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Abstract 

The objective with this essay was to compare the modern epistolary novel Priority by danish author 

Iselin C. Hermann with the epistolary genre during its heyday in late seventeenth to early nineteenth 

century. I especially looked at gender: the similarities and differences between the female character in 

Priority and the female characters during the epistolary novels days of glory. I concluded that Priority 

has the same structure, characteristics as the heyday epistolary novel and that the female character 

does not have any typical similarities with its stereotypical female characters. In addition I also came 

to the conclusion that she is reminiscent to their original model Héloïse and follows the epistolary 

novels heyday convention when she dies at the end of the novel.  
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1. Inledning 

I denna uppsats vill jag studera brevromansgenren. Mitt intresse för brevromanen kommer ur 

allehanda vardagsdiskussioner jag deltagit i om vår förändrade relation till så kallad vanlig 

post. Nuförtiden pratar ”alla” om Posten med nostalgi i rösten; om tiden när vi skrev brev till 

varandra och de breven kom fram, när vi inte behövde jaga runt efter frimärken, när det var 

kutym att skicka kort vid högtider och när vi hade brevvänner från när och fjärran. 

Brevskrivandets konst har tagit ett steg tillbaka för sociala medier, det är sådant ”vi” pratar 

om. Ur ett litteratursociologiskt perspektiv har jag filosoferat över om detta på sikt kommer 

att innebära att bruket av brev som litterärt stilgrepp försvinner om senare generationer inte 

har kvar en relation till brevskrivande med ingredienserna penna, papper, porto. Men än så 

länge kan nog de flesta av oss läsare relatera till brevskrivande och trots att brevromanen som 

genre hade sin höjdpunkt för över 250 år sedan finns det exempel på relativt nya brevromaner. 

Prioritaire av den danska författarinnan Iselin C. Hermann är en av dessa nyare brevromaner. 

Vår relation till brev må ha förändrats på 250 år men vilka förändringar har skett inom 

brevromansgenren? Ser den fortfarande likadan ut? En förändring bör väl rimligtvis vara att 

nutidens kvinnliga karaktärer genomgått en emancipation. Eller? Det tänker jag ta reda på 

genom att analysera Hermanns roman.   

 

2. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att göra en analys av Iselin C. Hermanns brevroman 

Prioritaire (2000) och jämföra den med brevromanen som den såg ut under sin glansperiod 

när genren flitigt användes av författare, det vill säga under sent 1600-tal till tidigt 1800-tal. 

Jag kommer följaktligen att tillämpa ett genreperspektiv. Vidare kommer jag lägga 

tyngdpunkt på den kvinnliga berättaren och vilka likheter respektive skillnader det finns 

mellan henne och de kvinnliga brevromanskaraktärerna under brevromanens storhetstid. Mina 

frågeställningar är därmed:  

 

 Hur förhåller sig Prioritaire till brevromanen som den såg ut under sin glansperiod, 

det vill säga sent 1600-tal till tidigt 1800-tal?  

 Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan den kvinnliga berättaren i 

Prioritaire och kvinnliga brevromanskaraktärer under brevromanens glansperiod? 
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För att uppnå mitt syfte har jag valt att göra en textanalys av Prioritaire utifrån den 

genrenorm som litteraturhistoriker har beskrivit att brevromanen hade under sin storhetstid. 

Min studie har således ett komparativt inslag. Min komparation har både en berättarteknisk 

aspekt och en genusaspekt
1
. I studien kommer jag att ställa Prioritaire gentemot den rådande 

genrenormen för brevromanen under sent 1600-tal till tidigt 1800-tal med inriktning på 

karakteristiska drag, motiv och form hos genren. Jag kommer inte att jämföra Prioritaire med 

ett enskilt verk från denna period och jag kommer inte att ta med exempel från brevromaner - 

eller verk där brev ingår som berättartekniskt drag - skrivna efter sent 1600-tal till tidigt 1800-

tal. När jag studerar hur utformningen av den kvinnliga berättaren förhåller sig till 

motsvarande motiv i den äldre brevromanen kommer jag inte heller att jämföra henne direkt 

med enskilda kvinnliga karaktärer från äldre brevromaner. Jag har istället valt att utgå från hur 

litteraturhistorisk forskning beskriver utformningen av kvinnliga karaktärer utifrån 

karaktärstyp och motiv samt hur kvinnokroppen behandlats i brevromanen.  

 

3. Tidigare forskning  

Tidigare forskning kring brevromanen som genre spelar följaktligen en viktig roll för min 

undersökning. Enligt Encyclopedia of the Novel (1998) red. Paul Schellinger har forskningen 

runt brevromanen tagit tre skilda inriktningar. Forskare har enligt Schellinger studerat 

brevromanen utifrån form, biografisk-historisk kontext och social-politisk kontext (s. 386). 

Under arbetet med denna uppsats har jag inte kunnat hitta exempel på att Hermanns 

Prioritaire har behandlats inom någon av dessa inriktningar. Däremot finns det exempel på 

forskare som behandlat nyare brevromaner i en social-politisk kontext med fokus på genus i 

essäantologin Writing the Female Voice: Essays on Epistolary Literature (1989) red. 

Elizabeth C. Goldsmith; det är Linda Kauffman i essän ”Special Delivery: Twenty-first 

Century Epistolarity in The Handmaid’s Tale” och Carolyn Williams i essän ”’Trying to do 

without God’: The Revision of Epistolary Address in The Color Purple”. Brevromanerna som 

Kauffman och Williams tar upp tematiserar, enligt såväl Kauffman som Williams, könsroller 

och genusfrågor. Tjänarinnans berättelse (1986) av Margaret Atwood, som Kauffman 

behandlar, är en dystopi i vilken berättaren inte berättar med hjälp av brev. Istället är det 

nedtecknande inspelningar på kassettband som utgör berättelsen. Kauffman stödjer sig i sin 

essä bland annat på Simone de Beauvoirs Det andra könet (1949) såväl som Michel Foucaults 

Övervakning och straff: Fängelsets födelse (1975). Hennes ambition är att se hur Atwoods 

                                                           
1
 Genus; sociala olikheter mellan könen ”som omfattar [den sociala] underordningen av kvinnor och gör mannen 

till norm.” (Brante 2001:104) 
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roman formmässigt kan relateras till brevromanens tradition. Kauffman menar att 

Tjänarinnans berättelse är en brevroman på grund av att inspelningarna som medium fyller 

samma funktion som brev; det finns möjlighet för berättaren att återge händelser direkt och 

hon talar rakt till någon. Den andra ansatsen med essän är att undersöka Atwoods politiska 

motiv och hur dessa kan relateras till den form hon har valt till Tjänarinnans berättelse. 

Kauffman tar upp flera köns- och genusaspekter i Tjänarinnans berättelse, till exempel att 

den kvinnliga berättarens inspelningar är återgivna av en manlig arkivarie och därmed har 

berättelsen modifierats från ett kvinnligt talspråk till ett manligt skrivspråk (Kauffman 

1989:221f, 232, 235). Williams essä om Alice Walkers Purpurfärgen (1982) lyfter fram ett 

speciellt grepp: Berättaren adresserar omväxlande Gud och sin syster. Att berättaren 

adresserar Gud menar Williams innebär en tematisering av genus i och med att Gud är 

manligt betingad och därmed är en representant för de män som i romanen är förtryckare av 

den kvinnliga berättaren. Med andra ord adresserar berättaren enligt Williams i själva verket 

sina förtryckare. Systern får som den andra adressaten stå för berättarens kvinnliga nätverk i 

detta patriarkat. Breven som konkreta objekt spelar en central roll när berättarens make 

gömmer brev från systern och på så sätt söker isolera berättaren från sitt kvinnliga nätverk. 

Teoretiker som Williams hänvisar till i sin essä är litteraturforskarna Janet Gurkin Altman, 

Sandra M. Gilbert och Susan Gubar (Williams1989:273-276, 283f).  

Den tidigare forskning som har haft direkt relevans för genomförandet av denna uppsats 

och som jag kommer att använda i min analys är Yvonne Lefflers Jag har fått ett bref…: Den 

tidiga svenska brevromanen 1770-1870 (2007). Lefflers syfte med denna bok är att göra en 

genre- och formhistorisk studie om den svenska brevromanen under perioden 1770-1870 

vilket enligt henne aldrig har gjorts tidigare. I Jag har fått ett bref… refererar Leffler till flera 

andra forskare och går allmänt igenom både brevromanens popularitet hos publiken och vad 

denna berodde på, brevskrivandets konst och brevromanens särdrag. Leffler kategoriserar de 

svenska brevromanerna som skrevs under åren 1770-1870 och beskriver i samband med det 

allmänt de tre brevromanstyperna: Monologisk, dialogisk och polylogisk brevroman. I 

samband med att hon går igenom de enskilda verken undersöker hon skilda typer av 

brevberättande och brevfiktion, komposition, teman, hur författaren valt att avsluta respektive 

verk, trovärdigheten i brevromanens form och hur författarna använder genrekonventionen. 

Avslutningsvis sätter hon in den svenska brevromanen i sitt europeiska litterära sammanhang 

(s. 13-16). Eftersom hennes genomgångar och beskrivningar är allmänt hållna fungerar dessa 

som underlag i studiet av Prioritaire trots att Prioritaire är en dansk brevroman.  
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4. Teoretiska utgångspunkter och deras tillämpning 

I denna del kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som jag har valt för 

denna uppsats och hur jag kommer att tillämpa dem. En del av de teoretiska resonemangen är 

förlagda till uppsatsens ”Bakgrund” och förtydliganden runt vissa litterära begrepp redovisar 

jag i samband med själva undersökningen i uppsatsens ”Analys”. 

 

4.1 Genrebegreppet 

Eftersom jag tillämpar ett genreperspektiv i min undersökning vill jag här göra ett 

förtydligande runt vad jag menar med genre och genrenorm eftersom begreppet genre i sig är 

omdiskuterat inom forskningen. Detta framhåller bland annat Claes-Göran Holmberg och 

Anders Ohlsson i Epikanalys: En introduktion (2000). De ger en allmän beskrivning av 

begreppet genre och hur genrer kan delas in i olika nivåer beroende på vad det är för texter. 

Första nivån är övergripande: Epik, lyrik och dramatik. Om man till exempel tar epik och går 

ner en nivå kan epik delas in i genrer som kortprosa, roman, krönika med mera. Undernivåer 

till dessa är exempelvis novell, fabel och saga (kortprosa) samt jagroman, äventyrsroman och 

brevroman (roman) (s.14f).  

 Den beskrivning av begreppet genre som jag har använt i denna uppsats är Alastair 

Fowlers beskrivning i ”Genrebegrepp” från Eva Haetter Aurelius och Thomas Götselius 

antologi Genreteori (1997). Fowler anser att ett verk ska sägas tillhöra en viss genretyp 

istället för att bestämt kategoriseras som mer eller mindre representativ för en genre. Han 

menar att litterära genrer är föränderliga över tid och därför bör man tala om genretyper 

istället för att klassificera in verk i förutbestämda fack. Vid klassificering måste ett verk 

innehålla bestämda drag för att kunna sägas höra hemma i en genre. Talar man om genretyper 

kan ett verk tillhöra en genre även om det inte har samtliga karaktäristiska drag som vid 

klassificering ”ska” tillhöra genren. Det betyder även att genren inte behöver delas in 

subgenrer om en klassifikation fallerar. Fowler använder det av Wittgenstein myntade 

begreppet Familienähnlichkeit (släkttycke) för att förklara vad han menar: I en släkt har 

familjemedlemmarna gemensamma drag, till exempel går ansiktsdrag, temperament, sätt att 

röra sig och så vidare igen hos individerna. Men det finns som regel inte ett drag som samtliga 

har gemensamt utan hos varje individ är släktdragen kombinerade på olika sätt. På samma sätt 

fungerar en genre säger Fowler; en genre har en hel genrerepertoar av drag i form av 

karakteristika, ämnesval, teman, motiv och formmodeller etcetera vilket innebär att ett flertal 

verk kan tillhöra samma genre utan att ha exakt samma drag. Om man använder tanken om 
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släkttycke för att ringa in genrer blir det tydligare att vad som ingår i en genretyp inte är fast 

över tid utan genren förändras under litteraturhistoriens gång när nya texter inom genren 

bidrar med nya drag. En genre kan enligt Fowler byta utseende från en litteraturhistorisk 

tidpunkt till en annan, det betyder att somliga drag i genrerepertoaren har försvunnit, nya drag 

har tillkommit och sammansättningarna har bytt utseende. Till och med vid en given tidpunkt 

under ett litteraturhistorisk skeende kan variationerna inom genrerna vara stora och verk inom 

samma genretyp se helt olika ut påpekar Fowler. Att släkttycke finns inom en genretyp beror 

enligt honom på att författarna återanvänder former, teman och motiv med mera. Eftersom 

författare kan gå tillbaka till tidigare texter kan de hitta drag som tidigare tillhört genren men 

de kan också få influenser av sin samtid som bidrar med nya drag till genren. Med andra ord 

handlar det om tradition och reproduktion; författare påverkas av tidigare författarskap; 

författarna härmar varandras verk; och författarna tar på olika sätt till sig genrens nedärvda 

koder (s. 255, 258f, 261f, 264, 266, 269).  

 

4.2 Gilbert & Gubar och sanningsmonopolet 

För att ha en teoretisk utgångspunkt runt kvinnliga karaktärer i litteraturhistorien har jag 

antagit Gilbert & Gubars utgångspunkt i The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and 

the Nineteenth-Century Literary Imagination (2000). Som titeln antyder har de i huvudsak 

tittat på kvinnan inom 1800-talslitteraturen (den västerländska litteraturen) men deras tes går 

även tillbaka på äldre litteratur. Gilbert & Gubar hävdar att den manlige författaren historiskt 

sett är auktoritet inom språket och litteraturen i patriarkala samhällen - där mannen är social 

norm och kvinnan hans underordnade - vilket innebär att den manliga författaren har monopol 

på ”sanningen” och på att utforma litteraturen. Den manlige författaren skapar den litterära 

bilden av kvinnan och låser in denna bild i sin text. Vidare menar de att den manlige 

författarens ambivalens inför kvinnlig sexualitet går att urskilja i litteraturhistoriens 

karaktärer. Enligt Gilbert & Gubar har detta lett till att det huvudsakligen finns två 

kvinnotyper skisserade av den manlige författaren: Ängeln som är god, undergiven, 

självuppoffrande, dygdig och Monstret som är sexuell och beskrivs så att den kvinnliga 

läsaren får en motvilja för sin egen kropp. Dessa karaktärstyper dör inte sällan i litteraturen. 

Som auktoritet äger den manliga författaren texten; genom den talar han till andra män och 

ger den kvinnliga läsaren/kvinnliga författaren förebilder. I praktiken innebar detta att 

kvinnliga författare som ville skapa något i egen regi var tvungna att ”fly” den manliga texten 

i vilken de både bildligt och bokstavligt var fängslade. Ett sätt att skapa litteratur i egen regi 

var att skapa nya kvinnotyper som kunde ersätta Ängeln och Monstret. Detta var i sig svårt 
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för kvinnliga författare eftersom den manliga författarens förebilder genomsyrade den 

kvinnliga självbilden menar Gilbert & Gubar. I praktiken passade den kvinnliga författaren 

inte in den manligt dominerade litteraturen säger de, vilket gjort att den kvinnliga författaren 

har behövt definiera kvinnan/sig själv på nytt och därigenom revoltera mot normen samt 

legalisera en ny självbild. Detta resulterade i en litterär subkultur av och för kvinnor. En 

subkultur som har haft ett parallellt liv med den patriarkala litteraturhistorien, enligt 

författarna. Våndan som ska ha varit förknippad med att skapa denna nya litteratur och bryta 

mot normen går inte obemärkt förbi i kvinnliga författares texter under 1700-1800-talet utan 

är tydlig både i deras sätt att skriva och strukturera sina verk enligt Gilbert & Gubar. De 

tillägger att den kvinnliga litterära subkulturen har bidragit till att dagens kvinnliga författare 

har positiva förebilder och att kvinnliga författare idag kan vara auktoriteter när de skriver (s. 

12ff, 17, 23, 34, 48-51).  

 

4.3 Brevromanens karakteristika och kvinnliga koder 

För att ha något att förhålla mig till i min undersökning när det gäller genrenormen (de drag 

som ingick i genren) för brevromanen under dess storhetstid kommer jag, som jag redan varit 

inne på under ”Tidigare forskning”, att använda Lefflers forskning kring brevromanen i Jag 

har fått ett bref…: Den tidiga svenska brevromanen 1770-1870 (2007). De delar av Lefflers 

forskning som jag kommer att använda är hennes generella redogörelser av brevromanens tre 

olika former med tyngdpunkt på hennes beskrivning av den dialogiska brevromanen, hennes 

framställning av förförelseromanen samt det hon tar upp om 1700-talets läsares upplevelser 

av brevromanen och brevskrivandets konst under 1700-talet. Jag kommer att återkomma till 

Lefflers beskrivningar av dessa punkter i uppsatsens ”Bakgrund”.  

Jag har tagit hjälp av ett flertal forskare när jag har studerat hur utformningen av den 

kvinnliga berättaren förhåller sig till motsvarande motiv i den äldre brevromanen. Samtliga 

deltar i essäantologin Writing the Female Voice: Essays on Epistolary Literature (1989) red. 

Goldsmith. Som jag har tagit upp ovan är denna antologi skriven utifrån en social-politisk 

kontext med fokus på kön och genus. Antologin innehåller 15 essäer om kvinnor och 

brevromanen genom litteraturhistorien (både som karaktärer, brevskrivare, författare och 

läsare). De essäer som behandlar 1700-talet har störst utrymme i antologin på grund av att det 

var under detta århundrade som brevromanens popularitet stod på sin höjdpunkt, enligt 

redaktören som framhåller i antologins introduktion att essäerna hänger samman genom att 

dess författare utgår från liknade frågor. Dessa frågor är: Hur har den kvinnliga rösten i 

brevromanen definierats av dess författare och läsare? Har det varit en ideologisk lika mycket 
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som en estetisk konstruktion? Vilka har de föreskrivna parametrarna varit för kvinnligt 

uttryck i brev? Kan den kvinnliga brevskrivaren ses som ett tecken på förändrade kulturella 

föreställningar om sexualitet och textualitet? (s. vii-viii). Från Writing the Female Voice har 

jag tagit både sakfakta och mer utvecklade resonemang om relationen mellan kvinnan och 

brevromanen, kvinnokroppen och brevromanen, kvinnliga karaktärer samt fakta om 

författarna som skapade porträtten av de kvinnliga karaktärerna. De essäer jag har använt är 

Julia Epsteins “Fanny’s Fanny: Epistolarity, Eroticism, and the Transsexual Text”, Susan K. 

Jacksons “In Search of a Female Voice: Les Liaisons dangereuses”, Katharine A. Jensens 

“Male Models of Feminine Epistolarity; or, How to Write Like a Woman in Seventeenth-

Century France” och Patricia Meyer Spacks “Female Resources: Epistles, Plot, and Power”. 

Jag redovisar deras respektive forskning i uppsatsens ”Bakgrund”.  

Linda Kauffman som jag tog upp under ”Tidigare forskning” har förutom att bidra till 

Writing the Female Voice skrivit Discourses of Desire: Gender, Genre, and Epistolary 

Fictions (1986). I denna tar hon upp Abélard och Héloïse och jag använder hennes forskning 

när jag tar upp frågan om intertextualitet i Prioritaire i uppsatsens ”Analys”. Kauffman 

skriver precis som i sin essä i  Writing the Female Voice utifrån en social-politisk kontext med 

fokus på kön och genus i Discourses of Desire (Schellinger Vol. 1 1998:387).  

I uppsatsens ”Bakgrund” har jag med hjälp av Ian Watts The rise of the novel: Studies 

in Defoe, Richardson and Fielding (2000) skisserat det rådande litterära klimatet under 

brevromanens storhetstid och Encyclopedia of the Novel (1998) red. Paul Schellinger har jag 

haft som källa för sakfakta om brevromanen och representativa texter för genren. 

 

5. Bakgrund 

I uppsatsens ”Bakgrund” kommer jag att gå igenom brevromanen i litteraturhistorien med 

fokus på dess storhetstid utifrån genrens karakteristiska drag, form och genus. Denna del 

innehåller även en genomgång av kvinnliga karaktärer i brevromanen under sent 1600-tal till 

tidigt 1800-tal.  

 

5.1 Brevromanen under litteraturhistorien; dess författare och representativa verk 

Användandet av brev har förekommit i litteraturen ända sedan Bibelns Gamla testamente 

skrevs. Brev, brevfiktion och brevets retorik återkommer därefter i antikens epik och 

medeltidens romantiska verk, senare i brevsamlingar och brevberättelser (Leffler 2007:26). 

Storhetstiden för skrivandet av brevromaner var, som jag har tagit upp ovan, sent 1600-tal till 
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tidigt 1800-tal och då användes genren flitigt av författare. Från denna period är kända 

exempel på brevromaner bland annat Gabriel de Lavergne Guilleragues Syster Marianas 

kärleksbrev (1669), Samuel Richardsons Clarissa (1747-48), Jean-Jacques Rousseaus Julie 

eller Den nya Héloïse (1761), Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden 

(1774) och Choderlos de Laclos Farliga förbindelser (1782). Under 1800-talet använde 

författare grepp från brevromanen för att experimentera med form. Till dem hörde bland 

andra Jane Austen
2
 men hon liksom andra 1800-talsförfattare föredrog andra tekniker och 

brevromanen övergavs. Att författarna inte ville ha berättare som var begränsade av sina egna 

perspektiv var en bidragande anledning till att de gick över till så kallade allvetande berättare 

under 1800-talet. Bland feministiska författare fick brevromanen en renässans under den 

senare delen av 1900-talet. En representativ roman från denna period är Walkers 

Purpurfärgen (1982) som jag tog upp under ”Tidigare forskning” (Schellinger Vol. 1 

1998:384-387).   

Av de mer kända exemplen på brevromaner som jag tagit upp från sent 1600-tal till 

tidigt 1800-tal är samtliga skrivna av manliga författare. I “Female Resources: Epistles, Plot, 

and Power” (1989) framhåller Meyer Spacks att de kvinnliga brevromansförfattare som fanns 

under 1700-talet överlag har försvunnit ur litteraturkanon med ett par undantag. Hon tror att 

detta beror på att de kvinnliga författarna inte fogade sig tillräckligt efter tidsnormen på så sätt 

att deras ämnesval inte var tillräckligt oskuldsfulla, för privata och för att de kunde ifrågasätta 

institutioner som familjen och äktenskapet. De kvinnliga författarna gick enligt Meyer Spacks 

för långt när de uttryckte kvinnlig förtvivlan även om de implicit accepterade kvinnans 

livssituation (s. 64, 75). 

Det framgick inte nödvändigtvis att författaren var en man när en roman gavs ut. Detta 

tar Jensen upp i sin essä “Male Models of Feminine Epistolarity; or, How to Write Like a 

Woman in Seventeenth-Century France” (1989). Hon tar brevromanen Syster Marianas 

kärleksbrev (1669) som exempel. Denna roman publicerades utan författarnamn men 

tillskrevs den portugisiska nunna som i den skrev brev om sina kärlekskval och sin passion till 

den förförare som övergivit henne. Läsarna tog breven för äkta brev och älskade boken. Det 

var först under 1900-talet som forskare kom fram till att den egentligen skrevs av 

fransmannen Guilleragues som var Ludvig XIV:s sekreterare (s. 26f).  

 

                                                           
2
 Jane Austen skrev brevromanen Lady Susan på 1790-talet som ett tidigt verk. Hennes första utkast till både 

Stolthet och fördom och Förnuft och känsla var i brevromansform med hon ändrade sedermera om dem och 

skrev inga fler brevromaner (Meyer Spacks 1989:64f).  
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5.2 Brevromanens läsare 

I The rise of the novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding (2000) tar Ian Watt upp att 

den typiska läsaren under 1700-talet som regel var en kvinna. Watt har utgått från engelska 

förhållanden och placerar de kvinnliga läsarna främst i överklassen och medelklassen. Han 

ger två förklaringar till detta: Böcker var dyra vid denna tid och kvinnorna i dessa högre 

klasser hade förutom ekonomisk möjlighet mycket tid över till att läsa. Att de hade tid 

berodde på att de var utestängda från sina makars aktiviteter som inkluderade att sköta 

egendom, affärer eller jakt. Dock fanns det två andra grupper i de lägre klasserna som enligt 

Watt hade tillfällen att läsa och vars möjlighet att få både boende, ljus och mat betalt av sina 

arbetsgivare gav pengar över till böcker: Tjänare i hushåll och lärlingar. De förra var både 

kvinnliga och manliga tjänare (s. 41, 43f, 47). 

Leffler tillägger att i praktiken var brevromanerna dåtidens reality-såpor eller 

dramaserier. Precis som dessa dramatiseringar diskuteras idag var brevromanerna och deras 

karaktärer dåtidens samtalsämne. Det var heller inte ovanligt att läsarna identifierade sig med 

karaktärerna, till exempel tog de yngre kvinnorna efter Richardsons romanhjältinnor 

(2007:10). Att hans romaner skulle tas efter var till och med ett uppsåt från Richardsons sida. 

Han var skaparen av den så kallade ”novel of manners” (sedesskildringen). Hans brevroman 

Clarissa behandlade moralfrågor som hans läsare kom att diskutera i flera decennier och hans 

Pamela (1740) var menad som en guide till korrekt uppförande riktad till medelklassen 

(Schellinger Vol. 1 1998:385). Värt att notera i sammanhanget är att hjältinnan Pamela i 

Pamela hade samma yrke som en typisk läsare nämligen tjänare (waiting-maid) säger Watt, 

vilket visar på att Pamela var kommersiell eftersom denna grupp var en stor och viktig grupp 

i det engelska samhället under denna period (2000:47).  

 

5.3 Brevskrivandets konst 

Leffler framhåller att brevskrivning var en integrerad del av vardagen på 1700-talet och att 

relationen som läsarna hade till brevskrivande bidrog till att brevromanen slog igenom. Hon 

tar upp att det var ett brukligt sätt att kommunicera med sina vänner, sin familj och i officiella 

sammanhang. Att skriva ett brev var lika vanligt som det idag  är att ringa någon, skicka ett 

textmeddelande eller mejla. För de bildade klasserna var brevskrivning en färdighet som var 

nödvändig att behärska och därför togs det både upp i skolundervisning, handböcker och 

tidningar (Leffler 2007:8). Inte att förglömma så var en av 1700-talets stora succéer 

egentligen en brevhandbok vars tillkomst beskrivits som en olyckshändelse: Pamela var ett 

beställningsjobb till Richardson från ett par bokhandlare som ville ha en handbok i 
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brevskrivarkonst
 
(Watt 2000:55). De som ansågs vara bäst på att skriva brev var kvinnor 

poängterar Jensen i “Male Models of Feminine Epistolarity; or, How to Write Like a Woman 

in Seventeenth-Century France”. Detta berodde på att brevskrivande var en social konst och 

kvinnor ansågs vara skickligare på att föra konversationer och behärska språket i sociala 

sammanhang än män. Handböckerna i brevskrivande innehöll exempel för kvinnor men var i 

huvudsak fokuserade på att förbättra männens förmåga att skriva bra brev (1989:27f).   

 

5.4 Brevromanens form 

En enkel definition av brevroman är: En roman som författaren huvudsakligen berättar genom 

brev skrivna av bokens karaktärer. Betoningen ligger på huvudsakligen. Att använda brev i 

romaner är också ett stilgrepp och gränserna mellan vilka verk som ska ses som brevromaner 

eller inte har setts som något flytande av forskare. Det som tycks fälla avgörandet är hur stor 

del av berättelsen som utgörs av brev (Schellinger Vol. 1 1998:384f). En mer utvecklad 

beskrivning av brevromanen som genre ger Leffler i Jag har fått ett bref…. Hon delar som jag 

tagit upp ovan in brevromanen i tre skilda former: Den monologiska brevromanen, den 

dialogiska brevromanen och den polylogiska brevromanen. En monologisk brevroman är en 

brevroman med en berättare som skrivit samtliga brev till en adressat; vilket innebär att 

läsaren enbart får dela en karaktärs perspektiv på de händelser som utspelas. En dialogisk 

brevroman är en brevroman där två karaktärer brevväxlar; läsaren får läsa båda karaktärernas 

brev och får insikt i två perspektiv. En polylogisk brevroman innefattar ett flertal karaktärer 

som brevväxlar med varandra i olika konstellationer och detta ger läsaren ett 

helhetsperspektiv på berättelsen; det kan vara en karaktär som brevväxlar med flera personer 

och det kan vara flera separata brevväxlingar inom en grupp. Av de tre olika formerna är 

denna typ av brevroman mest krävande för läsaren eftersom denna själv måste foga samman 

perspektiven och intrigen utan att bli ledd av en extern berättare (2007:57, 167, 205f). Oavsett 

antal brevskrivare är en styrka hos brevromanen att den möjliggör subjektivitet och att en 

karaktär med egna ord kan ge sitt perspektiv. Detta är omvänt en av formens begränsningar. 

Att bara använda brev gör berättandet mer komplext för en författare och brevromaner kan 

därför innehålla absurda händelser som måste lösas. Ett exempel är när Richardson måste lösa 

i Clarissa hur Clarissa ska kunna fortsätta skriva brev till sin adressat efter att hon har blivit 

inlåst i ett rum (hon smugglar in skrivmateriel, min källa avslöjar tyvärr inte hur breven når 

adressaten) (Schellinger Vol. 1 1998:385ff). 

Leffler tar upp vad det är som gör att brevromanen tilltalar läsare. Hon menar att brevet 

i sig ger en känsla av äkthet eftersom det är så personligt och direkt riktat till en mottagare 
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som karaktären har en relation till/med. Det gör att läsaren får en relation till karaktärerna och 

det kan finnas en kittling i att få ta del av privatkorrespondens (2007:8). 

 

5.5 Den dialogiska brevromanen 

Som jag har berört ovan är en dialogisk brevroman enligt Leffler en roman där två karaktärer 

brevväxlar och läsaren får läsa bådas brev vilket ger två perspektiv på berättelsen. Det är alltid 

två karaktärer; om ytterligare en karaktärs brev skulle förekomma är detta på något sätt 

integrerat i den huvudsakliga korrespondensen. I praktiken har den dialogiska brevromanen 

två likvärdiga berättare som omväxlande skriver till varandra och reagerar på varandras brev. 

Anledningen till att karaktärerna brevväxlar är enligt Leffler som regel att de har en konflikt 

med varandra eller ett relationsproblem och det är detta som för berättelsen framåt. 

Brevutbytet har ofta liknats vid ett replikskifte och har en dramatisk karaktär. Breven kan anta 

formen av monologer eller dialoger. Naturligtvis spänner denna dialog över en längre tid 

eftersom det dröjer innan den ena karaktärens brev når den andra och vice versa. Om det inte 

finns en kommenterande fiktiv utgivare av brevväxlingen som uttalar sig är det upp till 

läsaren att tolka breven och berättelsen på egen hand. Leffler liknar detta vid att läsaren är 

utlämnad till karaktärernas subjektiva perspektiv av den orsaken att inget utifrånperspektiv 

ges av en oberoende berättare/överordnad berättarinstans. En infallsvinkel på detta är att både 

läsaren och den andra karaktären endast får möta den brevpersona en karaktär väljer att ha i 

sina brev. Leffler framhåller att detta kan innebära att karaktärerna både kan manipulera och 

påverka varandra genom breven. Omvänt kan brevformen försvåra för karaktärerna att 

påverka eller manipulera varandra eftersom de inte möts fysiskt (2007:167ff). 

Vilken typ av relation kan de två karaktärerna ha? Leffler analyserar två stycken 

dialogiska romaner från tidigt 1800-tal, en av Fredrika Bremer och en av Carl Jonas Love 

Almqvist
3
. I båda verken är det en man och en kvinna som brevväxlar; i Almqvists roman är 

det ett par kusiner som blir förälskade under sin brevväxling och i Bremers ett älskande par 

som är grannar. Leffler påpekar att båda romanerna har epiloger; i Almqvists finns en epilog 

för att hela berättelsen ska kunna berättas, han har lagt till en dialogscen där kusinerna möts 

fysiskt och bekänner sin kärlek för varandra; i Bremers för att berättelsen ska få en till 

dimension, det är den person som burit breven mellan grannarna som ger sitt perspektiv på 

romansen (2007:169f, 181, 197f).  

 

                                                           
3
 Axel och Anna. Liten roman i billetter (1828) av Fredrika Bremer och Araminta May eller ett besök i 

Grönhamns prostgård (1838) av Carl Jonas Love Almqvist (Leffler 2007:169).  
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5.5.1 Förförelseromanen 

Leffler påpekar att ”de av omständigheterna skilda åt”-kärleksparen är ett vanligt motiv inom 

brevromanen. Ett begrepp myntat av Altman som definierar en dialogisk brevroman där 

brevskrivarna är eller blir ett par är Förförelseroman. I en förförelseroman är korrespondensen 

ett medel karaktärerna förför varandra med. Det skrivna ordet blir ett sätt för paret att skapa 

ett eget rum där de kan vara ärliga och förtroliga med varandra, uttrycka saker som de kanske 

inte kunnat säga om de träffats fysiskt på grund av sociala regler. De kan uttrycka begär till 

varandra i skrift, att skriva om begären är en erotisk handling i vad som i praktiken är 

platonska relationer eftersom karaktärerna är fysiskt skilda åt (Leffler 2007:198f). 

 

5.6 Kvinnorna i brevromanen  

Att det i huvudsak var män som skrev brevromaner kan enligt Jensen vara en bakomliggande 

orsak till att det finns många kvinnliga karaktärer som blir förförda i brevromaner och lider på 

grund av kärlek medan de manliga karaktärerna är dominanta och sexuellt överlägsna 

kvinnorna (Jensen 1989:41f). I sammanhanget kan noteras att de manliga författare som skrev 

romaner inte bara riktade sig till kvinnliga läsare utan även riktade sig till manliga läsare 

genom kvinnliga röster, säger Epstein i “Fanny’s Fanny: Epistolarity, Eroticism, and the 

Transsexual Text” (1989). Hennes essä handlar om att det finns ett motiv med manlig 

homosexualitet i Clelands Fanny Hill (1748-49). Enligt henne maskerar Cleland detta genom 

att låta en kvinnlig prostituerad skriva brev som innehåller beskrivningar av manskroppar. 

Men Epstein tar också upp hur kvinnokroppen kopplas till språket och skrivandet av brev i 

brevromanen. Att skriva brev kan i sig vara en sexuell handling från en karaktärs sida menar 

hon; bara att sätta pennan till pappret blir ett utlopp för karaktären och ordvalet kan väljas för 

att ”reta” mottagaren och förföra henne eller honom. Detta kan kopplas till att brevskrivaren 

för berättelsens skull måste ha ett skäl att skriva ett brev och inte skriva bara för att skriva 

något. Varför skulle karaktärer annars skriva brev vid tillfällen som kan uppfattas som något 

underliga av läsaren? frågar Epstein. Hon tar en av karaktärerna i Richardsons Clarissa som 

exempel och att han skriver ett långt brev precis innan han fullbordar en våldtäkt på Clarissa. 

Epstein tar upp Terry Eagletons forskning runt Richardsons brevromaner i The Rape of 

Clarissa (1982). Eagleton menar att breven som konkreta objekt symboliserar ett utväxlande 

av sexuell intimitet och den förseglade kvinnokroppen som brutalt kan öppnas. Att Pamela i 

Pamela går omkring med brev på sin egen person som hennes husbonde inte kan komma åt 

utan att klä av henne och att Clarissa i Clarissa försöker gömma brev från den man som sedan 

våldtar henne är två varianter på samma tema: Brev = uttryck för kvinnlig sexualitet. Enligt 
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konventionen under 1700-talet fanns det bara två slut för hjältinnorna i romanerna: Antingen 

skulle de på ett eller annat sätt dö eller så skulle de ingå äktenskap. Att ingå äktenskap var en 

fråga om att bli socialt respektabel och legaliserat sexuell. Pamela och Clarissas respektive 

öden är i linje med den litterära konventionen.  Den våldtagna Clarissa slutar i en likkista (s. 

138ff, 149). Pamela gifter sig. Att Pamela når äktenskapets helgd beror på att hon har 

integritet och hon är en bild av dygd när hon får husbonden att bli förälskad i henne 

(Schellinger Vol. 2 1998:1099).   

En kvinnotyp som återfinns i de Laclos Farliga förbindelser är Hondjävulen. Jackson 

tar upp detta i “In Search of a Female Voice: Les Liaisons dangereuses” (1989). Karaktären 

Merteuil är en kvinna som skriver brev i syfte att hämnas. Målet för hämnden är en före detta 

älskare och hennes partner i hämnden blir hennes manlige motsvarighet Valmont. Emellan 

dem flyger breven som repliker i ett slags könskrig. de Laclos har gett Merteuil ett mer 

manligt sätt att uttrycka sig än de andra kvinnliga karaktärerna i romanen (det är en 

polylogisk brevroman). Det finns skillnader i Merteuils ordval och de andra 

kvinnokaraktärernas ordval så hon ”talar” med en alldeles egen röst. Enligt Jackson finns det 

forskare som därefter hävdat att Merteuil är en bisexuell karaktär och det kan tilläggas i 

sammanhanget att hennes hämnd blir en dyrköpt framgång. Men Jackson vill belysa att vad 

de Laclos försöker göra är att jämställa män och kvinnors brev samtidigt som han markerar 

åtskillnader mellan könen (s.156ff, 164, 166, 168f).  

Tidigare i denna del redogjorde jag för att Meyer Spacks i “Female Resources: Epistles, 

Plot, and Power” framhåller att de kvinnliga brevromansförfattare som fanns under 1700-talet 

överlag har försvunnit ur litteraturkanon med ett par undantag. Ett av dessa undantag var 

Austen som skrev brevromanen Lady Susan på 1790-talet. Lady Susan är en hjältinna som 

inte helt följer normen. Hon skriver brev för att aktivt förändra sin situation, planera, kunna 

agera; hon söker kontrollera sitt liv genom att skriva och nyttja språket till något annat än för 

att säga vad hon känner. Till exempel skriver hon till sin svägerska för att få en inbjudan, inte 

för att få komma till sin brors hem utan för att komma ifrån en social skandal. Austen går 

emot samtidsnormens känslosamma hjältinna och skapar en förnuftig karaktär, en ny typ av 

brevskriverska, en karaktär som förändrar konventionen i brevskrivandet genom att skriva 

utifrån nya regler. Det kan dock noteras att romanen inte publicerades förrän mycket senare 

än 1790-talet och att den tidens läsare därmed inte kunde ta del av denna karaktärs öden 

(1989:63-68).  
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5.6.1 Héloïse - Förlagan 

Héloïse i romanen Abélard och Héloïse nämns vid upprepade tillfällen i referenslitteraturen 

som jag använt till denna uppsats. De autentiska breven mellan dessa två, en munk och hans 

före detta elev, gavs ut 1616 och är en välanvänd förlaga inom litteraturhistorien bland annat 

till Rousseaus Julie eller Den nya Héloïse (Leffler 2007:26f). Héloïses brev har även agerat 

förebild för andra kvinnliga karaktärers passionerade brev som de från nunnan i Syster 

Marianas kärleksbrev; kvinnor som blir förförda av män, lider till följd av det och skriver 

brev om det (Jensen 1989:35, 42). I Discourses of Desire: Gender, Genre, and Epistolary 

Fictions (1986) behandlar Kauffman Héloïses och Abélards brevväxling. Originalbreven som 

Héloïse skrev till Abélard daterar tillbaka till 1132-1135, ett tiotal år efter att paret träffades. 

Kauffman lyfter fram Héloïses undergivna position i relationen och framhåller speciellt de 

våldsamma inslagen i den. Héloïse var i de sena tonåren när hon fick Abélard till lärare och 

han var då närmare 40 år gammal. Abélard förförde sin elev, använde sin ställning som lärare 

för att bestraffa henne med sexuella undertoner, väckte hennes erotiska begär och gjorde 

henne gravid. När Abélard blev kastrerad på uppdrag av hennes farbror förmådde han Héloïse 

att bli nunna men vidhöll sin makt över henne även när hon befann sig i kloster. I sin passion 

för Abélard satte Héloïse hans befallningar före Gud/kyrkan och i praktiken gav Héloïse 

avkall på sin egen sexualitet när Abélard förlorade sin. Sexualiteten, passionen och saknaden 

finns i breven hon skrev från klostret liksom undergivenheten för Abélards vilja. Hon 

kopplade sin identitet till honom och förlorade den därmed medan han mötte hennes kärlek, 

önskan om frihet och heder med oförståelse och själviskhet. Abélards brev handlar om honom 

själv och har en offermentalitet säger Kauffman, de är till för att förföra Héloïses tankar 

snarare än hennes kropp. Kauffman tar också upp en teori om att skälet till att Abélard 

kastrerades på farbroderns order inte bara var att han berövat Héloïse hennes oskuld utan att 

han skadade farbroderns heder och hans egendom när han tog den (Héloïse var farbroderns 

egendom i egenskap av omyndig kvinna). Huruvida breven är skrivna av en autentisk Héloïse 

eller inte har debatterats av forskare och det finns teorier om att det är Abélard som skrivit 

hela brevväxlingen. Kauffman motsätter sig detta med motiveringen att det är försök att frånta 

Héloïse rätten till sina egna ord och begär som enligt henne har överlevt litteraturhistoriens 

bearbetningar, översättningar och förvrängningar (s. 64-73, 79, 87ff).   

 

6. Presentation: Prioritaire av Iselin C. Hermann  

I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera mitt studieobjekt Prioritaire och i korthet 

sammanfatta dess handling.  
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 Titeln på Iselin C. Hermanns Prioritaire (2000) är en referens till den A-markering som 

sätts på brev som skickas till utlandet
4
. Romanens fulla titel är Prioritaire: En korrespondens 

utgiven av Jean Luc Foreur och den gavs ut för första gången i Danmark 1998. I Sverige har 

Prioritaire marknadsförts med orden eroticism, passion och sinnlighet (Norstedts). 

Handlingen i romanen utspelar sig i slutet av 1970-talet. Den ena berättaren är en danska vid 

namn Delphine Hav och den andre berättaren är en fransk konstnär som heter Jean Luc 

Foreur. De båda börjar brevväxla med varandra efter att Delphine har skickat ett vykort till 

Jean Luc där hon beskriver sina känslor inför en av hans tavlor som hon sett på ett galleri. 

Inledningsvis retas de med varandra men brevväxlingen övergår i en förtrolig flört, därefter i 

kärlek och längtan. Efter att Jean Luc inte svarat på flera av Delphines brev ber han henne i ett 

telegram att komma till hans hemby i Frankrike och fråga efter vägen till hans hem på det 

lokala postkontoret. Sedan slutar breven och en fiktiv utgivare - som är den verklige Jean Luc 

Foreur - har skrivit en ”Utgivarens kommentar” 20 år efter att korrespondensen ägde rum. I 

”Utgivarens kommentar” berättar den fiktive utgivaren hur han blev kallad till postkontoret 

där postmästaren hade begått självmord. I själva verket var det postmästaren Pierre Gamin 

som brevväxlat med Delphine och utgett sig för att vara Jean Luc Foreur. Den fiktive 

utgivaren berättar att Delphine kommit till postkontoret och fått veta sanningen men att han 

varken träffade henne eller kunde spåra henne efteråt för att ge tillbaka korrespondensen som 

Pierre Gamin sparat. Han förklarar hur han fick brevväxlingen av polisen och att han gett ut 

den för dess innehåll av kärlek mellan två människor.  

 

7. Analys 

I denna del kommer jag att analysera Prioritaire i relation till de teoretiska resonemang jag 

har fört i ”Teoretiska utgångspunkter och deras tillämpning” och i uppsatsens ”Bakgrund”. 

Vissa berättartekniska begrepp förtydligar jag i noter under analysen. Jag kommer att 

benämna den manlige berättaren som Jean Luc/Pierre Gamin respektive Pierre Gamin och den 

verklige Jean Luc Foreur som den verklige Jean Luc, Konstnären eller Utgivaren.  

 

7.1 Brevdialogen 

Prioritaire av Hermann (2000) utgörs huvudsakligen av brev och är till formen en dialogisk 

brevroman enligt Lefflers beskrivning eftersom det bara finns två berättare som skriver brev 

till varandra i romanen: Delphine och Jean Luc/Pierre Gamin (en kvinna och en man). Det 

                                                           
4
 Detta framgår på omslaget av den utgåva jag läst.  
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finns inga brev från någon annan karaktär som figurerar i handlingen infogade i 

korrespondensen utan dessa två är huvudpersoner och deras subjektiva perspektiv utgör 

huvuddelen av berättelsen. ”Utgivarens kommentar” som avslutar romanen är ingen 

överordnad berättarinstans utan är snarare en belysande epilog till berättelsen därför att även 

utan den kan brevkorrespondensen läsas som en hel berättelse med ett öppet slut.  I huvudsak 

handlar epilogen om Pierre Gamins livsöde och omständigheterna runt hans död men även 

Utgivarens syn på brevväxlingen och dennes motiv för att ha gett ut den. I och med att det 

finns en fiktiv utgivare av korrespondensen är läsaren av Prioritaire inte helt utlämnad till 

Delphines och Jean Luc/Pierre Gamins perspektiv utan berättelsen får ytterligare en 

dimension genom epilogen. Hermann hade kunnat avsluta berättelsen med Jean Luc/Pierre 

Gamins telegram där han ber Delphine komma till honom och förklarar henne sin kärlek men 

hon väljer ändå att ha med en epilog. Jag kommer att återkomma till Utgivarens roll och 

varför det finns en epilog senare i denna analys.  

Precis som i de exempel på dialogisk brevroman som Leffler analyserar i Jag har fått ett 

bref… är berättarna i Prioritaire en man och en kvinna. Men till skillnad från berättarna i 

Lefflers exempel så känner berättarna inte varandra till en början utan deras korrespondens är 

en tillfällighet. Hur brevväxlingen ska komma till stånd är ett problem som är en följd av att 

Hermann valt brevromansformen men det är knappast en absurd händelse av det slag som tas 

upp i Schellingers Encyclopedia of the Novel därför att lösningen har hög rimlighet. 

Lösningen på problemet hur ska två främlingar börja brevväxla är att Hermann låter den 

första kontakten mellan Delphine och Jean Luc/Pierre Gamin utgöras av ett vykort, som 

enkelt kan läsas av en utomstående. Detta vykort är från Delphine till Konstnären på vilket 

hon tackar denne för den känsla en av hans tavlor gett henne. Om Delphine hade skrivit ett 

brev till den verklige Jean Luc hade Pierre Gamin inte kunnat läsa det eller för den delen haft 

någon anledning att göra det. Skälet till att Jean Luc/Pierre Gamin svarar på Delphines vykort 

är identifikation; han känner igen sig i den upplevelse av konst som Delphine uttrycker. Även 

frågan hur han ska kunna svara på ett vykort är problematiskt eftersom vykort saknar 

kuvertets baksida med plats för avsändaradress. Hermann löser detta genom att låta Delphine 

stämpla namn och adress på kortet. Brevväxlingen blir praktiskt möjlig genom att Konstnären 

har en postbox på postkontoret. Eftersom Pierre Gamin ansvarar för postboxarna i egenskap 

av postmästare är det möjligt för honom att sortera ut breven från Delphine som egentligen är 

till honom. Han berättar indirekt om detta i ett brev till Delphine:  
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Ja, det går för sig att du skriver hem till mig. För min post kommer ändå inte hem till mig. Jag har 

en box på postkontoret nere vid torget. Jag går dit ner varje dag för att se efter ifall det har kommit 

något. (s. 44) 

 

En annan problematik för Hermann är på vilket språk berättarna ska kunna meddela sig med 

varandra när en är danska och en är fransman. Det gemensamma språket blir franska. Hur 

kommer det sig att Delphine kan kommunicera med Jean Luc/Pierre Gamin på franska? 

Hermann löser detta genom att låta Delphines farmor vara fransyska. Farmodern skymtar i 

Delphines brev när hon berättar om sin relation till Frankrikes språk och kultur: 

 

  Se, Jean Luc: jag skriver också du, när jag kommer ihåg det, när jag kommer på det. Min franska 

 är nämligen en gammeldags franska där ni-formen var den dominerande, min stavning är säkert  

erbarmlig eftersom jag bara har lärt mig att tala men aldrig skriva språket. Jag har lärt mig det av 

min farmor. (s. 28) 

 

I går eftermiddag var jag hos min farmor för att så sädeskorn. Det är en gammal provensalsk 

tradition, tror jag. I alla fall sår hon alltid säd den 4 december. (s. 104) 

 

Av de 68 stycken brev (vid tillfälle även vykort och telegram) som utgör Prioritaire är 

majoriteten skrivna av Delphine: Hon har skrivit 41 stycken brev och Jean Luc/Pierre Gamin 

27 stycken brev. En uppenbar skillnad mellan breven är att det bara är Delphines brev som är 

daterade; det första är från den 19 december (1975) och det sista från den 11 juli (1977)
5
. 

Förklaringen till att Jean Luc/Pierre Gamins brev är odaterade kommer först i epilogen där det 

framgår att läsaren i själva verket läser fotokopior som Pierre Gamin gjort av de brev han 

skickat i Jean Lucs namn. Dessa fotokopior har han lagt i kronologisk ordning mellan 

Delphines daterade brev. Originalen av hans brev har Delphine. Det finns dock ett undantag: 

Jean Luc/Pierre Gamins sista brev är daterat med ”Fanjeaux, 6 juli” (1977) (s. 159). Detta är 

alltså ett originalbrev. Hur det har hamnat i lådan där korrespondensen är sammanställd 

framgår inte, däremot står det klart att Delphine läst det därför att hon svarar på det den 11 

juli (1977) med ”Tack för ditt brev som försatte mig i jubel och undran.” (s. 161). Antingen 

har Pierre Gamin tagit med datumet på fotokopian eller så har Delphine lämnat kvar originalet 

vid sitt besök på postkontoret. Men hur hamnade det på rätt ställe i den kronologiska 

                                                           
5
 Det står inte uttalat att det är dessa årtal i Delphines brev utan jag har kommit fram till detta på följande sätt: 

Utgivaren berättar i epilogen att Pierre Gamin sköt sig den 18 juli 1977. I sitt sista brev skriver Jean Luc/Pierre 

Gamin att de har brevväxlat under 19 månader och eftersom Delphines första vykort är daterat den 19 december 

har jag genom att räkna bakåt kommit fram till att det var år 1975 som korrespondensen startade.  
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ordningen? Någon har placerat det där. Den rimligaste förklaringen är att denna någon är 

Utgivaren, eftersom han har läst och hanterat brevsamlingen. Utgivaren nämner dock 

ingenting om detta i sin kommentar. Ytterligare ett alternativ är att det är polisen därför att 

polispersonal hanterade också brevsamlingen enligt Utgivaren och den står på polisstationen 

efter att Pierre Gamin har dött och Delphine har lämnat byn. Enligt Utgivaren kan det inte 

vara Delphine för ”[H]on ville inte heller så mycket som kasta en blick ner i lådan med 

breven.” (s. 167). Kan det vara Pierre Gamin själv? Skrev han ett brev till samlingen och ett 

som han skickade till Delphine? Romanen ger inget entydigt svar på hur brevet hamnade där 

eller varför Hermann valt att låta Jean Luc/Pierre Gamin datera brevet överhuvudtaget 

eftersom läsaren kan gå på Delphines och sedan Utgivarens datumangivelser för att få en 

uppfattning om brevväxlingens längd.  

Breven i romanen varierar i längd från att vara enstaka rader till flera sidor långa och 

har karaktären av ett pågående samtal mellan karaktärerna där de utbyter tankar och berättar 

om sig själva. Detta följer ett av de kännetecknen för dialogisk brevroman under 

brevromanens storhetstid som Leffler framhållit. Samtalet mellan berättarna pågår i cirka 19 

månader. Det finns även brev som snarast är monologer, till exempel ett brev från Jean 

Luc/Pierre Gamin där han beskriver kvinnokroppen genom konsthistorien. Han har dock med 

retoriska frågor i sin monolog: ”Har du tråkigt, Delphine? [...] Vi är snart färdiga för nu 

kommer vi till Renoir, som har mer än första bokstaven gemensam med Rubens.” (s. 87). 

Ibland hakar konversationen när deras brev går om varandra eller när ett svar dröjer. Som 

regel är det breven från Jean Luc/Pierre Gamin som drar ut på tiden och Delphine hinner 

skriva fler emellan vilket är ett skäl till att det finns fler brev från henne.  

Leffler har belyst att det är en konflikt eller ett relationsproblem mellan brevskrivarna 

som enligt regeln brukar föra en brevroman framåt. Vad som är berättelsens drivkraft i 

Prioritaire kommer jag att redovisa under nästa rubrik.  

 

7.2 Förförelsen 

Prioritaire kan betecknas som en förförelseroman enligt den definition av Altman som Leffler 

tar upp i Jag har fått ett bref... eftersom berättarna blir ett kärlekspar under brevväxlingen om 

än bara på ett platonskt plan eftersom de aldrig möts fysiskt. Jag grundar detta på att båda 

skriver brev där de säger att de älskar varandra och att de längtar efter varandra. Det är 

utvecklingen av deras inbördes relation som driver berättelsen framåt. Hur går denna 

utveckling till? Som jag nämnt ovan inleds parets korrespondens med en gemensam 

upplevelse av konst. Anledningen till att de fortsätter att brevväxla är att de kommer in i en 
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replikväxling om huruvida Delphine försökt få sista ordet i deras korrespondens eller inte som 

Jean Luc/Pierre Gamin påstår. Delphine argumenterar emot Jean Luc/Pierre Gamin och menar 

att hon inte vill besvära honom men bildligt tillåter hon att han fortsätter skriva och markerar 

sitt intresse genom att tappa en imaginär näsduk:  

 

Jag vet nog att riktiga kvinnor inte säger emot – men en liten vit näsduk (parfymerad) kan en kvinna 

mycket väl råka tappa. Rakt ner i rännstenen tappade jag den.  

Oops! (s. 11) 

 

Och Jean Luc/Pierre Gamin antar utmaningen genom att respondera: ”Och jag plockar upp er 

näsduk – tillåter ni, fröken…” (s. 12). Efter ytterligare replikskifte om Delphines ålder som 

hon inte vill avslöja skriver han: ”Det är sannerligen inte så lätt att plocka upp näsdukar åt 

kvinnor, unga, medelålders eller gamla.” (s. 15). Detta kan vara en liten blinkning till 

brevromanen under sent 1600-tal till tidigt 1800-tal eftersom det är flirt mellan man och 

kvinna av ett uppvaktande slag, som kurtis
6
.  Förtroligheten mellan berättarna markeras i och 

med att de börjar skriva ”Käre” respektive ”Kära” till varandra samt gå över från ni-form till 

du-form i tilltalet. Hon erkänner att hon längtar efter hans brev. Den verkliga 

gränsöverskridningen från en vänskaplig brevrelation till en kärleksfull/sexuell relation är när 

Jean Luc/Pierre Gamin ger Delphine en lektion i hur hon ska använda du-formen på franska 

och samtidigt klär av henne med ord: 

 

Liten kurs i användandet av du-formen i olika gram- 

matiska varianter: 

 

Låt mig föreställa mig att du böjer din nacke. 

Och att du går fram till spegeln. 

Du släpper ner ditt hår. 

Du är loj. 

Jag tänker mig att du rör dig långsamt när du knäpper 

upp den översta knappen i din kofta – och nästa… 

Du låter din kofta glida ner och långsamt, som i 

trans, drar du ner din kjol, din långa svarta kjol; först till 

knäna, och sedan kliver du ur den. 

Jag tänker mig att du står halvnaken framför spegeln 

så att jag kan se dig ordentligt. 

                                                           
6
 Ordet kurtis som är att uppvakta någon myntades i franskan runt år 1650 (Nationalencyklopedin).  
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Din hud lyser och du drar för gardinerna. 

Du låter dig kyssas i nacken av 

 

Jean Luc (s. 32) 

 

Detta brev leder till att de i de brev som följer är mer explicita i sina sinnliga och sexuella 

begär.  

Romanen har brevromanens karaktäristiska drag av ett ”av omständigheterna skilda åt”-

kärlekspar som Leffler påpekat är ett vanligt motiv inom brevromanen. Detta är ytterligare en 

av berättelsens drivkrafter. Berättarna skiljs åt av ett geografiskt avstånd såväl som av sociala 

omständigheter. Redan i det tredje brevet i romanen får läsaren en bild av avståndet mellan 

dem. Det är när Delphine motiverar i ett brev från den 16 januari (1976) varför hon har 

stämplat sitt vykort med namn och adress som hon samtidigt illustrerar hur hon tog med sig 

upplevelsen av Konstnärens tavla med sig hem: 

 

Bakom adressen dolde sig en liten historia om att inte ens resan i liggvagn upp genom Nordfrankrike, 

Belgien, Tyskland och halva Danmark, inte ens promenaden med bagaget sista biten hem till den angivna 

adressen och ända upp till femte våningen kunde fördriva det nya tillståndet ur min kropp. (s. 7f) 

 

Att hon har haft liggvagn illustrerar att hon har rest en hel natt och att hon bor på femte 

våningen ger också det läsaren en bild av ett tidsmässigt avstånd eftersom det kan ta tid att gå 

upp till femte våningen med bagage. De sociala omständigheter som skiljer paret åt är 

skillnader i ålder och det faktum att Jean Luc/Pierre Gamin enligt egen utsago är gift. I och 

med epilogen finns även dimensionen av att Pierre Gamins lögn om sin identitet är ytterligare 

en omständighet som skiljer dem åt. Jag kommer att återkomma till detta längre fram i 

analysen.  

Berättarna får på grund av de omständigheter som håller dem isär skapa ett eget rum i 

skrift där de kan träffas vilket också följer mönstret av en förförelseroman, till exempel 

skriver Delphine ett brev på Savoy Hotel i Malmös brevpapper där hon beskriver hur ett möte 

mellan dem skulle gå till och Jean Luc/Pierre Gamin responderar: ”Jag har just fått ditt 

underbara brev, Savoy Hotel-brevet. Och jag är matt och lycklig som om jag hade varit 

tillsammans med dig i verkligheten.” (s. 102). De börjar tala om sin brevväxling som en lek, 

som deras förtrollade bubbla, en sagogrotta, de uttrycker längtan och en önskan att vara 

tillsammans fysiskt. Först efter över ett års konversation kommer ordet förälskelse från 
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Delphines penna, men det finns redan innan det ett antal språkliga indikationer på att paret är 

förälskade i varandra vilket jag kommer att redovisa under nästa rubrik.  

 

7.3 Förförelsens språk 

7.3.1 Lätt eller tung-motivet 

Det finns genomgående referenser till motsatsförhållandet lätthet-tyngd i Prioritaire som 

befäster kärleksrelationen mellan Delphine och Jean Luc/Pierre Gamin. Detta 

motsatsförhållande är ett ledmotiv
7
 i romanen som Hermann använder för att ge läsaren en 

bild av karaktärernas sinnestillstånd. Lätthet tillskrivs oftast Delphine och tyngd Jean 

Luc/Pierre Gamin men inte genomgående vilket jag kommer att utveckla nedan. Efter brevet 

där Jean Luc/Pierre Gamin ger henne lektionen om du-formen beskriver Delphine hur hon 

blivit tyngdlös genom att läsa hans brev, tyngdlös i sin längtan efter honom. Senare i samma 

brev daterat den 24 maj (1976) berättar hon hur hon tagit parfym på sina handleder och strukit 

det på kuvertet för att illustrera denna tyngdlöshet för honom. Andra lätthetsreferenser som 

Delphine använder är att hon vill att hennes tankar ska vara ”Lätta som frökapslar från en 

maskros” (s. 65); hon drömmer att hon kan flyga; hon är rusig och lätt när hon går genom 

Köpenhamn. Jean Luc/Pierre Gamin använder tyngd för att beskriva sig själv när hans ena 

hund dör; först beskriver han hur tung den döda kroppen var, sedan hur tung han kände sig 

när han begravde den och hur han dagen efter blivit ännu tyngre men att han inte vill stjälpa 

över sin tyngd på Delphine. Hennes respons blir att sända honom en fjäril, en så kallad 

Sorgmantel: ”Den är så lätt, fjärilen, därför ska du ha den, för att du är tung.” (s. 64). Senare 

ska han också göra en fjärilsreferens; i ett brev berättar han om hur det var något av en ritual 

när han var liten att ”inte tvätta händerna på tre dagar om man haft turen att fånga en fjäril 

med bara händerna” (s. 101). Men när han talar om längtan kommer tyngden tillbaka, hans 

längtan paralyserar honom, gör honom tung och melankolisk berättar han för Delphine. Så 

småningom börjar även hon att referera till tyngd snarare än till lätthet; hon vill känna 

tyngden av hans hand på sin kropp i brevet från den 17 december (1976) där hon undrar 

varför de inte kan mötas; hon framhåller indirekt lätthet som något negativt när hon undrar 

om han ser deras relation som ett luftslott då han skickat ett vykort av ett slott; när han inte 

svarat efter att hon sänt nio brev till honom mellan den 19 april-22 juni (1977) beskriver hon 

på danska i det tionde från den 1 juli (1977) att ensamheten hon känner är tung. Hennes 

sinnestillstånd vänder när han svarar med det daterade brevet från den 6 juli (1977) i vilket 

                                                           
7
 Ledmotiv; ”en i texten återkommande detalj som ger en form av struktur åt läsningen […] laddat med en 

stämning eller en tanke” (Holmberg 2000:16).  
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han ber henne resa med flyg till honom och bokstavligen ger henne lättheten tillbaka. Då 

börjar hon beskriva sig som lätt igen: ”Svävande i outsäglig glädje är jag din – och snart 

riktigt [mellanrum på två rader] Din Delphine” (s. 161). Detta brev från den 11 juli (1977), 

där hon svävar och är lätt igen, är det sista brev som finns från Delphine i korrespondensen.  

 Ledmotivet är starkt knutet till de fysiska breven i berättelsen vilket jag redovisar under 

nästa underrubrik.  

 

7.3.2 Kroppen satt på papper 

Ett motiv
8
 från brevromanens storhetstid som Hermann använder i Prioritaire är det Epstein 

tar upp i “Fanny’s Fanny: Epistolarity, Eroticism, and the Transsexual Text” om att 

skrivandet av brev är kopplat till kroppen och att breven som konkreta objekt i sig spelar en 

signifikant roll som symboler för sexualitet.  Det finns åtskilliga kopplingar mellan 

brev/skrivande/adress och kropp/sexualitet i Prioritaire. Att breven är positivt betingade visas 

genom en kombination av ledmotivet och brev i följande citat från ett brev från Delphine 

daterat den 13 maj (1976):  

 

Här i Danmark går brevbäraren hela vägen upp i trappan och kastar in breven genom en springa i 

dörren. Ett lätt brev ger inget ljud ifrån sig, men brevet med Venedig-katalogen till exempel sa 

DONK när det landade på mitt golv. Det var ett härligt ljud som signalerade – ändå ut i köket – att 

posten hade kommit. De lätta breven – de av silkespapper i airmail-kuvert med blå och röda 

tvärstreck hela vägen runt kanten – de brukar sväva lite och hamna borta vid motsatta väggen. 

(s.27) 

 

Att breven från Jean Luc/Pierre Gamin flyger lätt är en indikation på att Delphine hamnar i ett 

positivt känslotillstånd när de kommer. Till och med det tunga brevet med en katalog i som 

han skickat är positivt betingat i detta citat eftersom som hon betecknar ljudet av dunsen med 

det positivt laddade ordet ”härligt”.  

 Förkroppsligandet av breven tar flera olika uttryck. Inledningsvis är det konsten i form 

av Konstnärens tavla som förkroppsligas. Detta är i citatet ovan som inleds med ”Bakom 

adressen” som Delphine förenar kropp och adress samtidigt som läsaren får en bild av hur 

långt geografiskt avstånd det är mellan berättarna. Hon skriver i samma brev
9
 att hon ville 

sätta in sin kropp ”i det koordinatsystem som en adress är” (s. 7) när hon stämplade vykortet 

                                                           
8
 Motiv; en speciell situation eller viss handlingssekvens som återkommer inom litteraturen till exempel 

brodermordet, den förskjutna hustrun, den förförda flickan. I en roman kan en författare konstnärligt kombinera 

flera enskilda motiv (Hallberg 1998:44).  
9
 Från den 16 januari (1976).  
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med namn och adress. Adress och kropp kopplas ihop igen i ett brev från den 3 mars (1977) 

när Delphine liknar sin tanke/hjärna med en Michelinkarta som hon ber Jean Luc/Pierre 

Gamin veckla ut och fysiskt beträda (på samma sätt som man vecklar ut ett brev och läser 

det). Ytterligare kopplingar Delphine gör mellan sin kropp och topografi är den 22 april 

(1977) när liknar hon sina blodådror vid ett vägnät med avtagsvägar och leder.  

 Det är genom breven och skriften som de kan titta på varandra, orden blir deras ögon; 

Jean Luc/Pierre Gamin börjar spekulera om hur Delphine ser ut och utgår från att hon är 

vacker med tanke på hur hon formulerar sig. Delphine i sin tur frågar Jean Luc/Pierre Gamin 

om han verkligen behöver få det foto av henne han bett om när de aldrig kan vara helare eller 

mer nakna med varandra än de kan i breven och i ett senare brev skriver hon att de ser och 

känner varandras rätta jag. Delphine använder uttrycket att de ”skriver tillsammans” (s. 114) 

inte att de brevväxlar; det är en gemensam handling att de skriver brev, de är tillsammans 

genom skriften i det rum som de skapat genom brevväxlingen i enlighet med karakteristikan 

för förförelseromanen. Brev behöver dock inte vara något beständigt, vilket Hermann ger en 

fingervisning om när hon låter Delphine minnas en biltur i barndomen med en morbror i ett av 

de senare breven från den 16 juni (1977)
10

. Hon minns hur morbrodern satt och sjöng sången 

”’Writing love letters in the sand’” i bilen (s. 150). Detta kan vara en indikation på att 

Delphine börjat uppleva brevskrivandet som ett värdelöst företag, hennes ord försvinner när 

hon inte får svar precis som ord man skriver i sand suddas ut av naturens element. Utan den 

ömsesidiga brevväxlingen försvinner deras gemensamma rum. 

 Enligt Epstein är det en erotisk handling för en kvinnlig berättare att skriva brev men i 

Prioritaire gestaltar Hermann att även läsandet av brev är erotiskt när Delphine beskriver hur 

hon stoppar in orden Jean Luc/Pierre Gamin skriver i sin mun och suger på dem ”tills bläcket 

runnit ut” (s. 76). Precis som det exempel som Epstein tar upp ur Eagletons forskning, om att 

breven i brevromanen kan liknas vid en förseglad kvinnokropp som brutalt kan öppnas, så 

finns det också ett inslag av att Jean Luc/Pierre Gamin gör paralleller med Delphines kropp 

och breven när han berättar i ett brev hur han sliter upp kuverten på de brev hon skickar ”som 

en liten pojke sin godispåse” (s. 73). Han liknar också kvinnokroppen i konsten vid 

pappersdockor som män klär av och på vilket kan ses som en variation av samma sak.  

 Kopplingen mellan brev-kropp är inte enbart positivt laddad därför att det blir negativa 

kroppsliga konsekvenser när breven saknas. Under den längre perioden som Jean Luc/Pierre 

Gamin inte svarar på hennes brev
11

 berättar Delphine att hon har stukat foten. De negativa 

                                                           
10

 Under den period hon inte får svar från Jean Luc/Pierre Gamin mellan den 19 april-1 juli (1977).  
11

 Mellan den 19 april-1 juli (1977). 
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konsekvenserna framgår ännu tydligare när Delphine beskriver i sitt tionde brev från den 1 

juli (1977) hur hans tystnad påverkar henne: ”Mitt hår gråter, min hud vissnar, mina 

benknotor skriker och mitt hjärta är förkolnat. [Ny rad] Vad har hänt?” (s.155). Delphines 

kropp förtvinar när breven uteblir och här visar Hermann det genom något som kan liknas vid 

besjälning
12

. Besjälning är inte den enda formen av bildspråk som Hermann använder i 

Prioritaire vilket jag kommer att gå igenom under nästa underrubrik.  

 

7.3.3 Sinnligheten 

För att förstärka ledmotivet och motivet med förkroppsligandet av breven har Hermann med 

flera exempel på bildspråk i Prioritaire förutom det ovanstående exemplet på besjälning. Att 

bildspråket är kopplat till de kroppsliga sinnena och sinnlighet förstärker helhetsintrycket av 

romanens motiv eftersom bilderna är anpassade till dem. Exempelvis använder Delphine 

alliteration
13

 på sitt första vykort från den 19 december (1975) där hon beskriver upplevelsen 

av Konstnärens tavla på ett galleri i Paris: ”[F]ärgerna, förskjutningarna, förloppen har satt sig 

i kroppen på mig.” (s. 5); det är en kombination av synintryck och känsel. Jean Luc/Pierre 

Gamin använder metaforer
14

 när han berättar om hur han skulle beskriva färger för en blind 

man genom att referera dem till doft: ”Morgondagg är brunt. [Ny rad] Nylagd asfalt är gult. 

[Ny rad] Och grönt är och förblir doften av nyslaget gräs.” (s. 38f). Han använder liknelse
15

 

när han till exempel fantiserar om Delphines utseende som boende i Danmark: ”Kanske är 

dina ögon gröna som allt det halvsalta vatten du är omgiven av.” (s.19) - vilket blir en 

kombination av synintryck och smak kopplat till en topografisk angivelse och därmed är 

relaterat till motivet brev/adress-kropp.  

 Ledmotivet om lätthet-tyngd är i sig kopplat till ett kroppsligt sinne: Balanssinnet. 

Därmed kan ledmotivet ses som en indikation på huruvida berättarna är jämvikt eller inte. Att 

de sinsemellan övervägande kan tillskrivas lätthet eller tyngd visar att deras relation inte är 

balanserad vilket jag kommer att återkomma till under nästa rubrik.  

 

7.4 Manipulation per brev 

Leffler tar upp att brevromansformen gör det möjligt för berättarna att manipulera varandra 

eftersom de är utelämnade till varandras subjektiva perspektiv och endast kan få information 

                                                           
12

 Besjälning; är att inom diktning förmänskliga ting/döda ting (Nationalencyklopedin).   
13

 Alliteration; ljudlikhet på ords begynnelsebokstäver (Bergman 2000:49). 
14

 Metafor; att ta en sak och jämföra den med något annat för att skapa en ny förståelse av saken i fråga 

(Holmberg 2000:100).   
15

 Liknelse; likna något vid en annan sak (Bergman 2000:106).  
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om varandra genom breven. I Prioritaire manipulerar postmästaren Pierre Gamin Delphine 

genom att utge sig för att vara Konstnären. Delphine får veta sanningen först när hon reser för 

att möta honom efter cirka 19 månaders brevväxling. Läsaren får veta det först när Utgivaren 

berättar det i epilogen. Alltså får både läsaren och den andra berättaren möta den brevpersona 

som Jean Luc/Pierre Gamin valt att ha, på det sätt som Leffler belyser i Jag har fått ett bref… 

när hon påpekar att det inte finns någon annan berättarinstans att tillgå än de subjektiva 

breven.  

I sammanhanget är det relevant att ställa frågan om Jean Luc/Pierre Gamin är en 

otillförlitlig berättare
16

; det finns indikationer både på att han är det och att han inte är det i 

romanen. Grund för att han kan bedömas som otillförlitlig är att han inte är sanningsenlig när 

han på flera olika sätt utger sig för att vara Konstnären: Han anstränger sig för att ge sken av 

att vara på resande fot i samband med konstnärliga uppdrag, han låtsas till exempel resa till 

Rom och skickar ett vykort med ett ”PS Hann inte posta kortet i Italien – postar det här 

hemifrån istället.” (s. 81); han skickar en katalog till Delphine som innehåller porträttbilder av 

den verklige Jean Luc; han talar om ”sin” fru; han skickar en akvarell som Konstnären gjort 

(hur det gick till när han köpte den berättar Utgivaren i epilogen). Argument för att han inte är 

en otillförlitlig berättare är att han indirekt berättar sanningen om sig själv för Delphine och 

delar med sig av sitt livsöde även om han skriver om sig själv i tredje person. Anledningen till 

att han börjar berätta om sig själv är att Delphine skriver en hälsning på ett av sina kuvert: 

”’Jag kysser den brevbärare som lämnar detta brev till adressaten.’” (s. 44). I samband med 

detta berättar han, liksom i förbigående, att postmästaren rodnade av hälsningen och att denne 

är krympling. I följande brev ångrar han att han skickade katalogen med porträttet av ”sig 

själv” och att han egentligen borde ha beskrivit hur han skulle vilja se ut. Han beskriver hur 

han skulle önska att han såg ut som skådespelaren Humphrey Bogart för att sedan gå över till 

att säga att han tycker postmästaren Pierre Gamin ser bra ut. Detta leder över till en utförlig 

beskrivning av Pierre Gamin. I sin beskrivning ser han sig själv utifrån och undrar om han är 

älskvärd: 

 

Varje dag när jag hämtar post slår det mig hur vacker han är. Men hans öde och hans liv skulle jag 

absolut inte vilja ha. Han är, som jag nog skrev i mitt förra brev, vingklippt för livet på grund av 

en olycka som pojke, så han stapplar mödosamt fram på två kryckor när han inte sitter i sin 

rullstol. […] Undrar vad han tänker? Och jag tänker: Skulle han kunna göra en kvinna lycklig? 

Och skulle Delphine skriva längtansfyllda brev till honom?  

                                                           
16

 Otillförlitlig berättare; kan vara en berättare som inte känner till alla fakta, som kommer med felaktig fakta 

eller som läsaren utifrån olika omständigheter kan förstå inte är sanningsenlig (Schellinger Vol. 2 1998:908).  
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Det är något med hans blick som säger mig att en kvinna skulle bli oändligt lycklig med honom, 

om hon bara vågade. Men skulle du – Delphine – längta efter honom? Skulle du det? (s.52) 

 

Utifrån citatet ovan kan man dra slutsatsen att hans självkänsla inte räcker till för att han ska 

kunna erkänna för Delphine vem han är och att han har ett handikapp, hans fråga är inte kan 

Pierre Gamin göra en kvinna lycklig, kan Delphine längta efter Pierre Gamin? Hans fråga är: 

Kan jag göra en kvinna lycklig? Hans svar: Jag tror det. Men kan jag göra Delphine lycklig? I 

sitt svar ifrågasätter Delphine varför han talar om denne för henne slumpmässigt utvalde 

brevbärare. Det är den som skriver breven hon längtar efter som ”träffat en lysande punkt” (s. 

54) i henne lyder hennes svar, hon vill ha den som skriver breven och det är ju Pierre Gamin. 

Vid en återkoppling till motivet med brev-kropp och dess positiva betingning samt att breven 

gör Delphine lätt kan slutsatsen dras att Delphine svarar ”Ja” på hans fråga om han kan göra 

henne lycklig. Värt att notera i citatet är att han skriver att Pierre Gamin är ”vingklippt” vilket 

går att koppla till ledmotivet; hans sinnesstämning är direkt kopplad till hans kropp. Eftersom 

han inte kan flyga (gå) kan han inte vara helt lycklig. Det finns fler passager där det inte 

framstår som Jean Luc/Pierre Gamin ljuger och då spelar ledmotivet om lätthet-tyngd också 

in och styrker att han talar sanning: Som jag berört ovan han är tung av melankoli när han 

längtar efter Delphine; tung av sorg när han begraver sin ena hund; kanske är han också tung 

av sin lögn? Han döljer inte sina känslor för Delphine eller sin kärlek för konsten. När han 

skriver han om den lätta fjärilen, den positivt betingade lätta fjärilen visar Hermann också 

med stöd av ledmotivet att han är sanningsenlig när han skriver, i sammanhanget kan det 

konstateras att han kopplar fjärilen till sin barndom då han ännu inte blivit handikappad.  

 Däremot dröjer hans brev många gånger och Delphine ifrågasätter det. Kanske avslöjar 

detta citat vad det beror på, att han inte vill att hon ska ha förväntningar på honom när han 

inte vågar ha egna: 

 

Förvänta dig inte att jag ska skriva lika ofta som du. Förväntningar tar död på allt. Det farligaste 

man kan göra är att ta något för givet, och du måste lära dig att inte ha förväntningar, utan att 

vänta. 

Jag vet vad längtan är. Den har styrt mig i hela mitt liv och ibland varit så stark att det gjort ont. 

(s. 73f) 

 

Citatet kan också ses som ett exempel på att han inte vill orsaka henne smärta och därmed bli 

tung som han blivit av att inte kunna ha förväntningar.  
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Efter att Delphine fällt kommentaren om den slumpmässigt utvalde brevbäraren tar Jean 

Luc/Pierre Gamin inte upp postmästaren igen med undantag att han skriver att han ordnat så 

att denne utställer en postanvisning till Delphine för hennes flygbiljett till honom. Han har 

insett, i det daterade brevet från den 6 juli (1977), att det är nödvändigt att hon ska komma till 

Frankrike eftersom hon lider av situationen och även han lidit av den. Det är därför han ger 

henne pengar till flygbiljetten: ”Kom ner hit till mig, min älskade, så att det oundvikliga får 

äga rum. […] Låt mig veta när du kan komma så att jag kan göra allting klart.” (s. 160). 

Genom att han bokstavligen låter henne flyga till honom kan det tolkas som att han försöker 

skapa jämvikt.  

Integriteten som följer på hans yrke kan förutom hans handikapp vara ett skäl till att 

Jean Luc/Pierre Gamin inte röjer sin sanna identitet för Delphine. Post är privat och han kan 

inte erkänna för Delphine att han läst någon annans post, speciellt inte när det betyder att han 

kompromissar med sin professionalism. Att han är professionell kan uttydas i epilogen; enligt 

denna har Pierre Gamin varit anställd på postverket under hela sitt yrkesliv (från 18 års ålder), 

han blev postmästare tidigt och beskrivs av Utgivaren som en omsorgsfull person med prydlig 

handstil. Men det finns ytterligare en aspekt av Jean Luc/Pierre Gamins yrke. Enligt Jensen i 

”Male Models of Feminine Epistolarity; or, How to Write Like a Woman in Seventeenth-

Century France” är männen dominanta mot och sexuellt överlägsna kvinnor i brevromaner.  

Kropp och sexualitet är bundna till breven: Pierre Gamin är till yrket postmästare. Han 

kontrollerar brev, han kontrollerar att brev når adressaten; han kontrollerar därmed Delphines 

kropp, hennes sexualitet, hon har till och med gett honom tillträde till sina tankar. Hon kan 

inte påverka honom med att sända brev till honom brev på samma sätt som han kan styra 

henne genom att inte svara. I sitt sista brev kallar hon honom till och med ”herre” (s. 161). I 

den meningen följer Hermann genrenormen för brevromanen under dess storhetstid men att 

Pierre Gamin manipulerar och dominerar är även en praktisk lösning i Prioritaire vilket jag 

kommer att visa under nästa underrubrik.  

 

7.4.1 Den nödvändiga lögnen 

Som jag tagit upp ovan skulle Prioritaire fungera som roman även utan ”Utgivarens 

kommentar”, den skulle kunna läsas som en brevroman med ett öppet slut där läsaren själv 

skulle få avgöra om berättarna levde lyckliga i alla sina dagar eller inte. Om epilogen inte 

funnits i romanen hade läsaren inte haft någon anledning att tvivla på Jean Luc/Pierre Gamin. 

Det är först när Utgivarens perspektiv tillkommer som tvivel uppstår runt vad som var sant 

respektive inte var sant i hans brev.  
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Epilogen är en praktisk lösning som Herrmann behövt ta med för att kunna motivera att 

brevkorrespondensen getts ut. Utan den hade det inte funnits något skäl att brevväxlingen 

gavs ut; varför skulle Delphine och Jean Luc/Pierre Gamin ha valt att publicera sin privata 

korrespondens? Sitt rum? Sin sagobubbla? Min tolkning är att det behövs en tredje karaktär 

som kan vara objektiv och agera utgivare för att läsaren ska få ta del av korrespondensen och 

det behöver finnas en rimlig förklaring till hur den kan publiceras. Detta kan vara anledningen 

till att Pierre Gamin tar livet av sig och lämnar efter sig breven som han sparat i kronologisk 

ordning. Detta kan också vara skälet till att han får ta fotokopior av sina brev. Det enda han 

inte kan styra över är de två sista breven han enligt Utgivaren lämnat efter sig på sitt 

sängbord; ett till Delphine och ett till den som finner honom död. Vad som står i det sista 

brevet han lämnar till Delphine får läsaren aldrig veta. Utgivaren berättar bara att hon läst det 

på stående fot. Å andra sidan träffade aldrig Utgivaren Delphine enligt honom själv, så hur 

kan han veta detta säkert? Han går bara på hörsägen. Att Utgivaren inte känner någon av 

berättarna personligen visar att hans perspektiv inte är helt okomplicerat eller tillförlitligt. 

Han berättar som sagt att han aldrig träffade Delphine och om sin relation med Pierre Gamin 

skriver han: ”Som så många andra i staden hade jag ett distanserat förhållande till honom.” (s. 

165). Utgivarens perspektiv på breven går därmed att likställa med läsarens och det är därför 

han inte utgör någon överordnad berättarinstans menar jag.  

Om Pierre Gamin inte ljugit om sin identitet och därefter begått självmord hade läsaren 

aldrig kunnat ta del av brevväxlingen men lögnen förändrar läsarens upplevelse av honom 

som berättare när det står klart att han ljugit om sin identitet. Därför låter Hermann Utgivaren 

bekräfta Pierre Gamins goda karaktär och belysa att Pierre Gamin både hade livslust och 

livsångest samt att han till fullo förtjänade Delphines kärlek. Detta skapar förlåtande drag hos 

Pierre Gamin, han lastas inte av den verklige Jean Luc som han utgett sig för att vara så varför 

ska läsaren lasta honom? 

När det gäller epilogen kan det även konstateras att den manlige Utgivaren tar kontroll 

över Delphines kropp på ett sätt som liknar Pierre Gamins och att det är därmed en koppling 

till Jensens tes om att män är sexuellt dominanta i brevromer samt att brev är ett uttryck för 

kvinnlig sexualitet. Utgivaren dominerar Delphine och hennes sexualitet genom att i första 

hand ta del av hennes brev och i andra hand hantera och publicera dem. Han utlämnar hennes 

sexualitet till läsaren och motiverar detta med att hon sedan länge är försvunnen (han 

publicerar korrespondensen först 1997 efter att han haft den i sin ägo i 20 år). Jag kommer att 

utveckla mitt resonemang om kopplingen mellan Delphines kropp och breven i sista delen av 

denna analys och ska jag bland annat försöka besvara frågan: Vart tog Delphine vägen? 
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7.5 Den galna kvinnan  

I denna uppsats har jag under ”Teoretiska utgångspunkter och deras tillämpning” och i 

”Bakgrunden” skisserat de olika kvinnotyper som ingick i brevromangenrens drag under dess 

storhetstid: Ängeln, Monstret, Hondjävulen och Den Förnuftiga. Jag har även redogjort för 

olika öden brevromanshjältinnorna kunde ha: De kunde bli förförda och övergivna, leva i 

prostitution, bli våldtagna, misslyckas med hämnd eller ingå i lyckliga äktenskap. Eftersom 

Hermann är en kvinnlig författare kan det enligt Gilbert & Gubar vara så att Delphine inte 

nödvändigtvis passar in i någon av dessa kvinnotyper eftersom den kvinnliga subkulturen ska 

erbjuda andra (positiva) litterära förebilder.  

Delphine uttrycker själv att hon inte är särskilt kvinnlig i sitt tredje brev från den 15 

februari (1976); hon menar att hon inte är ladylike eftersom hon inte kan låta bli att skriva till 

Jean Luc/Pierre Gamin och säga emot honom: ”Ju mer jag har försökt vara klädsamt 

tillbakadragen och kvinnligt reserverad, desto mer har min natur brusat upp.” (s. 10). Detta är 

ett drag som minner om Hondjävulen i det att Delphine både går in i dispyt och följer sin egen 

natur. Jean Luc/Pierre Gamin kan kalla henne tokstolla men han döljer inte att han tycker om 

hennes sätt: ”Kära Kvinna [Ny rad] Du är galen. Det är härligt att du är galen…” (s. 49). 

Delphine svarar: ”[J]ag vet inte vem som är mest galen: du eller jag. Jag längtar ju bara, vad 

är det för galet med det?” (s. 54). För honom är hennes natur härlig (positivt laddat ord) även 

om han som jag visat ovan förmanar henne när han skriver att hon inte ska ha förväntningar 

på honom och att hon ska ”vila i sitt begär” (s. 75).  

Trots sin enligt egen definition okvinnliga natur släpper hon näsduken som kurtisen 

föreskriver (se ovan) och indirekt ska hon komma att avslöja att hon drömmer om en egen 

sagoprins genom att hon berättar en saga för Jean Luc/Pierre Gamin om en ung kvinna vid 

namn Snöbär; som blir varm av sin kärlek till en prins och självantänder. Hon antyder att hon 

själv skrivit sagan och att hon liksom Snöbär längtar efter en man som är flera dagsresor bort 

(vilket kan vara en omskrivning för att prinsen är Jean Luc/Pierre Gamin som är mer än en 

natt i liggvagn bort). Ordet saga återkommer i ett negativt sammanhang den 1 juli (1977) när 

Jean Luc/Pierre Gamin inte svarar henne: ”[J]ag kan se det som jag länge har fruktat att se i 

ögonen: vår sagobubbla har brustit.” (s. 156). Hon har insett att hon inte kommer att få 

”prinsen” och lyckan. Delphine passar därmed inte in i bilden av den dygdiga Ängeln vars 

öde blir äktenskap som Epstein lyft fram som ett konventionellt kvinnoöde i glansperiodens 

brevromaner. Eftersom Delphine uttrycker sin sexualitet ska hon om jag hänvisar till Gilbert 

& Gubar snarare ha släktskap med Monstret än med Ängeln. Men sexualiteten är, som jag 

redovisat ovan, positivt betingad i Prioritaire och romanens bildspråk bidrar till ett positivt 
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helhetsintryck av sinnlighet (sexualitet). Om Delphine varit den renodlade kvinnotypen 

Monstret skulle hennes sexualitet snarare framställas i en negativ kontext.  

För Delphines del innebär dock kopplingen mellan brev-kropp att hon blir dominerad 

och manipulerad av Jean Luc/Pierre Gamin samt utlämnad av Utgivaren. I den bemärkelsen 

följer porträttet av Delphine genrenormen under brevromanens glansperiod: Hon är kvinnan 

som Jensen tar upp, kvinnan som blir förförd och lider till följd av det. Delphine blir 

övergiven av Jean Luc/Pierre Gamin när han inte svarar henne i slutet av deras brevväxling: 

Hon våndas och har ont den 25 maj (1977), undrar om han är sjuk den 28 maj (1977), undrar 

om han är arg på henne den 31 maj (1977), frågar om han tagit avsked av henne den 4 juni 

(1977), berättar hur glad brevväxlingen gjort henne den 16 juni (1977), berättar att hon ringt 

honom den 22 juni (1977), berättar att hon älskat honom den 1 juli (1977). Delphine försöker 

påverka Jean Luc/Pierre Gamin genom sina brev och när hon ifrågasätter varför de inte träffas 

men misslyckas med sina försök att få till ett möte. Hon kan inte heller få honom att bryta sin 

tystnad och därför resignerar hon till sist den 1 juli (1977): 

 

Jag fortsätter att skriva på det här brevet… bara för att skriva så mycket som möjligt till dig innan 

jag sätter punkt. Självklart har jag under tidens gång tänkt att en dag måste det ta slut – detta 

underbara vanvett. Men varje gång har jag hoppats att vi skulle hålla boken öppen i många år och 

skriva på de blanka sidorna tills vi blev eniga om att sätta punkt – och jag hade hoppats att den 

dagen då det måste ske, skulle det vara efter en utsökt vacker mening. (s. 156) 

 

Att hon velat hålla boken öppen och inte sätta punkt är en indikation på att hon vill att deras 

relation ska fortsätta. Kopplingen till motivet brev-kropp i detta citat visar också att hon är i 

hans våld och fortfarande har känslor för honom – detta grundar jag på att hon ber om vackra 

meningar och att ord är kopplade till brev det vill säga kropp. Därmed är hon inte den 

strategiska och Förnuftiga karaktären eftersom hon styrs av sina känslor. Till skillnad från 

Jean Luc/Pierre Gamin har hon inga hemligheter, hon har gett honom tillgång till sin kropp 

och sina tankar medan han döljer sin sanna identitet för henne. Det är därför hon inte kan 

påverka honom. Till och med det brev hon skriver på danska den 1 juli (1977) säger han sig 

förstå till fullo i sitt daterade brev från den 6 juli (1977). 

Utgivaren skriver i epilogen att han aldrig frågade polisen om hur Delphine såg ut eller 

hennes ålder. Han utgår ifrån att hon var förtvivlad när hon lämnade byn efter att hon fått veta 

sanningen om sin älskade och blivit förhörd av polisen om vad hon visste om självmordet. 

Eftersom Utgivaren inte träffade Delphine får läsaren ingen tydlig bild av hennes reaktion 
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men läsaren får veta att hon inte ville se Pierre Gamin eller ta emot lådan som innehöll deras 

korrespondens. Efter detta har Delphine försvunnit enligt Utgivaren; han berättar i epilogen 

att polisen inte kunnat returnera breven till Delphine Hav eftersom hon inte går att hitta via 

den danska ambassaden. Hon är spårlöst försvunnen efter att hon lämnade byn och bor inte 

längre på den postadress som Pierre Gamin skrivit till. Vid en återkoppling till motivet brev-

kropp och det faktum att brev, adress och kropp starkt förknippade med varandra i Prioritaire 

går det att dra slutsatsen att Delphine i själva verket inte har försvunnit utan att hon har dött. 

Därför att när Delphine inte har fått brev från Jean Luc/Pierre Gamin börjar hennes kropp 

förtvina allteftersom. Därmed bör hennes kropp försvinna helt när breven fullständigt 

avstannar. Det är därför hon försvinner från sin postadress, hennes kropp är inte längre 

kopplad till den när hon inte kan motta brev där. Hennes kropp har blivit hennes adress i och 

med brevväxlingen. I den aspekten följer Prioritaire konventionen för 1700-talets hjältinnor 

(att på ett eller annat sätt dö eller ingå äktenskap). Under nästa underrubrik ska jag visa att 

hon även tar efter en av brevromanens förlagor: Héloïse.  

 

7.5.1 ”Jag läser Abelard och Heloïse (såklart)” 

I Prioritaire tas Abélard och Héloïse upp av Delphine i ett brev från den 7 januari (1977) och 

hon tar med ett direktcitat från ett av Héloïses brev till Abelard. I och med att det är ett direkt 

lån så är det en form av intertextualitet
17

. Delphine berättar att: ”Jag läser Abelard och Heloïse 

[sic](såklart)” (s. 117) och tar med citatet för att hon tycker att Héloïse säger vad hon själv vill 

säga. Precis som Héloïse ber Delphine om ett möte med sin älskade. Citatet hon infogat är 

från ett brev där Héloïse ber Abélard att tänka över saken för att han ska inse att det inte är en 

stor sak för honom att ge henne. Héloïse säger också i citatet att han åtminstone ska skriva till 

henne när de inte kan träffas och ”[F]rammana för mig din ljuva bild med hjälp av de ord du 

äger i sådant överflöd” (ibid.). Jean Luc/Pierre Gamin svarar med en antydan om att han 

kanske inte är den Delphine tror att han är och att han blir sårad av anspelningen på att han är 

den kastrerade Abélard. Det är först i och med epilogen när det framgår att han är den 

handikappade postmästaren som läsaren till fullo förstår varför han blir sårad. Han har 

tidigare, när han skrev om sig själv i tredje person, spekulerat om att postmästaren ”säkert 

aldrig varit ett med en annan människa” (s. 44). Utifrån det citatet går det att dra slutsatsen att 

Jean Luc/Pierre Gamin är oförmögen att ha sex precis som den kastrerade Abélard och att det 

är därför Delphines referens sårar honom.  

                                                           
17

 Intertextualitet; ”ett mycket vitt begrepp som omfattar alla slags förbindelser mellan texter: direkta lån, 

anspelningar, traditioner och traditionsbrott och andra litterära relationer och beroenden.” (Holmberg 2000:46)  
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 Delphine identifierar sig med Héloïse och hennes öde bär släktskap med denna förförda 

kvinna som skriver passionerade, lidande brev till sin älskare som i sin tur kontrollerar hennes 

sexualitet. Det är dock svårt att hävda fler tydliga exempel på intertextualitet i romanen utan 

att jämföra Prioritaire direkt med Abélard och Héloïse. Däremot kan det verka som att 

Héloïse agerat förebild för Delphine som för så många andra kvinnliga karaktärer inom 

brevromanens historia och inte minst under dess storhetstid sent 1600-tal till tidigt 1800-tal, 

vilket är en likhet mellan henne och dess hjältinnor. Med detta konstaterande avslutar jag 

uppsatsens analys.  

  

8. Slutsatser 

I denna avslutande del av uppsatsen kommer jag att redovisa vilka slutsatser jag dragit av min 

undersökning av Prioritaire och besvara uppsatsens frågeställningar.  

Innan jag redovisar mina slutsatser vill jag upprepa att syftet med denna uppsats var att 

göra en analys av Hermanns brevroman Prioritaire. Jag ville jämföra romanen med 

brevromansgenren som den såg ut under brevromanens glansperiod det vill säga sent 1600-tal 

till tidigt 1800-tal. Syftet var även att lägga tyngdpunkt på den kvinnliga berättaren i 

Prioritaire och undersöka vilka likheter respektive skillnader det fanns mellan henne och de 

kvinnliga brevromanskaraktärerna under brevromanens glansperiod. Så här besvarar jag 

uppsatsens frågeställningar: 

 

 Hur förhåller sig Prioritaire till brevromanen som den såg ut under sin glansperiod, 

det vill säga sent 1600-tal till tidigt 1800-tal?  

Prioritaire innehåller åtskilliga av de karakteristiska drag som ingick i brevromansgenren 

under sent 1600-tal till tidigt 1800-tal och är formmässigt utformad som brevromaner under 

nämnda period. Det finns även motiv i Prioritaire som ingick i genrenormen under 

brevromanens storhetstid och precis som de författare som skrev brevromaner då har 

Hermann varit tvungen att lösa åtskilliga problem som uppstått till följd av att hon valt 

brevromansformen. 

 Formmässigt följer Hermann den dialogiska brevromanens struktur; med två likvärdiga 

berättare som skriver till varandra på ett sätt som påminner om ett replikskifte med både 

dialog och monolog. Jag har kommit fram till att hennes val att ha med en epilog inte beror på 

att hon vill ha en överordnad berättarinstans utan att epilogens funktion i huvudsak är: Att 

vara en lösning på problemet hur hon ska kunna motivera att läsaren får ta del utav en privat 
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korrespondens; samt att ge förlåtande drag till karaktären Jean Luc/Pierre Gamin för att han 

ljuger om sin identitet; och ge läsaren en indikation på vad som hände med karaktären 

Delphine (se mer nedan). De problem Hermann behövt lösa är kopplade till att två främlingar 

ska kunna börja brevväxla bland annat vilket språk de ska ha gemensamt när de kommer från 

två olika länder. Jag har dragit slutsatsen att detta är problem med hög rimlighet och därmed 

inte den typ av absurda händelser som finns i brevromanen under dess storhetstid. Däremot 

har jag inte funnit något entydigt svar på varför karaktären Jean Luc/Pierre Gamins sista brev 

är daterat till skillnad från hans övriga.  

 Eftersom berättarna är en man och en kvinna har Hermann också återanvänt motivet 

med ”ett av omständigheterna skiljt åt”-kärlekspar och följaktligen låtit den dialogiska 

romanen övergå i en förförelseroman som också var ett karakteristiskt drag för genren under 

dess glansperiod. Jag har dock kunnat konstatera att en skillnad mellan dåtidens genrenorm 

och Hermanns roman är att hennes par inte känner varandra till en början samt att det som 

driver Prioritaire inte är ett relationsproblem (eller en konflikt) som i de äldre brevromanerna, 

utan att utvecklingen av berättarnas relation/ förförelsen är romanens drivkraft. Jag har också 

sett exempel på att Hermann återanvänder den äldre flörtformen kurtis i romanen och har sett 

det som en blinkning till de äldre brevromanerna. Paret kopplas sinsemellan ihop av ett 

ledmotiv som Hermann introducerar: Motsatsförhållandet mellan lätthet-tyngd, som ger 

läsaren insikt i berättarnas sinnestillstånd men även deras inbördes obalans. De forskare jag 

tagit upp i denna uppsats berör inte frågan om denna typ av ledmotiv så i detta avseende kan 

jag konstatera att Prioritaire skiljer sig från äldre brevromaner (med viss reservation eftersom 

jag inte har fullt belägg för det utifrån den forskning jag redovisat i uppsatsen). Precis som i 

den äldre förförelseromanen skapar berättarna ett eget rum i skrift. De omständigheter som 

skiljer paret åt är visserligen både geografiska och på ytan sociala men främst beror de på 

karaktären Jean Luc/Pierre Gamins lögn om sin identitet som i sin tur beror på hans 

handikapp. I samband med att jag gått igenom inslaget av manipulation som finns i romanen – 

som också är ett drag som ingick i genren under dess glansperiod – har jag undersökt om Jean 

Luc/Pierre Gamin är en otillförlitlig berättare eller inte. Jag kan konstatera att trots att han 

utger sig för att vara någon annan är Hermanns användande av ledmotivet lätthet-tyngd en 

indikation på att han kan ses som en tillförlitlig berättare. I samband med detta har jag 

kommit fram till att inslaget av manipulation är en del av Hermanns praktiska lösning på hur 

läsaren ska kunna ta del av brevkorrespondensen.  

 Hermann har även återanvänt motivet från brevromanens storhetstid om att brev är ett 

uttryck för kvinnokroppen och sexualitet. Hon har dock gett detta en positiv betingning och 
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genom användandet av bildspråk förstärkt helhetsintrycket av sexualitet som något positivt till 

skillnad från hur det gestaltades i de äldre brevromanerna. Precis som i glansperiodens 

brevromaner är skrivandet/läsandet av brev en sexuell handling för Prioritaire’s karaktärer. 

Vidare har jag konstaterat att kopplingen mellan brev-kropp-adress spelar en signifikant roll i 

romanen och är ett motiv i den. Jag har kommit fram till att förkroppsligandet av breven även 

kan ses som ett medel för manlig dominans över kvinnan på ett sätt som gör att det minner om 

hur männen var dominanta över de kvinnliga karaktärerna i den äldre brevromanen (se mer 

nedan).  

 Sammanfattningsvis har jag kunnat dra slutsatsen att Prioritaire förhåller sig till 

brevromanen under dess glansperiod på så sätt att den innehåller flera av den dåvarande 

genrenormens motiv, den har samma upplägg till formen och karakteristiska drag från 

storhetstiden står att finna i Hermanns roman. Jag vill därför påstå att Hermann i huvudsak 

utgått från brevromansnormen från genrens glansperiod, sent 1600-tal till tidigt 1800-tal, i 

skrivandet av Prioritaire.  

 

 Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan den kvinnliga berättaren i 

Prioritaire och kvinnliga brevromanskaraktärer under brevromanens glansperiod?  

I min undersökning har jag inte funnit belägg för att berättaren Delphine stereotypt liknar 

någon av de kvinnotyper som fanns under brevromanens glansperiod. Jag menar att detta kan 

bero på att Hermann i linje med Gilbert & Gubars tes haft andra kvinnliga förebilder att bygga 

Delphine på. Delphine har ett släktskap med både Hondjävulen och Monstret men till skillnad 

från Hondjävulen skriver hon inte för att hämnas och hennes sexualitet framställs inte som 

något negativt på samma sätt som Monstrets. Hon är inte heller den Förnuftiga kvinnotypen 

eftersom hon agerar utifrån sina känslor och inleder kurtis med den manlige berättaren samt 

ser honom i ett sagoskimmer. Delphines sexualitet får snarare en positiv betingning genom 

Hermanns bruk av ledmotivet lätthet-tyngd och det till de kroppsliga sinnena kopplade 

bildspråk hon använder i samklang med detta ledmotiv. Delphine använder språket på samma 

sätt som kvinnliga karaktärer under genrens storhetstid: Hon använder det för att uttrycka sina 

begär i skrift. Snarare är det så att Delphines förlaga närmast är Héloïse och porträttet av 

Delphine därmed följer glansperiodens genrenorm att ha en hjältinna som blir förförd och 

övergiven av sin älskare. Inslaget av intertextualitet i Prioritaire där Delphine identifierar sig 

med Héloïse är stöd för denna slutsats.  

 En likhet mellan Delphine och kvinnliga brevromanskaraktärer under brevromanens 

storhetstid är, förutom att hon kan relateras till kärlekskval och övergivenhet, att hon blir 
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dominerad av manliga karaktärer. Motivet med förkroppsligandet av brev som Hermann 

återanvänder från brevromanens glansperiod är ett argument för detta därför att: Delphines 

brev (som fått likhetstecken med hennes kropp) styrs i första hand av Jean Luc/Pierre Gamin i 

hans egenskap av postmästare; och i andra hand av romanens fiktive utgivare i egenskap av 

utlämnare av hennes brev.  

 Jag har även funnit belägg för att Delphines öde följer genrenormen för hur en 

hjältinnans slutgiltiga öde skulle se ut om hon inte gifte sig i slutet av brevromanen: Hon dör. 

Jag har dragit slutsatsen att motivet med förkroppsligandet av brev i romanen stödjer tesen att 

Delphine dör eftersom hennes kropp förtvinar när hon inte får brev från Jean Luc/Pierre 

Gamin och han inte kan skicka fler brev efter att han begått självmord.  

 Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Delphine inte har några renodlade likheter 

med någon av de kvinnotyper som ingick i brevromanens genrenorm under sent 1600-tal till 

tidigt 1800-tal men att det går att skönja ett tydligt släktskap mellan henne och dem. På grund 

av ledmotivet vill jag påstå att Delphine i en del avseenden är jämbördig med den manlige 

berättaren eftersom de agerar motpoler i frågan om balans mellan lätthet och tyngd. Men 

motivet med förkroppsligandet av breven skapar en underordning i vilken hon är den 

underordnade på grund av att hon blir manipulerad av en älskare som hon inte kan påverka i 

samma mån som han kan påverka henne.  
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Sammanfattning 

I denna uppsats har jag gjort en textanalys med ett komparativt inslag av den danska 

författaren Iselin C. Hermanns brevroman Prioritaire (2000). Syftet med uppsatsen var att 

jämföra Prioritaire med brevromanen som den såg ut under sin glansperiod, det vill säga 

under sent 1600-tal till tidigt 1800-tal. Jag tillämpade ett genreperspektiv och lade tyngdpunkt 

på den kvinnliga berättaren i romanen och vilka likheter respektive skillnader det fanns 

mellan henne och de kvinnliga brevromanskaraktärerna under brevromanens glansperiod. 

Uppsatsens frågeställningar var:  

 

 Hur förhåller sig Prioritaire till brevromanen som den såg ut under sin glansperiod, 

det vill säga sent 1600-tal till tidigt 1800-tal?  

 Vad finns det för likheter respektive skillnader mellan den kvinnliga berättaren i 

Prioritaire och kvinnliga brevromanskaraktärer under brevromanens glansperiod? 

 

Jag antog Alastair Fowlers beskrivning av genrebegreppet och Sandra M. Gilbert & Susan 

Gubar utgångspunkt om att den manlige författaren historiskt sett är auktoritet inom språket 

och litteraturen i min undersökning. I uppsatsen analys använde jag Yvonne Lefflers 

forskning i Jag har fått ett bref…: Den tidiga svenska brevromanen 1770-1870 (2007) och 

forskning från ett flertal forskare som deltagit i essäantologin Writing the Female Voice: 

Essays on Epistolary Literature (1989) red. Elizabeth C. Goldsmith. När jag tog upp frågan 

om intertextualitet i Prioritaire utgick jag från Linda Kauffmans Discourses of Desire: 

Gender, Genre, and Epistolary Fictions (1986) och i skisserandet av det rådande litterära 

klimatet under brevromanens glansperiod samt för sakfakta använde jag Ian Watts The rise of 

the novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding (2000) respektive Encyclopedia of the 

Novel (1998) red. Paul Schellinger.  

 Hermanns Prioritaire handlar om en dansk kvinna vid namn Delphine Hav och en 

fransk konstnär vid namn Jean Luc Foreur som börjar brevväxla och blir förälskade i 

varandra. Men i slutet avslöjas det att det i själva verket är postmästaren Pierre Gamin som 

Delphine brevväxlat med och att han tagit livet av sig när hon rest till honom. Romanen har 

en fiktiv utgivare som är den verklige Jean Luc Foreur.  

 Mina slutsatser från analysen var att: Prioritaire förhåller sig till brevromanen under 

dess glansperiod på så sätt att den innehåller flera av den dåvarande genrenormens motiv, den 

har samma upplägg till formen och karakteristiska drag från glansperioden står att finna i 



39 
 

Hermanns roman. Jag konstaterade även att den kvinnliga karaktären inte har några renodlade 

likheter med någon av de kvinnotyper som ingick i brevromanens genrenorm under sent 

1600-tal till tidigt 1800-tal men att hon följer förlagan Héloïse liksom de av dåtidens 

hjältinnor som blev dominerade, förförda och övergivna av sina älskare. Jag drog också 

slutsatsen att Delphine dör i slutet av romanen vilket följer konventionen för brevromanen 

under dess storhetstid.  
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