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The following essay works to achieve a deeper understanding of how Swedish bourgeois 

women saw on the status of women in America (USA). Therefore, in the process creating 

more knowledge about Swedish 19th century thought pattern about America with focus on 

women. This was done by analysing the travel accounts of two authors’, Fredrika Bremer 

and Lovisa Mathilda Nettelbladt, travels though America.  The main questions addressed 

in the essay were how the two authors Bremer and Nettelbladt described the American 

women’s situation, attributes and lastly to understand their stance toward the women they 

meet. This was achieved with the help of a method from Eva Block and Kenneth Nyberg 

called “image-concept” (“bild-begreppet”) in which an image is produced according to 

several factors; facts, opinion of X and proposal of action. The theories that were used for 

analysing the descriptions and overall results was a synthesis of Nyberg’s thesis- and Björn 

Moen’s essay results that the Swedish people were more accommodating towards foreign 

cultures then other Europeans. And lastly, Joan Scott’s theory about gender was used in 

the study. 

     The results showed that Bremer and Nettelbladt had a very opened mind towards the 

women of America. Almost everything about women’s situation in America were positive; 

their attitude towards women, while affected by small personal inconveniences, was also 

positive to a large degree. Lastly the attributes of the women of America were of both inner 

and outer qualities, with attractive, gracious/cheerful, diligent and independent being most 

significant. Analysing the results, women of America were overwhelmingly described with 

positivity. The negative traits and opinions about the women were not significant, the only 

common opinion being that Americans in general could show too much hospitality. This 

showed that Bremer and Nettelbladt were following the pattern of Nyberg’s and Moen’s 

results, showing that Swedish people might have been more accommodating towards 

foreign cultures. Scott’s theory helped show that women of America had a more powerful 

position than in Europe, due to authors admiration about what women did and how 

respected they were, and secondly how women were breaking the power relationship 

between women and men. A short didactic reflection about how this work could move 

towards a deeper understanding about the social status of women for the pupils in history. 

Lastly the author of this work propose that more essays of history like this should be done 

to create a more complete image of the Swedish 19th century thought patterns about 

America; and of other cultures to expand the knowledge about the past individuals that we 

have been taught by. 
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Amerika!1 Landet av möjligheter och frihet. Från Boston, New York och Washington DC 

i öst till San Fransisco och Los Angeles i väst breder sig ett stort landområde på flera tusen 

kvadratkilometer ut med hundratals miljoner människor idag.2 Dock för inte alltså länge 

sedan var stora delar av landet endast territorier och med större delen av befolkningen 

längst östkusten och hela Amerika hade en befolkning på ca 30 000 000.3  

     Att resa igenom landet tog sin tid. Det unga landet var från 1800-talets mitt på både 

atlantkusten och stillahavskusten och i en tid där varken flygplan eller en järnväg fanns tog 

det flera månader att färdas från kust till kust. Under denna tid emigrerade flera miljoner 

människor över från Europa.4 Dessa såg möjligheter och friheter som de inte hade i sitt 

hemland och trodde de kunde finna i Amerika. Innan många emigrerade läste de eller 

åtminstone hörde talas om en reseskildring under förberedelserna för det stora landet i väst. 

De hade antagligen mängder av frågor som de ville ha besvarade, hur livet såg ut, vad för 

jobb det fanns och vilka människor kunde de möta? 

     I den mängd av människor som emigranter kunde möta och lära känna sticker en del av 

befolkningen ut mot vad emigranterna var vana vid i Europa, nämligen kvinnorna. 

Kvinnorna i detta land tycks ha i jämförelse mot europeiska kvinnor haft större frihet och 

mer ansvar och respekt än vad emigranterna var vana vid när de kom över i mitten av 1800-

talet.5 Här tycks de uppleva den frihet som emancipationsstridande kvinnor och män 

önskade sig i Europa. 

     Bland annat färdades en kvinna över till Amerika med det uttalade syftet att utreda 

kvinnornas situation i Amerika: hon var nämligen den kända författaren Fredrika Bremer. 

Hon träffade flera kvinnor och såg på deras situation med ögonen utav en kvinna som 

krävde kvinnans frigörelse i sitt hemland Sverige. En annan samtida kvinna, Lovisa 

Mathilda Nettelbladt, skulle också färdas till Amerika med ett helt annat syfte framför sig, 

men på vägen skulle även hon beskriva kvinnorna hon träffade och deras situation. 

     Emancipationens tid var inne och dessa författare skulle beskriva sina upplevelser med 

kvinnorna i sina reseskildringar om landet, frihetens land, Amerika.  

     Denna uppsats arbetar med att undersöka svenska författares erfarenheter av Amerika 

och tolka dessa erfarenheter utifrån två teoretiska perspektiv: ett i formen av kulturmöten 

och ett i formen av genus. Genom arbetet får vi kunskaper om dåtidens tankemönster och 

en analys av åsikter om amerikanska kvinnan och indirekt även amerikanska samhället. 

                                                 

1 Amerika kommer i detta fall referera till 1800-talets begrepp av det vi kallar Förenta Staterna eller USA. 
2 US Census Bureau. National Population Totals and Components of Change: 2010–2018. (Tabell: Estimates of 

Resident Population Change for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: July 1, 2017 to July 1, 2018 

(NST-EST2018-03)) (Hämtad den 16 januari 2019). 

3 US Census Bureau. 1860 Census: Population of the United States. (Dokument: Introduction) (Hämtad den 16 januari 

2019).  

4 US Census Bureau. 1860 Census: Population of the United States. 

5 Fredriksson, Hanna. (2016), Emigration och emancipation: Unga ogifta svenska kvinnor i USA 1879–1913. Kandidat. 

Uppsala universitet. (Hämtad den 23 april 2019). 

1 Inledning 
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Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats avser att analysera och jämföra beskrivningarna utav den amerikanska 

kvinnan i Fredrika Bremers och Lovisa Nettelbladts reseskildringar. Dessa reseskildringar 

ger unika inblickar i hur två borgliga svenska kvinnor såg på kvinnans ställning i Amerika 

på 1850-talet. Uppsatsen syftar därmed till att uppnå en mer fördjupad historia om 1800-

talets svenskars syn på Amerika med fokus på kvinnan. Utöver detta ska uppsatsen också 

bidra till kunskap om 1800-talets kulturmöten mellan svenskar och amerikaner. 

     Frågeställningarna som ska behandlas och besvaras under undersökningens gång är 

följande: 

1. Hur beskrivs amerikanska kvinnors situation? 

2. Vilka attityder till de amerikanska kvinnorna framkommer i reseskildringarna? 

3. Vilka egenskaper beskrivs amerikanska kvinnor med? 

4. Vad för olikheter och likheter finns det mellan Bremer och Nettelbladts 

reseskildringar vad gäller beskrivningar av kvinnor?  

Detta kapitel beskriver den tidigare forskningen som ligger till grund för undersökningen. 

Indelningen av forskningen följer i två olika kategorier. Den första behandlar 

omvärldsmöten eller som det kallas här kulturmöten mellan svenska resenärer och andra 

kulturer. Den andra kategorin är om relationen mellan Sverige och Amerika/USA och hur 

det har studerats om olika perioder om relationen mellan de två länderna. Kopplat till detta 

är även hur bilden av Amerika var i Sverige under respektive period. 

Forskning om Kulturmöten 

En forskare som ägnar sig åt omvärldsbilder och kulturmöten är Kenneth Nyberg som 

gjorde en undersökning om svenska reseskildringar om Kina. Nyberg ställer sig kritisk till 

den tidigare forskningen, däribland Edward Saids Orientalism, som tycks göra slutsatsen 

och generaliseringen att alla européer som skrev om sina resor var rasister och på så sätt 

följer en enkelriktad väg mot att göra schabloniseringar av andra kulturer. De föll på att de 

”inte sökte efter exempel på mer nyanserade uppfattningar”,6 så allt blev förenklingar av 

verkligheten, något som ironiskt nog var det som forskare undersökte. Nybergs 

undersökning utvidgade synen på omvärldsbilder genom att undersöka förändringar i hur 

svenskar såg på Mittens rike över ett större tidsspann för att se om bilden av Kina 

förändrades. Resultatet beskriver att västs syn inte alltid var densamma som hos 

svenskarna utan det verkade som att svenskarna var mer öppna för världen. Det skulle inte 

                                                 

6 Nyberg, Kenneth (2001), Bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 

1749–1912, Diss. Göteborg: Univ. s. 22. 

2 Tidigare Forskning 
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försummas att svenskar ändå hade i huvuddrag en syn som förminskade kineserna, men 

inte i lika stor utsträckning som resenärer från andra länder i Europa.7 Nyberg är en av de 

senaste i omvärldsbilds/kulturmötes-forskningen vilket gör hans avhandling mycket 

relevant för denna undersökning. Hans avhandling ger även grunden hur man ska utföra 

en liknande undersökning utav reseskildringar. Även om hans teori inte direkt är till hjälp 

då ett längre tidsspann behövs, används visa delar av hans forskning för att utveckla en 

teori för denna uppsats. 

     Björn Moen skrev en yrkesexamen om svenska reseskildringar om Japan där han 

utförde en diskursivundersökning av skildringarna. Han lägger fokuset på japanerna i sig 

och karaktärisering av dessa, något som även är fokus för denna uppsats. I Moens 

undersökning visar han alltså inte bilden av Japan eller japanerna, utan hur människorna 

karaktäriseras av författarna som träffade dem. I slutänden kom Moen fram till att de två 

svenska författarna höll en positiv attityd till japanerna, som till exempel att de var 

välkomnande till gäster och finkänsliga. Det fanns stora skillnader på hur författarna 

upplevde Japan då grundat i förhållandena av vem författarna var samt när de var i landet 

och vad de gjorde där. Moen föll inte i fällan att endast se de positiva dragen eller de 

negativa. Resultatet som Moen fick fram genom sin uppsats var att Japan hade ett gott folk 

som inte helt likställs med européerna, men för den delen är de inte heller helt ociviliserade. 

De hade tagit till sig moderniseringen mer än andra länder i Asien vid den tiden och det 

var en stark motivering till att japaner inte var lik andra utomeuropeiska stater. Han 

kopplade vidare till Edward Saids Orientalisms teori i och med detta, och Moen förklarade 

att trots en mycket positiv bild fanns troligen fördomar mer latent i huvudet på författarna 

än att de aktivt värdesatte sitt värdland.8 

 

Forskning om relationen Amerika–Sverige och Amerikabilden i 
Sverige 

     Många av undersökningarna som utförs om relationen mellan Amerika och Sverige är 

om emigrationen från olika platser i Sverige.9 Det intressanta för undersökningen dock är 

Amerikabilden och hur andra har arbetat med den. Dessutom tycks ingen har tidigare 

undersökt hur kvinnorna i Amerika skildras när de gjort sina undersökningar, utom en i 

koppling till Fredrika Bremer men som nedan uttryckt är denna problematisk i sig. 

     Amerikabilden i Sverige har undersökts av bland annat Eva Block, vars bildbegrepp 

används i metoden. Dock är hon den enda av de tre verken som tydligt framför metodik, 

teori och upplägg som visar på Amerikabilden i Sverige. De andra två vetenskapliga 

arbetena av Nils Runeby och Lars Wendelius har inte uppvisat någon metod eller ett 

                                                 

7 Nyberg, Kenneth (2001), s. 306–307. 
8 Moen, Björn. (2015), Resor i 1800-talets Japan: En analys av två svenska reseskildringar i Japan under Meijieran. 

Yrkesexamensarbete 15 HP. Växjö: Linnéuniversitetet. s. 1–9, 12–13, 35–37. 
9 Exempel på dessa som hittades via LIBRIS sökning på ”usa Sverige”: Höjfors Hong, Margot. (1986), Ölänningar 

över haven: utvandring från Öland 1840–1930 - bakgrund, förlopp, effekter = [Ölanders over the seas]: [emigration 

from Öland 1840–1930 - the background, development and consequences], Univ., Diss. Uppsala: Univ. Uppsala.; 

Nilsson, Fred. (1970), Emigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880–1893: en studie i urban utvandring, Diss. 

Uppsala: Univ. Stockholm.; Söderberg, Kjell. (1981), Den första massutvandringen: en studie av befolkningsrörlighet 

och emigration utgående från Alfta socken i Hälsingland 1846–1895, Univ. Diss. Umeå: Umeå universitet. 
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upplägg som visar hur de gjort, att tidigare forskning inhämtats eller att teori appliceras på 

arbetena.10 Wendelius arbete utfördes tillsammans i en serie av andra vetenskapliga verk 

för Svenska litteratursällskapet och Runeby för Uppsala universitet. Alla tre är studier 

kring Amerikabilden i Sverige och ligger till grund för tidigare forskning om den svenska 

Amerikabilden.  

     Eva Blocks avhandling Amerikabilden i svensk dagspress 1948–1968 beskriver hur 

Sverige såg på USA genom dagspress som utkom i Stockholm, Göteborg och Malmö 

(Aftonbladet, Expressen, Arbetet etcetera). Hon gör därefter två studier, ett 

långtidsperspektiv och ett på korttid över hur bilden av USA förändras mellan 1948 och 

1968, vilket gjorde att hon fick fram två olika studier i en avhandling. Det som är av 

intresse med hennes avhandling är särskilt hennes syn på begreppet bild, som tidigare 

beskrivet används i denna undersökningen men också utav Nyberg som använder den i 

koppling till reseskildringar. Hon skriver att användningen av bild har en avsikt att täcka 

en helhet, dock har begreppet varit vagt och hon förfinar begreppet till en användbar 

funktion för undersökningar.11 Denna uppsats ska också ge en helhetsbild, men endast 

inom ett ämne. För att följa Blocks resonemang att bilden är helheten om något, är då 

bilden av amerikanska kvinnor en del i en mycket större bild utav bilden av Amerika. Det 

är dock så att bilden av amerikanska kvinnor måste delas upp, vilket förklaras yttligare i 

metoden. 

     Lars Wendelius studie om Amerikabilden i Sverige har använt Fredrika Bremer som 

studieobjekt och arbetar enligt principen att visa hennes Amerikabild och hennes 

anledningar till att hon var i Amerika. Det första sammanfaller med denna undersökningen, 

vilket kan ses som att undersökningen redan gjorts. Däremot då Wendelius inte uppvisat 

vad för metod han använder,12 så tolkas hela hans arbete som rent deskriptivt, vilket den 

är till viss mening. I och med att han undersöker kvinnorna i Amerika återvänder man till 

frågan om inte undersökningen är gjord, men detta har en förhållandevis liten del i hans 

arbete och kopplas inte till någon genus- eller feministisk teori, om ens någon teori alls. I 

sin slutsats beskriver Wendelius att Bremers resa var positiv för författaren som flytt ifrån 

Sverige efter sin senaste publikation. Hon fick chansen att återhämta sig men de 

föreställningarna hon hade hemma innan resan var inte uppfyllda. Tvärtom, hon insåg att 

förväntningarna var för höga och att Amerika inte hade skapat ett ideal samhälle som hon 

hoppats se. Istället möte hon och kritiserade flera delar som fattigdomen och slaveriet som 

fanns utspritt i landet. Wendelius avslutar med att Bremer kom hem i en anda av att 

Amerika verkligen försökte skapa Guds rike på jorden.13 

     Nils Runeby har skrivit en extensiv undersökning med namnet Den nya världen och 

den gamla som handlar om 1820–1860-talens förståelse av Amerika och emigration. Hans 

undersökningsperiod handlar om en tid utanför Sveriges allra största strömmar av 

                                                 

10 Indirekt har tidigare forskning inhämtats, men ingen presentation av den sker, därav svårt att bedöma vad det är för 

forskning. 

11 Block, Eva. (1976), Amerikabilden i svenskdagspress 1948–1968. Diss. Lund: Univ. s. 13–14. 

12 Han skriver att den undersökningen han utför kallas för en punktundersökning, men går inte vidare med 

resonemanget. Wendelius, Lars. s. 17. 

13 Wendelius, Lars (1985), s. 133–134, 145. 
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emigration. Syftet var att undersöka hur synen på USA och emigrationen såg ut i Sverige, 

men också att se de politiska åskådningarna som ställde olika sidor av debatten kring 

emigrationen. Någon riktigt metodologisk förklaring över hur han går till väga finns inte, 

utan endast en förklaring av hans avgränsningar och undersökningsobjekt.14 Flera bilder 

av emigration till Amerika förekom under denna tid, bland annat medborgarnas friheter, 

möjligheterna till både företagsamhet och arbete och för företagare i Sverige att kunna 

tjäna pengar på att göra reklam och möjligheter för emigration till Amerika. Beroende på 

person som Runeby undersökte, fanns det många åsikter om exempelvis demokrati och 

politik. Ett laddat debattämne visar Runeby var religionsfriheten om huruvida det var bra 

eller icke. Jämförelserna mellan Sverige och Amerika föll på att de var tillsynes lika i både 

möjligheter och politisk riktning och därför fanns ingen egentlig grund för att utvandra. 

Runebys resultat visar på att frihet kan ha varit en motiverande faktor till att emigrera, 

något som kvinnor kan velat ha upplevt mer än vad som fanns i Sverige; Fredrika Bremer 

åkte till Amerika bland annat för att se om kvinnor hade mer frihet där än i Sverige.  

     Block, Wendelius och Runeby visar på att i sin helhet saknas bilden av Amerika under 

1800-talet och att delar av den har endast konstruerats. Dock en specifik del av den saknas, 

nämligen den amerikanska kvinnan, vilket är fokus för denna uppsats. Wendelius tog upp 

denna del men mycket begränsat och den var en del utav ett mycket större arbete som 

senare förföll i att förklara Bremers fördjupade tankar om resan, inte hur de beskrivs. 

Runeby visar på en del utav den svenska Amerikabilden, emigrationen och emigranternas 

anledningar samt tankar. Dessa två visar på sätt och vis Amerikabilden under 1800-talet, 

men har inte granskat varken kulturmöten eller genus/kön. Block gjorde en 

tidningsundersökning och visade på en del av 1900-talets svenska Amerikabild, men det 

viktigaste hennes undersökning gav denna är en metodologi kring bilddelar och bilden 

som begrepp. 

 

Metod-, teori- och materialkapitlet har samlats här under en rubrik. Metoden är en 

kombination av Eva Blocks ”bild”-begrepp och en komparativ metod. Källsituationen och 

materialet innehåller avgränsningar och beskrivning av materialet. Teorierna som används 

är en konstruerad utifrån Kenneth Nybergs och Björn Moens resultat samt en genusteori 

om maktfördelningen och separation av kön från Joan Scott.  

Metod, källsituation och material  

Undersökningen utgår ifrån att läsa Fredrika Bremers och Lovisa Nettelbladts 

reseskildringar med en kvalitativ tolkande metod. Kvinnor som begrepp i skildringarna 

samt frågeställningarna, som styr läsningen, är av största betydelse när genomläsningen 

                                                 

14 Runeby, Nils (1969), Den nya världen och den gamla: Amerikabild och emigrationsuppfattning i Sverige 1820–

1860. Stockholm: Svenska bokförlaget. s. 9–19. 

3 Metod, material och teori 
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sker.15 Då kvinnor nämns tillförs deras beskrivningar in i undersökningen tillsammans med 

den andra reseskildringens anteckningar. Därefter sker en tolkning av beskrivningarna som 

författarna gör av kvinnorna, där kvinnornas situation, attityder om kvinnor författarna 

träffar, hållning/personlighet och egenskaper är av vikt utifrån både Eva Blocks 

Bildbegrepp samt teori och tidigare forskning. Med detta var förhoppningen att kunna visa 

på en bild av den amerikanska kvinnan som beskrivs i reseskildringarna. Med dessa 

beskrivningar av amerikanska kvinnan i hand så kommer man även kunna urskilja vad som 

var kvinnlig norm i Amerika mot Bremers och Netterblads hem i Europa samt vad 

amerikanska kvinnans situation och egenskaper var för något. Det är i detta steg som 

teorierna kommer in för att analysera beskrivningarna.  

     Block och Kenneth Nyberg ger ett analysverktyg som används i läsningen och indirekt 

i undersökningen genom uppdelningen. Nybergs användning av verktyget synliggör 

”bilden” av, det vill säga svenskarnas åsikter och kunskaper om, Mittens rike. Han 

använder Blocks bildbegrepp genom att dela upp den övergripande omvärldsbilden till 

mindre delar. Detta sker i former av bilddelar och bildelement, där den minsta 

beståndsdelen är bildelementet som delas in i tre kategorier: fakta, åsikter (attityder) samt 

det som kallas för ”handlingsrekommendationer”.16 

     För att besvara frågorna kommer uppsatsen att undersöka bilddelarna och de 

bildelement som böckerna återger. Med detta kommer alltså två av bildelementen vara 

viktiga: fakta, ”kunskaper om fakta och värderande” och attityder (åsikter), ”och 

känslomässiga uttryck”.17 Åsikt är de värdeladdade uttalanden som författaren använder 

sig av när de beskriver olika ting och situationer. Fakta är då kunskap, sådant som kan läsas 

”rent” från åsikter. Flera av dessa element omkring samma tema bildar sedan bilddelen. 

Summan av flera bilddelar utvecklar Bilden, i detta fall bilden av de amerikanska 

kvinnorna.18 Bilddelarna relaterar i denna undersökning till frågeställningarna. 

     Vidare sker inte en omvärldsbilds-undersökning som Nybergs, utan endast en om 

kvinnorna i Amerika. Metoden ovan ger den större bilden av kvinnan i Amerika genom att 

studera bilddelarna och bildelementen som i detta fall bli kvinnans situation, egenskaper 

och attityder om kvinnorna i Amerika. Kvinnans situation är faktabaserat då åsikter inte 

kan ändra på situationen i sig där och då men författarna kan ha åsikter för den delen om 

situationen. Attityder är huvudsakligen åsiktsbaserad och kan exempelvis förändras utifrån 

hur en person spenderar tid med en annan. Egenskaper kan ha både värdeladdade (åsikter) 

och faktauttryck och vävs gärna ihop med attityder, men särskiljs egenskaper ifrån 

attityderna. 

     Valet att inte särhålla de mer europeiska Amerika och de amerikanska urinvånarnas 

Amerika var för att få hela intrycket som författarna fick av Amerikas kvinnor, inte av de 

två olika kulturerna. Det kan till och med vara så att man delar upp i ännu fler kulturer 

(europeisk-amerikanska/New England kvinnorna, södern-amerikanska kvinnorna, 

                                                 

15 Florén, Anders & Ågren, Henrik (2006), Historiska undersökningar – grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt. 2: a upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. s. 55–56. 

16 Nyberg, Kenneth, (2001), s. 24–25. 
17 Nyberg, Kenneth, (2001), s. 24.  
18 Nyberg, Kenneth, (2001), s. 25. 
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slav/svarta kvinnorna, de amerikanska urinvånarnas kvinnor) men detta skulle skapa mer 

problematik i läsning och i struktur på uppsatsen. Dessutom är det endast en av författarna 

som möter urinvånare, därför fanns endast en persons bild av dem. Jag skulle argumentera 

för att vilja ha mer än endast en persons för att dela upp i uppsatsen. 

     Detta kan ses som en hermeneutisk ansats, då metoden avser att uppsatsförfattaren 

tolkar och försöker förstå vad författarna beskriver på ett djupare plan.19 Tolkningen blir 

hermeneutisk i det att metoden försöker omforma dåtida tankar till dagens förståelse utan 

att göra om och/eller förvränga de tankar som författaren till texten en gång i tiden hade.20  

     Primärkällor med resor i Amerika kan verka vara många och en kan leta efter både brev 

och längder från en mängd olika personer om resor och emigration. Det blir definitivt för 

mycket att genomgå om allt material som går att finnas används. Därför föll fokuset på 

tryckt litteratur, det vill säga publicerat material och inte enskilda brev och personliga 

handlingar. Dels för det är enklare att få tillgång till, dels för att det var utgivet till 

allmänheten att läsa, vilket personliga brev inte var och hade på så sätt större chans till 

bred att påverka fler människor. Dessutom så kunde ett känt namn som Bremer troligen 

göra stor inverkan på besluten om emigration, hennes målande och detaljerade 

beskrivningar skapade ett nästintill levande Amerika under läsningen.  

     Valet av tidsspann blev när böckerna var skrivna, 1850-talet, vilket är början av 

emigrationen till Amerika. Emigrationen har alltid varit ett intresse för historiker, därför 

var det av intresse att undersöka vad för beskrivningar som framtida resenärer mötte om 

hur världen skiljde sig över havet. 

     Fredrika Bremers tid i Amerika varade i två år mellan 1849–1851 där hon under sin 

vistelse skrev brev hem till Sverige. Dessa totalt 43 brev skrevs under tiden som Bremer 

befann sig på sin resa i dagens USA och Kuba på 1850-talet. Majoriteten var till hennes 

syster Agatha (dog 1851 och mottog ej de sista breven21) och mamma i Sverige som hon 

stod väldigt nära genom hela livet. Breven sägs vara reviderade av författaren själv och är 

uppdelade i tre volymer på totalt omkring 1500 sidor. Av dessa brev används inte 

tilläggsbreven skrivna till andra förutom Bremers syster och mor varav dessa är 92 sidor 

(5 brev22) i de två sista volymerna och de 236 sidor (6 brev23) i volym tre då Bremer skriver 

exklusivt om Kuba som hon besökte i slutskedet av sin resa. I stort kommer volym tre att 

inte vara med i undersökningen då antingen Bremer beskriver liknande saker, eller befinner 

sig på Kuba och inte i Amerika. 

     Lovisa Mathilda Nettelbladts resa varade i sex år enligt titeln på boken mellan 1850 och 

1856 och i huvudsak är den skriven i anteckningsformat om varje stad, men det är en fråga 

om ifall hon skriver om resan i efterhand i Sverige eller om detta är samlade anteckningar 

ifrån när hon befann sig i USA. Misstanken finns att detta är skrivet efteråt då början av 

                                                 

19 Florén, Anders och Ågren, Henrik. (2006), s.141. 
20 Floren, Anders och Ågren, Henrik. (2006), s. 89. 
21 Geni. Agata Bremer (1808–1851), Geni. (Uppdaterad den 1 december 2014 (hämtad den 13 december 2018); 

Bremer, Fredrika. (1854), Hemmen i den nya verlden: en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika 

och på Cuba. D. 3. Stockholm: Norstedt. s. 503. 
22 Ur volym 2 handlar det om brev 21 och 30 samt 43 med diverse tillägg här och var i volym tre. 

23 Dessa inkluderar brev 33 till 38 inklusive ett brev till änkedrottningen av Danmark. Bremer, Fredrika. (1854), s. 62–

298. 



10 

 

boken är skriven i en berättande form utan tidsangivelse, vilket hon har i resten av boken. 

Detta skulle betyda att hon skrev boken någon gång mellan 1856 och 1860, då boken kom 

ut år 1860. Här kan hennes minne av resan redan ifrågasättas delvis, men i denna 

undersökning har man överseende med detta. Hennes del i undersökningen är mindre till 

antalet sidor än Bremer, med 135 sidor totalt var av ca 130 handlar om Amerika. 

     Båda böckerna får fram författarnas direkta tankar kring det de möter. Detta är kopplat 

till att de nästan är som dagböcker. Bremer skriver själv att hon gjort tillägg i sina brev, 

men dessa märks inte av utom när hon direkt skriver dem i breven, så de undviks. 

Nettelbladt skrev anonymt och i bristen på anledningen till detta kan det endast spekuleras, 

då under läsningens gång är det märkbart att det är en kvinna som skriver och inget 

”provokativt” skrivs heller. Vad det kontroversiella var, om det var att vara anonym för 

anonymitetens skull eller andra skäll, kommer troligen vi aldrig veta. 

     Bremer och Nettelbladt skiljs mycket från varandra i syfte med respektive resa. Bremer 

gör sin resa i huvudsyfte att se amerikanska kvinnor och deras hem. Nettelbladt gör sin 

resa ifrån början tillsammans med en grupp vänner som vad tolkas som ska emigrera till 

Amerika och hon passar då på att ha en egen resa genom östra-mitten av USA (Georgia 

trakten) där hon bor på olika platser och ofta hotell. De båda passerar genom Amerika 

samtidigt och det är underligt att inte de träffade varandra någon gång trots att Bremer 

träffade flera svenskar när hon färdades igenom Amerika och aktivt sökte dem. Bremers 

beskrivningar kan vara något mer längre och bildliga än Nettelbladt och hon har ett stort 

fokus på att även beskriva naturen.  

 

Teori 

     I den tidigare forskningen av kulturmöten har vi fått veta att svenskar tycks ha varit ett 

mer öppensinnat folk. Genom att koppla till vad den tidigare forskningen gått in på, 

nämligen Edward Saids syn av den andra igenom Orientalismen, kan man bygga upp en 

teori om svenskarnas syn på andra kulturer jämfört med övriga européer. Said tyckte sig 

se mönster av att västerlänningar nedvärderade andra kulturer vart de än kom, därav 

skapades schablonbilder som Orienten.24 Nyberg går särskilt emot Saids påstående och 

visar i sitt arbete att nyanserade syner om andra kulturer fanns bland de västerländska och 

svenskarna var mer annorlunda jämfört med andra västerländska åsikter. Moens slutsatser 

kommer fram till ett liknande resultat men är inte lika kritisk mot Said. Svenskarna verkar 

ha varit mer mottagliga/tillmötesgående till möten med andra civilisationer/kulturer och 

mer villiga att ta till sig andra kulturintryck och inte vara, som Nyberg kom fram till, lika 

nedlåtande som andra européer.25 Moens resultat pekar på samma företeelse, dock föreslår 

han tanken att svenskar fortfarande hade sina fördomar latent i huvudet och inte uttryckte 

dem. Då det finns visa svårigheter med att ”se” dessa latenta fördomar, kan man endast 

genom texten analysera och försöka särskilja värderingarna som kan finnas i texten.26 

                                                 

24 Nyberg, Kenneth (2001), s. 12–13; Moen, Björn (2015), s. 35–36. 

25 Nyberg, Kenneth (2001), s. 306–307. 

26 Moen, Björn (2015), s. 36. 
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Vidare skriver Nyberg att när det kom till områden som var viktiga för resenärerna så hade 

de starkare åsikter än om området inte var nära dem.27 Att Nyberg och Moen arbetar med 

asiatiska länder och att denna uppsats arbetar med ett västerländskt land tages i åtanke. 

Teorin anses ändå vara relevant för att kulturmöten sker trots att en person kommer ifrån 

ett västerländskt land in i ett västerländskt land, skillnaden är att kulturmötet möjligen inte 

ger samma inverkan som mellan två fullt skilda kulturer. 

     För att studera kvinnor, eller synen på kvinnor, i det förflutna brukar man använda en 

metod/ett teoretiskt ramverk som särskiljer attribut och egenskaper ifrån kvinnor och män 

för att gestalta skillnaderna könen emellan. Detta kan ske genom att undersöka hur kvinnor 

på olika sätt särskiljs genom vilka yrken, egenskaper eller gestaltningar av karaktär som 

används för att beskriva kvinnan. En teoretiker inom genus som behandlar denna sidan av 

genushistoria är Joan Scott.28 Hennes modell/teori utgår i att genus/kön är socialt 

konstruerat och att genus är väsentligt för att behålla maktrelationen mellan man och 

kvinna. Teorin har använts för många olika undersökningar och är den mest funktionella 

för att kunna undersöka beskrivningar av kvinnor utan att ställa dem mot mannen direkt.29 

Det mest användbara ifrån hennes teori för denna undersökning är två av hennes fyra 

huvudaspekter i sin teori: där män och kvinnor utrycks med olika symboler för 

representation och med olika normativa/styrande begrepp. Exemplet hon ger är hur 

kvinnan kunde uttryckas med två gestalter från den kristna traditionen som motsäger 

varandra, nämligen Eva och Jungfru Maria, som innehåller olika värden som mörker och 

ljus, orent och ren.30 Poängen är att båda sidorna är varandras motsatser och skulle på något 

sätt eftersträvas eller inte; antingen var man Eva, som orsakat ont för världen, eller Jungfru 

Maria, som fött Jesusbarnet, var oskuld (enligt visa traditioner) och stödde sin son, 

därigenom god. Den andra aspekten menar att normativa begrepp ger 

tolkningsmöjligheterna som styr människans tankar åt en eller annan riktning för att forma 

manligt/kvinnligt. Dock måste man ta hänsyn till alla fyra av hennes förbundna 

element/huvudaspekter: den tredje aspekten är hur institutioner och organisationer agerar 

efter genusmönstren, Scott tar upp exemplet den könssegregerade arbetsmarknaden.31 Den 

sista aspekten handlar om just subjektiv identitet i den meningen att människan 

reproducerar genus över generationer, därav är det en svår enhet att bryta. Poängen för 

undersökningen med Scotts teoretiska del är att kvinnor beskrivs med visa attribut och män 

med andra, som ovan nämnt, men fokuset kommer enbart läggas på kvinnorna. Alla fyra 

”förbundna element” (aspekter) berörs på ett eller annat sätt i undersökningen. 

 

 

                                                 

27 Nyberg, Kenneth (2001), s. 300. 

28 Scott, Joan (2004), Genus –. I Genushistoria – En historiografisk exposé. Wetterberg, Christina Carlsson & 

Jansdotter, Anna (Red). 

29 Scott, Joan (2004), s. 98–106.  

30 Scott, Joan (2004), s. 98. 

31 Scott, Joan (2004), s. 99. 
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Bakgrunden innehåller resenärernas bakgrund och liv i korthet. Det finns en mängd 

litteratur som beskriver Fredrika Bremers liv från hennes födsel till hennes död, till skillnad 

från Lovisa Nettelbladt vars biografi är kort och lite är känt om hennes liv. Efter att ha 

presenterat de två författarna följer en generell bakgrund om svenska emigrationen till 

Amerika samt 1800-talets Amerikas historia för att sätta in läsaren i en historisk kontext 

av vad författarna möter när de tillbringade sin tid i Amerika. 

Fredrika Bremer 

Fredrika Bremer föddes 1801 i Finland som då var en del av Sverige, men redan tidigt 

flyttade hennes familj till dagens Sverige. Fadern var en förmögen man och köpte ett slott, 

Årsta slott, som familjen tillbringade sin tid i. Uppväxten präglas av en likt många 

förmögnas liv där Bremer fick lära sig att bli en god flicka och utbildning inom bland annat 

musik och språk. Utbildningen var traditionell för sin tid och sköttes av både en guvernant 

och hennes föräldrar.32 Hon ska ha varit trotsig mot sin far genom sin uppväxt. Trots det 

skrev hon ner att hennes far var en god familjeman och omtänksam om tjänstefolket.33 

Tidigt i livet fanns en litterär känning där hon skrev dikter och brevväxlade med läraren 

och kyrkoherden Per Böklin. Detta pågick genom hela deras liv fram till Bremers död. Hon 

hade en nära andlighet till kristendomen och under 1820-talet led hon en svår tid som hon 

klara sig ur genom att arbeta ideellt. Till motsatsen av sin tids normer gifte sig aldrig 

Bremer. Istället la hon ner sin tid med litterära verk, en karriär hon påbörjade redan 1828, 

som bröt mot vardagen med starka kvinnor i olika positioner och ideell verksamhet.34 Det 

allra kändaste verk Bremer publicerade var Hertha eller En själs historia som utlöser en 

debatt i Sverige om kvinnors omyndighet. Påverkan på kvinnofrågan ifrån romanen gjorde 

att bara två år efter utgivandet 1856 lades ner en lag som gjorde att ogifta kvinnor kunde 

bli myndiga utan särskild dispens.35 Författandet gör Bremer känd i hela Sverige och 

slutligen i hela världen, där hennes böcker översätts till bland annat engelska, spanska och 

franska.  Senare i livet började hon resa ensam, bland annat till Amerika (1849–1851) och 

till Grekland och Palestina (1862), och därifrån skrev frekventa brev hem som senare 

samlades böcker. 1865 på nyårsafton dog Fredrika Bremer efter en tids sjukdom på Årsta 

slott där hon levt ut sin sista tid i livet.36 

 

                                                 

32 Ullman, Magnus. (2004), Fredrika Bremer. I Kvinnliga Pionjärer – verksamma i Sverige. Bokförlaget Magnus 

Ullman; Stockholm.  s. 14. 

33 Ullman, Magnus. (2004), s. 16. 

34 Ullman, Magnus. (2004), s. 27. 

35 Ullman, Magnus. (2004), s. 54–56. 

36 Fredrika Bremer-förbundet. 2018(?), Vem var Fredrika Bremer? (hämtad den 5 november 2018). 

4 Bakgrund 
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Lovisa Matilda Nettelbladt (m.n) 

Lovisa Matilda Nettelbladt föddes 1814 i Stockholm och under sin uppväxt hade det 

välbärgat då fadern var en framgångsrik grosshandlare. Hon fick privatundervisning och 

hade flera syskon som hon levde med. Dock skulle detta inte vara hela livet och faderns 

företag föll i konkurs 1838 vilket gjorde att hon fick leva på marginalen. I likhet till 

Bremer, gifte sig Lovisa Nettelbladt aldrig utan istället arbetade som en självständig kvinna 

genom livet, bland annat med blomsterdekorationer och brodyrer. Hon var även författare 

och började karriären med romanen Mathildas bekännelser eller Petreas första roman som 

hon utkom med 1842. 1850 när hennes far dog reste hon till Amerika, vilket resulterade i 

skriften En svenska i Amerika. Erfarenhet och hugkomst ifrån sex år i de Förenta Staterna 

som publiceras tio år senare efter att ha spenderat sex år i Den nya världen. Vad som sker 

efter hennes hemkomst står inte, det som är känt är hennes död 1867 i Stockholm.37 

     Mycket mer finns inte om denna kvinnas liv och omständigheter då det allra kändaste 

var hennes Amerikareseskildring som behandlas i undersökningen och därmed undviks det 

att skriva för mycket om den här. 

Svenska emigrationen till Amerika och Amerika under senare 1800-
talet. 

Sverige hade en relativt sen emigration till Amerika jämfört med andra länder, även om 

svensk emigration till Amerika förekom.38 Enligt Beijbom påbörjades emigrationen ifrån 

Sverige i och med krisåren skifteslagarna under 1800-talet. Skifteslagarna, kombinerat 

med potatis, som växte även bra i dålig jord och höll länge, och allmän vaccinering gjorde 

att Sverige upplevde en befolkningsökning. Samma befolkningsökning höll ut, och på sätt 

och vis orsakade, krisåren 1867–1869.39 Den stora vågen av emigranter kom från 

landskapen där krisåren varit som hårdast, bland annat Norrland och Svealand. Den 

växlande sämre och kyliga vår och sommar 1867 kombinerat med extremvärme 1868, som 

dessutom påverkade mycket av Småland och Östergötland, gjorde att flera flydde dessa 

landskap.40 Svält och lidande i områdena fick folk att börja förflytta sig, flera till städerna 

och Amerika där de förväntades få det bättre. Flera av dessa emigrationsvågor hade 

liknande statistik, där krisår i Sverige korresponderade med bättre tider i Amerika, som då 

relativt ungt, öppet för invandring och i behov av arbetskraft till bland annat den nya 

industrin. 41  

     Dock var det inte endast på grund av krisåren som svenskarna emigrerade. Beijbom 

skriver att många gjorde krävande, intellektuella beslut när det kom till emigrationen. Det 

gamla landsbygds- och skråsamhällets sönderfall efter nödåren, med industrialisering och 

ökad rörlighet både socialt och geografiskt skapade endast en del av orsakerna. Det fanns 

                                                 

37 Lidström, Carin. Lovisa Mathilda Nettelbladt. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Carina Lidström). 

(Hämtad den 24 april 2019). 

38 Beijbom, Ulf. (1977), s. 67–69. 

39 Beijbom, Ulf. (1977), s. 12–21; Norman, Hans. Nationalencyklopedin, emigration. (hämtad den 14 november 2018). 

40 Hellström, Sverker, Lundgren, Misha, Lind, Mattias och Knutsson, Lars. (2017-12-7), Nödåren 1867–1868. (Hämtad 

den 14 november 2018), 
41 Norman. (hämtad den 14 november 2018). 
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även de som flydde från sin värnplikt, dock betydligt senare i och med att begränsningen 

på utvandringsfrihet formades 1884 och senare med en värnpliktsreform 1901. Andra 

orsaker var bland annat de religiösa förföljelserna som pågick sedan Konventikelplakatet 

1726 hade även detta påverka, dock troligen mycket kort då det upphävs 1858 då det inte 

kunde förhindra andra religiösa rörelser längre. Ett exempel på dessa religiösa emigrationer 

är profeten Jansson och ”Erik-Janssarna” 1846–1854, dock finns det oklarheter om det 

endast var religiösa orsaker för alla emigranter, i och med krisåren som var samtida.42 

     Tidiga emigranter bestod vanligtvis av mer familjer än ensamkommande, då krisåren 

antagligen tvingade alla att försöka få det bättre, men med tiden kan en förändring ses, där 

ensamkommande blev flera. Totalt mellan 1851–1921 emigrerade omkring 1,2 miljoner 

till Amerika där 97 procent kom till USA.43 

     Amerika under 1800-talet var relativt opåverkat av dåliga tider jämfört med Europa 

fram till inbördeskriget 1861–1865. USA blomstrade ekonomiskt med immigration som 

konstant utökade både arbete och handel med Europa. 1845–1847 bröt krig ut mellan 

Mexiko och USA över Texas. Resultatet av kriget införlivade Texas och även alla delar av 

Mexikos land över Rio Grande till USA, däribland Kalifornien. Dock återstod sociala 

problem inom USA mellan nord och syd, bland annat om slaveriet, federala statens 

konstitutiva rätt över staterna och skillnaden mellan de båda parterna ekonomiskt, vilket 

skulle tillslut göra så att flera stater bröt sig ur federationen USA och slutligen slå upp i ett 

inbördeskrig. Efter inbördeskriget bestod en spricka i relationen mellan nord och syd men 

unionen har stått sin tid sedan dess. Andra sociala problem bestod dock, som relationen till 

de amerikanska urinvånarna, politiska fåmannaväldet och ägande rätt till egendom. På 

senare tid förklarades ett andra krig ut 1895, denna gång mot den utomstående och 

utmärglade fienden Spanien. Som resultat av Spansk-amerikanska kriget åtog sig USA 

friheten att annektera Filipinerna, Kuba, Guam och Puerto Rico, var av de två föregående 

blev territorium respektive stat med amerikanskt styrda regeringar. Efter kriget påbörjades 

det oavslutade projektet med en kanal mellan Atlanten och Stilla havet, vilket gav resultatet 

Panamakanalen.44 

 

Undersökningen har delats upp i tre delar, den amerikanska situationen vad den innebär 

för kvinnan, författarnas attityder till kvinnorna och slutligen hur de amerikanska 

kvinnornas egenskaper beskrivs, vilket alla tre är relaterade till var sin respektive fråga. 

För Fredrika Bremers del kommer huvudsakligen volym ett användas, då mycket av volym 

två och tre repeterar hennes syn på amerikanska kvinnan, särskilt i tredje volymen där 

majoriteten av Bremers tid förekommer på Kuba. 

                                                 

42 Beijbom, Ulf. (1977), s. 26–36. 

43 Norman. (hämtad den 14 november 2018). 
44 McKay, John m.fl. (2015), The Americas in the Age of Liberalism. I A History of World Societies. 817–848. 10 uppl. 

Bedford/St.Martin’s: Boston. s. 819–823, 827–828, 841. 844–845. 
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     Även om frågorna har styrt och strukturerat analysen förekommer det några 

överlappningar. För undersökningens skull hålls ändå dessa isär men beakta tanken att de 

kan verka som de beskriver samma företeelse. Eva Blocks bildbegrepp har inspirerat 

genomgående läsningen inför undersökningen. De tre frågeställningarna är nämligen också 

komponenterna i ”bilden av den amerikanska kvinnan” så varje rubrik blir en bilddel i 

slutändan. De är också en kopplade efter bildelement, där ”Den amerikanska situationen” 

ger uttryck för både mestadels fakta och en mindre del värderande; ”Författarnas attityder 

om amerikanska kvinnan” innehåller i huvudsak de värderande delarna; ”De amerikanska 

egenskaperna” är en blandning av båda delarna av fakta och värderande i jämnvikt, 

möjligen finns det en liten övervikt till värderande. 

 

Den amerikanska situationen 

 

Bilden av kvinnorna i Amerika som Fredrika Bremer och Lovisa Nettelbladt utger är en 

som tycks skilja sig mycket ifrån kvinnorna i Europa. Något som Nettelbladt fastnar direkt 

för är hur kvinnor tycks ha mycket mer respekt i Amerika än vad hon haft hemma och 

dessutom mycket mer frihet. Ett exempel på detta är att i järnvägsvagnarna finns ett separat 

”toilettrum” som kvinnor kan använda ifall de mår dåligt och unga kvinnor känner sig fria 

ifrån sin faders eller andras påtryckningar om att gifta sig, som det inte är något viktigt.45 

I likhet uttrycker Bremer detsamma om respekt kring kvinnor, där kvinnan inte behöver 

vänta för att få en mans arm att stödja sig mot, det beskrivs också genom att kvinnor har 

mycket individualitet att själva få göra saker och ting, som att bli läkare. Emanciperade 

kvinnor skriver Bremer har tillåtelsen att tala fritt på ”anti-slavery” möten, vilket också 

visar på en form av respekt och frihet för kvinnorna.46 Vidare träffar Bremer även en ung 

flicka i volym två som påbörjat studier av det naturvetenskapliga som hon anmärker är en 

trevlig utveckling.47 Hon till och med teoretiserar kring vart denna jämlikhet kommer ifrån 

och anser att de borde komma ifrån ”Mayflower” där kärlek och känslor betydde mycket 

för grundaren.48 Bremer fortsätter i senare brev att kvinnan och mannen uppnått ett frö till 

en form av jämlikhet i Amerika där mannen har sin sfär och kvinnan sin och utan fara för 

varandra. Beviset för att det fungerar är nämligen Kväkarna.49 Redan här kan en föraning 

ge förståelse att kvinnornas situation skiljer sig ifrån den svenska som Bremer och 

Nettelbladt kommer ifrån. Kopplat till Nyberg och Moen beskriver författarna en positiv 

bild av kvinnan i Amerika,50 där hon är emanciperad och väl respekterad. Inget tyder alltså 

på att det finns något negativt för kvinnan utifrån vad författarna skriver. Bremer använder 

                                                 

45 M. N. (Nettelbladt, Lovisa Matilda) (1860), En svensk i Amerika : erfarenheter och hugkomst ifrån sex år i de 

Förenta Staterna. Stockholm: F. L. Blomqvist. s. 7, 19–21. 

46 Bremer, Fredrika (1853a), Hemmen i den nya verlden: en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra 

Amerika och på Cuba. D. 1. Stockholm: Norstedt.  s. 16, 164–165, 222–223, 227–229, 266. 

47 Bremer, Fredrika. (1853b), Hemmen i den nya verlden: en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra 

Amerika och på Cuba. D. 2. Stockholm: Norstedt. s. 40. 

48 Bremer, Fredrika (1853a), s. 202. 

49 Bremer, Fredrika. (1853b), s. 31. 

50 Nyberg, Kenneth (2001), s. 306–307; Moen, Björn, (2015), s. 35–36. 
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till och med ordet ”emanciperad” för att beskriva kvinnorna, vilket innebär att de är fria 

per definition av ordet. ”Qvinnan skall ega tillfälle till den högsta utveckling som är 

förenlig med hennes natur. […] Hon skall ega samma rättighet till frihet och sällhetens 

sökande som han.” är ett annat sätt Bremer uttrycker kvinnans situation i Amerika som hon 

har uppfattat ifrån sina vänner och idealister i norra staterna.51 Nettelbladt uttrycker 

friheten igenom giftermål där kvinnorna få ta sin tid och inte känna tvång något som fanns 

i Sverige under författarnas tid. De latenta fördomarna som Moen uttrycker kan finnas hos 

författare av reseskildringar om andra länder syns inte igenom några av orden som 

används, möjligen kan de uttryckas mer i attityderna mot kvinnorna, vilket är i nästa del 

av undersökningen.52 

     Ett annat exempel på frihet ifrån Nettelbladt är att kvinnor kan gifta sig mot släktens 

vilja, men att alltid går det inte som kvinnan vill men att familjerna kan se över snedstegen 

och de kan återförenas trots snedstegen. I samma stad som Nettelblad får denna berättelse 

berättad, så känner hon att kvinnor i staden har mycket respekt.53 De får även välja sin egen 

trosbekännelse om de skulle vilja ha en annan, något som inte var tillåtet alls i Sverige 

oavsett om du var man eller kvinna.54 Hon beskriver även att i staden Columbia är det 

farligt för alla att förtala eller på något sätt tala elakt mot en kvinna, då ifall man gjorde 

fick man vara beredd på att bevisa eller utstå dueller. Detta är för att kvinnor var stadens 

gudomligheter enligt Nettelbladt. De hade en bild av att kvinnan inte klarade av att höra 

sådant på grund av att kvinnan var förebilden av ”dygd och renhet; fläckfri och oskyldig 

icke allenast[endast] i sina handlingar, utan även i tankens och fantasins inre verld[sic!]”.55 

Dessa värderingar kan tolkas på flera olika sätt, att kvinnan är väl respekterad, som hon till 

exempel påpekar är fallet med kyrkoförsamlingarna i Columbia där kvinnan spelar på 

orgeln och läser psalmen,56 men också att hon är inskränkt och måste skyddas ifrån den 

yttre världen. Samtidigt beskriver hon på samma sida att hon upplever kvinnor som mer 

fria än i andra städer på grund av detta. Trots det, skriver hon senare i reseskildringen kort 

att det är många städer som har stor respekt för kvinnan som är arbetsam och oberoende.57 

Det var inte heller underligt för en kvinna att resa ensam om hon ville utifrån vad 

Nettelbladt sett och fick känna av då hon själv reste ensam. Inte heller var det fel för en 

ung, ogift kvinna att bo ensam på hotellen då de var under värdinnans beskydd och flera 

kvinnor gjorde sådana resor utan män, själva eller i grupp. ”[O]gifta fruntimmer af alla 

åldrar som saknade eller voro skiljda från sina föräldrar kunde bo der […] behållande af 

fullkomligt anseende.”.58 

     Vid ett tillfälle skriver Bremer om Anne Lynch, en av sina amerikanska väninnor, med 

stark anknytes till att hon lyckats så väl med att vara ekonomiskt oberoende samt kunna ta 

                                                 

51 Bremer, Fredrika (1853a), s. 221–222. 

52 Moen, Björn, (2015), s. 36. 

53 M. N. (Nettelbladt, Lovisa Matilda) (1860), s. 36–38.  

54 M. N. (Nettelbladt, Lovisa Matilda) (1860), s. 106. 

55 M. N. (Nettelbladt, Lovisa Matilda) (1860), s. 59–61. 

56 M. N. (Nettelbladt, Lovisa Matilda) (1860), s. 57. 

57 M. N. (Nettelbladt, Lovisa Matilda) (1860), s. 98. 

58 M. N. (Nettelbladt, Lovisa Matilda) (1860), s. 19–21, 100–101. 
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hand om sin mor samtidigt som hon har en salong och deltar i de bildade kretsarna i New 

York.59 Ett bevis på att kvinnan i Amerika kunde, likt Bremer, vara oberoende utan att ha 

en man som arbeta in pengarna för hushållet. 

     Lite plötsligt skriver Bremer att kvinnorna i Amerika lider av fysisk svaghet på grund 

utav deras uppfostran, som hon liknar med harems i öst. Hon skriver: 

 

Och fruntimmernas fysiska svaghet här i landet måste till stor del tillskrifvas deras verkliga 

uppfostran. Det är ett slags Harems-lif, ehuru med den skilnad at de, olika med österlandets qvinnor, 

här i vestlandet betraktas såsom herrskarinnor, och männerna som deras undersåter. […] Vestlandets 

Harems, ej mindre än österlandets, neddraga qvinnans lif och medvetande.60  

 

Sambandet med detta uttalande var när hon träffade en brud som skulle gifta sig. Som 

Bremer beskriver kan uppfostran vara något som är i det sämre lagen i Amerika. Hon 

beskriver den unga kvinnan ”som en lyxartikel” och ser inte att kvinnan kan bli någon bra 

husmoder. Detta hänger mycket troligen ihop med Bremers egen inställning av vad en 

kvinna ska göra i samhället, vilket inte lämnar rum för vad som tycks vara bortskämda 

kvinnor som inte har något ansvar(?). Scotts genusteori kan ge svaret att det handlar om 

mönstret av subjektiv identitet som reproduceras: kvinnan har blivit upplärd/konstruerad 

att vara ”en lyxartikel”. Bremer har sedan sin egen motsättning i hennes vision av en god 

kvinna, vilket är husmodern som arbetar och är fri från förtryck. Dessa två motsättningar 

möter varandra som två olika versioner av kvinnan, där den ena kan ses som konstruerad 

för att vara förtryckt (mannen utöver sin kontroll) mot Bremers andra där kvinnan ”själv” 

bestämmer sina förutsättningar genom att vara husmodern som arbetar och tar hand om 

sina barn själv, utan hjälp av slavar eller uppassare. 

     Nettelbladt nämner generellt om kvinnornas utbildning två gånger: i Salem anmärker 

hon på att kvinnorna lär sig ämnen som inte hade med hushållet att göra, utan istället latin 

och hebreiska tar hon upp som exempel och att de kunde gå så länge som 20–23 år. De 

fick även lära sig att arbeta utan tjänare och ha arbetsamhet samt gudsfruktan som 

grundprincip. Hon nämner senare andra ämnen som historia, geografi, fysik och teckning 

som lärdes ut till både unga män och kvinnor.61 Bremers beskrivning av ”uppforstings-

anstalterna för fruntimmer” tyder på att hon ser detta som en betydligt bättre utveckling 

för kvinnor där de får lära sig precis som pojkar/männen. Dessutom får de vara lärarinnor 

för pojkar i allmänskolor. I samband med detta skriver hon att kvinnorna har fått mer och 

mer erkännande av vetenskapsvärlden och andra, då en kvinna ifrån USA till och med fått 

medalj för sin upptäckt av en komet, en medalj utdelad av Preussens kung.62 Av att tyda 

dessa uttryck för kvinnors situation skulle man kunna göra bedömningen att kvinnorna har 

en särskilt god status vad det gäller utbildning. Båda författarna lägger en viss vikt i att 

beskriva detta som ett särskilt gott uttryck för amerikanska kvinnor, som Bremer skriver 

”uppforstings-anstalterna för fruntimmer står i allmänhet högt öfver de europeiska” eller 

                                                 

59 Bremer, Fredrika (1853a), s. 117. 

60 Bremer, Fredrika (1853b), s. 384–385. 

61 M. N. (Nettelbladt, Lovisa Matilda) (1860), s. 76–77, 104–105. 

62 Bremer, Fredrika (1853a), s. 224–225. 
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Nettelbladt som skriver ”Oftast tog fruntimmer ’graden’ och fingo diplom på sin lärdom 

såsom våra professorsämnen.”.63 Det tycks som att båda är imponerade och glada över att 

se denna utveckling ske. När Bremer vidare kommenterar skolsituationen för kvinnor anser 

hon att den är berömvärd då kvinnor får undervisa men också skriver hon: ”Lärarinnorna 

äro icke så väl lönade som lärarne[sic!], på längt nära […]”,64 vilket innebär att lönen då 

inte är jämlik inom utbildning, trots det kämpar kvinnorna vidare uttrycker Bremer som en 

kvinna hon nämner: 

 

En utmärkt ung qvinna här i staden, Elizabeth Blackwell, har som läkarinna brutit vägen för sitt kön 

i detta yrke, så beslutsamt under strid med oändliga svårigheter och fördomar (äfven här, i detta fria 

land!) och så segerrikt genom sin talang, att nu ett medicinskt kollegium håller på att bilda sig här, 

enkom för fruntimmer, der de kunna studera och graduera till läkare.65 

      

Detta kan även kopplas till Scotts genusteori, institutionerna som Bremer och Netterbladt 

känner till hemma i Sverige reproducerar genusförhållandet mellan man och kvinna. 

Mannen i Sverige är lärare i skolan till exempel, medan i Amerika kan både mannen och 

kvinnan vara lärare och på så sätt har faktiskt särskiljandet börjat gå ihop och 

maktrelationen antagligen densamma. Detta kan ses i att kvinnan har börjat ta mer och mer 

plats i amerikanska samhället, som lärare och läkare, och troligen på flera platser som inte 

nämns av författarna. Däremot det finns samtidigt också platser där det enkelt går att förbi 

se vad visa enkla uttryck av obemärkt genus kan innebära: som att kvinnor och barn träffar 

föreståndarinnan medan mannen träffar föreståndaren (om sådan finns) och vid middagar 

stannar mannen kvar och röker medan kvinnorna går till en separat salong för att prata om 

sitt. Detta tyder på det som Scotts teori vill peka på: att genus reproduceras/konstrueras 

även efter socialt accepterade normer.66 

     Alltså är det inte helt det fria landet som Amerika ger uttryck för. Däremot ett alternativ 

till en förbild tycks Bremer och Nettelbladt se. Bilddelen ”Den amerikanska situationen 

för kvinnor” präglas av många positiva ord, men Bremer pekar ändå på visa förhållanden 

som hon ogillar. 

 

Författarnas attityder om amerikanska kvinnan 

 

Fredrika Bremers fokus på sin resa var bland annat att träffa och undersöka den 

amerikanska kvinnan. Hon tycker det är trevligt att träffa kvinnorna och ser positivt på 

dem, det är fåtalet gånger hon ogillar någon hon träffar, då det vanligen är relaterat till 

något attribut/egenskap eller något som personen gjort för att få Bremers ovilja. Exempel 

på hennes ovilja, som i övrigt tycks vara med amerikanarna överlag, är deras konstanta 

inbjudande och introducerande av varandra, vilket man kan relatera till gästfrihet, hon får 

                                                 

63 Bremer, Fredrika (1853a), s. 224; M. N. (Nettelbladt, Lovisa Matilda) (1860), s. 77. 

64 Bremer, Fredrika. (1853b), s. 44. 

65 Bremer, Fredrika. (1853b), s. 44. 

66 Scott, Joan (2004), s. 98–99. 
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ingen chans till att vila eller ha egen tid, utan måste hela tiden sällskapa med andra.67 

Kombinerat med dessa frågor reagerar hon starkt på frågorna som repeteras om hennes liv 

i Sverige och om Sverige vilket hon svarar ofta på med olika variation.68 Detta syns tydligt 

i när hon beskriver en situation under en hel dag då hon konstant får frågor om Sverige och 

mycket annat. Hon skriver att ”på sådant två à tre gånger är redan mycket; men när det 

upprepas sex à sju gånger och man ej ser någon ända derpå [sic!]!”.69 Det bildas en viss 

förståelse för att amerikanerna är mycket vänliga, men att de också är så pass vänliga att 

det istället går till överdrift.  

     Bremer ville också gärna se att de yngre kvinnorna/flickorna arbetade mer hemma än 

vad de gjorde, ”De unga flickorna ville jag se litet mera verksamma inomhus, och 

biträdande sina mödrar med ett och annat der.”, men föräldrarna till dessa unga kvinnor 

tycks hellre vilja se att dem roar sig istället, ”och föräldrarne tyckas, af missförstådd ömhet, 

icke vilja att döttrarna skola göra annat än – roa sig, och njuta friheten och lifvet så mycket 

som möjligt.”. Hon skriver även senare att hon hoppas döttrarna betalar tillbaka ”den med 

kraft” för att föräldrarna är så ömma om dem.70 Detta visar lite av Bremers karaktär där 

hon vill se yngre kvinnor arbeta och hjälpa till att ta hand om hushållet. Hon skriver också 

att detta har något med att ”den amerikanska qvinnan är moderlighetens sköna känsla 

medfödd” och tolkat ifrån genusteorin är detta antagligen en del av att hålla könen 

separerade,71 även om både mannen och kvinnan är ömma om döttrarna, har kvinnan detta 

medfött. Dessutom verkar detta som en del av hur kvinnan ”bör” vara, vilket enligt Bremer 

är den arbetande kvinnan, mot den amerikanska den som tar ut sin frihet och njuter av livet. 

     Det fanns även de som Bremer ansåg vara för ”amazon” för hennes smak, denna kvinna 

som hon beskriv hade ”förvildad smak”, mer uttrycker hon inte vad hon menar.72 En annan 

gång hon reagerade starkt mot hur kvinnorna är om de som är födda i Amerika. Dessa 

anser hon är ”oursäktliga” för att de inte föder upp sina barn för att klara av livets stora 

motgångar.73  

     När man läser Bremer kan man tyda vad hennes vision om vad kvinnan ska vara, bryter 

ibland mot hur de är. Särskilt här i Amerika då hon möter väldigt många olika människor 

när hon färdas upp och ner för östkusten samt ut i delar av centrala Amerikas prärier. 

Hennes vision i hur kvinnan borde vara är vad man kan kalla hennes ”latenta” tankar även 

om de uttryckligen presenteras i hennes skildring. Som Moen skriver var det generellt så 

att i Europa hade man troligen något sådant, om det så var rasism, nationalism eller i 

Bremers fall, en vision av ”den goda kvinnan för samhället/familjen”.74 Men som nedan 

visar finns det en del saker som Bremer tycker om med kvinnorna i Amerika. 

                                                 

67 Bremer, Fredrika (1853a), s. 19. 
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69 Bremer, Fredrika (1853a), s. 110–111. 
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     Något som faller Bremer i smaken är de kvinnor som visar på filosofisk eller intellektets 

ådra, hon fastnar tydligt för dessa när hon beskriver de längre diskussioner om vad 

kvinnorna beskriver och vad hon och de diskuterar.75 Det förekommer flera gånger att hon 

berömmer ”fruntimmer” som har initiativ som är kopplat till att ta hand om andra, som 

olika ”asylum” och anstalter där kvinnor är i ledarskapet.76 Den attityd/åsikt Bremer har 

till både kvinnor och amerikanska samhället visar på hennes egna kvinnosyn, att kvinnorna 

lär sig för mycket om de intellektuella ämnena som matematik och fysik och att de inte får 

tillräckligt med kunskaper inom hemmet: ”man lägger för mycket vigt på skol-lärdomen” 

som hon uttrycker det. Bremer ser hellre att flickor/unga kvinnor stannar i hemmet.77 Här 

är det antagligen så att Bremers vision igen kolliderar, men också med sig själv. Hon ser 

kvinnan som den arbetande husmodern, hemma, tar hand om barn och gör sina uppgifter 

där. Samtidigt dock vill hon se henne som fri, i både att kunna arbeta i flera yrken och få 

bestämma själv över sig. Denna ambivalens uttryck då särskilt ovan där kvinnan inte ska 

få lära sig för mycket annat för då glömmer de bort hur man tar hand om hushållet. Den 

filosofiska anden kan kopplas ihop med Nettelbladts iakttagelser, senare i undersökningen 

under ”De amerikanska egenskaperna”. 

     Bremer är den enda av författarna som skriver om de amerikanska urinvånarnas 

kvinnor. I Bremers möte med urinvånarna beskriver hon dem generellt i egenskaps 

beskrivningar med värderingar. Hennes attityd till urinvånarnas kvinnor kan inte helt 

särskiljas ifrån både vad hon ansåg om den amerikanske urinvånare mannen och generellt 

från värderande uttryck. Hon uttrycker skillnaderna i egenskaper mellan mannen och 

kvinnan, som att hon tyckte kvinnorna såg bättre ut för att männen hade så pass mycket 

målat i ansiktet. Hon tycker även att männen behandlar kvinnorna som lastdjur, då 

kvinnorna bär barnen på ryggen i en ”Papoose” tillsammans med all packning, som hon 

skriver: ”Efter honom med nedböjdt hufvud, lutad rygg, går hustrun, böjd under den 

packning, hon bär på ryggen, och hvilken ett bälte fästadt kring pannan hjelper henne att 

uppbära.”.78 De starka orden som hon använder tyder på att hon är väldigt upprörd, men 

visar på skillnaderna i också hur kvinnor särskiljs ifrån männen.79 Vidare när Bremer sitter 

ner i en ”tepee”,80 funderar hon på ifall urinvånare livet inte är till och med bättre än det 

civiliserade liv som resten av världen lever: där i den ”civiliserade delen” (europeiska 

Amerika) har flickors/kvinnors jakten efter en man och där en del kvinnor inte någonsin 

igen får se resten av världen.81 Hon jämför det med livet med urinvånare kvinnas: 

 

Men så tänkte jag mig indianska; tänkte mig i dessa qvinnors lif och vilkor, med intet annat mål och ingen 

annan utsigt än att lefva för och tejna en man, som de oftast icke sjelfva utvalt, som blott betraktar dem som 

                                                 

75 Se exempelvis Bremer, Fredrika (1853a), s. 318–320. 

76 Bremer, Fredrika (1853a), s. 416; Bremer, Fredrika. (1853b), s. 42, 385–386. 

77 Bremer, Fredrika (1853a), s. 300–301. 

78 Bremer, Fredrika (1853b), s. 318–319. En ”Papoose” är en form av ryggsäck som ett barn är inlindat i och buren 

med. 

79 Scott, Joan (2004), s. 98–99. 

80 Indianskt tält. 

81 Bremer, Fredrika (1853b), s. 329–331. 



21 

 

tjenarinnor, eller som en tupp betraktar hönorna om kring sig! Jag såg hustrun och modern förödmjukas 

genom nya hustrurs intagande i mannens boning, och hans kärlek vänd till dem i hennes åsyn, […] den fria 

rymden hade ej mera frid eller andrum för qvalet i en sådan belägenhet.82 

  

Urinvånare livet ansåg hon var likt slavens, då som mannens tjänare, en man som hon själv 

inte fått välja och dessutom fick mannen ta fler fruar. Hon tycker att deras öden är tragiska, 

då de inte får vara självständiga eller ens bestämma själva över sina liv. Det var inte ett 

bättre liv som hon såg. ”Det civiliserade livet”/Europeiska, som hon sa var sitt hem i 

Norden och med sydstaterna i Amerika där hon befann sig, var mycket bättre med sin 

jämställdhet och många andra friheter än det livet som ”indianskan” fick leva.83 Bremers 

jämförelse målar upp hennes känslor över den orättvisa hon ser i den andra kulturen som 

dessa kvinnor lever i och att hon själv är mycket glad över det hon själv lever i. Här finns 

en utveckling när man läser Bremer då hon möter en helt annan kultur än den mycket 

europeiska Amerika. Bremer separerar helt kvinnan till en början ifrån kulturen och enbart 

ser på hennes situation bortom att hon skulle ha en annan kulturell tillhörighet. Hon ser 

henne som förtryckt, liknar henne med att de är mer tjänarinnor än en hustru. Hennes attityd 

ser enbart på kvinnan, inte kulturen i sig. Detta stärker teorin från Nyberg och Moen. 

Svenskarna tycks vara mer tillmötesgående då de kan se andra företeelser än kulturen.84 

Bremer gör senare en koppling till kulturen, men mer som en jämförelse mellan de två 

olika som fanns i Amerika: ursprungsbefolkningen och amerikanarnas. Genusteoretiskt 

skulle man kunna tolka dessa som olika konstruktioner av manligt och kvinnligt och att 

maktfördelningen utvecklas olika med tiden.85  

     Även om hon tyckte det var besvärligt för dem, trodde hon dock inte de kunde bli 

bildade kvinnor som en del män vill försöka göra när de gifte sig med dem, då de, enligt 

Bremer, kommer söka sig tillbaka till skogen. De håller sig till hemmet när han lever, men 

blir inte bildad som männen vill.86 Det kan ha något med den alienation, den 

främlingskänslan, som antagligen fanns mellan urinvånarnas sätt att leva mot ”det 

civiliserade” sättet. Kvinnorna i de olika kulturerna levde helt olika liv och uppfostrades 

för detsamma. Att assimilera någon är redan svårt, att få någon att bryta helt med sin 

bakgrund är svårare. Genusteoretiskt kan man tolka det som mannens försök att 

”domesticera den vilda kvinnan”, därigenom skapa ”det rätta” särhållandet, men som ett 

lönlöst försök, då enligt Bremer.87 Att göra en sådan tolkning dock är känsligt när det finns 

andra tolkningar som kan förekomma. Detta skrivs mer som en tankeställning än påstående 

att förhållandet var sådant. 

     När det kommer till Lovisa Nettelbladt beskrev hon med glädje att unga kvinnor 

utbildade sig med förstånd i Amerika och ”tycktes fatta sin höga bestämmelse”.88 Hon hade 
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alltså en positiv syn på att kvinnor får lära sig alla olika ämnen. Däremot om det var viktigt 

för henne att de lärde sig dessa kan inte undersökningen helt svara på. Som ovan nämnt i 

tidigare rubrik lärde sig kvinnor många olika ämnen men på grund av att hon endast 

nämner det två gånger under sin resa, men med flera detaljer, är det osäkert om hon tyckte 

att detta var något av största vikt, eller endast var en bra och trevlig utveckling i hennes 

ögon. Hon utrycker inget ogillande med att de lär sig som Bremer gjorde, därav är det 

troligt att hon inte såg något dåligt med lärdomen i alla ämnen. 

     Genom hela skildringen skriver Nettelbladt att hon endast träffar trevliga kvinnor, som 

hon uttryckte det har de alla ”gott lynne”, i detta fallet i staden Unionville,89 men det kan 

appliceras på i princip alla städer som hon nämner. Detta faller särskilt ihop med 

gästfriheten som hon upplevde, vilket diskuteras bland egenskaperna i undersökningen. 

Hon upplever inte samma påträngningar som Bremer gjorde uppenbarligen. En hypotes 

kan vara att Bremer vid denna tid var känd för sina böcker, särskilt den hon precis släppt i 

Sverige innan hon gav sig av, och kanske på så sätt hade de skilda upplevelser med denna 

gästfrihet. Dock är Nettelbladt mycket restriktiv med ”tyckande” utan beskriver mer i 

egenskaper de hon möter, jämfört med Bremer.  

     Hon hade däremot ett starkt ogillande till en kvinna hon träffade, nämligen en 

föreståndare för ett hotell hon bodde på som var alldeles för sträng och elak mot sina 

tjänare/slavar. Hon använde uttrycket ”barbarisk matmoder” som det starkaste uttryck för 

kvinnan.90 Något som hon även ogillade var att kvinnorna snusar i Amerika, vilket äcklade 

henne och hon ansåg att det var osmakligt.91 Här syns igen de olika kulturerna, hur kvinnor 

borde vara. Snusa var något som männen gjorde, hon reagerar i varje fall inte på det, men 

om en kvinna gjorde så uttryckte hon starkt kring det. ”Den barbariska matmodern” är 

också ett uttryck för hur Nettelbladt såg på Amerika, där slavar och tjänare kunde fara illa 

om de fick fel person. Hon blir försäkrad dock att detta är endast en engångs företeelse 

utav andra kvinnor i staden.  

 

De amerikanska egenskaperna 

 

Bremers möte med många olika kvinnor, men flera av dem beskriver hon som ”täckt” 

vilket kan tyda på många egenskaper hos kvinnan eller en vis attityd hos Bremer mot 

dem.92 Vad man kan tolka ur Bremers beskrivning är det just att kvinnorna är antingen 

klädda för att inte ge män åtrå till dem eller så tycks de vara anständiga och pryda av sig i 

sin personlighet. Många av dem var också alltid vänliga, det tycks inte finnas någon som 

var otrevlig, i varje fall utav kvinnorna. Bremer skriver även om mötet med en kvinnlig 

läkare och börjar reflektera om att kvinnan är av naturen religiös och med modersinstinkt 
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att ta hand om andra, därför bör de kunna bli läkare och präster.93 Alltså, de egenskaper 

som Bremer ger kvinnorna är överlag kopplade till deras utseende men även till deras inre 

egenskaper, det de ärvde av att vara kvinna. Hon tycks inte söka utanför för någon annan 

förklaring, som uppfostran. 

     Vid ett tillfälle nämner Bremer att kvinnorna i New England som arvtagare till de första 

pilgrimerna på Mayflower är arbetsamma och arbetar utan tjänare, till och med skriver hon 

att en del är manliga av sig.94 Denna egenskap tycks endast finnas hos en del av 

amerikanska kvinnorna, men Bremer förknippar detta starkt i sin skildring. Det är något 

som urskiljs från hennes annars vardagliga upplevelse. Detta förekommer en gång till med 

hennes bekant Mrs. Howland senare i volym ett: ”Hon är deri mera lik en svensk fru, än 

någon qvinna jag ännu sett i landet, ty hon har detta stilla, vårdande, omhuldande 

moderliga väsen, som alltid finner något att göra och ej skyr att taga uti med egna händer.” 

Detta trots att i sydstaterna anses det som olämpligt då man har slavar som ska göra dessa 

saker åt henne.95 Bremer går till och med så långt att beskriva att kvinnan är ”hemmets 

medelpunkt och lagstiftarinna”, mannen låter henne styra och ställer sig inte i vägen för 

hennes vilja.96 Här återigen uttrycks, friheten att få bestämma själv, men även hur en 

kvinna får göra arbete själv och ses som annorlunda för det, då de inte utnyttjar slavarna 

som alla andra. Dock hon prisas för det, inte bara av Bremer, men av mannen också enligt 

Bremer. Frihet var uppenbarligen en viktig del för Bremer när hon såg det i Amerika och 

därför har undersökningen kunnat visa upp det i alla tre på ett eller annat sätt. 

     I stora dag tycks egenskaperna som Bremer ser i de flesta amerikanska kvinnorna vara, 

vänliga, själfulla och vackra men självständiga och milda också.97 

    Egenskaperna som de amerikanske urinvånarkvinnor har nämner Bremer bland annat 

genom en historia. Den handlar om en urinvånare kvinna som begår självmord för att 

hennes far tvingar henne att giftas bort mot hennes vilja. Bremer berömmer inte handlingen 

men hon ser det som en styrka hos dessa kvinnor att de står upp för sin sak: ”Sjelfmord, en 

gerning så onaturlig för naturlifvets barn, vittnar stort synes mig för det rent qvinnliga hos 

dessa arma qvinnor, och visar att de äro värda en bättre lott.”.98 Trots tragedin i ett förlorat 

människor liv ser Bremer igenom detta som en gärning för kvinnans egna liv så hon får 

vara fri. Mannen i historien tog dessutom en till kvinna som sin fru, trots att han sagt att 

han inte skulle,99 vilket i så fall visar på mannens felaktighet mot kvinnan och i så fall blir 

det en rättfärdigande av kvinnans aktion. 

     När hon träffar en urinvånarfamilj under en del av resan på Mississippifloden beskriver 

hon kvinnan och flickan i familjen hon ser som munter och pratsam för kvinnan, medan 

flickan är blyg och har tunga ansiktsdrag i det annars ”goda” utseendet.100 Hon får senare 
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träffa urinvånarkvinnor i sitt tält där hon uppfattar dem alla som vänliga särskilt de äldre.101 

Senare målar Bremer av flera urinvånare, bland annat en ung kvinna som hon beskriver 

som ovanligt vacker, även för en kvinna: ”hon var så grann och av ovanlig skönhet att hon 

riktigt tycktes upplysa hela rummet när hon kom in.". Bremer fortsätter att måla upp en 

bild för läsaren om kvinnans skönhet utöver denna mening, kallar henne en urskogens vilda 

skönhet bland annat. Denna kvinna jämför hon med en annan som kom in samtidigt som 

likt andra urinvånarkvinnor hade ett tungt utseende.102  

     De tidigare styckena talar för att kulturmötes teorin är på rätt väg. Det tillmötesgåendet 

som Bremer visar för en annan kultur ger tecken för detta. Även om visa egenskaper om 

männen (som inte utrymmes i undersökningen) skulle kunna tolkas som fördomsfulla. 

Bremers text och ord visar på att hon har en nyfikenhet och vill ta till sig av kvinnan i 

Amerika; indianerna blir hon både imponerad av och avskräckt av efter olika exempel på 

hur kvinnan ser ut och hur hon behandlas. 

     Detta var exempel på de kvinnor som Bremer tyckte om och hade goda egenskaper, det 

finns de som Bremer ogillade, en av dessa var den föreståndarinna i Charleston som ägde 

en slav, hon med ”brask min och hvassa ögon”.103 I det fallet var det yttre egenskaper, men 

det finns även andra som hade inre egenskaper Bremer ogillade. En episod av inre 

egenskap som Bremer ogillade är söderns kvinnor (och män) som vägrade se problemet 

med slaveriet, något som får henne att bli mycket uppretad.104 Hon beskrev: 

 

[...] jag knappt finner man eler qvinna, som vill se saken öppet och ärligt i ansigtet. Man vänder och slingrar 

sig undan på alla sätt, och nyttjar alla, stundom de mest motstridande argumenter, för att öfvertyga mig att 

slafvarna äro de mest lyckliga menniskor i verlden […].105 

  

Detta går särskilt hårt mot henne då hon anser att kvinnan i allmänhet har moralisk 

rättskänsla/samvete. Hon kunde helt enkelt inte tänka sig att kvinnor kan vara sådana 

varelser som hade en slav som inte var av samma värde som henne. Därefter ogillar hon 

även de kvinnor som har dåligt lynne, det vill säga dåligt humör eller natur som när hon 

blev avvisad när hon skulle fråga om vägen till en kyrkogård. Hon beskriver denna kvinnas 

utseende och humör med ”dåligt lynne”.106 De kvinnor som lämnade Bremer med mindre 

vänliga tankar om dem och som beskrevs med dessa beskrivningar påverkar inte mycket 

bilddelen av ett gästvänligt Amerika, då de är så pass få personer och räknas i princip som 

undantag av Bremer själv. 

     En kvinna som Bremer spenderade mycket tid med var Rebecca Springs som kan 

användas som ett typexempel av de kvinnor Bremer beskrev. Springs beskrivs varje gång 

som trevlig och behaglig, hon är lycklig med sin man, ovanligt begåvad på ett sätt Bremer 
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inte förklarar helt och hållet.107 Springs är ett starkt exempel på en kvinna som Bremer 

tycker om att umgås med och en sådan som hon antagligen vill se i alla amerikanska 

kvinnor. 

     Det som är speciellt med Rebecca Springs är att hon är av kväkarsläkte. Bremer utpekar 

dessa som speciella bland andra kvinnor. I andra volymen skriver hon att kväkarna varit 

slavarnas vänner och att kvinnorna har en god förmåga att tala inför folkmassor för att stå 

för sin sak.108 Hon skriver: ”Intresset hos qväkare-qvinnor för fosterländska 

angelägenheter, i synnerhet då dessa röra stora menskliga angelägenheter, är ävfen ett drag, 

som utmärker dem framför mängden fruntimmer. Qväkarne ha i alla tider varit 

negerslafvarnes bästa vänner; […].” Av att döma detta stycke är dessa kvinnor några 

speciella i likhet med de kvinnorna ifrån Mayflower. Dessa är antagligen Bremers 

idealkvinna på många sätt. Representationen är rent av endast god, då ingen kväkare i 

Bremers skrifter kan ses som dålig.  

     Lovisa Nettelbladts beskrivningar av kvinnor är inte lika många. Egenskaper 

förekommer, som en kvinnas vars porträtt Nettelbladt målar upp: ”Jorden har bestämt intet 

vackrare att framvisa! Och huru glad och oskuldsfull var hon ej! Som hennes man bara 

hade en häst, så hade hon lärt sig köra […]. Jag intogs mera af min förtjusande körsväns 

alltid glada, friska umgänge […].”.109 Denna kvinnas ytliga egenskaper men också hennes 

förmåga att köra gjorde att Nettelbladt beskrev henne på sådant vis att det blir svårt att 

förstå vad hon exakt menar, utom att hon verkligen gillar denna personens påverkan på 

henne. En annan kvinna, eller Lady som hon kallas, hade mycket poesi- och 

romantikintresse och hon berättade en historia om en kvinna, som blivit lärd som en pojke, 

blivit en väldigt ovanlig skrivare men som förlorat allt när hon skrämdes på grund av sitt 

övermod med ett hemsökt hus.110 Denna berättelse kan tolkas genom genus, då kvinnan 

blivit lärd och uppvuxen likt en pojke och lärt sig även saker därefter; drabbades hon av 

övermodet. Hon klarade helt enkelt inte av det hon lärt sig tycks berättelsen sluta med och 

hon förlorar allt, precis som sin far, när hon blir så uppskrämd att hon inte kan skriva eller 

göra något annat igen. Det låter som, ur Scotts teoretiska anslag, likt en bestraffning för att 

man gick över gränsen mellan män och kvinnor som behöver särskiljas. Kvinnan hade trots 

allt ”mer än vanligt förstånd” och ”hennes sinne var stolt och med mycket egenkärlek”.111 

Kvinnan fick möjligen inte den rätta lärdomen för att motverka detta fall, eller kanske fel 

till och med, vilket slutade med hennes, samt även hennes faders, död.112 Scott skriver att 

könsskillnaden var ett viktigt sätt för samhället att ge betydelse för att kvinnor och män 

skulle vara annorlunda och särhållna.113 Om gränsen mellan manligt och kvinnligt (samt 

man och kvinna) föll så pass tidigt i ungdomsåren skulle maktordningen, och på så sätt 

politisk makt och samhällsmakt och så vidare, riskera att sönderfalla eller försvinna. 
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Betydelsen för att hålla man och kvinna separerad skulle vara borta och därav, enligt Scott, 

fanns det ingen anledning för specifika lagar för man och kvinna, som rösträtt och 

familjelagstiftningar.114 

     Nettelbladt träffade även en kvinnlig präst i Greensboro som hon ansåg var långtråkig 

i sina skrifter men till utseende ”fromt och godt” som Nettelbladt ansåg var till hennes 

förde.115 Senare skrev hon att flera städer hade stor respekt för kvinnan som visade på 

arbetsamhet och oberoende, respekt som hon kände att hon fick.116 Dessa två egenskaper 

talar för att kvinnan skulle vara den instängda eller den som förlitade sig på slavar eller 

andras arbetskraft. En kvinna som hon bodde hos (föreståndarinna kallas hon) ansåg hon 

var osjälvisk av sig då hon gjorde allt för att göra Nettelbladt nöjd med sitt boende och sin 

tid i staden.117 En annan företeelse är den amerikanska gästfriheten, som att en kvinna som 

gav mjölk gratis till henne när hon uttalade sin önskan att få det på morgonen.118 Denna 

gästfrihet gick tillslut till överdrift dock med förmycket mjölk enligt författaren. Annars 

tycks gästfrihet vara något som hon beskriver finns generellt hos amerikanska kvinnor.119 

Att både Bremer och Nettelbladt kände av att de fick alldeles för mycket skapar ett 

mönster, även om de tycker gästfriheten är trevlig, kunde den gå till överdrift hos 

amerikanerna. Bremer märkte av det med sina frågor och hela tiden bli uppvaktad, medan 

Nettelbladt fick känna detta genom denna mjölkleverans. 

     En svårplacerad del av Nettelbladts berättelse, om det är en del av egenskapen hos 

amerikanska kvinnor eller del av deras situation är om det amerikanska äktenskapet. Hon 

beskriver det med följande:  

 

Mannen är med få undantag alltid uppmärksam, grannlagd och trogen mot sin hustru, men hon 

tager emot det som en ”gifven sak,” hvilket ej kunde vara annorlunda! gör sig intet besvär att 

underhålla hans kärlek: utan om hon vårdar hans hus och är honom ett behagligt och lärorikt 

sälskap, så behöver hon ej befatta sig med qvinnans små coquetta konstgrepp om hon än bliver 

aldrig så gammal och ful! 

 

Att tolka detta stycke är en svårighet i sig. Dock det som hon troligen menar är att kvinnan 

trots att det verkar som hon tar de tre förväntningarna som just förväntat, så gör hon inte 

det. Istället arbetar hon för att göra sin man glad och visa sig värd hans kärlek. Igenom 

detta så kommer han inte överge henne då hon visar att hon gör allt för honom. Kvinnan 

måste alltså göra sig till för att få mannens bekräftelse enligt kvinnan, men vad Nettelbladt 

ser skulle hon inte behöva det. Om detta har något med konstruktionen av manligt kvinnligt 

är svårt att säga på rak arm utan att ha flera uttryckta texter om företeelsen. 

     Nettelbladt summerar i slutet sin upplevelse med amerikanska kvinnan med följande 

egenskaper: att de uttrycker sina tankar med ”klarhet och behag, allvar och mjukhet”. Alla 
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amerikaner, oavsett kvinna eller man, var inte helt nöjda med sin del de hade, helt förklarar 

hon inte detta utom genom att det gick som en ande av ”dyster” och ”vemodig” karaktär.120 

En annan generell egenskap är att de inte visar sig förvånade, men nyfikna på saker som 

när Nettelbladt virkade tillsammans med sina vänner.121 I likhet med Bremer anser 

Nettelbladt att de unga kvinnorna är vackra och sköna.122 De tycks heller inte bry sig om 

sin ålder.123 

      Nettelbladt skriver inte mycket om det hon ogillar. Kvinnor som snusar är en egenskap 

hon ogillar starkt som kopplat till just kvinnor som ovan nämnt.124  

     Kvinnorna i Amerika verkar redan ha en egen form av identitet, separerad ifrån den 

europeiska på ett sätt eller annat då Bremer och Nettelbladt anmärker så på dessa delar, 

särskilt gästfriheten och att alla kvinnor tycks vara vackra. Det finns inte mycket fel med 

kvinnorna dock finns det annat som de anmärker på är fel, men inget som ges utrymme i 

undersökningen. 

 

I diskussionen besvaras vad uppsatsen delgett i förhållande till syftet, tidigare forskning 

och teorin. Även andra tankar som väkts under undersökningens gång tilläggs ner mot 

slutet. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka den amerikanska kvinnan för att fördjupa 

kunskaperna om 1850-taltes Sveriges tankemönster/syn på Amerika. Kvinnorna i Amerika 

tycks ha varit annorlunda mot de europeiska kvinnorna. Fredrika Bremer och Lovisa 

Mathilda Nettelbladt beskriver henne (kvinnan) med mestadels positiva egenskaper, deras 

situation är nästan bara positiv och inget i attityden kan tydas på är inget annat än positivt. 

Det fanns få saker som var negativa överlag, vilket mestadels låg i hur författarna tyckte 

om småföreteelser inom livet för kvinnan, som Bremers uttalande om flickornas 

uppfostran och Nettelblad om kvinnor som snusade. Däremot småförseelser menar 

författaren jämfört med den stora helheten av intryck som författarna skriver om. Den med 

utvecklade historien om Amerika i Sverige ögon, skulle kunna uttryckas i att man såg helt 

positivt på detta fjärran land och antagligen som många andra länder fanns det fallhåll för 

visa delar för bilden av ett land.  

     Situationen för kvinnan i Amerika var mycket bra. Bremer särskilt lovprisar både att 

kvinnor får lära sig mycket och för att de är väl respekterade av männen. Nettelbladt skriver 

ner samma händelser, som att även om kvinnorna håller på att ”bli gamla” så behöver de 

inte gifta sig, de får inga påtryckningar. Det var ett sådant frihet- och respekt-uttryck. Det 
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är tydligt att båda jämför med hemma i Sverige, då de anmärker mycket på att situationen 

är annorlunda. Utbildningen i Amerika till exempel delade inte på kvinnor och män och 

kvinnorna kunde arbeta som lärarinnor anmärkte Bremer på. Däremot fanns det fortfarande 

visa delar som var sämre och problematiska tyckte de, men inte lika mycket som det de 

tyckte var positivt. 

     Attityderna som Bremer och Nettelbladt uttrycker är lika positiva, det är fåtalet gånger 

båda uttrycker ogillande för en kvinna i Amerika. Det enda riktigt gemensamt negativa 

med Amerika som Bremer och Nettelbladt reagerar på finns här, det är nämligen 

gästfriheten som båda upplever. Bremer blir uttröttad av frågor och Nettelbladt få stå ut 

med mjölkleveranser mot sin vilja. Trots det gillar de gästfriheten i Amerika, så länge den 

inte går till överdrift. Bremer uttrycker mycket att hon gillar kvinnor som är intellektuella 

och filosofiska av sig. 

     Slutligen är den sista frågan om bilddelarna, egenskaperna som det fanns mycket 

positivt om. Bremer och Nettelbladt uttrycker att kvinnan i Amerika är vänlig och vacker 

oavsett vart de kommer. Detta är en särskilt stor del för Bremer, som även träffade indianer 

vars kvinnor är väldigt vackra trots tunga drag i ansiktet. Utseende är viktigt för båda 

författarna märks det när de beskriver så många som vackra, men även inre egenskaper 

beröms, som Nettelbladt anmärker om att kvinnor är arbetsamma för sin mans kärlek. 

Bremer nämner även detta och teoretiserar kring det efter vart en del kvinnor kommer ifrån 

och vilket trossamfund de tillhör. 

     Den allra sista frågan handlar om jämförelsen mellan Bremer och Nettelbladt svarar sig 

själv lite ovanför, de är överens om mycket. Det finns få saker som skiljer dem åt: hur de 

uttrycker hur kvinnan är fri, båda upplevde olika mycket av Amerika men även olika och 

samma platser. De upplevde också skilda händelser, Bremer träffade indianer och även 

aktivt sökte efter slavars tillstånd medan Nettelbladt reste omkring sitt närområde i staten 

hon var bosatt i. Bremer yttrar lite mer religiösa formulering i och med hennes bakgrund 

av religiös aktivitet. 

     Nu var inte deras mål att kritiskt granska dessa aspekter under deras resor. Själva målen 

var skilda för dem men de hade uttalat viljan att träffa kvinnorna av Amerika. Båda 

träffade, beskrev och funderade över dem vilket skapade denna redovisade bilden för 

läsaren. I slutändan når vi idag en djupare förståelse för vad den svenska, borgliga kvinnan 

tänkte och ansåg om andra kulturer. De har sett en annan kultur i Amerika, en som var 

skild ifrån Europas kulturer, men fortfarande fanns ändå känslan hos dem att det var delar 

av ett europeiskt liv i Amerika. Amerika var inte helt främmande som för de svenskar som 

besökte Kina eller Japan, vilket var fallet för dem i Kenneth Nybergs och Björn Moens 

arbeten. 

     Utifrån teoretiskt perspektiv kan man se hur svenskarna i 1800-talets Sverige har en 

väldigt positiv syn på Amerika som land, men också amerikanerna. Nu fanns inte många 

andra bilder ifrån andra författare inom samma årsspann i undersökningen för att fullgöra 

bilden av Amerika. Dock av det man kan se tycks svenskarna vara mer tillmötesgående 

med andra kulturer ifall man jämför med Björn Moen och Kenneth Nybergs resultat. Det 

krävs givetvis mer av en jämförelse mot andra europeiska syner på Amerikas kvinnor för 

att fullständigt verifiera teorin.  
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     Genusteoretiskt tycks kvinnans ställning i Amerika ha utvecklats till en som öppnar för 

fler friheter och självständighet än för kvinnan i Europa/Sverige. Detta i sig ger upphov till 

flera frågor om det verkligen var så, eller, om det var endast upplevelsen hos författarna. 

Svaret på detta finns i en större undersökning som måste i så fall utföras, som kan 

komplimentera denna undersökningen eller använda resultatet av denna undersökning. 

Utifrån resultatet av undersökningen var kvinnorna i Amerika betydligt starkare med att 

bryta maktordningen, men att ibland annat anekdoten/historien återberättad av Nettelbladt 

hade kvinnorna ännu motgångar och svårigheter i likhet med Europa. Ett annat uttryck är 

de motgångar som kvinnor upplever på arbetsmarknaden som Bremer beskriver kring 

lönerna för lärare, vilket skulle vara en institutionell aspekt i markförordningen. Mer, så 

fanns det tillfällen då kvinnor gick mellan barriären av det särskilda manligt och kvinnligt 

normen, som Bremer och Nettelbladt beskriver. Kvinnorna började allt mer ta sig in i 

arbetsmarknaden på andra sätt än att vara i stugorna och väva och i Amerika, även om det 

fanns skilda skolor, fanns det skolor som gemensamt hade undervisning för både man och 

kvinna på högre nivåer i universiteten. Av att döma så var Amerika början till att 

maktfördelningen mellan man och kvinna mer och mer försvann och i och med att européer 

kom till Amerika och senare åkte hem förde de med sig idéer och tankar till Europa. 

Wendelius anmärker på att resan var en återhämtning för Bremer, men jag kan till och med 

tro att för Bremer var Amerika inspiration för hennes åsikter om kvinnans emancipation. 

     Bremer fick chansen att träffa och uppleva ursprungsbefolkningen liv. Det är här hon 

är mest oroad/ogillande till kulturen av Amerika, men detta problem ser hon som mannens 

orsak, för kvinnan har blivit tyngd av hur han behandlar henne och åsidosätter arbetet till 

henne. Dock till viss del ser hon positivt på sin tid bland indianerna, då hon upplevde att 

den nära naturkontakten bröt med ”civiliserade” livet. Av att döma kan hon ha velat nå en 

balansgång mellan indianernas och civiliserade världens sätt att leva. Brutet mot teorierna 

visar detta på att svenskar var mer tillmötesgående. Men genusteoretiskt visar det på också 

två skilda kvinnosyner. Ursprungsbefolkningens kvinnor arbetade mer, var likt en slav 

enligt Bremer medan mannen inte arbetade alls, han gick till exempel framför kvinnan när 

hon bar både barn och packning, han bar en yxa och pipa. De två olika utvecklingarna 

utifrån Scotts fyra aspekter, kvinnan i europiska Amerika och urinvånare Amerika, var två 

skilda världar, en där kvinnan har betydligt mer frihet medan i den andra uttrycks hon som 

arbetaren och den utsatte. Utifrån Scott kan det tolkas utifrån två av hennes aspekter: 

samhällens institutionella och den subjektiva uppfostran som skiljer sig så pass mycket 

mellan de olika kulturerna. De två andra aspekterna är svårare att tolka in i detta för att 

Bremers beskrivningen inte tillåter några onda/goda uttryck eller normativa utryckta 

skillnader i språket. Detta skulle i efterhand kunnat vara mer utvecklat om Nettelbladt 

träffat ursprungsbefolkningen; vilket i sig ger upphov till att någon kan göra en 

fördjupande undersökning om den amerikanska ursprungsbefolkningen.  

     Nettelbladt, vars del i undersökningen är kortare än Bremers, gav fördjupning till 

Bremers extensiva material. Nettelbladt verifierade Bremers uttalande till stor utsträckning 

när det gällde situation och egenskaperna hon amerikanska kvinnan. Det som dock skulle 

gjort hennes reseskildring mer givande hade varit mer om hennes resa: hon reste trots allt 

sex år i Amerika, fyra år längre än Bremer. Att hon inte skrev ner mer av sin upplevelse är 
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troligen för att hon skrev skildringen efter hon kommit hem, att finna någon annan 

förklaring kan vara ett arbete för en annan undersökning. 

     Resultatet av denna uppsats och undersökning passar in i ett tomrum för den tidigare 

forskningen. Fördjupningen av det svenska tankemönstret och av kvinnorna har inte varit 

fokus för någon annan i den tidigare forskningen (utom Wendelius som undersökte 

Bremer). Nils Runeby redovisade för tiden, men hans arbete fokuserade på hur människor 

tänkte hemma i Sverige om Amerika och hur de såg på emigrationen i stort. I denna 

undersökning befinner sig författarna i Amerika och skriver ner sina tankar om det de 

möter i verkligheten och inte i tidningen. Detta för över till Eva Block som utförde en 

betydligt senare undersökning om svenska förståelsen av Amerika och uppsatsen blir en 

form av komplement till hennes arbete. Sist ska man nämna den uppsats som användes i 

inledningen som studerade svenska kvinnor som flyttade över till Amerika. Den uppsatsen 

har visat att det studerats kring kvinnorna, men då ur emigrantperspektiv, inte om 

kvinnorna i Amerika.125 

     Didaktiskt är denna uppsats en viktig sten för att utveckla kunskaperna om Sverige hos 

eleverna. Dessa två författare var svenska kvinnor vars röster inte alltid är de som hörs 

allra mest i historien. Mycket uppsatsen handlar om att skapa en förståelse för en annan 

tid, vilket är det skolan och lärare inom historia ska utveckla i eleverna. Att låta elever läsa 

någon eller båda reseskildringarna för att uppleva dåtiden genom texten kan bli mycket 

givande; både om kvinnors förutsättningar och om Amerikas historia. I och med att Bremer 

är en del av uppsatsen är detta också en början till att möjligen berätta hur en av svenska 

kvinnorörelsens största ikoner tänkte kring kvinnor i andra länder, inte minst hennes egna 

tankar kring kvinnors situation i sig. Det finna andra didaktiska lärdomar: mannen och 

kvinnans ställning i ett annan land, emigrationens förutsättningar, utvecklingen före 

inbördeskriget i Amerika; dessa är ett extra antal didaktiska fördelar med uppsatsens 

placering precis före emigrationsbommen. 

     Men detta arbete är bara början, ett block utav ett berg av vad mer som kan utgrävas 

om andra företeelser som både Bremer och Nettelbladt såg på. Detta ger möjligheten till 

fördjupning tillsammans med dem samt andra författare till reseskildringar om Amerika. 

Att utveckla synen på andra kulturer får nutiden att fördjupa förståelse om tankemönster 

hos de som levt tidigare. Genom att använda bildmetoden av Eva Block kan man utvinna 

kulturers och andra företeelsers schablonbilder och dåtidens förståelse av kulturen. 

     Som Bremer skrev i sin sista volym av reseskildringen i båten på vägen hem, lämnar 

jag, författaren, uppsatsen med detta:  

 

Jag lefver stilla i mitt rum, och ser på den lilla buketten af gröna löf och ljusa eterneller. De tala till 

mig om Amerika, om de minnen jag medför derifrån. Jag skall icke se på kärare föremål, till dess 

jag återser den svenska kusten [(] och – dig [)]!126  

                                                 

125 Fredriksson, Hanna. (2016). 

126 Bremer, Fredrika (1854), s. 503. 
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Denna uppsats behandlar en del av historien med ett nytt perspektiv. Den handlar om hur 

kvinnor i Amerika/USA skildras utifrån reseskildringar av Fredrika Bremer och Lovisa 

Mathilda Nettelbladt. Detta skede genom att undersöka dem genom att analysera 

reseskildringarna utifrån genusperspektiv och den svenska kulturmötens-perspektiv som 

innebar att svenskarna var mer tillvägagående i möten med andra kulturer. Genom att lyfta 

ut de amerikanska kvinnornas situation, författarnas attityder om kvinnorna och 

egenskaper kunde denna analys ske och dessutom även se vilka skillnader det fanns mellan 

amerikanska kvinnor och europeiska. Även en jämförelse sker mellan författarnas 

reseskildringar. 

     Syftet var att utveckla och fördjupa den svenska synen på 1800-talets Amerika och 

genom de tre frågeställningarna uttyda beskrivningen av kvinnor i Amerika på 1850-talet 

samt en jämförande fråga mellan materialet för att svara på syftet. Metoden som användes 

under läsningen och som strukturerade undersökningen var en kvalitativ analysläsning 

med hjälp av Eva Blocks bild-begrepp. Teorierna som används är en konstruerad utifrån 

tidigare forskningens Kenneth Nybergs och Björn Moens arbeten samt ett genusteoretiskt 

utifrån Joan Scott. 

     I den tidigare forskningen har det studerats svenska folkets åsikter om Amerika med 

stora undersökning som tidningsstudier och emigrationsstudier i formen av platsspecifika 

undersökningar. Två arbeten i den tidigare forskningen, Kenneth Nybergs Bilder av 

Mittens rike och Eva Blocks Amerikabilden i svensk dagspress 1948–1968, var extra 

betydande då de gav analysverktyget med bild-begreppet och en grund för hur tidigare 

studier av andra kulturer utförts. I slutändan saknades det tidigare forskning som undersökt 

kvinnan i Amerika utöver vad Bremer skrivit om dem och ingen använde någon teori 

kopplad till kulturmöten och genus. 

     Efter att undersökningen var utförd var resultatet en mycket positiv bild av kvinnan i 

Amerika. Hennes situation tillät henne ha stora friheter, som att bli undervisad i alla 

skolämnen, vänta med giftermål till senare i livet och kunna resa ensam utan en make eller 

far som skydd. Kvinnan hade också stor respekt i många städer, däribland Columbia där 

om man endast sa det minsta illa om en kvinna fick man vara bered på att stå för orden i 

dueller eller slagsmål. Bremers och Nettelbladts attityder mot kvinnorna var mycket 

positiva, vanligen på grund av egenskaperna de besatt och deras utbildning. Det fanns flera 

exempel på när de båda ogillade kvinnorna, men överlag var dessa tillfällen små och 

obetydliga jämfört med den stora bilden. Egenskaperna som de amerikanska kvinnorna 

besatte var kopplat både till det yttre och inre, däribland att de alla tycks vara vackra, 

trevliga, arbetsamma och självständiga. Bremer som träffade indianer i Amerika beskriver 

även dessa kvinnor med positiva attribut inom de tre kategorierna, men att de ändå hade 

svårare än resten utav de amerikanska kvinnorna. 

     Slutligen avslutas uppsatsen och arbetet med en diskussion mot den tidigare 

forskningen och en del andra tankar. Bland dessa bekräftar uppsatsen att författarna till 

7 Sammanfattning 
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reseskildringarna var mer tillmötesgående mot kvinnorna och i slutänden mot kulturen som 

de mötte i Amerika. Bremer och Nettelbladt uttrycker att kvinnorna i Amerika har flera 

inre och yttre attribut som är positiva. De vanligaste var bland annat att kvinnan var 

självständig gentemot mannen och inte hade kravet på att gifta sig ung eller att göra sig fin 

för mannens skull. Ett andra uttryck var att kvinnor innehade generellt stor respekt, vilket 

gav uttrycktes genom olika berättelser där mannen skyddade kvinnans värdighet ifall hon 

fick höra onda ord om henne eller att kvinnan kunde utan problematik studera flera 

områden som fysik och medicin. Mot teorin om kulturmöten bryter detta inte mönstret, 

Bremers och Nettelbladts beskrivningar visar på att svenskar var mycket tillmötesgående. 

     Genusteoretiskt tycks kvinnorna i Amerika haft en starkare ställning att bryta 

maktförhållandet mellan man och kvinna samt i Scotts fyra aspekter påverkar dessa på ett 

eller annat sätt. Undersökningen visar att kvinnan i Amerika tycks bryta maktförordningen 

enklare än i Europa då Bremer och Nettelbladt ger uttryck för detta genom deras 

observationer. Ett exempel är att kvinnan studerar många ämnen enligt Bremer och 

Nettelbladt, Bremer anmärker på att lärarinnor får lära ut till även pojkar i de högre 

skolorna. Utifrån de fyra aspekterna fanns ändå hindren för att fullt utveckla 

jämställdheten, som att kvinnor inte hade lika lön inom visa yrken (ett uttryck för Scotts 

institutionella aspekt), kvinnan blev lärd att vara ”en lyxartikel” för mannen och inte någon 

arbetande kvinna (ett uttryck för Scotts reproducerande aspekt).  

     Om den amerikanska ursprungsbefolkningen uttrycks inte för mycket på grund utav 

bristen i att endast ett material skriver om dem. Genusteoretiskt dock kan man uttrycka att 

kvinnornas levda världar var skilda likt natt och dag. Amerikanska kvinnan levde fritt och 

var väl respekterad medan ursprungsbefolkningens kvinna liknades av Bremer med slaven, 

där kvinnan gjorde allt arbete och mannen styrde över henne. Scotts teori uttrycker detta 

som att de institutioner och den uppfostran som de olika samhällena bygger på skiljer sig 

mycket ifrån varandra. De två andra aspekterna kommer inte i uttryck här, då de är 

språkliga och Bremers beskrivningar inte tillåter dessa tolkningsaspekter. 

     Slutligen föreslås i en didaktisk reflexion att elever kan utveckla sina kunskaper med 

denna uppsats, fördjupa dem om kvinnors ställning och om det förflutna. Författaren till 

uppsatsen föreslår att flera uppsatser kring ämnet ”Bilden av Amerika” utförs för att skapa 

en fullständig bild av 1800-talets Amerika och om andra kulturer för att utvinna mer om 

dåtidens förståelse av den andre och des kultur. 
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