icke

ängsligt fästa oss vid sällskapslifvets former. Svårare däremot är alla andra brev

till personer, som i rang stå öfver eller oss och med hwilka wi blott genom

borgerliga lifwets förhållanden stå i beröring.”66

Genom att beakta vilken ställning mottagaren av brevet hade visades aktning och hövlighet.

Till vännen kunde skrivandet däremot vara relativt fritt. I de brev jag läst tycker jag mig

kunna se breven som förtroliga samtal vänner emellan. Hjärtligheten som handboken

förespråkar tycker jag också syns i breven. Hur de olika vännerna valt att inleda och avsluta

breven anser jag vara efter personligt tycke och smak hos brevskrivaren, i vissa fall, där jag

65 Lundeqvists handsekreterare, Bref och formulärbok.(1872) och
L, Westerberg.(1872). Utförlig Brefställare och Rådgivare i lifwets förhållanden.
Praktisk hjälpreda wid författande af alla slags Bref, Uppsatser och Juridiska skrifter, som förekomma i det

Borgerliga affärslifwet.
66 L, Westerberg.(1872). Utförlig Brefställare och Rådgivare i lifwets förhållanden.
Praktisk hjälpreda wid författande af alla slags Bref, Uppsatser och Juridiska skrifter, som förekomma i det

Borgerliga affärslifwet. Sid: 11
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studerat fler än ett brev från samma person, ser jag att inledning och avslutning liknar eller är

lika i brev från brev.
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Breven till Olga

I detta avsnitt presenterar jag breven som ingår i min undersökning. En sammanfattning av

varje brev, där vissa delar är direkta citat. Från varje brev redogörs för inledning och

avslutning, hälsnings- och avslutningsfras finns med från alla brev, från vissa brev kan det

vara längre introduceringar och avslutningar med i texten. Varje väns brev presenteras var för

sig och en avslutas med, en av mig skriven kommentar kopplad till frågeställningarna. Jag har

valt att lägga fram breven i kronologisk ordning, förutom breven från Clara Källström som

sträcker sig över längre tid. I texten finns citat från breven, de är exakt återgivna och i de fall

det finns understrykningar så har fallet varit detsamma i originaltexten. De citat från breven

som jag tagit med i texten har jag valt att kursivera för att ytterligare betona att de är direkt

tagna ur breven.

Brev från vännen Anna Garberg

Providence, 14 juli 1879

Detta brev är skickat till Olga innan hon gift sig, kuvertet fanns med i brevsamlingen och är

adresserat till Olga Blomgren (efter giftermål Borg). Det är skickat ifrån Nord Amerika,

Providence dit Olgas vän Anna emigrerat.

Brevet inleds med: ”Jesus vårt allt!” och sedan följer hälsningsfrasen som lyder:

”Innerligt Älskade Vän!!” Vidare fortsätter Anna hylla hur gott det är att ha kära vänner och

trossyskon, sådana som kan var behjälpliga i den ”stundom så besvärliga ökenvandringen”.

Hon tackar sedan mycket för brevet hon fått från Olga och tycker det varit kärt att höra ifrån

Sverige, ”synnerligast ifrån dem som lefva i förening med Herren”. Olga har i brevet berättat

nyheter ifrån Sverige, bland annat att hon ska gifta sig. Anna, som berättar att hon jobbar som

sömmerska i Amerika, beklagar att hon inte befinner sig närmare sin vän, för då skulle hon

gärna sytt hennes bröllopsklänning, efter sista Parisermodet. Vännen berättar om sitt jobb som

finsömmerska där hon jobbar från 8 på morgonen till 6 på kvällen, med middagsuppehåll på

en timme, hon får 1 dollar om dagen i betalt, detta tycker hon är bra.67

I brevet beskrivs hur staden ser ut, hur de bor och hur Annas familj har det. Olga får

frågor om hur det är med gemensamma bekanta som finns kvar i Sverige. Mycket i brevet har

kopplingar till den kristna tron. Anna berättar om en svensk student som varit där och

67 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev ifrån Anna Garberg 14/7 1879
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predikat, hur det i den stora staden finns alla möjliga sorters religioner och kyrkosamfund,

dock ingen svensk. Anna är lite bekymrad för sin bror som blivit katolik. Hon säger så här:

”Kära vän! Om du visste hur svårt det känns det är som vore vi så långt skilda åt män då

Herren lägger ett kors uppå så hjelper han och att bära det.” Från Olgas mamma har Anna

fått en nyårshälsning, hon tackar och sedan följer ett utlägg om hur herren kan föra fler

människor från mörkret till saligt ljus, de ska aldrig mer behöva skiljas och de ”ej hava behov

av af något utom Jesus allena och när vi redan vore där, Gud vare tack att tiden framåt ilar

det kommer allt som Herren låvat har”. I brevets marginal, på tvären skrivet finns en

hänvisning till Davids ps 23:1, bredvid detta står: ”Farväl Dyre vän må han få vara vårt allt i

allo skriv snart”. I andra marginaler står hälsningar till Olgas nära med hälsningar om Guds

frid. I brevets mittersta marginal finns avskedshälsningen ”Till många vänner Anna

Garberg”.68

I brevet känns en värme och omtanke, det märks att kvinnorna känner varandra,

deras närmaste och har gemensamma bekanta. Den omtanke som visas till vännen Olga från

Anna uttrycks ofta i religiösa ordalag. Jag får ingen uppfattning om hur de lärt känna

varandra, men min gissning är att de vuxit upp eller bott i närheten av varandra under längre

tid. Den nära kännedomen om varandras familjer och gemensamma bekanta är sådant som

verkar viktigt att ta upp i brevet. Innan Annas flytt till Amerika verkar de ha umgåtts, men av

förklarliga skäl gör de inte det längre, även om en önskan att ses finns i brevet. Vänskapen

uttrycks innerligt och de vännerna verkar mån om att den andre har det på bästa vis i sitt liv.

Jag skulle tolka det som att vännerna gav varandra stöd, berättade om sådant som hade

betydelse för deras och deras bekantas liv många gånger med stöttor från religiösa tankar.

Deras gemensamma bekant och intressen verkar vara det som var av störst intresse i brevet.

Familje- och vardagsliv berättas det gärna om, ett modeintresse syns också.

68 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev ifrån Anna Garberg 14/7 1879
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Brev från vännen Emma Magnusson

Florsberg, 14 augusti 1880

Brevet inleds med ”Snälla Olga!”, sedan följer en relativt lång ursäkt över varför Emma dröjt

med svaret på Olgas brev. Olga verkar ha kontaktat sin vän för att få råd och hjälp om hur hon

ska ta mått för att skaffa sig en gördel. När Emma talar om hur hon ska gå till väga

framkommer att Olga är gravid, hon ska ange i beställningen av gördeln viken månad hon

befinner sig i. Olga har i sitt brev till Emma även berättat att hon har svårt att äta om

mornarna och därför avstår frukost. Hennes vän förmanar då henne om att detta inte är rätta

sättet, sedan följer några råd om ätandet, bland annat för hon tips om en linfrömjölsdryck som

ska drickas på fastande mage. Emma tycker också att hon gör klokt i att skaffa sig en gördel.69

I brevet talar Emma om att hon varit och hälsat på gemensamma bekanta och Olgas

släktingar. Hon rapporterar om en manlig bekant som haft slag och hur hon önskar besök från

Florsbacka barnen. Emma berättar om att de har fullt upp med rågskörden. Brevet avslutas

med att Emma återigen ber om ursäkt för det dröjda svaret. Hon ber Olga hälsa sin man,

svärmor och Ragnar. Undertecknat: ” Vänligen Emma Magnusson”70

Florsberg 26 februari 1881

”Snälla Olga” är hälsningsfrasen även i detta brev från Emma Magnusson. Hon tackar för

Olgas vänliga brev och för hennes ”hjertliga nyårsönskningar”. Nyårsönskningar som Emma

”förut af hjärtat besvarat”. Olga har i sitt brev skrivit att alla mår bra, så även det lilla

gossebarn som hon fött efter att de senast hördes. Emma är dock lite orolig för barnets hälsa

eftersom hon fått veta att barnet haft kräkningar. Likt det förra brevet får nu Olga tips av

Emma hur man kan komma tillrätta med gossens magproblem. Han ska inte ha för stark mat

och ett recept på kokade havregryn med varm komjölk och en nypa salt kan råda bot på

problemet, det har Emma fått höra av Doktor Claesson, men endast en gnutta komjölk, för det

är inte bra för svaga magar. Efter detta ska nog lille Olles mage sippa väderspänningar och

avföringen bli fin igen. Emma vet flera barn uppfödda på den dieten. Vidare berättas sedan för

Olga hur gossen ska klädas, att han behöver komma ur lindorna och ”rå om sina ben”. Det är

69 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev fån Emma Magnusson 14/8 1880
70 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev fån Emma Magnusson 14/8 1880
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viktigt att hålla magen varm och en stadig linning, gärna av ylle, hjälper även till att ge mage

och rygg stadga. Ylletröjor med ärmar och varmt om fötterna rekommenderas också.

Emma med familj har varit till Florsbacka71, där har hon stött på gemensamma

bekanta. Familjen Magnusson har haft en svår vinter då Emmas man varit klen. Inte heller

Emma är helt kurant och hon har bara tagit sig till staden för att ordna nödvändigheter till

barnen, de resorna har känts av i flera dagar. Olga ombeds hälsa de sina och brevet avslutas:

”var sjelf hjertligt helsad af (gamle) vännen Emma Magnusson”.72

I breven uttrycks omsorgstanken om vännen och hennes familj och även regelrätta råd delas

ut för familjens välmående. Emma är mån om att Olga och familjn ska må så bra som möjligt

och visar detta med ord och konkreta tips. De bägge vännerna verkar ha gemensam koppling

till Florsbacka och människorna som bor där. De verkar inte ha träffats på ett tag. Breven

handlar mycket om familjerna, hur man mår och vad man gjort. Jag kan se ett trygghetsbehov

och en bekräftelse av det samma i breven, vännerna verkar stötta, råda och hjälpa varandra.

Brev från vännen Elin Veng

Marma 3 oktober 1886

”Kära snälla Olga!” Så inleder Elin sitt brev, varpå hon skriver om ”vår båt” och hänvisar till

en teckning som han gjort (finns dock inte med i brevsamlingen). Bilden på båten ska vara ett

minne ifrån en gemensam resa till Öregrund som gjorts under sommaren. Elin tackar för

trevligt sällskap och att resan gett henne ett behagligt minne. Hon pratar om gemensamma

bekanta som varit på samma resa och meddelar att de skulle vara intresserade av att göra

samma resa nästkommande sommar. Elin talar om hur kallt och ruskigt det måste vara där nu

på hösten. Vännerna verkar ha varit ute på båtfärd, med segelbåt, det talas om ”vår båt” och

”vår kapten” och Elin funderar på hur det skulle vara att var på båtfärd nu när det är blåsigt

och kallt. Elin fortsätter sedan i brevet att berätta om saker som hänt gemensamma bekanta.

Sedan undrar hon om Olga gjort någon fotografering, Elin vill att de ska byta kort med

varandra, hon vill även byta kort med Olgas man.73 Sedan återgår hon till minnen från

71 Florsbacka är en plats som nämns i flera av breven jag studerat och som i brevet från Amerika är angivet som
Olgas adress. Jag tror att Olga är uppväxt i trakterna av eller på Florsbacka och att släktingar och bekanta
fortfarande finns kvar i närheten.
72 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Emma Magnusson.
73 Dessa kort var ett slags visitkort, med bild på sig själv, som man bytte med varandra och samlade på. Vanligt
vid denna tid fick jag berättat för mig på arkivet i Sandviken. Där fick jag även se album med samlingar av
visitkort.
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sommaren i Öregrund, de har tydligen haft en misslyckad kaffebjudning med kaptenen sista

kvällen. Brevet avslutas att Elin talar om att det är dags att ”krypa till kojs” och med

hälsningar och kramar till Olgas familj, ”Kläm om dina små ungar och herr Blomgren74, oh

nej! Jag menar förstås ej så, utan hela herr Blomgren så mycket och Agnes och Emma75 så

hjertligt. Många, många hjertliga helsningar till dig sjelf förstås! Din vän Elin Veng”.76

Marma 13 maj 1887

Denna dag har Elin fått ett brev från ”Käraste Olga!” som hon omedelbart svarar på. Olga har

återigen tagit upp frågan om resa till Öregrund kommande sommar. Elin vill gärna åka men

hon är lite klen, har drabbats av magkatarr. Dessutom tror Elin att ”farsgubben har nog med

utgifter ändå”, så hon vill inte fråga honom om pengar. Elin tror dock att det kommer bli

många bekanta ändå i Öregrund till sommaren, så Olga ska inte oroa sig. I brevet kommer

sedan information om vad som hänt gemensamma bekanta, flytt, sjukdom, giftermål, död och

nya jobb rapporteras. Elin tackar också för kortet hon fått av Olga och beklagar att hon inte

tackat tidigare samt att Olga ännu inte fått något kort av Elin, porträtteringen har visst

krånglat för henne. En Alma tackar också för det kort hon fått från Olga. Elin beklagar att hon

inte kan anta Olgas erbjudande om delad mat och rum i Öregrund till sommaren, hon önskar

Olga en trevlig vistelse. Hon tackar återigen för brevet, kortet och erbjudandet. Hon ber Olga

hälsa sina nära och brevet avslutas ”från vännen Elin Veng.”77

Breven ifrån Elin Veng handlar mycket om det gemensamma minnet kring en resa

till Öregrund, händelserna där och människor de lärt känna där. Jag skulle tro att Elin och

Olga var vänner redan innan resan, då de även talar om släktingar och gemensamma bekanta

som inte har någon koppling till resan. Marma ligger strax utanför Söderhamn och så gör även

Florsbacka, skulle tro att de är uppväxta i närheten av varandra. Vänskapen uttrycktes genom

ord och omtanke. I Elins brev finns också en gnutta humor, som inte på samma vis synts i

andra brev. Deras vänskap känns glad och hjärtlig, jag kan se framför mig hur de smålog när

de läste varandras brev.

74 Herr Blomgren är med stor sannolikhet Olgas far, hon hette Blomgren som ung.
75 Emma är förmodligen någon typ av husmor, hennes namn har förekommit även i andra brev, och det ger mig
den uppfattningen.
76 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Elin Veng.
77 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Elin Veng.
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Brev från vännen Malin Hedlund

Hudiksvall 21 april 1889

”Bästa Olga” börjar det 13 sidor långa brevet ifrån Malin Hedlund78. Malin tror att Olga blir

förvånad över att få detta brev och anar att hon kommer börja titta i slutet för att få veta vem

som skrivit det. Det är omkring tio år sedan de varit tillsammans på Florsbacka. Malin har

träffat en gemensam bekant och blivit påmind om svunna tider, hon skriver nu ett brev även

om Olga skulle finna sig likgiltig inför det. Den gemensamma vännen och Malin har

diskuterat ålder och kommit fram till att de blivit 33 år, men att ”Vi sa att vi ej bli äldre än

man är”. Malin är intresserad av vad som hänt Olga sedan de sist hade kontakt och hon

berättar därefter om vad som hänt i hennes eget liv. Malin ber också om ursäkt ifall det för

Olga skulle bli tröttsamt med ett sådant långt brev. Som en flyttfågel beskriver sig Malin och

berättar om hur hon flyttat runt och arbetat hos olika familjer.79 Efter långa stunder jobbandes

på landet hamnar Malin i staden igen, hon beskriver hur illa det luktar och konstaterar att hon

då inte är någon stadsmänniska. Hennes många flytter handlar om att familjerna fått

ekonomiska problem, någon har dött eller situationen på något vis förändrats. Malin har även

jobbat som skrivare åt kronofogden i Ljusdal, ett jobb och hem hon trivdes väl i. Malin

bekänner ledsamt att hon många gånger fått flytta från hem där hon trivts bra. I början av maj

ska Malin resa till Gävle och hälsa på ”gamla kära vänner”, Hon önskar att också Olgas hem

låg i närheten och att hon var välkommen dit. ”Ser du Olga ju gamlare vänner äro desto

kärare äro de för mig och du är bland de äldsta.”  Malin är rädd att hon nu tråkat ut Olga med

sin långa beskrivning över ställen hon varit på och förstår att Olgas berättelse inte kommer bli

lika lång då hon varit bofast på samma plats. Malin visar ett stort intresse av att få veta hur

Olgas liv sett ut. Under vintern har Malin varit på bjudning då ”en ung och stilig kavaljer”

visat sitt intresse och bjudit upp till dans. Hon är förvånad över hur han kan visa intresse för

en ”gammal mamsell”. Brevet avslutas med Malins önskan om svar på brevet, ”Hvad du vore

hygglig om du ville skrifva någon gång till din gamla vän (Amalia) Malin Hedlund.”80

78 Malin Hedlund heter Amalia, men kallar sig själv Malin. Det framkommer senare när hon avslutar brevet.
79 Jag skulle tro att hon jobbat som mamsell, förmodligen även hos Olgas familj en gång i tiden.
80 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Malin Hedlund.
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Gefle 30 maj 1889

Olga har hörsammat Malin brev och tacksamheten syns i nästkommande brev som Malin

skickar. ”Snälla Olga! Hjertligt tack för ditt vänliga och kärsamma bref.” De bägge vännerna

ska träffas i Gävle, dit Malin nu flyttat och tagit jobb hos grosshandlare Delin. Hon hoppas att

de ska hinna ses innan familjen flyttar ut till lantstället över sommaren, men det ligger inte så

långt från staden så de ska kunna ses ändå. Malin vill att Olga ska skriva ett brev och

bestämma tiden för mötet. Hon avslutar brevet: ”Ehuru obekant beder jag få hälsa till man

och barn (din förstås) och var sjelf på det hjertligaste hälsad från din Vän Malin.”81

Gefle 26 september 1889

”Snälla Olga!” Malin har fått erbjudande av Olga följa med till Öregrund, det hade varit

roligt menar hon, men hon ”bör vara förståndig med sin kassa” och vill heller inte att vännen

ska ha några utgifter för hennes skull. Malin hoppas i stället på att kunna ses när hon är åter

på Florsbacka.  Hos grosshandlare Delin trivs Malin fint och blir kvar till hösten. Hon njuter

av lantluft och frihet och går på varma bad två gånger i veckan. ”Många hjertliga helsningar

till dig och din lilla gosse från din vän Malin Hedlund.”82

Huruvida de bägge vännerna träffades i Gävle kan jag inte utläsa av breven, men en till, eller

en ny träff på Florsbacka verkar vara på gång. Breven från Malin Hedlund är speciella då det

är två vänner som inte haft kontakt på länge som återupprättar vänskapen. Viljan att få dela

med sig av vad som hänt under årens gång är stor från Malin, så även viljan att få information

om Olgas liv. Vänskapen uttrycks genom detta intresse och även genom ord. Att de bägge

vännerna har gemensamma bekant, minnen och intressen är tydligt. Betydelsen för deras

återupptagna vänskap anser jag syns klart i deras vilja att träffas och få berätta för varandra

om sina liv.

81 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Malin Hedlund.
82Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Malin Hedlund.
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Brev från vännen Emma Eneroth

Elfvik 27 februari 1892

Det här inte skrivit på vanlig papper, så som alla övriga brev varit, utan är skrivet på ett slags

kort i hårdpapp med rundade kanter. Emma börjar kortet: ”Käraste Olga”. Hon skickar sedan

en hälsning till sin vän på Mariadagen, antar att det är en namnsdag. Vännen tycker det var

”bra länge sedan vi träffades.”  Emma förklarar att det är ledsamt omkring henne för ”älskade

farbror Ulrik” är klen. Hon hoppas allt är bra med Olga och hennes kära och avslutar: ”Nu

kära du farväl. Många de innerligaste helsningar till dig sjelf de dina från din alltid tillgifna

Emma Eneroth.” 83

Elfvik 16 september 189284

”Käraste Olga! Hjertinnerligt tack för det kärsamma och vänliga brefvet af den 16:de mars.”

Emma ber om ursäkt att svaret dröjt och förklarar att det varit en tid av sorg och mycket

arbete så tiden inte räckt till. Emma har också under tiden haft en ängslan för sin älskade

mamma som varit så klen. Vem det är som avlidit lyckas jag inte tyda i brevet, kanske är det

morbror Ulrik som hon skrev om i förra brevet. Den som avlidit är någon som Emma stått

närma och som hon starkt uttrycker sin saknad av. ”Men du kan inte ana hur tomt det är efter

den oförgätligt, kära bortgångne, jag kan ej säga hvad jag älskade honom och tusen djupt jag

saknar honom.” Under sista tiden har den avlidna varit mycket klen och den sista veckan inte

varit vid medvetande, men han genomled tiden med tålmodighet, vänlighet och tacksamhet.

Emma ger honom frid och välsignelse och hon tror ”fullt och fast han är lycklig där han är.”

Tant Carin85 är kry men verkar enligt Emma hålla sorgen inom sig. Emma verkar vilja höra

från sin vän och undrar om det kanske vore möjligt att telefonera. Vidare hälsar Emma till sin

gudson, Olgas ene son, hon hälsar att hon vill att han kan skriva till sin gudmor någon gång.

”Från gamla tillgifna vännen Emma Eneroth”.86

Olga och Emma verkar känna varandra väl. Emma är ju som nämnts även gudmor åt

Olgas ene pojke, ett uppdrag jag kan tänka mig att inte vem som helst fick. Också Emmas sätt

att avsluta breven tycker jag visar på nära vänskap. Även Emmas nära starka känslor, efter

83 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Kort från Emma Eneroth.
84 Detta brev är skrivet på brevpapper med svart ram. På arkivet i Sandviken fick jag förklarat för mig att man
skrev på sådant för att markera sorg.
85 Med stor sannolikhet morbror Ulriks fru.
86 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Emma Eneroth.
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morbroderns bortgång, som förklaras i brevet anser jag tyder på att de känner varandra väl.

Hur de lärt känna varandra är svårare att utläsa, men de verkar känna till varandras nära

släktingar, så jag kan gissa att de känt varandra sen barn eller ungdomsåren, något jag också

tycker bekräftas i sista brevets avslutning ”din gamla tillgifna vän”. Några gemensamma

intressen går inte att urskilja, men det finns gemensamma bekanta som de talar om.

Vänskapen mellan dessa två verkar ha haft en stor betydelse i deras liv, de kunde vara ärliga

mot varandra med känslor och tankar.

Brev från vännen Clara Källström

Luleå & Boden 4 februari 1886

”Min innerligt kära Olga! Frid!” Det är flera år sedan Clara och Olga hört av varandra, men

nu har Clara fått höra att Olga bor i den socken, Hogdal, dit familjen Källström ska till att

flytta, Herr Källström ska böja arbeta där som kyrkoherde. Clara är mycket glad över att snart

få vara i närheten av sin vän om ”det är Guds vilja”. Att Olga gift sig och blivit fru Borg har

vännen läst i en tidning för något år sedan. Herr Källström har vid besök i Hogdal träffat på

släktingar till Olga, men Clara har inte förrän nu förstått att det var släkt till ”min snälla vän

Olga.” I brevet berättar Clara om sin familj och sitt vardagsliv, hon uttrycker en stark längta

efter att få återse sin gamla barndomsvän. Kyrkoherde frun Clara använder i sitt brev vissa

religiösa formulering kring tankar och hälsningar. Hon är även orolig över ett rykte som ska

ha spridit sig i Hogdal om att hon skulle vara svårt sjuk, hon ber Olga avfärda denna

osanning. ”Lef väl och var hjertligt hälsad ifrån mig. Gud vare med dig, din sanna vän Clara

Källström.”87

Luleå & Boden 21 april 1886

”Min kära ungdomsvän.” Clara tackar för brevet och skriver: ”Det var mera än roligt för mig

att återigen få upplifva vår vänskap och det till under så egna förhållanden att vi båda äro

gummor och det till, om Gud så vill i samma socken så att vi kanske inom kort mundtligen få

språkas vid.” Claras man har påbörjat flytten till Hogdal och beräknas vara på plats tredje dag

påsk. Dottern och Clara ska snart följa efter, familjen har sålt gården och haft en auktion.

Clara saknar sin man och ser fram emot flytten men uttrycker även att det känns jobbigt,

särskilt att förklara för dottern. Olga har i sitt brev berättat att hon har fyra barn och Clara

87 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
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imponeras över att hon orkar sköta dem, men barn är så roliga så det uppväger väll det

jobbiga. ”Gud välsigne de små.” Clara berättar att hennes dotter fyllt fem år och hon maken

har varit gifta i sju år. Ett skvaller om en Wikström som gifte sig med sin jungfru finns med i

brevet och Clara kommenterar det så här: ”och nog kunna de bli lika lyckliga för det.” Vidare

funderar Clara över om Olga känner ståndspersonerna vid kyrkan och ber henne i förtroende

tala om vem som är snällast och mest karaktärsfast o.s.v. Hon tycker det skulle var ”så bra att

veta i förhand.” Clara ser fram emot att följa efter sin make och så snart som möjligt få

komma till Hogdal och då även få träffa sin vän.  Hon ber Olga hälsa sina barn från lilla Clara

och ”var sjelf hälsa ifrån din gamla vän i upp i höga nord. Du kan ej ana hur gammal och

mager jag är. Du är kanske motsatsen, men så är du och yngre minst en 6 år. Lef väl! Gud

var med dig och din sannt tillgifna vän Clara Källström.”88

Ytterhogdal 27 juli 1886

”Min kära Olga! Frid!” Nu har Clara anlänt till Hogdal och har dessutom följt sin man på en

resa till Olgas hem, men tyvärr var inte hennes vän hemma vid detta tillfälle, de hade blivit

vänligt mottagna av fröken Rönnqvist. Clara är efter flytten sjuklig och klen och har dålig ork,

men hon är på bättringsvägen. Återigen är hon bekymrad över att det inte finns någon läkare i

Hogdal, då även lilla Clara varit sjuklig. Lite skvaller om giftermål hos någon gemensam

bekant dryftas. Clara har också hälsningar från Olgas släktingar i Hamrånge. Längtan efter att

få träffa sin vän Olga igen är stor och Clara vill att hon kommer på besök när hon kommer

hem igen. Sommarens regniga väder avhandlas och det senaste som hänt runt omkring Clara

och hennes familj. ”Gud vare med dig. Skriv snart tillbaka. De mina hälsar dig och sjelf är du

hälsad från tillgifna vännen Clara Källström.”89

Ytterhogdal 26 november 1886

”Min kära Olga! Frid och helsa!” Clara tackar för brevet och fotografiet hon fått av sin vän.

Hon tycker Olga är sig lik, som hon var när hon var ung, eller rättare sagt flicka för Clara

tycker inte att de ännu ej är så lastgamla. Sedan är Clara lite upprörd över att de ännu inte

varit på besök hos dem. Det verkar som att det är ett visst avstånd mellan de båda vännerna

trots att de bor i samma socken. Men nu får de så lov att komma på besök uppmanar Clara.

88 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
89 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
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Hon själv har rätt mycket och ”stöka med” och saknar ibland lite umgänge, dock är hon med i

en liten syförening. ”Många hälsningar från mina till dig och de dina o min kära gubbe

hälsar och Eder välkomna! Din tillgifna ungdomsvän Clara Källström.”90

Ytterhogdal 30 Mars 1887

”Min kära vän! Frid och helsa!” Nu har Olgas familj varit till Clara och hälsat på. Clara är

lättad över att hemresan gått bra, det var stormigt den kväll familjen Borg begav sig hemåt.

Vid besöket har Olga erbjudit sin vän att resa med till Öregrund till sommaren, men Clara

avböjer, hon ”blir nog där hon är i sommar.” Hon tror hon kan bli piggare även om hon

stannar hemma, ”om det är Guds vilja.” Clara är inne på att åka följa sin man till Ångersjö

nästa gång han åker dit, då kan hon komma till Olga och hälsa på. Lilla Clara skulle nog

kunna bli god vän med Olgas Olof om de bodde lite närmare tror Clara. ”Det vore särdeles

kärt att få träffa dig en gång till i verlden min snälla Olga, om vi lefva, träffas vi nog och

nästa vinter. Skriv någon gång till din lillgifna vän Clara Källström.”91

Ytterhogdal 20 januari 1888

”Min kära snälla Olga!” Här gratuleras Olga till att ha fått en liten dotter. Hon beklagar

också att vännen blivit så sjuk och hoppas att hon nu är kryare. Vännen har visst varit dålig

sedan de sågs sist och Clara är spekulerar i om det var Hogdalsresan som fick sådan

eftersläng, hon tror Olga blev kall på vägen. Lilla Clara har börjat läsa berättar den stolta

mamman. Denna kväll som brevet skrivs ska Clara på nykterhetsfördrag på skolhuset. Så

mycket annat har inte hänt ”bland vår lilla vrå bland bergen.” Hon berättar om Lalla (tidigare

husfru) som flyttat och hur tomt det är efter henne. Clara är rädd för att trötta ut sin vän och

avslutar: ”Min snälla vän därför slutar jag nu, med många innerliga hälsningar o önskningar

att du snart är riktigt frisk igen och kanske då även skrifver till mig! Gud välsigne dig och den

lilla verldsmedborgarinnan och för övrigt hela ditt hus. Din tillgifna vän Clara Källström.”92

90 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
91 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
92 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
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16 augusti 188893

”Min snälla Olga! Frid och helsa!” Det har varit Claras och lilla Claras namnsdag och de är

så tacksamma över att Olga kommit ihåg dem, lilla Clara har visst fått en ”behändig häst” av

lille Olof. En gemensam bekant, Anna Westin, ifrån Öregrund har skrivit till Clara och undrar

höra hur Olga mår, hon hade blivit lovad brev, men inte fått något från Olga. Annas Olaf har

gått till sjös och kommer inte hem förrän till jul. Clara är bekymrad över att inte ha någon

lärarinna till Lilla Clara, som samtidigt kan hjälpa till i hushållet. Men nu verkar det vara en

flicka på väg, som var ”snäll och belåten” och som fann sig att leva i enkelhet. Någon

småskola finns inte så det vore fint om flickan kunde börja snart menar Clara. Herr Blomgren

tackas ifrån Clara och Per för hans pennigbidrag till de brännskadade. ”Gud välsigne de små!

Hälsa hjertligt Emma. Skrif gärna någon gång till din tillgifna vän Clara Källström.”

Sedan kommer Clara på att hon glömt berätta om en långväga gäst, gumman Lindgren, en

forna granne, 70 år gammal har rest från Luleå, 90 mil, för att hälsa på.94

Ytterhogdal 29 maj 1889

”Kära Olga!” Olga har bjudit Clara och hennes familj att komma på besök, men de kan inte

kommaför lilla Clara har skadat ryggen och är sängliggandes. ”Jag hoppas få träffa dig ändå

någongång fast det icke kunde bli nu. Hälsningar från din vän Clara.”95

Ytterhogdal 8 oktober 1889

”Kära Olga!” Clara med familj har nu varit till Olga på besök och skickar nu ett ”hjertligt

tack för senast och för all bevisad vänlighet.” Nu vill hon snart få bjuda igen, gärna innan

julstöket drar igång och medans vägar och väglag är bra. Hennes man ska vara hemma alla

söndagar utom 4 december, så det passar fint att komma någon helg. De är ”Ljuvligt

välkomna.” Clara vill gärna att Olga hör av sig och meddelar när de tänker komma. ”Din

tillgifna vän Clara Källström.”96

93 I originalet finns ingen ort angiven på detta brev.
94 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
95 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
96 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
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Ytterhogdal 15 juni 1891

”Min kära vän Olga!” Nu har Clara med familj varit hos Olga igen. Resan hem har gått bra,

alla är friska och hon hoppas att det så är även hos Olga. Clara tycker de har så trevligt när de

träffas och önskar så gärna att de bodde närmare varandra. Lilla Clara har haft ett sår på

tummen som nu svällt upp och blivit rött ända till armbågen, Clara klandrar sig själv att hon

inte skött såret ordentligt, men det är på bättringsvägen. Deras landbonde Bergman är sjuklig,

han är dålig i njurarna, Clara tror han kommer dö. En gemensam bekant, Ellen, har skrivit ett

brev till Clara och ber hälsa att allt är bra. Ellen har haft telefonkontakt med en annan bekant

från Ljusdal, som också hälsar att allt är bra. Clara drömmer om att kunna telefonera till Olga

”således kunna vi när som helst få tala med varandra.” Gud vare med dig och tillgifna

vännen Clara Källström.”97

Ytterhogdal 11 juli 1891

”Kära vänner Borgs!” Nu är det Per Källström som skriver brev till hela familjen Borg.

Familjen Källström har just fått ett sorgebud om att Borgs lilla Esters bortgång. Men som Per

uttrycker det: ”Hon gick ej bort, hon gick hem, till en bättre värld.” Han förstår att

skilsmässan känns ”bittert i moders och fadershjertan.” Han sänder dem en herrens

välsignelse. Clara skickar också sitt hjärtliga deltagande i sorgen. ”Herren Jesus vare vårt i

livet och i döden. Tillgifna vännen Per Källström.”98

Ytterhogdal 4 mars 1892

”Min kära Olga!” Olga är sjuk och kan förmodligen inte komma till Clara som de tänkt den

19 och 20 mars, Clara hoppas att det inte är farligare än att vännen kan ta en tur till Hogdal i

alla fall. Tyvärr kan de inte bo hos familjen Källström för där ska alla präster som ska på

prästmöte bo, men Clara önskar att det ordnar sig ändå, så de kan träffas. I brev utrycker Clara

en mycket stark längtan efter att få träffa sin vän och hon frågar sig vad denna starka längtan

kan bero på. Kanske är det för att umgänget i Hogdal inte är det bästa, då hon talar om att de

har få att umgås med. Lilla Clara har varit sjuk i scharlakansfeber och varit krasslig fram och

tillbaka efter jul. Deras jungfru har de också haft otur med, då även hon mest varit sjuk.  Clara

tycker det skulle vara så kul om Olga tillfrisknade och kunde komma på besök och kan hon

97 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
98 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Per Källström.
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inte komma denna månad hoppas hon att det blir inom en ”en ej så avlägsen framtid.” ”Gud

vare med dig och tillgifna vännen Clara Källström.”99

Ytterhogdal 17 oktober 1893

”Min snälla Olga!” Liten Clara är klen igen, hade varit frisk i två dagar och sedan blivit klen

igen, det är ledsamt med sjukdom säger Clara. ”Hon har nämligen fått - - du förstår vad jag

menar och det fast hon inte fylt 13 år.”100 Här kan jag bara gissa mig till att lilla Clara fått

menstruation, men att detta tydligen är för hemskt för att skriva med i ett brev. Hon ska få åka

till Sveg så fort det blir slädföre för någon typ av behandling. Huruvida det är någon sjukdom

som drabbat lilla Clara kan jag inte utläsa av brevet, kanske är de oroliga för att det är något

fel på lilla Clara eftersom de verkar tycka att hon fått menstruation i tidig ålder, kanske är

klenheten och sjukdomen något annat än menstruationen, eller så är kanske min tolkning av

vad Lilla Clara drabbats av helt felaktig. Hur allt hänger ihop är svårt att avgöra, men att det

rör sig om ett känsligt ämne framkommer senare i brevet, inget annat i brevet kan jag tolka

som så sårbart att det skulle kunna vara det som är orsaken till Claras uppmaning i slutet av

brevet, då hon ber vännen bränna brevet. En Fru Widmark, som är en gemensam bekant, är på

besök då och då, hon är så förkrossad över sitt ”fall”, vad det är för något har jag ingen aning

om. Brevet avslutas: ”Gud vare med oss! (bränn upp brefvet!) Din tillgifna vän Clara.”101

Burträsk 17 juni 1903

”Kära vän!”Det verkar som att familjen Källström har flyttat, detta brev är skrivet i Burträsk.

Olgas förra brev till vännen har varit av sorgligt innehåll, Olgas make är svårt sjuk, med fara

för livet. Clara är orolig över att han kanske har binnikemask, hon har haft en bekant med det

som varit svårt sjuk, men som blev frisk när hon blev av med masken. ”Oftast skall de

människor dö som det är något med”, så säger Clara när hon skriver om sin oro över vännens

make. Även Per, Claras man verkar ha drabbats av sjukdom, han har tydligen svårt med talet

och använder sig mest av orden ja och nej. I avslutningen av brevet vill Clara veta ålder och

99 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
100 Vad jag kan förstå har Lilla Klara fått menstruation, men det verkar även som om hon lider av någon annan
åkomma efter som hon är klen.
101 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
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antal på Olgas barn. ”Herren vare med dig och oss alla! Din tillgifna sorgsna och bedrövade

vän Clara Källström.”102

Burträsk 18 juni 1903

”Oförgätliga vän!”Med dagens post anhöllo vi den sorgliga underrättelsen om din älskade

makes och barnens älskade faders bortgång och med innerligt deltagande får jag beklaga

sorgen.” En månad efter att Clara skrev det förra brevet till Olga får hon budet om vännens

makes bortgång. Hon tycker så klart att det är hemskt men finner styrka i sin religiösa tro, han

är ju nu i den ”saliga evigheten.”Att sjukdom haft ett snabbt förlopp tycker hon är bra så han

slapp lida i onödan. Clara ber till Gud om att hon ska få behålla sin Per, men hon ber också

om att han liksom Olgas man ska slippa lidande. De har båda prövningar säger hon. Vännen

anar att Halvar ska vila i familjegraven i Kårböle och önskar att hon kunnat sända blommor,

men det finns inga utslagna och hon vet inte hur hon ska hinna få tag på från något annat håll

heller.

En fru Medin är och bor hos Clara sedan midsommarafton, hon har också mist sin

man och tre stycken barn. Herr Medin verkar inte ha varit den vänligaste mannen, men sista

tiden ska han ha varit snäll och det tycker Clara frun får minnas med glädje. ”Så mycket sorg

på denna jord.” Clara ber Olga tänka på barnen och önskar att vännen får hålla sig frisk.

”Halvar är lycklig vid målet. Frid öfver den ädle käre vännens minne. Din tillgifna och

innerligt deltagande vän Clara Källström.”103

Detta är det sista brevet som finns i samlingen från Clara Källström. Mycket har jag

fått veta om de bägge vänner som jag fått följa under sjutton års tid. De bägge vännerna har

känt varandra länge och trots att de verkar ha tappat kontakten ett tag ser det ut som att de

återfann den barndomsvänskap de en gång haft. Deras brev handlar mycket om deras vardag,

bekymmer, sorgligheter men också glädje och lycka. Claras starka religiösa tro speglar i

hennes kraft även i vardagen, det märks varifrån hon hämtar hopp, energi och bekräftelse

ifrån, något som hon även försöker dela med sig till sin vän. Clara utrycker gärna och ofta sin

längtan efter att träffa sin vän och fröjden i när de ses. De verkar ha varit varandras ventil i

102 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
103 Sandvikens kommuns centralarkiv, Halvar och Anna Fahlanders arkiv, volym 11, Brev från Olga Borgs vänner
1873-1887. Brev från Clara Källström.
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vardagen, både det ena och det andra diskuteras i brevet, även sådana saker som gör att brev

önskas brännas. Vid en lång vänskap finns självklart många gemensamma bekanta, de

intressen de delade verkar framför allt röra familjelivet. Vänskapen i deras liv upplever jag ha

haft en stor betydelse för dem båda.
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Reflektion och slutsatser

Jag tänker här presentera vad jag kommit fram till i analyserandet av brevsamlingen, samt de

svar jag fått på mina frågeställningar och sätta detta i relation till tidigare forskning samt ge

mina egna reflektioner. Jag har inte fått svar på alla frågeställningar i alla brev men i de fall

där det funnits fler än ett brev har det varit lättare att reda ut begrepp och förhållanden

vännerna emellan. I min studie har jag använt mig av delar ur en brevsamling, brev till Olga

Borg från hennes vänner. Genom studie av dessa har jag tolkat deras vänskapsrelationer

utifrån mina frågeställningar. Detta är mina tolkningar och jag kan inte med absolut sanning

veta om de verkligen var så goda vänner som det går att utläsa av breven men jag får utgå

ifrån att det är sant så länge inget annat antyds. Det är heller inte en del av min studie att

bedöma hur god deras vänskap var, utan jag konstaterar att de hade en sorts vänskapsrelation

som jag kan använda mig av för att få svar på mina frågor och uppfylla syftet med

undersökningen.

Vänskapsbegreppet kan, som jag blivit än mer medveten om efter denna studie, ges

uttryck på olika vis, något som Francesco Alberoni påvisar i sin bok Vänskap, det har därför

känts desto viktigare för mig att inte kategorisera, bedöma eller värdera brevskrivarnas

vänskapsrelationer. Vänskapen yttrar sig i stort sett i alla brev genom att författaren till brevet

använder sig av ord och hjärtliga fraser för att påvisa sin vänskap, ofta som hälsnings-

och/eller avslutningsfras, men i vissa fall även löpande i texten. När det visar sig i texten är

det inte ovanligt att det rör sig om önskningar att träffas. Att uttrycka känslor i fina ord kan

vara något av tidens anda. I Valborg Lingärde & Elisabeth Manséns bok om 1700-talet är det

dikter, texter och sånger som ofta beskriver den allt mer personliga vänskapen, förvisso i ett

språk som för oss kan te sig annorlunda och kanske är det därför jag lyfter fram de fraser som

används i breven. Innerligt, hjärtliga, tillgivna, käraste, snälla och dyra, hur ofta utrycker vi

oss så till våra vänner? Jag får hålla med Louise Vinge som skriver om att 1700-talets sätt att

skildra vänskap kan spegla även vänskap senare i tiden. Dikten och verkligheten kan i detta

fall ligga nära varandra menar hon. Även Eva Helen Ulvros kommenterar i sin avhandling att

vänner hade ett känslosamt och romantiskt uttryckssätt. Vännen som en förtrolig

samtalspartner tycker jag skildras i många utav breven, i vissa av dem yttras personliga tankar

och känslor. Något som enligt den tidigare forskningen hade haft sin genomslagskraft under

1700-talet. Tidigare hade den kristna tron och samtalet med Gud varit dit människan vände

sig för trygghet, stöd och råd. I vissa utav breven finns fortfarande en stark koppling till den
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kristna tron och det märks att Gud fortfarande finns kvar som stöttepelare, särskilt då sorgsna

och mödosamma företeelser inträffat. Föreställningen jag får vid läsandet, är att den uttalat

kristna människan fann ytterligare styrka att ge sin vän om den kryddade sina egna ord med

hänvisningar till Bibeln, Jesus och Gud. Kanske var det ett sätt att visa vännen att man brydde

sig lite extra.

Hur vänskapen mellan Olga och de olika brevskrivarna uppkommit står inte helt klart

i alla fall. Anna Garberg, Emma Magnusson, Elin Veng, Emma Eneroth och Malin Hedlund

verkar alla på ett eller annat vis ha koppling, till vad jag upplever det som, till Olgas

barndoms- och uppväxttrakter kring Mo socken, Söderhamn i Hälsingland. Florsbacka

förefaller i flera fall vara en gemensam knytpunkt, riktigt hur, har jag inte lyckats reda ut.

Clara Källström är en barndomsvän med återupptagen kontakt, det står uttryckligen i

breven.104 De har alla gemensamma bekanta som kommer ifrån dessa trakter och som det

pratas om i breven. Malin Hedlund verkar ha ägnat sitt liv åt att arbeta som någon sorts

husmor, piga eller dylikt och kanske är det så hon och Olga träffat varandra. I Malins första

brev står det att det är tio år sedan de varit tillsammans på Florsbacka. Kanske jobbade Malin

där i Olgas familj? Det mest fascinerande i det här fallet är att de återupptar sin vänskap efter

lång tid och med stor sannolikhet även träffas igen. Ett digert intresse för vad som hänt under

åren som gått syns klart i breven.

Vissa av vännerna har bestämt träffats. Clara Källströms vänskap som jag fått följa

under längst tid, visar att de bägge vännerna träffades då och då. De åkte till varandra med

sina familjer och hälsade på några dagar. Malin Hedlund och Olga träffades med stor

sannolikhet i Gävle, en träff var i alla fall planerad, om den verkligen blev av finns inget brev

som berättar. Huruvida Olga träffat sina andra vänner är svårt att påvisa, från flera vänner

finns en önskan om att ses och Olga erbjuder flera av vännerna att följa med till Öregrund

under sommaren. När Olga bodde inom rimligt avstånd till vännen Clara så umgicks de med

jämna mellanrum, det har med stor sannolikhet berott på avstånd att träffarna med de andra

inte blivit av eller endast varit enstaka. Brevskrivningen, anser jag, visar på en viktig del i

deras liv för att hålla kontakt med sina vänner. Detta är något som påvisas i Ulvros avhandling

där brev till och med skickades till vänner i samma stad. I denna konstateras att

brevskrivningen var en viktig del vänner emellan då man befann sig på skilda platser.

104 Det syns t. ex som postadress på kuvertet som Anna Garbergs brev låg i.
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Vilka intressen och minnen som diskuterades i breven är relativt lika mellan de olika

vännerna, det rörde vardagslivet på olika vis. Att få berätta hur man haft det från sist man

hördes är det som upptar breven. Hur det är med familjen och andra nära, ofta gemensamma

bekanta diskuteras. Liv, död, födelse och sjukdom är ofta förekommande ämnen. Ibland vill

jag påstå att det som dryftas är vad jag skulle kalla skvaller. Gemensamma minnen berörs

även det ofta i breven. Öregrund är en återkommande plats som det verkar finnas minnen

ifrån. Florsbacka är även det en plats som förekommer i flera av breven när minnen och

gemensamma bekanta och släktingar diskuteras. Breven från Emma Magnusson är lite

speciella, här finns flera handfasta, praktiska råd om hur Olga ska lösa olika problem som

måttagning till gördelbeställning, en linfrödryck som lindrar morgonillamåendet under

graviditeten, klädsel av lille sonen och diettips för sonens krångliga mage. Omhändertagandet

av familj och barn framkommer som en viktig del av kvinnornas liv. I de fall som

brevskrivarna har barn kan jag inte se att kvinnorna haft någon annan plikt än att sköta

familjen. Malin Hedlund ser inte ut att ha haft någon egen familj, hon har arbetat i olika

hushåll. I de fall de haft egna barn ser det inte ut att vara någon ovanlighet med husfru,

barnflicka eller dylikt. Dessa verkar ha haft en viktig del i familjens liv. Ulvros menar i sin

avhandling att kvinnors goda relationer ofta grundade sig i deras åtskillnad från männen,

kvinnorna hade det de gjorde och sysslade med gemensamt, sådant som att ta hand om hus,

hem och familj.

Att den kristna tron var en viktig aspekt som påverkade vännernas vardag syns i flera

av breven, men inte i alla. Jag tycker det ser ut som att de med stark religiös övertygelse gärna

använde den för att uttrycka sig, finna och ge stöd. Kommentarer om ålder ses i flera brev, det

tycker jag är intressant, jag trodde det var något människor i vår tid oroade sig mer över än

vad man gjorde förr. Även vikt och utseende kommenteras, något jag också trodde var mer

moderna saker att oroa sig över. Anna Garberg skriver i sitt brev från Amerika om hur hon

som sömmerska där har koll på senaste Parisermodet, redan i slutet av 1800-talet var alltså

modet influerat av Paris och Amerika, något som med stor sannolikhet var spännande att få

berätta för sin vän hemma i Sverige att man hade koll på.

Vad som livnärde vänskapen är svårt att finna något egentligt svar på, men jag anser

att det nära hänger samman med det jag nyligen presenterat, nämligen gemensamma minnen,

intressen och bekanta samt en möjlighet till ett förtroligt utbyte med någon man kunde lita på.

I min källdiskussion hänvisar jag till Ulvros avhandling där hon tar upp problem med att

använda brev som källmaterial. Hon menar att vissa känsliga saker kunde utelämnas i brev
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med rädsla för att det skulle komma i orätta händer och med tanke på att brev ofta lästes upp

högt. I ett av breven ses motsatsen. Här visar Clara sin vän stort förtroende när hon skriver om

ett känsligt ämne. Hon beordrar vännen att bränna brevet, men hon ger henne ändå förtroendet

att få ta del utav det som hänt, om än på ett finkänsligt sätt. Kanske var Olga den enda hon

kände det förtroendet för och valde därför att lätta sitt hjärta i brevet. En av vännerna, Emma

Eneroth, är gudmor åt Olgas son Olov, det anser jag som ett bevis på förtroende för sin vän

från Olgas sida, att få bli gudmor borde ha varit ett ärofyllt uppdrag som man inte gav till vem

som helst.

Vänskapens påverkan i deras i liv kan jag bara begrunda utifrån vad jag fått veta i

breven och med utgångspunkt från detta göra tolkningar. Jag skulle vilja kalla breven, och i

vissa fall mötena mellan vännerna, en ventil i vardagen. De delade med sig utav gott och ont

som hände i deras liv, de kunde hjälpa varandra i tunga stunder och glädjas med varandra i de

lyckliga. De kunde rapportera om saker som hänt både dem själva och människor runt

omkring. Att känna tillit, gemenskap och få bekräftelse är viktiga delar i en människas liv, det

visar flera utav litteraturen i den tidigare forskningen, de är basala behov i människans liv.

Stöd för detta anser jag mig finna i och med att vänskapen redan långt tillbaka i tiden var ett

område som diskuterades och ansågs viktigt. Under antiken var kring vänskapsbegreppet

grundade i ord som ömsesidighet, välvilja och tillgivenhet, dessa tankar tycker jag finns med

även de brev som jag har använt i min studie, det är med sanning jag kan säga att rötterna till

dåtidens och vår tids tankar till vänskap går att se i antikens föreställningar kring

vänskapsbegreppet. När jag resonerar om vår tids tankar hänvisar jag till de studier som gjorts

kring vänskap, bland annat Lundgrens där vänskap anses innefatta tillit, uppriktighet och

pålitlighet. Som det syns i den tidigare forsningen så har vänskapsbegreppet olika fokus under

olika tidsperioder. Antiken handlar om vänskap mellan fria män i övre samhällsklassen,

medeltiden om en Gudsvänskap, under 1700-talet syns förändringen mot en mer personlig och

individuell vänskap. I de brev från slutet av 1800-talet som ingått i min studie ser jag inslag

både av personlig- och gudsvänskap, men jag vill påstå att den till största delen är personlig,

de gamla ränderna från medeltiden är dock ännu inte helt bortblekta. Trots fokus på olika

företeelser innebär vänskapen ändock detsamma, ett utbyte med någon annan om förtroliga

saker. Längtan efter att få höra från sin vän syns tydligt i de brev jag läst, att telefonera är ett

uttryck för att de skulle kunna höras oftare om de haft möjligheten, så även önskan att vilja

träffas.
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Vänskapens röda tråd går att följa genom historien och jag vill påstå att den haft och

fortfarande har ett essentiellt värde.

Britta Lundbergs studie visar på människans förmåga att skapa olika typer av

vänskapsband där ålder, kön, klass inte behöver spela någon roll, vänskapen är viktig oavsett

dessa. Hon betonar vidare gemensamma minnen och intressen samt tillit som parametrar i

vänskapsförhållanden, allt detta är sådant som även min studie bekräftar, trots att den är gjord

ungefär hundra är efter Lundbergs studie. Vänskapens fundamentala utgångspunkt i ett etiskt

ställningstagande hänger med alltifrån antiken fram till våra dagar.

I frågan om kvinnlig vänskap menar Lundberg att det vi i våra dagar kallar vänskap

växte fram under 1800-talet då skillnaderna mellan offentlig och privat blir allt större, detta

till följd av samhälleliga förändringar, så som till exempel nya det kapitalistiskt ekonomiska

systemet och en förändrad syn kärnfamiljsideologin, är sådant som påverkar att vänskapen

hamnar i den privata sfären. Kvinnors kontakt med varandra handlade mycket om kvinnans

ansvar för familj och barn, en närhet kvinnor emellan grundad på religiösa moraliska tankesätt

banar väg för detta. Denna typ av vänskap bekräftas i min studie där många brev rör familjen,

barnen och deras välmående. Kvinnans värde visades genom det nya sättet för kvinnor att ha

kontakt med varandra påpekar Lundberg, något hon också menar kom att få politiska

konsekvenser. Jag vill med stöd av framför allt Ulvros studie, men även med flera av texterna

i Lingärde & Manséns bok, påstå att detta började redan på 1700-talet, men fick förstärkt

utbredning under 1800-talet.

I Eva Helen Ulvros avhandling kommer hon fram till att borgerliga kvinnor under

1700-talet gärna umgicks hemma hos varandra och att de skapade starka band till varandra

genom att till exempel hjälpas åt och vistas mycket tillsammans. Det kan ha varit denna

närhet vännerna i min studie saknade när de inte bodde nära varandra, där av den starka

önskan att träffas. Utifrån breven105, samt den information jag har om Olga kommer jag fram

till att hon också tillhörde borgerligheten, så hon och hennes vänner kan sättas i relation till

kvinnorna i Ulvros avhandling. För Olga och Clara, som verkligen träffades med jämna

mellanrum, verkar detta ha varit något som fördjupade vänskapen och var av stor betydelse.

Ulvros tar i sin avhandling upp hur det är det framväxande borgerliga samhället som formar

den kvinnliga vänskapen och det är den som i sin tur för inverkan på samhället. Något som

105 Här framkommer bland annat att Olga har en husfru och att hon åker på semester, inget en vanlig
bondmora gjorde. Hennes mans arbete som skogsinspektör vittnar om en borgerlig familj. Jag vet också att
Olgas far till yrket var kommisionslantmätare.
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även Raymond är inne på då hon framhåller den kvinnliga vänskapen som ett hot mot det

patriarkala samhället. Detta är inte något jag ser i min studie. Att de passar in det borgerliga

samhällets kvinnliga vänskap anser jag syns i och med det de berättar om andra bekanta som

varit på besök hos dem, något som kan jämföras med de borgerliga kvinnornas

umgängesmönster i Ulvros studie.

I min studie går det inte att bortse ifrån att vännerna spelade en stor roll för varandra.

De ger varandra nått att skratta åt, de ger tips till vardagliga problem, stöd i jobbiga

situationer, de skvallrar, de har gemensamma minnen. De hade nytta av varandra både

praktiskt och emotionellt. Vännerna delade vardagsliv, tankar och känslor genom att, till

största delen, skriva brev till varandra och på så vis hålla sin vänskap vid liv. I breven får jag

ta del utav dessa människors vardag på så vis för jag en inblick hur samhället såg ut.

Religionen har en stor roll i deras liv och det syns att den är med och påverkar deras tankesätt

och etiska ställningstagande. Oron över sjukdomar och död uppfattas även den, jag tycker det

känns som om dessa människor levde närmare dessa ovan nämnda ting, då de upptar en stor

del av breven. Vid 1800-talets brukar det kunna synas ett samhälleligt engagemang hos

borgerliga kvinnor men detta är inget som tas upp mellan vännerna i min studie.
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Sammanfattning

I inledningen av min uppsats tar jag upp att det existentiella i människans liv tar större plats i

historieforskningen. Min undersökning syftar till att se hur vänskapsförhållandena såg åt för

ett antal kvinnor under slutet av 1800-talet. Genom att studera detta existentiella behov, som

vänskap innebär, får jag som en positiv bieffekt även inblick i dessa människors liv och

villkor. Genom att studera människans insida, hennes själsliga behov så kan jag även få reda

på hur det såg ut runtomkring henne. Kanske är det därför som denna syn på

historieskrivningen vinner mer mark? Jag får i alla fall lära mig mer om dessa människor än

om enbart deras vänskap. En, som jag tidigare nämnde, positiv bieffekt.

Den tidigare forskningen inom den historiska vetenskapen har framför allt tittat

på hur vänskapen utvecklats till att rikta sig mot olika mål. Grekernas samhälle och politik

styrdes med utgångspunkt i vänskapsförhållanden, under medeltiden riktades vänskapen mer

emot att ha Gud som mottagare, för att sedan under 1700-talet bli mer individuell, en

utveckling som fortsatte också under 1800-talet något även mina källor bekräftar. Den

kvinnliga vänskapen växer starkare och kommer mer till uttryck under 1800-talet, detta

framgår både av tidigare studier och i min undersökning. I min undersökning syns dock inget

utav den vänskap mellan kvinnor som det talas om som skulle kunna ses som en fara mot det

patriarkala samhället. Denna forskning har även påvisat hur dessa olika inriktningar har

påverkat människornas liv. I min studie syns detta genom att vännerna visar varandra stöd,

omtanke, glädje och på så vis har viktig roll i varandras liv. Den tidigare forskningen, som

inte är historisk, visar också på detta och vi har genom alla tider haft ett behov av vänner runt

omkring oss.

I min studie handlar det i de flesta fall om vänner som inte träffades eller träffades

sällan, en intensiv längtan efter att ses syns i breven. Trots att de inte träffade ofta var de

viktiga delar i varandras liv. Genom brevskrivningen kunde de ge uttryck för emotionella

känslor och behov samt dela vardagens glädje och bekymmer. Två av brevskrivarna visar en

djup gudstro och det syns hur de använder detta för att ge eftertryck åt sina känslor, sitt stöd

och sin välvilja till vännen. Ett känslofullt och stämningsrikt språk syns i breven, ett vad jag

förstått, tidsenligt sätt att visa sin uppskattning. Jag anser att de skriftliga formuleringarna,

den visade förtroligheten, delandet av vardagen, längtan att träffas och viljan att hålla
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kontakten visar på hur vänskapen uttrycktes men också hur existentiella behov blev

formulerade och lyftes fram.

Hur vänskapen uppstått är i flera fall svårt att avgöra, Clara Källström vet jag med

säkerhet att hon var Olgas barndomsvän. Övriga vänner har även de kopplingar till hennes

uppväxts trakter, men det har inte gått att avgöra exakt hur vänskapen uppstått. Längtan om

att träffas syns i flera brev, men i de flesta fall verkar inte något möte ha blivit av. De enda

som sågs med jämna mellanrum var Olga och Clara, de har ju också bott på närmast avstånd

till varandra.

Gemensamma vänner, minnen och intressen är sådant som är ingredienser för att

livnära vänskapen, men också det förtroliga utbytet med en person man kände tillit till är

sådant jag sett i min undersökning som vikiga beståndsdelar. Hur vänskapen påverkade deras

liv har varit den svåraste frågan att finna svar på och jag vet inte om jag komma fram till ett

godtagbart svar. Det blir min tolkning av breven som får ge svar på detta. Som jag tidigare

nämnt är tillit och förtrolighet ord som ofta förknippas med vänskap. Detta har jag sett både i

tidigare forskning och även breven jag läst bekräftar detta. Vid valet av metod var jag

medveten om att jag kunde bli tvungen till att dra slutsatser utifrån mina egna tolkningar. Det

har funnits i tanken under tiden jag läst breven och jag tycker, i de fall där jag varit tvungen

att ge egna tolkningar varit noga med att se mönster i flera brev och relatera till vad jag läst i

tidigare forskning innan min interpretation gjorts.

Den allmänna utgångspunkten kring detta är att vänskap på ett eller annat vis alltid

varit viktig för människan, men att den under historiens gång sett olika ut. De vänner jag följt

i min studie tycker jag tydligt visar på hur just deras omsändigheter kring vänskap såg ut och i

vilken typ av samhälle de levde i. Det samhälle vännerna i min studie levde i finns speglat i

breven, de etiska och moraliska ställningstagandena, grundat i kristna tankar gör sig erinrade

den framväxande borgerligheten syns och vardagslivets innehåll gör sig påmint. Däremot är

det svårt att komma fram till något svar på hur detta påverkade deras vänskap, därmed vill jag

slå fast att min hypotes inte kunde besannas.

Enligt handböckerna om brevskrivning var brevet till vännen den friaste typen av

brevskrivning, den behövde inte vara så formell. I breven jag läst tycker jag detta syns, det

verkar vara brevskrivarens personliga uttryckssätt som kommer fram. Handböckerna tar också

upp schabloner, huruvida detta finns i breven till Olga är svårt att ta ställning till anser jag. I

flera brev finns återkommande ord som till exempel snälla, tillgivna och kära, huruvida dessa

är brevschabloner finner jag inget svar på.
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