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FÖRORD 

Till hundraårsminnet av Emma Irene Åströms födelse den 27 april 
år 1947 planerade numismatikern J. J. Huldbz en medalj, som ty-
värr inte blev verklighet. Den skulle ha burit inskriptionen: »Ardua 
desideravit, viam apperuit feminis.» Hon eftersträvade det svåra. Hon 
öppnade en väg för kvinnorna. 

Emma Irene Åström är Finlands första kvinnliga magister. Den 
studieväg som hon öppnade har tusentals unga kvinnor efter henne 
vandrat. Emma Irene Åström kämpade en gång ensam, — mot för-
domar, fattigdom, umbäranden, svält, sjukdom. »Du har merendels 
fått taga Dig fram på en väg, där ingen väg fanns», skrev Ale Haa-
panen, Emma Irenes studiekamrat och goda vän till henne då hon 
fyllde 80 år. Äran sköt hon ifrån sig. »Jag förtjänade inte att kallas 
banbryterska, emedan jag aldrig medvetet varit det. — Då jag grep 
mig an med mina studier trodde jag mig fullfölja mina mest privata 
intressen, men jag förstod sedan, att min strävan sammanfallit med 
en idéströmning i tiden.» Studierna var för henne ett personligt krav, 
en livsangelägenhet för henne själv. 

Till aktivt deltagande för kvinnans rättigheter hade ingen heller 
kunnat ha mindre förutsättningar än hon. »Ni är för mig en psy-
kologisk gåta», sade den svenska läkaren Murray till henne. »Huru 
skall jag kunna förena denna malplacerade blyghet och ovanliga för-
lägenhet med det mod, den energi, som satt Er i stånd att utföra 
vad ingen kvinnlig varelse före Er i Finland kunnat göra. Det är 
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en motsägelse. Emellertid är det just dessa egenskaper som gör Er 
så intressant.» 

Hennes framgång var en personlighetens seger. Det som drev 
henne var en osläcklig törst efter sanning och vetande. Med detta 
mål blev hon en av förgrundsgestalterna i vårt kulturliv på 1800-
talet. Under sitt långa liv kom hon i beröring med många av sin sam-
tids framstående män och kvinnor, både i Finland och Sverige, och i 
umgänge med dem vann hennes personlighet allt mera i värme och 
livskraft. Som första kvinnliga seminarielektor är hon den som i 
många generationer djupast gripit in i folkskollärarinnornas utveck-
ling. 

År 1902 utkom Alfons Takolanders levnadsteckning över Emma 
Irene Åström, Lagerns första kvinna, och år 1934 utgavs Emma Irene 
Åströms memoarer, Mitt liv och mina vänner. Men hennes stora 
brevsamling har inte på långt när utnyttjats i de båda minnesteck-
ningarna. 

1 Emma Irenes hem stod ett stort skåp och två kistor fyllda med 
brev. Viktigast och intressantast är breven från Uno Cygnaeus (113 
st) och de brev som växlades mellan Emma Irene och hennes för-
äldrar (367 st). Sina egna brev till Uno Cygnaeus förstörde hon själv. 
Susen Rydbergs brev trodde hon sig ha bränt upp, de hittades dock 
efter Emma Irenes död i en av bokkistorna (109 st). Brev från ele-
ver och vänner finns i hundratal, till de värdefullaste hör breven till 
vännerna A. Haapanen (176 st), G. Lönnbeck (34 st), Maria Can-
dolin (19 st), A. Takolander (48 st), 0. Thawenius (19 st). 

Av detta rika material hann Takolander använda endast en del 
— han skrev sin bok på några månader, den skulle bli färdig till 
Emma Irenes 75-årsdag — mycket låg också för nära i tiden för att 
publiceras. Emma Irene Åström var 85 år gammal då hon dikterade 
sina memoarer, nästan blind och mycket sjuk, hon kunde inte läsa 
själv, hon litade helt på sitt minne. Hennes avsikt var inte heller 
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att ge en fullständig självbiografi, ett av hennes älsklingsspråk vai 
Ovidii ord: »Bene qui latuit bene vixit.» Den som väl hållit sig 1 
skymundan har levat väl. Hon ville främst berätta om de människor 
som hon hade mött och tacka dem för vad de hade gett henne; vad 
hon själv hade gett andra kommer rätt litet fram. 

Nu hoppas jag att alla de många bevarade brev som legat till 
grund för min levnadsteckning över Emma Irene Åström kan bidra 
till att göra bilden av henne och hennes tid fullständigare. Kapitlet 
om förfäderna har jag gjort så utförligt för att finna och blottlägga 
rottrådarna till hennes växt. Ursprunget är en hantverkarsläkt med 
en underlig blandning av energisk framåtanda och världsfrånvänd 
boklärdom. Genom att komplettera personteckningen med skildring-
ar av allmänna förhållanden har jag också försökt ge en inblick i 
gångna tider; så levde Emma Irenes föräldrar och förfäder, så hade 
man det då. 

Brevskrivarnas språkformer, stavning och interpunktion har jag 
noggrant följt. På grund av rättskrivningsreformerna på 1800- och 
1900-talen får brevcitaten en rätt skiftande språkdräkt. Många av 
Emma Irene Åströms samtida förblev konservativa, hon själv bibe-
höll i de flesta fall den gamla stavningen. Hon fortsatte att teckna 
v-ljudet med hv, med f och fv (kvad, af, gifva), t-ljudet med dt i 
adjektiv och perfekt particip (gods, sagdt), men hon följde den nya 
principen att inskränka ä-ljudets teckning med e i betonad stavelse 
(människa, inte som förr menniska). 1 sina memoarer använde hon 
genomgående modern ortografi och införde verbets singularform i 
stället för dess pluralform. 

Av illustrationerna har endast några få publicerats i de tidigare 
böckerna om Emma Irene Åström, de är fotografier från äldre tider, 
jag har tagit dem med på grund av deras kulturhistoriska värde. Men 
i stort sett är bildmaterialet nytt. Landskap som i det väsentliga inte 
har ändrat karaktär, gamla byggnader och gamla föremål har jag 
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fotograferat själv och infört i boken för att ytterligare illustrera den 
miljö Emma Irene levde i. Bilderna har framkallats av Photo Mauritz 
i Lovisa. Fotograf Maire Hellsten tackar jag för älskvärt tillmötes-
gående. Ifall jag har erhållit bilderna på annat sätt, står det antecknat. 

Svenska litteratursällskapets i Finland styrelse tackar jag upprik-
tigt för förmånen att få min levnadsteckning över Emma Irene 
Åström utgiven i sällskapets skrifter. Ett särskilt tack riktar jag till 
professor P. 0. Barck som vid granskningen av mitt arbete gett mig 
många värdefulla råd. 

Vänner och forna elever till Emma Irene har beredvilligt låtit 
mig få del av de brev och minnen som de har bevarat av henne. Jag 
tackar dem hjärtligt. 

Mitt varmaste tack går till min syster Grete Huldn. Hon bistod 
mig på många sätt. Det hörde till de bästa stunderna i mitt ar-
bete då vi tillsammans resonerade om Emma Irene, hennes tankar 
och yttranden och kollationerade våra hågkomster. Den uppmuntran 
min syster gav mig, det intresse hon visade för tillkomsten av bio-
grafin, har varit mitt värdefullaste stöd. 

Lovisa, hösten 1967 

Margit Åström 



Släkt och föräldrar 

1. 

Emma Irene Åströms farfarsfar var linvävaråldermannen Anders 
Åström i Tavastehus. Hans namn nämns första gången i Tavastehus 
stads kommunionbok år 1737. Han var då gesäll och 18 år gammal. 
Emma Irene har berättat att släkten kom från Sverige, men skriftlig 
bekräftelse saknas. I de äldsta kommunionböckerna och handlingarna 
för Tavastehus stadsförsamling finns luckor och där Anders Åströms 
namn förekommer sägs ingenting om hans härkomst. 

Efter stora of reden var Tavastehus härjat och avfolkat, staden hade 
endast 250 invånare och liknade med sina stugor och pörten mest en 
fattig by. Myndigheterna försökte därför locka nya invånare till sta-
den, främst yrkeskunniga hantverkare. De kom från andra städer i 
Finland, ofta från Åbo, men också från Sverige. År 1728 fanns endast 
fyra hantverkare i Tavastehus, år 1738 var antalet åtta. Det är troligt 
att Anders Åström hörde till de inflyttade, och då både förnamn och 
tillnamn är svenska kan man anta att hans föräldrar var svenskar. 

Oklart är också varifrån Anders Åströms första hustru Anna Erics-
dotter Åman härstammade och när han gifte sig med henne, men år 
1742 nämns hon i ett rådstuguprotokoll som hans hustru. 

Från och med år 1742 är källorna rikare. Ur rådstuguprotokoll, 
kyrkoböcker, taxeringslängder, verifikationer och bouppteckningen år 
1775 efter hustru Annas död stiger en ganska klar bild fram av An-
ders Åström. Den unga gesällen arbetade sig energiskt och målmed-
vetet upp ur sin anspråkslösa ställning, allt gick honom väl i händer. 
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År 1743 anhöll han om burskap i Tavastehus. Som skäl anförde han 
att i staden fanns endast två linvävare och att de hade mer arbete än 
de hann med, emedan de också betjänade landsbygden. Borgmästare 
och råd biföll Anders Åströms begäran, på villkor att han först utbil-
dade sig till mästare och anställde gesäll. Det framgår inte när Anders 
Åström blev mästare, det skedde antagligen ganska snart, ty år 1746 
köpte han egen gård, Kulmala, med åkerjord och ängsmark. Borgarna 
idkade på den tiden också jordbruk, hade hästar, kor, getter och får. 
År 1753 hade Anders Åström 4 gesäller och 5 lärpojkar och ansågs 
som en förmögen man. År 1769 fick dräll- och linvävarna samt sko-
makarna som de första hantverkarna i Tavastehus rätt att bilda egna, 
skrån. Hantverkarnas antal växte snabbt, från 16 till 31 under perio-
den 1753-1771. Anders Åström blev dräll- och linvävarnas första 
ålderman; han var då 50 år gammal, en aktad man, betrodd med all-
männa uppdrag, rådman och kyrkvärd. 

Borgarnas ekonomiska villkor förbättrades i slutet av 1700-talet, 
deras sociala anseende steg. Genom att i klädsel och livsföring efter-
likna adeln försökte de understryka detta. Liksom adeln införde de nu 
lyxartiklar. Också hos Anders Åström ökade välståndet. I verkstaden 
på Kulmala arbetade 6 gesäller och 7 lärpojkar, hustrun hade 4 pigor. 
I bouppteckningen efter hustruns död taxerades hans egendom till 
4974 daler 20 öre i koppar. Rådman Hentell, en av de rikaste bor-
garna, hade egendom till ett värde av 7077 daler i koppar, men redan 
2000 daler var en ansenlig förmögenhet. Föremål i guld och silver 
var sällsynta dyrbarheter. En matsked i silver var mer värd än en 
mjölkko. Mäster Anders hade 4 silverskedar och 1154 daler i kon-
tanter och transportsedlar. 

Att en linvävare ägde ett rikt linneförråd var kanske inte så märk-
värdigt, men jämfört med andra borgares var Anders Åströms över-
dådigt. I klädkammaren på Kulmala fanns 24 mansskjortor, 14 
kvinnoskjortor, 13 handdukar, 13 örngottsvar och 12 lakan. Endast 
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i de högre stånden var skinnfällarnas tid förbi, de rikare hantver-
karna hade blott något enda lakan, handdukar var sällsynta, de flesta 
använde inte skjorta. 

Något porträtt av mäster Anders och hans hustru Anna finns inte, 
men bouppteckningen ger oss rätt noggranna uppgifter om huru de 
var klädda. Mäster Anders bar de kläder som då var brukliga: blå 
vadmalsrock eller rock av brunt kläde, blå väst och byxor av sämsk, 
stövlar, kapprock och svart filthatt, vintertid fårskinnspäls och skinn-
mössa. Tydligen använde han inte peruk — ingen sådan finns upp-
tagen i bouppteckningen — fastän det dåförtiden var brukligt att ha 
peruk vid fester och högtidliga tillfällen. Mäster Anders uppträdde 
som en enkel man. Hustru Anna kunde däremot mäta sig med de 
främsta. Kanske var hon praktälskande och flärdfull? Kanske kom 
hon från ett rikt hem, kanske hade han gift sig till pengar — hon 
var 10 år äldre än han. I vardagslag gick hon i svart eller randig 
yllekjol och kofta, hade randigt eller vitt förkläde. Men vid festliga 
tillfällen måste hon ha sett ståtlig ut. Vid en tid då en rådmanshustru 
hade 2 mössor och 6 kjortlar, hade Anna 8 mössor och 16 kjortlar, 
vid en tid då köpta tyger ansågs för lyx älskade hon utländska fasa-
nerade, utsirade, färgglada tyger — siden, damast, kattun, skåttyg, 
peison, taft, kaicedenille. Hon gick i svarta eller röda saffianskor med 
skospännen av silver, hade röda, vita eller gröna ullstrumpor, på hu-
vudet en röd karpus (mössa med sidoklaffar), sidenduk eller siden-
mössa, guldringar på fingrarna, örringar av guld. Allt detta utmärkte 
på 1700-talet de högre stånden. En ny grå vadmalsklänning är 
taxerad till 60 daler och en svart klädesklänning till 90 daler, en 
blå peisontygpäls med silverklockor till 36 daler. Bouppteckningen 
värderar samtidigt ett sto till 30 daler. 

I andra avseenden höjde Anders Åström sig inte över sin sam-
hällsklass. Det fanns kanske något fler möbler än i hantverkarhem, 
men allt var utan större värde, utfört i billigt virke, för det mesta 
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omålat eller i brunt. Bouppteckningen upptar endast 5 böcker. Grön-
daals Communionbok,* 2 psalmböcker, Nya Testamentet, Bibeln. 
Denna bibel är det enda som finns i behåll av Anders Åströms kvar-
låtenskap, där står hans namn. Den är tryckt år 1762 i Linköping. 

Anders Åströms hustru avled år 1775, 67 år gammal. Deras enda 
dotter Anna hade dött 3 år tidigare, helt ung, 23 år. Anders Åström 
tog sig redan efter ett år en ny hustru, den 29-åriga Maria Sund från 
Pälkäne och nu föddes två söner, Carl år 1777 och Gustaf år 1780. 

Alltsedan Tavastehus år 1639 fick stadsrättigheter hade man dis-
kuterat stadens flyttning. Osäkerheten hade hängt som ett ständigt 
hot över orten och hindrat utvecklingen. Platsen var trång och grun-
den olämplig. Men den drivande orsaken blev slottets närhet. Efter 
Nystads-freden betraktades slottet som en strategiskt viktig punkt, 
det behövdes nu för militära ändamål, oförenliga med civil bebyg-
gelse. År 1777 gav Gustaf III slutgiltig befallning att staden skulle 
flyttas till sin nuvarande plats, något längre söderut, utom skotthåll 
från slottet. 

Det var en tilldragelse som förde Anders Åström ännu några pinn-
hål högre upp på den sociala rangskalan. 

I det nya Tavastehus erhöll Anders Åström en tomt i stadens cent-
rum, vid torget där endast tvåvåningshus fick uppföras. Byggnads-
arbetet fortskred snabbt och den 7 april 1778 uppmärksammade Sve-
riges officiella tidning honom med en notis främst uppe på första 
sidan: »Dräll- och Linwäfvare-Åldermannen Mäster Anders Åström 
jemte Borgaren Johan Berick äro de, som nyligen hafva uppsatt 
de aldra första husen uppå Tavastehus nya Stads-Plan.» 

Det nya Tavastehus såg helt annorlunda ut än den gamla staden. 
Husen fick inte längre rödmyllas, de skulle hållas i ljusa, glada fär- 

* En mycket använd andaktsbok som förberedelse för nattvardsgång, utgiven 
av kyrkoherden Peter Gröndaal i Sverige år 1734. Egentligen hette den: Ett 
igenom Guds nåd botfärdigt skrifte barn och en värdig nattvardsgäst uti frågor och 
svar för unge och enfaldige. 
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ger. Särskilt torget var representativt. Det omgavs av kyrka, rådhus 
och skola, de rikaste köpmännen bodde där och mittemot Anders 
Åströms tomt låg landshövdingens residens, det ståtligaste huset i 
staden. 

Mäster Anders stod på sitt livs middagshöjd. Från obemärkt lärling 
hade han arbetat sig upp till aktad ålderman, han ägde gård och 
verkstad, hade en ung hustru och två arvingar. 

Men fastän mäster Anders hörde till de förmögna, kunde han 
dock på intet sätt mäta sig med storborgarna i staden. Han hade inte 
medel att utnyttja sin fina tomt och var inte heller i stånd att in-
reda sitt hem lika ståtligt som grannarna. Landshövding de Bruce 
ansåg att Anders Åström borde ha tilldelats en annan anspråkslösare 
tomt, byggnaden var hopfogad av gammalt och nytt virke och Anders 
Åström blev ålagd att utföra flere ändringar. Man får intryck av 
att han hade förlyft sig på sitt bygge. 

Den 12 januari 1789 dog Anders Åström plötsligt i slag, och man 
fäster sig vid att han begrovs med endast en ringning, medan hans 
första hustru hade jordfästs med fyra och dottern med tre ringningar. 
Men först år 1790 då bouppteckningen gjordes upp, blev det klart att 
Anders Åströms ekonomiska ställning var helt undergrävd, gäld och 
avkortning översteg »mot förmodan» vida boets förmögenhet och 
tillgångar. Tio gäldenärer anmälde sig, bland dem borgmästaren 
Gottlieb John och två av stadens rikaste handelsmän. Kyrkan hade 
de största fordringarna. Saken drogs inför rätta. 

Troligtvis hade Anders Åström enligt tidens sed skött sin ekonomi 
sorglöst och obetänksamt. I »Finlands prästerskap på 1600- och 1700-
talen» berättar G. Suolahti, att det på den tiden var brukligt att på 
räkning hos handelsmännen rekvirera stora mängder matvaror och 
tyger utan att föra bok och så växte och mångdubblades skulderna 
omärkligt. Man lånade av sina grannar och av förmögna bönder och 
lånen grundade sig ofta endast på muntligt avtal. Kyrkans kassa blan- 
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dades inte sällan ihop med kyrkvärdens egna pengar. Skulderna kun-
de lämnas obetalda i åratal, därför var det svårt att veta om och när 
man hade överskridit sina resurser. 

2. 

Anders Aströms äldsta son Carl föddes den 12 januari år 1777 då 
det Åströmska hemmet ännu var burget och fadern hade en god 
ställning. Den 14 januari hölls dopet. Bland faddrarna märktes sta-
dens förnämsta borgare, Anders Aströms blivande grannar kring tor-
get i det nya Tavastehus, fru landskamrerskan Alopaea, landskam-
rerarsonen Johan Alopaeus, fru borgmästarinnan Tollet, handelsman 
Ingberg. 

Carl var 12 år gammal då fadern dog och den stora kraschen in-
träffade; fattigdomen skulle sedan aldrig släppa sitt grepp om ho-
nom. 

År 1840 skrev han som gammal man till sin son Carl: 

Jag ser af dit bref att du slitit ondt. Men Horatius säger om dem som 
blifwit dugliga karlar: multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit det är så-
som gosse utstod han mycket, han både swettades och frös. Så har jag 
ock i min tid fått erfara; ty som fattig har jag merendels warit snäft 
klädd och ännu som du wet sköter jag ej om skina kläder. 

I Tavastehus stads rådstuguprotokoll för år 1790 kan man läsa om 
Maria Aströms kamp för att få behålla gård och verkstad. Ifall in-
komsterna från verkstaden och hyrorna från gården bortföll hade 
hon ingenting för sitt och barnens uppehälle och deras uppfostran. 
Maria visade sig nu som en mycket självständig kvinna. Hon handla-
de energiskt och målmedvetet, hon gav inte tappt. Förmyndaren han-
delsman Hacklin ansåg att husets hela egendom omedelbart skulle 
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säljas och gäldenärerna gottgöras. Maria bad om rådrum. Fordrings-
ägarna handlade nu som verkliga vänner, de förklarade att de gott 
kunde vänta, några av dem efterskänkte senare en del av sina ford-
ringar. Endast kyrkoherden Salvenius yrkade på att kyrkan framom 
andra borde återfå sina pengar med årlig ränta. Men om kyrkans 
fordran säkerställdes var också han villig till förlikning. Då rådstu-
rätten resolverade att Anders Åströms egendom skulle tillfalla borge-
närerna, vädjade modern till Åbo hovrätt. Vad hovrätten bestämde 
vet vi inte, arkivet gick upp i lågor vid Åbo brand år 1827, dock före-
faller det som om Maria Åström hade vunnit målet. Då hon år 1791 
sålde gården, erhöll hon ett mycket förmånligt pris, ett högre belopp 
än gården var taxerad till. Men när hon hade gottgjort kreditorerna 
var hon nästan utblottad. Den nya gård som hon nu köpte låg vis-
serligen i samma strandkvarter som den gamla gården, men den hade 
inte stort värde. Huset var litet, oansenligt och i dåligt skick. 

Då det gällde barnens uppfostran gav modern inte heller upp. Hon 
lät dem fortsätta sin skolgång trots de ekonomiska svårigheterna. 
Troligen hade fadern utstakat sönernas bana. Hela sitt liv hade han 
strävat efter att höja sig socialt, också för sönerna hade han säkert 
hoppats på en högre samhällsställning; vägen uppåt gick genom 
högre bildning. Gossarna tycks dock inte ha besökt Tavastehus 
trivialskola — den grundades 1690 och flyttades 1782 från gamla 
Tavastehus till den nya staden. Gossarnas namn saknas i elevförteck-
ningen. Det är därför troligt att de läste privat, många föräldrar valde 
den möjligheten för sina söner, emedan Tavastehus skola inte åtnjöt 
stort anseende. 

Om Gustafs vidare öden saknas uppgifter. Carl gjorde snabba 
framsteg. Han måste ha haft ett gott läshuvud. Femton år gammal 
blev han student — abiturienternas medelålder i början av 1800-talet 
var 18-19 år. Han inskrevs den 19 maj 1792 vid Åbo akademi: 
Åström, Carolus Tavastensis. Åren 1793-1800 var han stipendiat, 
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pro gradu skrev han för Henrik Gabriel Porthan och blev år 1802 
filosofie doktor. Från början av 1804 undervisade han som t.f. lektor 
i Åbo katedralskola och blev ordinarie 1805. Katedralskolan var 
landets förnämsta skola, dess huvudsyfte var att utbilda präster; det 
ansågs som en stor merit att vara lärare där. Domkapitlet och bis-
kopen utsåg lärarna och — som det stod i skolordningen av år 1693 
— antogs endast en lärare »som vid akademin bästa profven gjort 
hafver och bekommit därpå goda vittnesbörd samt visar sig hafva ett 
tåligt och fogligt sinne, som rätt kan ungdomen handtera.» Carl 
var lärare i fjärde klassen, lektorsklassen, och undervisade i en mängd 
ämnen: grekiska, latin, retorik, dogmatik, allmän historia, geografi, 
räkning, hebreiska, kyrkohistoria, globlära, geometri, filosofi. 

På 1700-talet karakteriserades en skollärares ställning på följande 
sätt: »Rikets skollärare hafva en så ringa lön, att den i allra knap-
paste laget förslår till brödfödan; men hinner aldrig, ehuru sparsamt 
de ock må hushålla, till någon bokpenning.» Därför uppmanade den 
översedda och förbättrade skolordningen av år 1724 biskoparna och 
konsistorierna att »låta deras (lärarnas) befordran vara sig om hjärtat, 
så att de i rättan tid, åtminstone inom sju eller åtta år, blifva utur 
oket släppte och försedde med sådane lägenheter i stiftet, som kunna 
svara emot hvars och ens förtjänst, emedan ett år uti deras trägna 
och mödosamma syssla bör räknas emot en annans tvenne.» Dock 
var utsikterna att få ett kyrkoherdeämbete inte stora. Enligt Åbo 
stifts matrikel av år 1807 fanns vid denna tid 231 kapellansbefatt-
ningar, dessutom 226 adjunkter och predikanter, men endast 124 
kyrkoherdetjänster, av vilka en del rätt torftiga. 

Carl Åström prästvigdes 1805 och redan samma år utsågs han 
bland sex sökande till adjunkt i Nagu församling, två år senare be-
fordrades han till kapellan. 

Men en skärgårdsförsamling är svårskött och var det i forna tider 
ännu mycket mer än i dag. Förbindelse med fastlandet hade man 
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egentligen endast sommartid. Byggda vägar fanns inte, vanligen krys-
sade man med segelbåt mellan församlingens holmar. Under men-
förestid stakade man sig med båtshake fram genom nattgammal is, 
halade båten över isblock och fast is. Ingen väg förde från bryggan 
upp till gården, man tog sig långsamt fram över lönnhalka eller ge-
nom djup lös snö. 

Carls son vittnade i ett brev, att fadern med sin utpräglade veten-
skapliga begåvning hade föredragit att stanna i Åbo och vid akade-
min fortsätta sina studier, men nöden tvang honom att söka en för-
månligare tjänst. 

Kapellansbostället Kärras i Finby låg ett par kilometer från Nagu 
kyrka. Huset står kvar, nu i privat ägo. I början av 1800-talet var 
gården helt i lägervall. Fortfarande gör Kärras ett dystert intryck. 
Gården ligger lågt, på en fuktig plats, djupt i skuggan av Spökber-
get och den mörka granskogen. År 1808 hade Carl gift sig, tillsam-
mans med hustrun flyttade svärmodern, Christina Cavonia, in — hon 
dog 1825. Carls egen mor Maria, linvävaråldermannens änka från 
Tavastehus, kom till Nagu år 1810, — sönerna Carl och Fredric föd-
des 1814 och 1815. Dessutom hade makarna innan de fått egna barn 
tagit en liten fosterflicka, Christina Lovisa Hedengren, dotter till en 
fattig murare från Vallmo i Nagu. 

Det dagliga brödet på kapellansbostället måste ha varit mycket 
knappt. Gunnar Suolahti berättar i sin bok om huru svårt det var 
för nya prästsläkter att hålla sig uppe. Det hände ofta att kaplaner, 
som bodde i avlägsna trakter utan kontakt med omvärlden, deklasse-
rades både kulturellt och socialt, blev mer bönder än de var präs-
ter. Den primitiva miljön, de pressande arbetsförhållandena och de 
vanligen stora skulderna grusade alla framtidsplaner. Viljan och för-
mågan att fortsätta med egen utbildning eller fatta nya initiativ för 
församlingen sinade. All kraft nöttes bort i rutinarbetet — resor, soc-
kenstämmor, fattigvård. 
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Carl Åström visade dock större uthållighet och energi än de flesta 
andra. Bakom de knappa notiserna i hans meritförteckning anar vi 
allt det arbete som låg bakom. Åren 1810 till 1812 var han vikarie 
för kyrkoherden i Nagu, pastoralexamen avlade han med laudatur år 
1819, samma år utmärktes han med hederstiteln vice pastor. 

År 1831, efter ett kvarts sekel på det mörka isolerade Kärras, ut-
nämndes han till kyrkoherde 1 Nyby, nu St Mårtens (Marttila), några 
mil nordost om Åbo. Det var en församling med finsk moderkyrka, 
endast någon gång hölls på begäran svensk gudstjänst. Men Carl 
Åström som var född i det finska inlandet, tycks ha behärskat båda 
språken lika bra, de svenska predikningar som han tidigare hade hållit 
i Nagu och som han nu använde även i Nyby, översatte han inte till 
finska, något enda ovanligare finskt ord står skrivet mellan raderna. 

Åren i Nyby var kanske Carls bästa och lyckligaste tid. Proste-
titeln och -värdigheten tilldelades honom år 1835 för »särdeles skick-
lighet, åhåga och drift» och emedan han »i af seende å ägande ut-
märktare lärdom och kunskaper gjort sig i det allmänna berömme-
ligen känd.» 

År 1843 sökte och erhöll han Töfsala (Taivassalo), också det en 
finsk församling nordväst från Åbo, ett första klassens prästbol med 
tre underlydande kapell. Kyrkoherden var socknens största jordbru-
kare. Själva prästgården låg avsides från byn, överskuggad av åldriga 
träd. Karaktärshuset var uppfört 1823, nu är det gulmålar, då var det 
rödfärgat. 

Det var ett gott prästbol. 
Men Carl var redan gammal, man åldrades förr tidigare än nu, 

han var utsliten i förtid under sin kamp att ekonomiskt och kultu-
rellt hålla sig uppe. Han var så djupt skuldsatt, att den ekonomiska 
ställningen trots de förbättrade villkoren inte blev lättare. Hans äldsta 
son Carl skrev till sin yngre bror Fredric som var sjöman, i ett brev 
den 22 juni 1844: 
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Du borde bestyra att han (gubben) får dricka utländskt vatten . . . som 
Boxström recommenderte för hans svindel. Gubben nalkas redan sjuttio-
talet och Gud vet om han nonsith kostat på sig ej ens en liqueur. Du 
skaffade honom storstöflar i höstas, nu bör Du skaffa honom hälsa att 
slita dem, af honom sjelf blir det ej utaf . . . kan hända han också deruti 
kan dränka en del af sina många bekymmer . . . öfverlefver han sina 
skulder kan han lefva många vackra år ännu . . . 

I ett annat brev samma år skrev bror Fredric: »Gubben har varit 
mycket ansatt af sina Björnar.» 

Vid biskopsvisitationen i augusti 1845 betygade biskopen Töfsala 
prosten sin aktning för den omsorgsfulla vården om församlingen. 
Han uttryckte sin belåtenhet med de äldre medlemmarnas läskun-
nighet, med gudstjänsten och predikan, med prästernas täta sjukbe-
sök och sockenstämmorna. Men han påpekade även en del brister 
och man förstår att den ledande handen i församlingen hade mist sin 
kraft. Folket kom i allmänhet flitigt upp till husförhören, endast 
prästgårdens tjänstefolk infann sig inte. För barnens undervisning i 
läsning gjordes ingenting, dryckenskapen hade tilltagit, räkenskaper-
na för de tre senaste åren fanns endast i koncept och var oreviderade, 
sockenstämmornas protokoll låg sedan länge oinbundna. 

Antagligen var det personliga sorger som bidrog till att prosten 
alldeles bröt samman. I början av år 1845 hade yngsta sonen Fredric 
dött i bröstsjukdom, endast 29 år gammal. Vid 18 års ålder hade 
han gått till sjöss som så många nagupojkar dåförtiden. I Nagu be-
drevs på 1800-talet livlig sjöfart. Fredric tog hyra på fartyg som seg-
lade till Italien, Frankrike, genomgick navigationsskolan i Åbo och 
blev styrman 1838. Strax därpå insjuknade han gång på gång i 
frossa. Kanske var det en följd av det hårda livet på sjön och den 
enformiga kosten, hårt bröd och ärter, »kajutbröd», och fläsk, så 
starkt saltat att tunnorna var vita som av rimfrost. Eller kanske det 
dystra osunda Kärras gick igen. Huru kär sonen var fadern och vii- 
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ken oro han kände varje gång sonen skulle segla, framgår av ett 
brev skrivet den 17 juni 1838 i Nyby. Fadern hade hört att Fredric 
mot förmodan ännu inte hade rest från Björneborg; genom natten 
sände han då fogden till posten: 

Wi, dina Föräldrar, tänkte så: Kanske är detta den sista helsning Figge 
får ifrån oss. Wi äro alla vandringsmän på resan till ewigheten. Detta 
böre wi dödliga menniskor aldrig förgäta. I synnerhet min Son kom ihog 
att några tunna plankor skiljer dig och döden ifrån hwarandra . . . Wälj 
dig vänner med urkval och pröfwa, samt ackta dig för elaka sällskaper 
och för fylleri lasten. Den lönnmördar själens krafter och undergräfwer 
kroppens hälsa samt beröfwar oss menniskjors förtroende . . . Den som 
öfwerwinner sig sjelf är starkare än den som öfwervinner städer . . . 

Trakasserier från några församlingsbor som var missnöjda med 
prästvalet, förbittrade från första början Carl Åströms vistelse i Töf-
sala. Han drog sig tillbaka från världen och lösgjorde sig från det ena 
åliggandet efter det andra. 

År 1845 anförtrodde han skötseln av prästgården åt sonen Carl 
och ett år senare upplät han den till honom på arrende. Pehr Alex-
ander Polviander som våren 1845 hade utnämnts till kapellans-
adjunkt, biträdde honom i hans kyrkliga ämbetsåligganden. Och någ-
ra dagar efter biskopsvisitationen sensommaren 1845 ställdes prosten. 
Carl Åström under förmyndare. Dokumentet som han då underteck-
nade lyder: 

Trött af år och bekymmer, samt längtande efter det sinneslugn och den 
hvila ifrån jordiska omsorger, som min redan långt framskridna, genom. 
trägna Embetsgöromål samt flerfaldiga sysselsättningar, sorger och be-
kymmer, i hög grad försvagade ålder oundgängligen erfordrar, befull-
mäktigar jag, Carl Åström, härmedelst Kyrkoherden i Vehmo . . . att . . . 
för min återstående lefstid . . . reglera om alla mina uppbörder och redo-
visningar . . . från detta Töfsala Pastorat . . . och tillfallande inkomsters 
förvaltning och användande till fyllande af mina och min kära hustrus 
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behof, enligt en tarflig och anständig lefnadsordning, till af lönande af 
mitt tjenstebiträde, och till betalande af mina skulder, i mon af till- 

o . . . 

De sex år Carl Åström var prost i Töfsala lär han endast ett par 
gånger ha varit nere i prästgårdens trädgård. Han trivdes bara i sitt 
arbetsrum, där satt han ensam med sina böcker, en gammal man 
som levde mer i tankarnas värld än i verkligheten. 

Han dog stilla den 2 april år 1849, 72 år gammal, och blev be-
graven i Töfsala den 13 april. Var graven är vet ingen, någon grav-
sten över honom restes aldrig, därtill var hans änka för fattig. Hans 
stora bibliotek skingrades; enligt uppgift fördes hela båtlaster efter 
hans död till Åbo. I Åbo akademis bibliotek dyker ibland böcker upp 
med hans namnteckning och hans randanmärkningar, flere böcker 
finns ännu bevarade inom släkten, likaså några predikningar, brev 
och en mängd anteckningsböcker där han på gamla dagar skrivit 
av sådant som intresserade honom. 

Han var årsbarn med Paavo Ruotsalainen och här och där i hans 
predikningar märker man en lätt påverkan av pietismen, han hänvisar 
ibland till Johan Jakob Rambach. Rambach företrädde Halle-pietis-
men, som fäste stor vikt vid den personliga fromheten. Mycket ofta 
anför han Anders Nohrberg, vars postilla var den mest använda på 
den tiden. Men liksom de flesta präster på 1800-talet blev han den 
lutherska ortodoxin trogen, han stödde sig på Johann Gerhard, Mag-
nus Lehnberg, Christian Scriver, som alla representerade den fasta 
lutherska ståndpunkten. 

Prosten Carls predikningar var omsorgsfullt disponerade, han ville, 
enligt visitationsprotokollet av år 1845 att » Jesu lära klart och fatt-
ligt skulle framställas.» Om hans samvetsgrannhet vittnar ett utta-
lande av honom i Åbo tidningar. (6/5 1821): »Man bör ej åtnöja sig 
med att en gång hafva genomläst och excerperat en god bok, ty under 
särskilda lefnadsperioder läser man öfver helt olika saker.» Breven till 
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sönerna andas gammalkristlig fromhet och redbarhet. Till Fredric 
skrev han i brevet år 1838 från Nyby: »Håll dig stadigt till Gud 
och följ hans bud, så samlar du dig skatter för ewigheten ... Ja, 
hvad kunna wi annat än förmana, och bedja Gud för dig och Bönen 
är ett wigtigt medel att hjelpa menniskan att wandra fram på from-
hetens väg ...». Till sonen Carl skrev han den 19 oktober 1842: 
»Blott det goda som man har gjort, det förblifiver; och blott detta 
gör att lifwet är af värde.» 

Många karaktärsdrag som utmärkte prosten Carl Åström, men 
som saknades i följande generation, dök upp hos Emma Irene, nu 
tecknade med ännu kraftigare linjer. Främst studiebegäret. Båda 
ägde samma brinnande vetgirighet, de samlade kunskaper, de kände 
helig vördnad inför vetandet. Doktor F. P. von Knorring kallade 
prosten Carl för Finlands lärdaste präst på den tiden. Han följde 
också med sin tids skönlitteratur. I hans bibliotek fanns förutom reli-
giös litteratur, klassikerna från den gustavianska tiden: Leopold, 
Franz&i, Silfverstolpe, Gustaf III, vidare översättningar från tyskan 
och engelskan, såsom Miltons Det förlorade paradiset. Hans anteck-
ningar och avskrifter tydde på att han hade läst medicinsk och natur-
vetenskaplig litteratur. Både farfar och sondotter var utpräglade bok-
människor, utan all praktisk begåvning, de var receptiva naturer, ut-
rustade med ett övernormalt gott minne. Likheten kom fram till och 
med i detaljer, båda älskade latinet och båda älskade sentenser. Pros-
tens bibel och böcker var fulla av latinska randanmärkningar, Emma 
Irene skrev sina citat på massor av små papperslappar och kort. 

Emma Irene sparade det tal som hölls vid hennes farfars begrav-
ning. Där vittnas om huru Carl hade predikat och talat, med nit 
och eftertryck, med liv och värme, och samtidigt med den saktmo-
dighet som var karakteristisk för honom. Han var »en älskans-
en vördnadsvärd vän, en af bild af den lärans förträfflighet Han för-
kunnade ...» 
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Det finns inte något porträtt av Carl Åström, men han lär ha 
varit liten och klent byggd. 

Emma Irene var två år gammal då hennes farfar dog. Ändå hade 
hon en minnesbild av honom: ett rum fyllt av böcker, en gammal 
man böjd över sina papper, och på skrivbordet ett fyrkantigt sand-
horn som hon lekte med. 

»Hade inte farfar gått bort så snart så skulle jag ha fått lära mig 
någonting», brukade Emma Irene säga med ett vemodigt leende. 

Då Emma Irene var liten var hennes största dröm att som farfar 
få äga många böcker. 

3. 

Då Carl Åström 1805 kom till Nagu var Abraham Miödh d.y. kyr-
koherde, näst sin far den mäktigaste prästman som Åbo skärgård 
någonsin haft. Som adjunkt bodde Carl hos kyrkoherden på Nagu 
prästgård och i närheten på Druckisholm bodde den unga 23-åriga 
änkan Christina Charlotta Ahlström med sin mor. Fadern, kyrko-
herden och hovpredikanten på Själö, Jakob Johan Cavonius, hade 
avlidit 1798 och alltsedan hans död hade modern och hennes tre 
barn haft en fristad på Druckis, en av de gårdar som tillhörde den 
rike Miödh. Modern Christina Wahlberg hade, innan hon gifte sig 
med kyrkoherden på Själö i hans andra gifte, varit husjungfru på 
Nagu prästgård; i Nagu kyrkobok kallas hon »Miödhs käresta». 
Christina Charlotta, Emma Irenes farmor, var hans guddotter. 

Christina Charlotta föddes 1782 på Själö och tillbragte där sin 
första barndom. Själö ligger sju kilometer fågelvägen från Nagu 
kyrkoby åt nordost. Det är en holme av säregen skönhet, med skarpa 
kontraster. Svart berg, mörk barrskog och ljus, skär grönska. Tvär-
branta stränder och mjuka sluttningar, vit sand. Runt omkring ett 
myller av holmar och röda kobbar, sund, fjärdar och vikar, med 
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klart genomskinligt vatten. På ostsidan bland ek, lönn, hassel låg 
prästgården, Christina Charlottas hem. 

Intrycket blir ljust, ändå är det osäkert om ljusa eller mörka barn-
domsminnen övervägde hos Christina Charlotta. Tätt bredvid präst-
gården stod hospitalet, några förfallna trähus, »för hufvudsvaga» och 
»af åtskilliga fel och bräckligheter besvärade». »En fångegård», där 
de gamla och sinnessjuka hade det värre än i ett fängelse. Hänglås, 
fotjärn, bojor, handklovar var vanliga i den tidens vård av sinnes-
sjuka. Från prästgården såg man över till Sjukholmen där de spe-
tälska hade bott i 150 år, helt isolerade från den övriga världen. 
Där fanns spåren från denna hemska tid, stenfoten för de sex stugor 
som hade rivits ner, och uppe på berget de spräckta kvarnstenarna. 
Där fanns också den dystra träkyrkan, väggar, bänkar och golv av 
naket omålat trä, predikstolen och altaret i svart, kyrkan delad itu 
genom ett högt skrank som i forna dagar skilde de spetälska från de 
rena. Den sista spätelskesjuka dog 1785, Christina Charlotta hade då 
fyllt tre år. 

Fyra år senare miste hon sin far. Med mor och syskon flyttade hon 
över till Druckis. Hon var 15 år när hennes yngsta syster Jacobina 
Magdalena dog, 23 när hennes make, den 36-åriga pastorsadjunk-
ten Anders Ahlström omkom. De hade inte varit gifta fullt två må-
nader, han hittades ihjälfrusen på isen några dagar före jul, antag-
ligen på en av sina ämbetsresor i skärgården. 

Sådan var hennes barndom och ungdom. Inte heller senare blev 
livet lätt för henne. 

Carls och Christina Charlottas äktenskap började krigsåret 1808. 
De vigdes den 1 mars och i slutet av samma månad besatte general 
Buxhoevden Åbo, striderna pågick hela sommaren i skärgården, rys-
sarna hade övertaget. 

Fattigdomen på Kärras tvingade säkert Carl och Christina Char-
lotta att leva lika enkelt och torftigt som småbönderna. Arbetsda- 
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gen var lång, kvällsarbetet en självklar sak, sällan gav man sig tid 
att tillreda maten; hårt bröd, surmjölk, salt strömming var den van-
liga födan. 

Tolv rätt lyckliga år upplevde Carl och Christina Charlotta i St 
Mårtens, fastän de ekonomiska svårigheterna alltid tyngde dem, se-
dan kom Töfsala och ålderdomen, sonen Fredrics död 1844 och ma-
kens långsamma avtynande. 

Efter hans död beviljades Christina Charlotta ett extra nådår. Där-
för lämnade hon Töfsala först år 1851, då följde hon med sonen 
Carl över till Åland. Den 22 februari 1856 dog hon i Jomala, Möc-
kelby, i »andtäppa», 74 år gammal. Emma Irene stod vid dödsbäd-
den och läste ur psalmboken bönen om en salig hädanfärd, så som 
fadern hade bett henne göra. Hon var den första människa Emma 
Irene såg dö. Trotjänaren Matti förde sedan farmor med häst den 
långa vägen över isarna, från Bomarsund, över Vårdö och Kumlinge, 
över Lappvesi stora sjöpass, genom Brändö skärgård och Gustafs till 
fastlandet och Töfsala. Där begrovs hon vid makens sida. 

Då detta hände var Emma Irene 9 år gammal. Hon kunde ha 
sagt detsamma som Selma Lagerlöf när hennes farmor dog: »Jag 
minns, huru sagor och visor körde bort från gården, inpackade i en 
lång svart kista, och huru de aldrig kom igen.» 

Farmor Christina Charlotta kunde många sagor, precis som Selma 
Lagerlöfs farmor. Av alla sagor kom Emma Irene ihåg särskilt två. 
Det märkvärdiga är att just de två sagorna återfann hon som vuxen 
hos Selma Lagerlöf. Den ena är »De sju dödssynderna» i Legender, 
den andra »Vår Herre och Sankte Per» i Kristuslegender. Långt in-
nan Selma Lagerlöf skrev ned de sagor som hennes farmor hade talat 
om för henne, berättade Christina Charlotta dem för Emma Irene. 
Men de berättades inte på alldeles samma sätt. Emma Irene kallade 
Legenden om Vår Herre och Sankte Per för »Sagan om moroten». 
Det var den saga hon själv oftast berättade. Huru många gånger har 

27 



EMMA IRENE ÅSTRÖM 

inte vi — hennes brorsdöttrar — suttit bredvid henne i skymningen 
och hört henne skildra den gamla modern som var så elak, att hon 
måste plågas i helvetet. Hennes son i himlen bad Gud om hjälp. »Har 
din mor gjort något gott?» frågade Gud honom. »En gång har hon 
gett bort en liten morot.» Då befallde Gud en ängel att med den mo-
roten dra upp modern. Men när många osaliga klängde sig fast vid 
henne, började hon sparka, tills hon hade sparkat av sig den sista. Då 
slappnade ängelns grepp och modern sjönk tillbaka ned i helvetet. 

Ibland tröttnade farmor och då sade hon: 

Det var en saga 
så lång som en tvaga 
så bred som en dörr 
har du hört den förr? 

Och så var sagostunden slut. 
Christina Charlotta tyckte om att läsa. På Emma Irenes bokhyllor 

stod många böcker, där farmodern med höga raka bokstäver hade 
präntat sitt namn. Carl Åström skrev sitt namn med mindre och 
prydligare piktur. 

Emma Irene ärvde sitt intresse för böcker inte bara av farfar utan 
också av farmor. Det var säkert en lika stor sorg för henne då far-
mor dog som då farfar gick bort. 

Böckernas värld stängdes än en gång för henne. 

4. 

» Jag är dålig mellanlänk emellan far och sondotter», skrev Emma 
Irenes far Carl Åström i ett av sina brev till dottern och med de 
orden menade han att han inte hade samma studiehåg som de. »Du 
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har sjelf gjort dig Europäisk ryktbar, farsgubben hade också Lauda-
tur i alla sina examina.» 

Carl var visserligen i mycket olik sin far, men också han hade ett 
gott läshuvud. Han gick i skola i Tavastehus och blev student i 
Helsingfors 1834. Fyra år senare avlade han lantmäteriexamen. Till 
t.f. extra ordinarie kommissionslantmätare utnämndes han år 1846. 
Läsåret 1849-50 studerade han vid Mustiala lantbruksinstitut. 

Carl Åström blev ingen lycklig människa. Redan vid 28 års ålder 
drabbades han av ett svårt hjärtlidande. Han var en pessimistisk na-
tur, häftig och påstridig, med böjelse för rätthaveri, en enstöring som 
verkade hård och hyste misstro till människorna. Han var mest sig 
själv, när han strövade omkring i skogarna på jakt med geväret över 
axeln. I många fall hade han ett klokt och sunt omdöme, men dålig 
hand med affärer. Ofta var han själv orsaken till de motgångar han 
råkade ut för. Att börja med trasslade han till livet för sig och den 
unga och glada Justina Jacobsdotter. 

Töfsala kyrkobok står antecknat att den 22-åriga pigan på Töf-
sala prästgård, Justina Jacobsdotter, år 1847 födde dottern Emma 
Irene och följande år dottern Laura Christina. Alla visste att Carl, 
prostens äldsta son, var far till barnen, men officiellt erkände han 
dem inte som sina barn och gifte sig inte med Justina. 

Emma Irene föddes i prästgårdens bastu den 27 april, hon döptes 
två dagar senare av adjunkten Pehr Alexander Polviander. Prostens 
hustru Christina Charlotta stod fadder vid dopet och det var hon som 
ville att barnet skulle heta Emma — Emma betyder den starka — 
och så länge hon bodde kvar på Töfsala och hade att bestämma var 
prästgården ett hem för den lilla flickan. Från Töfsala prästgård 
hade Emma Irene sina första barndomsminnen, hon mindes huru hon 
som liten tultade omkring i stora salen och farfar sade att hon skulle 
springa längs gångmattorna, inte tvärs över, då kunde hon snava. 

Efter prostens död, då Carl och hans mor Christina Charlotta 1851 
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flyttade till Åland, lämnades Justina ensam med barnen; hon stan-
nade i Töfsala i den nya kyrkoherdens tjänst. Hon bodde på Uusi 
Kivikylä (senare kallat »Krookkinen») i en liten grå stuga på präst-
gårdens mark. 

Det var Carls dröm att en gång kunna arrendera Grelsby kungs-
gård på Åland, men han saknade medel. Han var också för fattig att 
iståndsätta Södergårds vackra men förfallna herrgård i Tosarby i 
Sund, efter två år måste han lämna stället. År 1853 när han hade 
köpt Norrgård i Möckelby i Jomala kunde han ta Justina och bar-
nen till sig och bjuda dem ett hem, men först den 10 maj 1864 vig-
des han och Justina i Sunds kyrka och han erkände barnen som sina. 

Hans rätthaveri drev honom att föra en kostsam och ödeläggande 
process som pågick i åratal och gjorde honom utfattig. Carl hade 
väntat att hans morbror och gudfar Jacob Johan Cavonius en gång 
skulle göra honom till huvudarvinge. Men Cavonius, rik lanthus-
hållare och arrendator på Grelsby kungsgård, testamenterade hela 
sin förmögenhet till hustrun Eva Christina och hennes bror, svågern 
Bernt Wikström. Carl fick endast 600 rubel. Striden mellan Carl 
och Eva Christina började 1861 då Cavonius dog, men fientlighe-
terna mellan dem båda hade varat alltsedan Carl hade kommit till 
Åland. De avskydde varandra, Eva Christina ville se Carl hänga som 
en kråkskrämma, Carl kallade Eva Christina en satkäring. Carl stäm-
de Eva Christina till tinget i Sund, emedan han hade vittnen på att 
Cavonius hade skrivit testamentet under påtryckning av hustrun och 
svågern. Tinget i Sund förkastade hans besvär och både han och Eva. 
Christina vädjade till högre instans, lagmansrätten i Åbo och Björ-
neborgs län, som i sin tur upphävde häradsrättens domslut. Proces-
sen gick vidare till Åbo hovrätt, som förklarade testamentet lagligt. 
Senatens justitiedepartement, landets högsta rättsinstans, avgjorde pro-
cessen slutgiltigt år 1886 med tre röster mot två, till förmån för än-
kan Eva Christina. 
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Carls liv slutade tragiskt. År 1874 måste han be om tre månaders 
tjänstledighet för att under en planerad utlandsvistelse sköta »sitt 
trasiga hjärta». Passet var redan utskrivet, då han den 22 augusti 
avled; hjärtat orkade inte längre arbeta. Han fick aldrig det brev som 
Emma Irene skrev till honom den 20 augusti; där berättade hon att 
fadern hade ställts på första förslagsrummet vid besättandet av en le-
dig yngre kommissionslantmätaretjänst i Åbo och Björneborgs län. 
För honom som hade varit extra ordinarie hade utnämningen betytt 
bättre ekonomiska villkor och en trygg pension. 

Då han sista gången skrev till Emma Irene hade han nyss stigit 
upp efter en lång sjukdom. Liksom en som vet att han snart skall 
lämna allt, blickade han tillbaka och i brevet som gällde dotterns 
framtid, sammanfattade han tre generationers liv i några bittra illu-
sionslösa ord, bittrare än gamla prostens. 

Du talar om dina barndoms drömmar, äro de ej redan uppfyllda, huru 
långt sträcker du dig? . . . du har svält, frusit och svettats, det är alla 
fattiga barns lått, det har äfven jag erfarit, men nu bjudes dig bröd. Du 
säger ytterligare att det korsar dina planer, hvems planer månne ej ha 
blifvit korsade, din salige farfar ämnade blifva akademiker men måste 
för sin svaga hälsa afbryta sina studier, och var i trettiosex års tid en 
fattig och skuldsatt kaplan med all sin lärdom. Jag borde vara en be-
hållen Kungsgårds arrendator, men är nu en skuldsatt måsatrampare det 
har ovänner gjort. »Sic transit gloria mundi.» 

Takolander säger i sin biografi, att Emma Irene aldrig kom sin fat 
nära, hur gärna hon än önskade det. Hon var för blyg och generad 
och honom alltför olika. De talrika breven mellan far och dotter jävar 
detta påstående. Emma Irene sparade pietetsfullt varje brevlapp; 
varje skrivet papper var heligt för henne. Modern kunde varken läsa 
eller skriva, så det föll sig naturligt att fadern redan mycket tidigt 
vände sig till dottern. Som lantmätare var han ständigt på resa, med 
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något bud sände han henne en brevlapp, från Jurmo, Finnö, Bastö, 
Ytterö, Eckerö. Från det Emma Irene var tio år skrev han sina anvis-
ningar om huru hemmanet skulle skötas eller gav henne något upp-
drag. Hon skulle söka reda på någon sak som han hade glömt och 
skicka den, ett gäddrag, ett instrument, ett viktigt papper, en karta. 
»Håll efter Laura att hon dageligen läser sina betraktelser och sin 
läxa i katekesen», skrev han, fastän Laura endast var ett år yngre än 
Emma Irene: »... bed Mamma och Matti slå sina kloka hufvuden till-
samman och sälja något kräk ty alla lära vi ej få fram öfver vin-
tern ...» Matti skulle städslas på nytt och få ny tröja, rovor skulle 
sås, häst skulle sändas fadern till mötes. Det finns mer är tjugo brev 
i behåll, adresserade till »Emma Irene i Möckelby» eller till »Mam-
sell Emma Åström i Möckelby». Åt »Demoiselle wälädla Emma Ire- 
ne Åström» i Jyväskylä åren 1864-69 gav fadern oavbrutet råd och - 
till »Studentinnan» i Helsingfors 1869-74 skrev han lika flitigt. 
Antalet brev från Emma Irene till fadern är 59, från Jyväskylä 31 
och från Helsingfors 28. Det är en livlig korrespondens, om man be-
tänker huru långsamma postförbindelserna var vid den tiden. För 
båda var tiden knapp, de skrev ofta sent på kvällen eller nattetid, 
men arken var långa och tättskrivna. » Jag är så snål på Papper», 
sade Emma Irene. Hon hade ännu mera ont om pengar än fadern, 
ibland skickade han henne frimärken, ibland bad hon själv om dem. 

Breven mellan Emma Irene och hennes far är en fängslande läs-
ning. Senare i livet blev hennes brev korta rapporter, alla ganska lika 
varandra. Hon hade ett krävande skolarbete och många vänner som 
av henne begärde och väntade råd, tröst och uppmuntran och med 
ingen av dem ville hon helt bryta kontakten. År 1922 skrev hon 
till sin brorsdotter Grete Hulden: 

Emma Irene har visst mycket försyndat sig emot dig, i det att hon ej 
besvarat dina bref. Dock i denna synd har ej hjärtat någon del. Emma 
Irene har ej alltid kunnat skrifva. Härefter blir det väl ännu mindre. Och 
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ändå gör hon knappast annat är skrifver bref. Och dessa ha intet värde, 
nedskrifna som de äro med klockan på bordet och så i språngmarsch till 
stationen. 

Emma Irenes brev till fadern är hennes mest personliga. Ur dem 
stiger en ung och anspråkslös flicka fram, med omedveten barnslig 
älsklighet. Redan här finns all den charm som skulle utmärka henne 
genom hela livet. Också av fadern får vi i breven en sällsynt levande 
bild. Han är henne mycket olik, han kan vara bitter och hånfull, 
illusionslös och frän, det hårda livet har satt outplånliga spår i hans 
väsen, häftigheten och vreden gör ibland hans röst sträv, men där 
finns också mjuka drag och en uppfriskande humor. Han lägger sina 
ord väl, man minns dem. 

Brevskrivningen mellan far och dotter var en glädje för båda. Em-
ma Irene hade ibland så mycket att berätta att hon inte visste var 
hon skulle börja eller sluta. Efter två långa tättskrivna ark suckade 
hon: »Ännu kunde jag fylla femton ark, men jag stoppar alla tankar 
vackert i säcken och säger God natt.» — »Dina bref till mig blifva 
alldrig för långa», svarade fadern. Ängsligt undrade Emma Irene då 
hon inte på länge hade fått brev, om fadern kanske var ond. Fadern 
som hade legat sjuk, berättade att han såg ut som ett av Faraos sju 
magra nöt och frågade »... ledsen på dig, huru kan du komma på 
sådane tankar, tvärtom kan du glömma mig helt och hållet, då jag ej 
ens med en penni kunnat hjelpa dig.» Huru mycket fadern betydde 
för Emma Irene framgår tydligt av många brev. Så här säger hon en 
gång: »Tusen tack för brefvet. Det kom just i en behaglig tid, d.v.s. 
jag var så rysligt sorgsen, men när jag fick höra något från mitt kära 
hem, blef jag alldeles såsom en annan menniska.» 

Om allt som skedde på hemorten berättade fadern i varje brev, han 
älskade att tala om sina jakter och jakthundar och om sitt fiske. Han 
skrev när han fick varg, när räv, han uppgav huru många gäddor 
han hade fångat, huru många harar och fåglar han hade skjutit: »I 
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morgse var jag ute och skjöt en orre i mörkret ännu, den andra kom 
och satte sig på kojtaket, jag skjöt och orren tumlade nedför taket i 
marken endast af smällen, samt flög sin kos, jag fjeskade i brådskan.» 

»Pappa skref engång det Pappa köpt sig en annan häst, jag skulle 
så gerna önska veta något om densamma, såsom ålder, färg, hull, 
genus, etz», skriver Emma Irene. Han svarade i nästa brev: »Hästen 
jag köpte har alldeles samma färg som rusko (Brunte) aflidne, är 
endast större, äfvenledes Wallack, circa 14 år gammal — stark 
dragare och lagom qvick». 

Det finns förtjusande små genrebilder i breven, tecknade raskt och 
skarpt, alltid med kärv humor: »Som nyhet får jag berätta att Du har 
fått Dig en liten bror ... Nappe (den äldsta brodern) tycker alls 
icke om honom utan har arga ögon.» Två år senare: »Napoleon fick 
i dag byxor på sig första gången och är ej liten karl, tycker om sig 
samt tager så långa steg, ehuru han gnet då det togs mått.» 

Fadern i sin tur ville veta om allt i Jyväskylä. Han bad Emma Ire-
ne sända en planritning över seminariet i miniatyr och utmärka med 
nummer lokalerna och beskriva dem, likaså sitt rum: »Du har ej 
skrifvit hvad ni om Söndagarne roa er med, jag föreställer mig att ni 
lefva som Nunnor i edra Celler.» Och Emma Irene berättade om 
den första långa resan till Jyväskylä, om sina studier, om sina fram-
tidsdrömmar, om sina lärare och kamrater. Hon sade också öppen-
hjärtigt huru bra det gick för henne, huru alla tyckte om henne. 
»Jag skrifver icke lerföre som skulle jag vara stolt öfver detsamma, 
ty jag tycker nu som fordom att hos mig ej finnes något älskvärdt, 
men emedan jag förmodar det gläder er ... Pastorn brukar säga 
åt mig: Du är en faslig menniska att kunna historie, du kan mera 
ensam än vi alla på seminarium tillsamman. Pappa är god och icke 
berättar det för någon annan ... det låter så egenkärt, icke kan jag 
ändå i sjelfva verket någonting.» 

Med fullt förtroende frågade Emma Irene sin far till råds om 
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allt. Han tänkte sig alltid noga in i alla hennes problem: »Hvad din 
hemkomst beträffar, är svårt att bestämma här, att vi nakne dig vet 
du sjelf, men om du derigenom å andra sidan skulle förlora något, 
eller stöta dig med M-11 Lydecken är det ännu värre.» Han gav henne 
utförliga instruktioner hur hon skulle klara den långa resan från Jy-
väskylä till Åland. Om färden från Åbo till Åland skedde med båt 
behövdes en veckas proviant och sängkläder. Han sände henne 40 
mk: »Jag skulle sända dig mera, musta ej ole» (men det finns ej). 
Han gav henne adresser i Åbo och Helsingfors där hon möjligen kun-
de få låna pengar. »Men du söker dig väl hit på något sätt.» På hen-
nes fråga: »Vill Pappa att jag skall köpa mig hatt eller resa med 
duk?» svarar han: »Du frågar mig om ett och annat, saker som jag ej 
lägger mig uti, likväl tycker jag att du bör lägga Dig till hatt efter 
råd och smak.» Emma Irene ville tacka doktor Knorring: 

. . . Tycker Pappa att det går an ? . . . i sådant fall skulle jag bedja 
Pappa vara god och säga i sitt nästa bref hur man skall skrifva utan-
skriften, Höglärde eller Högädle ... Jag vill minnas att Pappa har en 
bok der det talas om alla möjliga utan- och innanskrifter. Hvad om jag 
skulle bedja Pappa vara så god och gifva mig en liten undervisning i 
detta ämne. Icke behöfver det nödvändigt vara från boken, nog kan 
Pappa skrifva »omasta päästä» (ur eget huvud). 

Emma Irene gav i sin tur fadern råd och sade sin åsikt, öppet men 
försynt. De resonerade om folkbildningen. Fadern omfattade sin tids 
reaktionära betraktelsesätt, bonden borde endast sköta sin jord, så-
som han hade lärt sig det av sin far och farfar. Utom katekesen var 
allt vad bonden läste honom till skada, själva bibeln inte undantagen, 
ty han förstod den inte. Bittert och irriterat yttrade fadern: 

. . . Sedan lantbruksskolor inrättats och agronomer tillsatts i landet har 
det alldeles upphört att växa och nu bjudes på mossa, halm och hö . . . 
Jag skulle föreslå att man i dessa tider i stället för folkskolor inrättade 
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furagerings anstalter, der man lärde allmogens barn äta svampar, mossor, 
lavar, halm och agnar och alla sädes- och hö-arter samt grodor, ormar, 
kråkor, skator och kajor, med ett ord, allt hvad lif och anda har, dock 
icke as. 

» Jag skulle önska att Pappa ej hade sådana tankar om folksko-
lorna, ty de strida alldeles emot min andra Pappas (Uno Cygnaeus) 
principer», svarade Emma Irene. 

Då Emma Irene drabbades av någon stor sorg vände hon sig till 
sin far. Cygnaeus insjuknade år 1871 tolfte gången i lunginflam-
mation. Emma Irene skrev: »Tror Pappa, att man ännu kan hoppas? 
Farsgubben är redan 60. Ännu aldrig i mitt lif har jag gråtit så 
mycket, som i dessa dagar ... i Farsgubbens kammare, med Hans 
penna och bläck tecknar jag med tårar i ögonen dessa rader ...» 

Samma år på hösten låg hennes barndomskamrat August Stadius 
dödssjuk i Helsingfors: »Om Pappa ändå skulle kunna trösta mig, 
jag har så rysligt ledsamt ibland, isynnerhet såsom t.ex. i afton ... 
Skrif nu och trösta mig om Pappa kan.» 

Man förvånar sig över huru ofta den slutna och kärva fadern ta-
lade med sin unga dotter om sina bekymmer. Hon följde med varje 
skiftning i den bittra processen som överskuggade så många år i hans 
liv. »Bed endast Gud att vi måtte vinna vår rättsliga sak, ... dina 
böner lär ändå förmå mera än våra.» Och när domen fallit: »Huru 
jag skall börja eller rättare sluta detta bref vet jag ej sjelf. Wår långa 
process är slut och af oss förlorad emot all rättvisa och billighet.» 
Hon svarade omedelbart med ett långt brev: 

Ömt älskade Pappa. . . . hvad som på det djupaste smärtar mig är 
Pappas, Mammas, Lauras och brödernas öde, jag hoppades att Pappa efter 
så många motgångar, möda och besvär nu äntligen en gång skulle lefva 
i lugn, men så synes ej Herrens vilje denna gång varit. Jag hoppas dock 
att Pappa bär denna olycka med samma mod och ståndaktighet som alla 
öfriga . . . Bäste Pappa, fly till Kristum. 

36 



SLÄKT OCH FÖRÄLDRAR 

På faderns begäran skrev hon till Eva Christina »ett så märk-
värdigt bref att hon (Eva Christina) förundrat sig». 

Carl Åström beundrade sin dotter och trodde på hennes förmåga 
och begåvning. På hennes böner om latinundervisning svarade han 
med att föreslå att hon någon gång kunde titta i sin farfars latinska 
lexikon, så skulle hon med sitt minne och sin intuition lära sig 
månget ord. I ett av sina sista brev hänsyftade han på Caesars seger-
vissa yttrande till skepparen som tvekade att föra skeppet vidare i 
stormen, »Caesarem vehis Caesarisque» (du har Caesar och hans lyc-
ka ombord). Han återgav det inte ordagrant och översatte det också 
fritt: »Caesarem trahis et eius fortunam» (Allt hvad du företager dig 
lyckas). 

Han levde i ständig oro för att hon skulle överanstränga sig. Året 
1887 var Emma Irene ofta sjuk: 

Skona ditt bröst för min, Mammas och brödernas skull, vänd dig till 
läkare och det i tid, medicinera och hjelper ej det så lemna Jyväskylä . . . 
och kom hem . . . du syndar mot vår Herre, du mördar dig sj elf genom 
detta eviga funderande . . du är närsynt och kanske sitter framåtlutad 
dagen eller dygnet igenom som en skräddare, och pressar ditt arma bröst 
mot bordskanten. 

Ibland lät det skämtsammare: »Sköt äfven litet om kroppen ty den 
skall du väl äfven taga med dig till examen ...» 

Emma Irene älskade och vördade sin far. »Min egen älskade Pap-
pa», »min egen carissime mi Pater» tilltalade hon fadern i sina brev. 
Hon försäkrade att det inte var av brist på ömhet för far, mor och 
syskon som hon stannade i Jyväskylä över ferierna. I ett brev år 1868 
kort före jul heter det: »Om jag skulle ega 'kotkan siivet' (örnens 
vingar) skulle jag komma julafton flygande till Åland för att tumla 
med bröderna i halmen. Men se: vingarna äro för korta, afståndet för 
långt.» Fylld av tacksamhet skrev hon: »Om Gud dock skulle låta 
mig lefva så länge, att jag skulle få litet inkomster och på så sätl- 
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komma i tillfälle att också någongång skicka Pappa litet pengar så-
som en ringa ersättning för n_llt kvad jag emottagit af Pappa.» Då 
faderns hälsa år 1874 försämrades gick hon för hans skull till läkare, 
hon gav honom en mängd råd och förhållningsregler: »Huru är det 
nu med min älskade Pappa? är en fråga, som jag tusende gånger 
gjort mig.» 

Ida Stadius underrättade Emma Irene om faderns död. Emma Irene 
hade just då tillträtt en tjänst i Ekenäs seminarium: » Jag måste väl 
dock säga Dig, att Du nu mera icke har någon jordisk Far. Stackars, 
stackars Emma, huru bittert Du känner denna förlust, kan jag nog 
ana.» Emma Irene skrev till modern: »Nog vet jag, att det hade varit 
rysligt svårt att se pappa död, men å andra sidan hade det varit en 
stor tröst att emotta pappas sista välsignelse. Jag höll så rysligt, 
så obeskrifligt mycket af pappa och ansåg det alltid för en omöjlig-
het för mig att kunna öfverlefva pappa ...» 

I en ask bevarade Emma Irene en liten stjärna av bleckplåt och 
en liten träsplittra. »Föll från fars kista», står det skrivet på en pap-
perslapp. 

5. 

Emma Irenes mor Justina hade en helt annan inställning till livet än 
mannen. »Gud styr allt till det bästa», var hennes fasta tro. Hon hade 
trons mod att leva tryggt och detta gjorde henne till en stark och 
harmonisk människa. »Kärlek och alltid kärlek der ofvanfrån omger 
oss.» Hon var tillitsfull mot människorna: »Alla menniskor äro snäl-
la emot mig.» Då sorger och bekymmer drabbade henne, rubbade 
detta inte hennes förtröstan, hon behöll kraft att uppmuntra andra, 
»Friskt mod», sade hon till Emma Irene då hon låg till sängs efter 
ett slaganfall. Hon var aldrig upprorisk mot ödet. 

Justina hade ett gott förstånd, därom vittnade de hela korsen i 
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hennes läsesedel, fastän — såsom hon själv sade — »qvickheten i den 
konsten (= att läsa) snart flög sin kos». Skriva fick hon aldrig lära 
sig. Finska var hennes modersmål, hon började tala svenska först på 
Åland, snart dök genuint åländska ord och vändningar upp i hennes 
tal, hennes älsklingsord var »buslig», som ålänningarna använder för 
allt superlativt. Bara någon gång blev man påmind om hennes finska 
härstamning. När det var finsk gudstjänst och nattvardsgång, då 
måste hon till kyrkan, varken ruskväder eller egen skröplighet kunde 
hindra henne. Och när någonting var henne riktigt angeläget, grep 
hon till finska ord. Hon tyckte om att sluta breven till Emma Irene 
med » Jumalan haltuun» (1 Guds beskydd) eller så kallade hon henne 
»älskade kultu», (gullevän), ibland blev det lite mera: »Du frågar 
om jag ville komma med dig till Ekenäs. Kyllä tahdon, jos vaan pai-
kan saat» (Visst vill jag, bara du får tjänst där). Och Emma Irene 
svarade: »Rakas mammani» (Kära min mamma) eller »Muori 
kulta» (Kära mor). Alla i hemmet fick som modern för vana att då 
och då inflicka något finskt ord i sitt tal. 

Justina föddes på Niemi torp som lydde under Laurila rusthåll. En 
stenfot och en gräskulle i 'St Mårtens utmärker den plats där torpet 
stod och visar huru litet det var. 

Trots fattigdom och ett hårt liv fanns det aldrig någon bitterhet 
hos henne, inte heller mot mannen fastän han lämnade henne ensam 
med två barn och i aderton år lät henne vänta på vigsel. Hon älska-
de honom och var honom en god hustru. Carl och Justina fick tre 
söner: Carl Fredrik Napoleon, född 1865, Emil Edvard Frithiof 1866 
och Julius Verner Alarik 1870. FIemmet förblev alltid fattigt, men 
för barnen var det en god och trivsam plats som Stina mor lyste 
upp med sitt vänliga glada skratt. 

Hemmet i Möckelby var en gammal bondgård och måste åtmins-
tone till en del ha verkat typiskt åländskt. Säkert fanns i storstu-
gan öppen spis, väggfasta sängar och bänkar. Två dragkistor står 
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antecknade i bouppteckningen, den ena var av mahogny och mycket 
vacker. Av de båda spinnrockarna var en fint svarvad med knoppar i 
elfenben, den härstammade antagligen från Christina Charlottas hem 
på Själö. 

Några möbler hade följt med från det gamla hemmet i Töf sala. 
I ett stort vackert kärlskåp i barockstil, gult utanpå, inuti blått, ställ-
des enligt åländsk sed gårdens porslin och tenn upp till parad. Justi-
na kunde bl.a. skryta med två dussin tallrikar engelskt porslin i blått 
med herdar och herdinnor. Översta hyllan var- smalare än de övriga, 
där hängde de bästa silverskedarna. En gustaviansk väggspegel fanns 
med förgylld ram och slipade rosor i glaset och så ett stort oljetryck 
av kejsar Nikolai I, i vita byxor med röda revärer, guldepåletter, blått 
band över bröstet, ordnar och kraschan. »God morgon, min nådige 
kejsare», »God natt, min nådige kejsare», hade farmor lärt Emma 
Irene säga, när hon varje morgon och varje afton neg för porträttet. 

Justina var en god och praktisk husmor. Det ser ut sorn om hon 
snabbt utan svårigheter och konflikter hade vuxit ihop med sin nya 
omgivning på Åland. Hon blev omtyckt av alla. I sitt hem tog hon 
gästfritt emot besökare och bjöd på kaffe med stora breda hemrån. 
God och osjälvisk, så skildrade Emma Irene henne, så framstod hon 
i sina egna brev och andras, så levde hon kvar i minnet hos dem som 
kände henne. 

Hennes äldsta son förlovade sig med en tysk flicka, Catty Doc-
nicke, som gjorde en sommarresa till Åland — min mor. Justina och 
min mor förstod inte varandras språk, de kunde inte tala med varand-
ra. Men till oss, sina barn, gav hon vidare minnet av den vänliga 
blicken ur de bruna ögonen då Stina mor genom fönstret räckte ny-
gräddade pepparkakor till sin son: »Ge dem åt din flicka.» 

På Åland deltog kvinnan i allt jordbruksarbete, också i det tyngsta, 
hon gick efter plogen och slog med lien. Förhållandena tvingade 
Justina att utom husmor också vara i husbondes ställning. Mannen 
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var ständigt på resor, tjänsten fordrade det, han var borta många 
dagar i följd. I ett brev till Emma Irene från Jurmo den 29 juli 1857 
skrev fadern: »... Här regnar dageligen och höet ruttnar bort för 
dem som slagit omkull det. Ni får rusta bäst ni kan der hemma, jag 
är för långt hemifrån att bestämma något om arbetet der.» Och 
från Eckerö kyrkoby den 7 september samma år: »Om jag får vara 
frisk så ämnar jag ej komma hem förr än arbetet här blir slut, hvil-
ket ej lär gå fort ty jag har hela fem fjerdedels mil att matas.» 

När han var hemma stod han mest böjd över sitt ritbord och sina 
kartor. Oftast var det Justina som bestämde på gården tillsammans 
med trotjänaren Matti. Matti — i kyrkböckerna Matts Henriksson —
var född i St Mårtens år 1817. Han var finsktalande och hade följt 
med gamla prosten till Töfsa.la, sedan hade han med lantmätaren 
flyttat över till Åland. Han hörde till familjen, han hade stått fadder 
för Emma Irene, det var han som efter prostinnan Christina Charlot-
tas död ensam förde henne över isarna till Töfsala. De sista tio åren 
på Möckelby, då gården saknade så gott som alla medel, tjänade han 
utan lön. Han begärde den först då gården såldes, i bouppteckningen 
1875 står hans fordran upptagen bland skulderna, den hade då vuxit 
till 420 mk, men Matti begärde och fick 500 mk. 

Norrgård var visserligen litet, men forna tiders självhushåll ford-
rade mycket arbetskraft. Åkerbruket stod i allmänhet på låg nivå 
och redskapen på gården var få. Lantmätaren Åström höll sig med 
två drängar och fyra pigor. Först under hans sista år, då fattigdomen 
blev stor, reducerades tjänarnas antal till tre. 

Justina älskade alla sina barn, men Emma Irene stod i ett annat 
förhållande till henne än de andra. Ekonomiskt, men kanske ännu 
mera moraliskt, litade modern till henne. Ibland var det som om hon 
inte skulle kunna leva utan henne, nästan i varje brev tackade hon 
sin dotter för hennes godhet och hennes omsorg: »Gud bevare Dig, 
mitt barn du är mig så kär.» Hon var lika orolig för Emma Irene 
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som fadern. »Vilsna nu inte bort dig bara i alla stora städer som du 
far igenom», varnade hon, då Emma Irene reste till Leipzig. Liksom 
fadern beundrade Justina dottern. Ofta upprepade hon orden: »Men 
si, Emma var ändock den första, ingen kan göra hvad hon gjort, o. 
ännu i graf ven skall jag vara högfärdig öfver henne.» 

Det innerliga förhållande som rådde mellan modern och Emma. 
Irene framträdde tydligare efter faderns död. Först då började näm-
ligen brevväxlingen mellan mor och dotter. Då Emma Irene förtviv-
lad frågade vem som nu skulle berätta om hemmet svarade Justina: 
»Nog skall Du få höra om hemmet, var säker på det.» Hon var 
aldrig så nöjd som då hon fick sitta och diktera brev till Emma Irene. 
Mellan åren 1874 och 1896, faderns och moderns dödsår, finns 158 
brev från modern till Emma Irene bevarade, från Emma Irene 71. 
Justina var ofta »urväntad» på brev. Då breven kom kändes det som 
om hon hade varit i kyrkan: »... dina brefs ankomst äro mina kä-
raste ögonblick.» 

Då Justina brevväxlade med sina barn var hon helt beroende av 
andras hjälp. Hennes trognaste och skickligaste sekreterare, »sekter», 
var Maria Candolin, f. Johansson, »Maja», en god vän till Emma 
Irene. Hon var skicklig stilist och har i breven förmått fånga den 
charm som måste ha utgått från Justina, — fastän hon en gång i ett 
brev tillfogade »det är ibland svårt att tala ur andras mun». 

Det sista året Justina levde skildrade Maria Candolin henne i ett 
brev till Emma Irene så, att modern framträder livslevande för oss. 
Hon tecknade en liten tunn blid gestalt som sitter vid fönstret, älsk-
lingsplatsen, och tittar på de förbigående, prydligt klädd i flanell-
klänning, ljusröd halsduk och en liten rutig schal. Hon ser förnöjd 
ut, fastän hostan inte låtit henne sova om nätterna och så är hon 
ganska döv: »bara det är ledsamt», säger hon. Men solen lyser varmt 
in genom fönstret, »så icke skall du tro att jag ej har här rätt många 
ljusglimtar att fröjda mig åt». 
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Ett enda fotografi finns av modern, då hon ligger död i sin kista. 
Det är ett mycket lugnt och fridfullt ansikte, likheten med dottern 
Emma Irene är påfallande. 

Justina var inte rädd för döden. När Emma Irene gav henne be-
kymrade förmaningar och råd, svarade hon: »... nog skall jag 
söka att efterlefva alla predikningarna, så nu skall du icke predika 
mera på länge.» Doktorn ansåg att hon borde flytta bort från Åland, 
luften var för stark, men Justina menade att man inte kunde undfly 
döden. 

År 1893 drabbades hon av ett lindrigt slaganfall, vänstra handen 
och armen blev känslolösa. »Gud får göra med mig kvad Han vill», 
sade hon. Hon trodde fast på ett liv efter detta och ett återseende med 
sina kära. 

Emma Irene älskade sin mor ännu innerligare än sin far. Vid varje 
skilsmässa från modern kändes det som om hon skulle kvävas. Då 
hon lämnade hemmet för att resa till Jyväskylä seminarium, kom 
modern med ett litet tefat smultron som hon hade plockat åt henne. 
Hon grät. 

»Aldrig glömmer jag den stunden», har Emma Irene sagt, »och 
ännu smärtar det mig, att jag måste göra min egen älskade mor en 
sådan sorg.» 

De sista åren, då moderns hälsa snabbt försämrades, blev varje 
ord som hon sade en kärleksförklaring till modern: »Kära min mam-
ma, jag tycker om dig bara värre ... så fins det häller icke mer än en 
Stina mor i hela vida världen.» 

Från Ekenäs sände hon en gång ett brev där det hette: 
»Det är husligt sent ..., men jag kommer ändå på en liten titt in, 

jag kommer för att säga god natt. 0. nu ser jag Lilla mors finger o. 
hör orden 'icke på knä'! Men ser du, nu tänker jag åter vara en olydig 
unge o. falla på knä o. kyssa dina händer tusen ggr, du älskade rara 
mamma. Sof nu riktigt sött o. var hygglig o. låt bli att hosta.» 
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Telegrammet om moderns död den 4 januari 1896 nådde Emma 
Irene samma dag, men det var omöjligt för henne att från Tyskland 
hinna hem till begravningen. Det kändes som skulle hon brista, hon 
såg så förgrämd ut att folk vände sig om på gatan. Hon förebrådde 
sig att hon hade lämnat hemmet och modern för själviska studier, 
hon hade inte heller handlat rätt när hon hade rest till Leipzig, fast-
än modern var sjuk. Återigen hade hon blott tänkt på sig själv, hon 
hade inte varit tillräckligt god mot modern. Till systern Laura skrev 
hon: 

Ville skrifva ngt, men vet ej, om jag kan, jag är så djupt olycklig, 
så förkrossad. Kära syster, helsa, helsa lilla mor, min dyra, rara lilla mor, 
som jag älskade med hvarje fiber af min varelse, ja som jag ännu älskar 
mer än någonsin, döden kan icke beröfva mig henne, kärleken är star-
kare än döden. Men ändock, ändock käns det så outsägligt hårt . . . tacka 
henne så varmt, så varmt . . . jag tror att hon nog hör det . . . Till lilla 
mor tusen, tusen lifsvarma tacksägelser, kyssar, omfamningar. 
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Emma Irene var sex år gammal då fadern flyttade till Möckelby och 
Norrgård blev hennes hem. 

Allt som karakteriserar Åland fanns koncentrerat här i Jomala 
socken. Gammal och ny kulturbygd möttes, leende idyll omväxlande 
med orörd ödemark. Kasberget och Jomala åldriga stenkyrka behärs-
kade Jomala-slätten. Berget stupade brant ned i Prästträsket. Häri-
från såg man långt, i norr ända till Ingberget och Ingbergsskogen 
samt till Karrböle-mossen, i öster syntes en blå flik av havet. Lum-
parn, Ytterby- och Jomalavikarna skar djupt in i landet. 

Uppe på Kasberget fanns den väldiga stenkummelgraven från 
bronsåldern och breda stenåkrar och kullerstenar som inlandsisen 
hade slipat runda och jämna. Inte ett grässtrå växte här, bara vit is-
landsmossa och enris, granar och tallar kröp ihop bredvid dvärgbjör-
karna. 

Men nedanför berget log idyllen i skir grönska om våren. Inbäd-
dad bland lummiga träd skymtade prästgården, i väster låg en rad 
prydliga byar, Sviby, Möckelby, Ulfsby, i söder Dalkarby, där lyste 
åländsk färgrikedom, vita och röda bondgårdar, matt gröna rågfält, 
brokiga ängar, ljusa björkhagar. 

Det mest säregna för Åland är lövängen. Man måste själv uppleva 
den för att helt fatta dess skönhet. Man lustvandrar i den som i en 
förvildad park, lövskogen har en sydländsk prägel, i de öppna glän-
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torna lyser och doftar blommor, gräs och örter i en överväldigande 
mångfald. 

Själva Norrgård är ett typiskt stycke Åland. I öster mitt emot går-
den, var man än står, ser man Jomala kyrka, den sticker sin spira 
högt över Vecktarsberget, en liten vresig bergknalle med förkrympta 
enrisbuskar. I norr växer mörk granskog, men i väster och söder om-
ges Norrgård av åkrar och ängar och en ljus björkhage. 

I forna dagar hade varje åländsk bondgård sin egen väderkvarn, 
man behövde bara räkna kvarnarnas antal för att veta huru många 
gårdar byn bestod av. I Möckelby fanns tre kvarnar, således också tre 
gårdar: Norrgård, Mellangård, Södergård — gårdarna på Åland bär 
ofta namn efter väderstrecken. Ändå hette byn »den stora byn». 
Möckel är en förvrängning av det fornsvenska myckil, stor, utmärkt; 
möckel syftade här på ägorna. 

Emma Irenes barndomshem finns inte längre. Den nya byggringen 
uppförd av hennes far blev färdig just innan han dog, familjen bodde 
där en kort tid, han själv aldrig. Av väderkvarnen återstår endast 
kvarnstenarna, de har sjunkit djupt in i jorden, smedjan och bastun, 
som för eldfarans skull låg avsides norr om gården, är nu gräsbe-
vuxna grushögar, vid smidesugnen ligger rostiga spikar, brustna verk-
tyg och järnskrot. 

De gamla husen på Mellangård och Södergård står ännu kvar, fast-
än obebodda och oanvända. Då Emma Irene var barn såg husen på 
Norrgård antagligen lika ut som på Mellangård och Södergård. Man-
gården var en typisk åländsk parstuga med vardagsrummet, »stor-
stugan» i ena gaveln, paradrummet »anderstugan» i den andra 
gaveln, däremellan kammare och förstugukvist. 

Det vilar ett förnämt lugn över de gamla åländska gårdarna, lång-
sträckta, oftast rödmålade hus, inbäddade i grönskan av åldriga träd. 
På Norrgård växer ask, lönn och björk. De tre gårdarna i Möckel-
by låg i god grannsämja nära varandra; mellan Norrgård och Mel- 
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langård fanns bara Norrgårds hage med väderkvarn och källare, 
och över gärdsgården gick stättan, över den bar husmor varmbröd 
till grannarna, över den klev barnen. 

För lantmätaren Carl Åström måste det ha känts som ett hån att 
han ägde en gård i »byn med de stora ägorna», ty Norrgård uppskat-
tades endast till 16/30 mantal och ansågs således lagom att under-
hålla ett halvt hushåll. Gården var ju också främst avsedd som bo-
stad för familjen och fadern hoppades att avkastningen skulle komp-
lettera hans tjänstemannalön. Men hemmanet var frostömt, ibland 
fick man i stället för 20 lass hö endast 8 och den övriga skörden var 
därefter. Dessutom blev Carl Åström genom den ödesdigra processen 
för varje år allt fattigare. I en av sina brevlappar till Emma Irene 
skrev han i desperation: »... Mamma behöfde pengar, jag kan ej nu 
hjelpa er, utan bed Mamma söka hjelpa sig sjelf tills jag kommer 
hem, om ej annat hjelper må hon sälja någon ko, eller hvad som 
helst.» Emma Irene var då elva år. 

Efter faderns död såldes hemmanet med boskap och lösöre på auk-
tion. Skulderna var stora. Då avdragen hade gjorts erhöll Justina 
320 mk 40 p. 

»Men vem vet, om hon (Emma Irene) blivit lagerns första kvinna, 
om inte denna ärvda läggning kompletterats genom den skola hon i 
sina tidiga barndomsår fick genomgå, fjärran från farfaderns vittra 
och filosofiska verklighet», säger Olaf Hornen, »... en hård och en 
hälsosam skola.» 

Barnen hjälpte till med allt arbete på gården. Emma Irene kokade 
gröt, potatis och ölost, kärnade smör, skurade golv och tvättade byk, 
kardade ull. Väva lärde hon sig aldrig, men hon kunde sätta upp väv 
och träda skaft. Hon var opraktisk och tafatt, systern Laura händig 
och kvick. 

»Nej, men Emma! Vad ska det också bli av dej? Vad ska du duga 
till?» fick hon ofta höra. 
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Hon var nio eller tio år gammal då hon en gång fick ett par nya 
kängor. Emedan hon visste huru fattig fadern var, ville hon göra dem 
riktigt hållbara. Hon tjärade sulorna, sedan stoppade hon kängorna 
för att torka in i bakugnen där modern just hade gräddat bröd. När 
Emma Irene om en stund skulle ta ut dem, såg hon till sin förskräc-
kelse huru de hade krympt ihop och hon doppade dem hastigt i 
brunnen. Nu dröp de av vatten, men räta ut dem kunde hon inte och 
hon tänkte: »Ska jag vara tvungen att gå och döda mej?» 

Den här historien brukade Emma Irene berätta som bevis på huru 
hon »redan som liten gjorde dumheter». 

Hon deltog också i arbetet ute på åker och äng. Hon band kärvar 
och räfsade hö, rensade vete- och ärtlanden från tistlarna. Hon var 
med i rian och hjälpte till fastän hon var liten och späd. Hon ploc-
kade hjortron i Karrböle Tomtegubbsmosse. 

Hon tyckte om att vistas i ladugården. Där fanns fem eller sex kor 
och ett par kvigor, dem skulle hon och systern sköta och mjölka. 
Korna hade ofta underliga namn, kanske Emma Irene hittade på 
dem, kanske farmor: Grefinnan, Dockan, Håfdam, Fröken. Grefin-
nan var Emma 'renes egen ko, den hade vackra horn, gick alltid 
före alla andra, den var klok, den lyfte av klinkan till grinden och 
öppnade den. 

Bäst trivdes Emma Irene i stallet. Hon gick dagen i ända och 
luktade stall. Hon älskade hästar, fickorna i hennes kjol var alltid 
fullproppade med bröd. Så ofta hon kunde satt hon i stallet, hop-
krupen i spiltan, hon hämtade havre åt hästarna och lekte med fölet. 

»Någon annan död får hon inte, den där Emma, än att trampas 
sönder av hästar», sade modern en gång då hon såg huru dottern 
kröp mellan benen på fölet. 

När Matti plöjde ute på åkrarna och Emma Irene gick förbi 
gnäggade hästarna och stannade tvärt. Matti fick dem inte ur fläc-
ken, innan hon var utom synhåll. 
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Töfsala prästgård, Carl Åströms 
hemgård där Emma Irene föd-
des 

Krookkinen, den lilla stuga där 
Justina lämnades ensam med 
sina båda barn då Carl Åström 
flyttade till Åland 



Svartan, Emma Irenes leksakshäst, nu över 100 år gammal 

Norrgård i Möckelby, Emma Irenes barndomshem. Huset till höger står på den plats 
där det gamla hemmet fanns, huset till vänster är byggningen från år 1874. I för-
grunden stättan mellan Norrgård och Mellangård 



Prosten von Knorring i Finström och pastor Molin i Jomala som öpp-
nade läsvägen för Emma Irene. Frans Peter von Knorrings porträtt är 
målat av K. E. Jansson. Fotot av Adolf Fredrik Molin är från 1800-talet 
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Fadern ägde två hästar, Svartan, och en äldre häst, ett grått sto. 
Svartan var svår att fånga i hagen, men den kom genast till Emma 
Irene och lät henne lägga grimman på. Då hon sedan spände för 
den, tyckte hon synd om den, den var mager, fadern använde den 
på alla sina resor. 

»Det är bäst att du spänner dig själv för kärran och låter Svartan 
åka», sade fadern. 

Hon höll sig vaken om natten och lyssnade efter när grinden skulle 
gnissla och fadern stiga in och uttröttad slänga handskarna med en 
smäll mot byrån. Då kunde hon stiga upp för att smeka Svartan och 
ge den en bit bröd. 

Norrgård hade dåligt bete, poppeln var besvärlig, den bredde ut 
sig över markerna precis som enrisbusken. Emma Irene brukade 
repa gräs åt hästarna och bära ut det till hagen eller så tog hon dem 
i luggen och ledde dem genom ledet till dikesrenen eller åkerlindan, 
där de åt sig mätta. När de vilade sig, satte hon sig bredvid och lu-
tade sitt huvud mot hästbogen. 

Då Emma Irene var fem år fick hon sin första bok, en abc-bok 
som fadern hade köpt i Åbo: 

Se så, min tös, nu börjar vi! 
Först var det svårt och fadern tyckte att hans lilla flicka var dum 

då hon inte kände igen stora E och han ryckte henne otåligt i flä-
torna: 

Din egen bokstav! 
Men snart gjorde hon snabba framsteg. Sin andra bok, katekesen 

med Luthers och Lindbloms förklaringar, lärde hon sig lätt utantill 
från pärm till pärm. Sedan följde Hiibners bibliska historia. Redan 
från det hon var sex år gammal, fick hon varje morgon och kväll 
ställa sig vid bordet i stugan och för sina föräldrar läsa en religiös 
betraktelse av Sturm. 

Fadern lärde henne också skriva och räkna. Hennes skrivhäfte 
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finns ännu kvar, ett stort häfte i grått omslag med tjocka blad. När 
bokstäverna och siffrorna var inövade, kom turen till fullständiga 
satser, orden blev uppdelade i stavelser: Fader vår, Herrens välsignel-
se, Gerhardts psalm: Nu hvilar hela jorden. Sist lärorika sentenser: 
Långsamt mognar vettet och behagen, Nöjs med din lott, Genom 
klokhet och dygd är menniskan alltid lycklig, En illa använd dag är 
för alltid förlorad. 

Nio år gammal gick hon till sitt första läsförhör, det var den 11 
februari 1856. Hon fick fulla kors i stavning, bokläsning, Luthers 
katekes, syndabekännelsen, hustavlan, Davids psalmer, biblisk his-
toria, den bästa bedömning som man kunde få; det gavs också halva 
kors, det sämsta var ett streck. 

Enligt faderns och moderns åsikt hade hon nu lärt sig nog av bok-
ligt vetande och skulle övas i praktiska sysslor och delta i gårdens 
arbete. Men Emma Irene tyckte att hon visste alldeles för litet, hon 
ville veta mycket mera. 

»Så långt jag kan minnas tillbaka i tiden, pinade mig denna brin-
nande åtrå att få veta», har Emma Irene sagt. 

Norrgårds Emma i Möckelby var underlig, det sade alla. Hon var 
sällan med de andra barnen. Visserligen vallade hon och Vestmarks 
Tilda korna och spelade »pjärv» — vilket betydde att med flata han-
den fånga fem stenar som man hade kastat upp i luften --, hon spe-
lade Mylly-Matti med länelantmätarens son, August Stadius, »Knoc-
kus», och satt och pratade med honom, hon klättrade över stättan till 
Mellangård, hon lekte med Stinas Gustav Adolf. Men om söndagarna 
då det kom flere barn till hemgården, drog hon sig undan. Helst gick 
hon för sig själv. Hon packade in sina böcker och häften i sin lilla 
grå ryggsäck, tog det grå stoet i manen och vandrade bort till en 
dikesren. Mest läste hon väl i bibeln och psalmboken, men uppe på 
vinden i den stora kistan hade fadern en hel mängd gamla böcker. 
Kanske hon ibland hittade någonting där som hon fick ta med sig 
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och läsa. Bland Emma Irenes tillhörigheter, som hon förvarade med 
särskild pietet, finns två tunna broschyrer med gulnade sönderlästa 
blad: Prins Flundra eller Fiskaren med den oförnöjda hustrun och 
Enviren i Yemen. Ofta smög hon sig in i skogsdungen borta vid 
bastun, och de andra barnen hörde huru hon knackade med en sten 
mot berghällen, där hon ristade in bokstäver. 

Det fanns också mycket i omgivningen som väckte intresse hos ett 
så begåvat barn som hon, inte bara den rika naturen, också de många 
fornminnena. Att Emma Irene hade hört talas om den gamla tiden 
och grubblade och ville veta mera, bevisar ett brev som fadern skrev 
till henne från Bastö den 29 maj 1864. Fadern var synbarligen i stor 
brådska, han hade glömt en rörläggningsbeskrivning hemma, han 
bad henne sända den. Men han började: 

Goda Emma! Med Vikingar förstår man unga raska karlar som under 
hedniska tider i Sverige rustade ut sina fartyg dem de benämnde drakar 
eller drakskepp, emedan förstäfven merändels bildade en drake, seglade 
till Danmark och följde samt härjade kusterne kring Nordsjön ända till 
England äfven till medelhafvet, återvände efter någon tid med röfvadt 
gods, guld och silfver, sådane färder kallades Vikingatåg, tåg betyder här 
detsamma som resor, till exempel ströftåg, korståg. 

Om sommaren då Emma Irene inte kunde sova, steg hon upp mitt 
i natten och satt och grubblade i hagen, tills det ljusnade över Ing-
byberget. Det var inte för att uppleva soluppgången och höra fågel-
sången, hon var inte naturvän som fadern och bröderna, som vuxen 
talade hon aldrig om den åländska skönheten och den åländska löv-
ängen, hon var från första början en bokmänniska. I »Mitt liv och 
mina vänner» säger hon: » Jag såg blommor och fjärilar, jag såg det 
ena och det andra, men jag visste ingenting om det.» Hon älskade 
skogen och sommarnatten emedan de gav henne stillhet, hon fick 
tänka i fred. 
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Det var livets mening och mål som hon främst ville ha reda på, 
huru man skulle leva livet. Nu saknade hon kunskaper. Hon måste 
få veta mera. Hon vred sig ofta på marken som en mask, strupen 
snördes ihop, hjärtat klappade, hon ville dö, så olycklig var hon: 
». .. jag skulle ha låtit halshugga mig som Paulus, om jag därförinnan 
fått sitta vid fötterna på en vis Gamaliel.» 

Fadern intresserade sig visserligen för sin flicka, han sysslade med 
henne så ofta han hade tid, han insåg att hon var ovanligt begåvad, 
men i skola ville och kunde han inte sända henne. Hans ekonomiska 
ställning blev år för år svagare och dottern behövdes på gården. 
Men framför allt, också han var fången av sin samtids fördomar att 
en kvinna inte behövde någon högre bildning. 

Den som ledde Emma Irenes intellektuella strävan in på rätt väg, 
blev gamle prosten Frans Peter von Knorring i Finström. 

Egentligen var det inte prosten von Knorring själv som upptäckte 
henne, utan hans brorsdotters fyraåriga flicka Anna som blev så för-
tjust i henne att hon sade: »Dig tycker jag om. Jag skall städsla dig 
som min piga för 40 kopek.» 

Liksom den lilla dottern blev hennes mor, lagmanskan Lönnblad, 
intagen av Emma Irene. Hemma på domarbostället Jomala gård satt 
hon länge och pratade med Emma Irene om böcker och om hennes 
längtan att f3 läsa och hon visade henne en stor atlas •i praktband. 
En sådan bok hade Emma Irene aldrig sett och hon stirrade skräck-
slagen på en sida med överskriften: Helvetia. Men hon lugnade sig 
genast, hon tänkte att inte såg helvetet ändå så farligt ut. Det var 
mörkt då hon gick hem, men den ensliga vägen från Jomala gård till 
Norrgård, fem kilometer genom skog och myrmarker, kändes inte 
alls lång. Någon hade intresserat sig för henne och hennes drömmar. 

Genom lagmanskan fick prosten von Knorring höra om Emma 
Irene. En söndag inbjöds hon på middag till prostgården i Finström. 

Prosten var stor och reslig och respektingivande. Han stod i sitt 
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arbetsrum framför Emma Irene. Emma Irene skildrar det dramatiska 
mötet så här: 

— Vill Emma komma hit till skolan i Finström för att hjälpa mamsell 
Gröndahl ? 

Jag kan inte. 
 Jag frågar, om du vill. 

Jag kan inte. 
Jag frågar dig ännu en gång, om du vill. 
Jag vill nog. Men hur skall den kunna lära andra, som själv inte 

har lärt sig något? 
Det sörjer jag för. 

De flesta yrken var stängda för kvinnan i slutet av 1800-talet. 
Varje form av ordnad undervisning för kvinnan saknades. Guvernan-
ter och privata flickskolor fanns för de rika, de fattiga fick ingen 
utbildning alls. 

Prosten von Knorring var banbrytare för landets folkskoleide och 
skapade det åländska undervisningsväsendet. Då han år 1856 på Fin-
ströms gård i Pålsböle öppnade sin flickskola möttes han av en stark 
opposition. Man fruktade att de unga som blev skolade, skulle bli för 
fina att delta i jordbruksarbetet, de skulle börja förakta de äldre. »Vi 
vilja icke hafva våra döttrar till mamseller», hette det. »Hvad be-
höfva flickor lära sig, nog kunna de kvad de behöfva. Vi hafva icke 
råd att kosthålla och kläda dem i skolan.» 

Prosten von Knorring kämpade alldeles ensam mot oförståelse och 
förtal. Han hade många motgångar, mycket litet ekonomiskt under-
stöd och 1866 måste han stänga skolan. Han var långt före sin tid, 
ytterst få delade hans åsikt att kvinnan på grund av sin stora be-
tydelse för hem och samhälle borde få högre bildning. 

Så kom då Emma Irene äntligen som 16-årig i skola, men inte 
som elev utan som lärarinna, och arvodet var 10 kopek om dagen. 
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Det var en ganska egendomlig skola, inrymd på Finströms gård, all-
deles invid kyrkan. Huset står fortfarande kvar. Antalet elever väx-
lade från 19 till 42, det hade varit än större om flickorna hade fått 
följa sin lust att komma. De flesta var torparflickor och tjänsteflickor, 
men också några bonddöttrar och några döttrar till ståndspersoner 
fanns där, åldern varierade mycket, mest var det småflickor, men de 
kunde också vara 25 t.o.m. 43 år gamla. De små satt främst i rum-
met, de äldre bakom dem, mamsell Gröndahl i mitten, hon dirigerade 
de två klasserna. Demoiselle Johanna Gröndahl var föreståndarinna. 
Hon var kantorsdotter från Åbo, allvarlig, jämn och stilla, »ett i un-
dervisarekallet öfvadt och äfven i öfrigt väl vitsordadt fruntimmer». 
Prosten von Knorring och hans döttrar undervisade också, och om det 
behövdes hjälpte de äldre eleverna till. Flickorna lärde sig läsning, 
skrivning och räkning, kristendom och geografi och fick övning i 
alla de arbeten som en kvinna på landet utförde. 

Emma Irene skulle lära småflickorna stava och läsa och hon 
skulle också på den högre avdelningen pröva om hon dugde till lä-
rarinna. På kvällen förklarade prosten för henne vad hon följande 
dag skulle berätta för sina elever, och då han hade tid fick hon också 
lära sig någonting därutöver, vad hon själv ville. 

»Men när han ibland tyckte att jag frågade sådant, som man inte 
kunde svara på, tog han en blyertspenna och ritade en cirkel», berät-
tar hon. 

»Vårt förstånd har en gräns», sade han. »Vad som finns inom den 
här cirkeln förstår vi något så när. Men vad som är därutöver, det 
vet vi ingenting om.» 

Ännu mer energiskt än prosten von Knorring ingrep den unga 
prästen i Jomala, Adolf Fredrik Molin. »... måhända skulle jag 
utan honom ännu vara i Möckelby», skrev Emma Irene i ett av sina 
brev till fadern. 

Den 22 maj 1864 konfirmerades Emma Irene för pastor Molin 

54 



HEMMA I MÖCKELBY 

med vitsordet berömlig i kristendomskunskap. »Mitt livs lyckligaste 
dag», antecknade hon i ett häfte. 

Ännu märkligare blev den följande dagen. Då sökte pastor Molin 
upp lantmätaren Åström: 

»Du kan varken för Gud eller människor ansvara för ditt förhål-
lande till din dotter. Hon måste få läsa, eljes går hon under. Det är 
för henne ett livsvillkor.» 

Äntligen gav fadern med sig. 
Jyväskylä seminarium hade grundats två år tidigare, år 1863. Det 

var den enda skola som fadern gillade för sin dotter. Efter studierna 
där skulle hon kunna försörja sig själv. 

Men beslutet var mycket svårt att förverkliga. Pengar fanns inte 
och först på resdagen lyckades fadern få ihop ett litet lån. Emma 
Irene skrev från Jyväskylä: »Utaf de 16 rubel pappa gaf mig, äro 
9:50 qvar, resten har resan kostat, ty jag har icke köpt någonting, 
... emedan jag tänkt om jag finge resa tillbaka jag icke då måtte 
blifva utan respenningar.» 

Svårast var det för henne att lämna hemmet. Hon förebrådde sig 
själv och tyckte att hon handlade orätt och själviskt, mot fadern som 
ekonomiskt hade det svårt, mot modern som sörjde över skilsmässan 
och inte lät sig tröstas. 

Resan var lång och besvärlig, den räckte elva dygn. Hon for med 
båt från Mariehamn över Degerby, Åbo och Helsingfors, med »jern-
banen», som man då sade, till Turengi — på den tiden fanns det järn-
väg endast mellan Helsingfors och Tavastehus —, sedan med skjuts 
över Irjala och Koskis till Anianpelto och så igen med båt, över 
Päijänne. Sex gånger övernattade hon. I Åbo fanns för fyra perso-
ner endast ett litet rum med två sängar, hon låg på golvet med en 
kudde under huvudet. 

Hon var nu 18 år gammal, men liten och klen »som en humle-
påse» med en getingmidja så smal att en vuxen kunde gripa om henne 
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med sina händer. Håret var brunt, tjockt, burrigt och hängde i två 
tunga flätor ned över ryggen. 

Man kunde se huru fattig hon var. Hon reste så som hon brukade 
vara klädd, i ljus bomullskjol och en lös, vid tröja av svart alpacka. 
Redan efter ett par månader måste hon be fadern sända henne nya 
kängor; de som hon hade fått med på resan var då alldeles trasiga. 
Hon hade svart duk på huvudet, hatt hade hon inte haft råd att 
köpa. Mat förde hon med sig i sin mörkgröna trävacka bröd- 
skrin). 

» Jag var ett bildskönt litet barn», har Emma Irene själv sagt. 
Senare inbillade hon sig att hon var ful. Men hennes utseende fasci-
nerade. Ögonen var stora, klara och forskande. » Jag väntar hvarje 
ögonblick», sade en av hennes seminariekamrater, »att hon skall 
vända sig till mig, för att fråga om den menniskovordne gudens och 
den gudavordne menniskans förhållande till hvarandra.» Över an-
siktet gled ofta ett tacksamt vänligt leende, det upplyste hela ansik-
tet som av en hemlig lycka och ögonen som hon brukade hålla 
sänkta, såg då plötsligt upp och strålade av samma inre glädje. Ännu 
som gammal hade hon den blicken och rösten hade det friska åländs-
ka tonfallet. 

På ångbåten Suomi på Päijänne blev en änkling med nio barn så 
betagen i den unga flickan att han friade till henne. 

Så här skildrar Ida Hannikainen, en av Emma Irenes äldsta semi-
nariekamrater, sitt första möte med henne: 

Jag tycker mig igen se Emma Irene Åström för första gången en dag 
i början av augusti 1866, huru hon tyst kommer emot mig i seminariets 
park. Där är hon alltså, den märkvärdiga, den lärda Emma Åström, som 
jag redan dessa första dagar har hört så mycket talas om i den stora skaran 
av främmande obekanta flickor.  Inte kan hon väl möta och bemöta 
mig som sin kamrat, jag som är så obetydlig, jag som ingenting vet, som 
ingenting kan. Jag bara niger och går vidare — men sannerligen, den där 
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märkvärdiga Emma Åström kommer emot mig och niger, niger, just för 
mig och hälsar mig så hjärtligt välkommen som kamrat, hon kallar mig 
vän, sin vän, som om vi alltid hade känt varandra. Ingen överlägsenhet, 
ingen höglärdhet. Och från det där första oförgätliga ögonblicket har 
Emma Irene Åström alltid varit min goda vän och kamrat. 
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»Emellertid får jag liksom konung Philip i Macedonien tacka Gu-
darne icke så mycket att du blifvit född till verlden, som icke mer 
för det att du är född under Seminariets första tider», skrev fadern 
till Emma Irene i Jyväskylä efter hennes inträdesexamen. Han insåg 
klart seminariets stora betydelse och han kände stor lättnad och 
glädje över att en utväg hade öppnats för dottern. Till Uno Cygna-
eus skrev han: 

Redan tidigt märkte jag hos henne (Emma Irene) ej allenast lust utan 
äfven anlag för studier, men vågade ej särdeles uppägga dem, emedan 
jag befarade att jag ej skulle äga medel att låta henne fortsätta, och ansåg 
det för orätt af mig handlat, att hos henne väcka böjelser, dem jag ej ägde 
förmåga låta henne tillfredsställa. Fruntimmers pensjonsanstalter har jag 
alldrig älskat, äro dessutom ej passande för fattiga flickor, en rik flicka 
åter kan gå i hvilken skola som helst eller också ingen, hon är ändå 
försörjd, men i alla hänseenden tror jag att själen minst bildas vid slika 
inrättningar för sitt ändamål. 

Finlands första folkskollärare- och lärarinneseminarium öppnades 
den 14 augusti 1863 i Jyväskylä. Det var på sitt sätt en händelse av 
lika stor betydelse som då Brahe grundade Åbo akademi. Genom 
akademin kunde studier och forskning komma i gång och dugliga 
krafter vinnas för kyrkans och statens tjänst. Genom seminarierna 
demokratiserades bildningen och blev tillgänglig för hela folket. 
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»Folkbildningen är en sak, som numera ... erkännes vara ett sam-
hälles viktigaste angelägenhet», inledde Uno Cygnaeus sitt Förslag 
rörande folkskolväsendet i Finland. Hans förslag antogs i stort sett 
oförändrat av senaten, och det var hans förtjänst att skolan i Finland 
frigjordes från kyrklig dominans. Cygnaeus ställde folkskolans mål 
mycket högt. Enligt hans åsikt var folkupplysning en förutsättning 
för en nations andliga och materiella förkovran, Finlands öde be-
roende av den kulturella nivå folket stod på. Ville landet undgå 
att utplånas, måste alla medborgare få en modern gedigen bildning 
på kristligt sedlig grund. 

Seminarierna skulle utbilda lärare för folket. Cygnaeus drog upp 
riktlinjerna för Jyväskylä seminarium och blev dess första direktor; 
han visade sålunda också i praktiken huru hans planer skulle förverk-
ligas. Till förebild tog han seminariet i Wettingen, det främsta i 
Schweiz, där folkskolväsendet tack vare Pestalozzi och hans efter-
följare Diesterweg och Fröbel stod högt. Cygnaeus omfattade helt den 
pestalozziska skolans grundide: all undervisning bör vara uppfostran. 
Målet skall vara personlig självständighet och den nås endast genom 
självverksamhet. Seminariet får aldrig bli en läxläsningsskola, som 
belastar minnet med ett övermått av kunskapsstoff. 

En föregångsman var Cygnaeus också däri att han insåg kvinnans 
betydelse för folkskolebildningen. Så länge kvinnan saknade bildning 
kunde folkets kulturnivå inte höjas. Kvinnan var ofta barnets första, 
enda och bästa uppfostrarinna. Cygnaeus menade att hon tack vare 
sin intuition och känslighet också bättre än mannen skulle ägna sig 
för lärare inte bara i flickskolor, utan — en djärv tanke — också i 
pojkskolor. 

Seminariets läroplan var helt revolutionerande. Modersmålet —
i Jyväskylä finska — hade en central ställning och behandlades grund-
ligt. Vid sidan av skrivning, läsning och grammatik tog man för 
första gången upp finsk litteratur. Övriga ämnen var religion, psyko- 
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logi, svenska, historia, geografi, matematik, naturalhistoria, anatomi, 
fysiologi. Det var verkligen ett långt steg från den salongsuppfostran 
med 22 timmar handarbete som bjöds den tidens flickor, t.ex. i Åbo 
svenska fruntimmersskola, en av de första statliga flickskolor, grun-
dad 1844, och en av de mamsellskolor som lantmätare Åström an-
tagligen syftade på i sitt brev till Cygnaeus och som han så skarpt 
kritiserade. 

Den Fröbelska iden om det praktiska arbetets uppfostrande be-
tydelse och vikten av den fysiska fostran hörde till de principer som. 
Cygnaeus med kraft drev igenom. Teckning, handarbete, sång, mu-
sik och gymnastik blev jämställda med kunskapsämnena. Hjärtat 
skulle vara med och huvudet tänka, då handen utförde sitt värv. Sko-
lan skulle vara både läs- och arbetsskola. 

Vid Jyväskylä seminarium tillämpades en helt ny metodik. Cygna-
eus' ide var att läraren inte endast skulle förbereda läxor, han skulle 
förklara och ge de stora linjerna. »Läraren gör skolan», var hans fasta 
övertygelse. »De bästa läroböcker göra ännu icke en skola till god; 
de äro önskvärda, ja nödvändiga hjälpmedel; men anden, den rätta 
kraften i skolan kunna de ej ingjuta. Det är och förblir obestridligt: 
uppfostrarens och lärarens personliga duglighet är den tillförlitligaste 
garanti för en lycklig framgång af alla pedagogiska sträfvanden.» 

Cygnaeus hade inte nått en sådan framgång med sitt seminarium, 
om han inte vid sin sida hade haft så många skickliga lärare. De 
flesta av dem hade utbildats utomlands, de var helt med om Cygnaeus' 
reformplaner. 

Om man skydde kostnaderna för en kompetent lärarpersonal, fick 
man skylla sig själv, ansåg Cygnaeus. Han fäste stort avseende vid 
den personliga kontakten och vid miljöpåverkan. Då seminariet 
grundades stod striden het om internatet. Oppositionen hävdade att 
seminaristerna i ett internat skulle bli isolerade som nunnor i ett 
kloster och osjälvständiga som elever i en sträng flickpension. Cyg- 
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naeus ansåg att internatet bjöd ett bättre hem och var en mer kul-
turell miljö för blivande folkskollärare och -lärarinnor än inackorde-
ring ute i staden. Ingen drill skulle förekomma, utan en ordningens 
anda skulle råda. 

Med tanke på inkvarteringssvårigheterna i en småstad biföll se-
naten det förslag som Cygnaeus hade framlagt. 

Ett bevis för hans friska och okonventionella syn var att han vid 
examen fäste mindre vikt vid kunskaperna än vid begåvning och stu-
diehåg. Anlagen skulle utforskas. Därför tog han alltid först själv 
emot de inträdessökande och satt och talade med dem i sitt arbets-
rum. 

Den 27 juli på eftermiddagen kom Emma Irene till Jyväskylä. Sta-
den var då knappast tre decennier gammal. Från sjön var det inte 
många hus man såg skymta fram ur björkskogen. Den gamla kyrkan 
med lågt svart torn och trasigt tak var stadens centrum, de proviso-
riskt upphyrda seminariebyggnaderna grupperade sig kring den nu-
varande Cygnaeusparken. Gatubelysning fanns inte, om höstarna 
sjönk man djupt ned i gatornas gyttja. Jyväskylä liknade mera en by 
än en stad. Ändå gick det ett par år innan Emma Irene något så när 
lärde sig känna den lilla småstaden, allt som inte hörde till studierna 
var oväsentligt för henne, hon såg och märkte det inte. 

Prosten von Knorring hade skrivit ett intyg åt henne. Där stod 
bl.a. att hon hade mycket god kunskap i kristendom och biblisk his-
toria, att hon felfritt läste innantill samt muntligt och skriftligt kunde 
förklara det lästa. Hon hade kännedom i allmän språklära, i räkne-
konsten, t.o.m. någon kunskap i regula de tri. Detta motsvarade 
ganska väl inträdesfordringarna vid seminariet, och von Knorring 
intygade också att Emma Irene hade »utmärkta naturgåfvor» och att 
hon i hans skola »berömvärdt utmärkt sig genom christlig vandel, 
flit och wettgirighet, fromt sinnelag jemte en större lämplighet för 
lärarkallet», således allt det som Cygnaeus ansåg viktigast. 
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Men det fanns 42 sökande, de flesta hade genomgått flickskola, 
högst 30 kunde tas emot. Många var döttrar till ämbetsmän och. 
präster (c:a 57 %), en mindre del kom från borgar- och hant-
verkarhem (27 % ). Det var ganska naturligt, ty för medelklassens 
kvinnor utgjorde seminariet den enda möjligheten att få mera kun-
skaper och utbilda sig till ett yrke. 

Emma Irene hade på egen hand varit tvungen att förbereda sig för 
inträdesexamen. Tid därtill hade hon haft sent om kvällarna då allt 
annat arbete var gjort. Finskan var skral. Hon hade bara hört den 
dialekt som modern talade. Hon hade visserligen här haft hjälp av 
pastor Molin i Jomala, men hennes översättningsövningar vimlade 
av fel. 

Av de 42 inträdessökande avvisades sju genast. Endast 35 flickor 
examinerades och av dem godkändes 30, deras medelvitsord variera-
de mellan 3,4 och 1,6. Dottern till kronolänsmannen i Kuopio hade 
det högsta vitsordet 3,4 — hon hade genomgått Kuopio flickskola. 
Men hon höll inte måttet, hon dimitterades från seminariet med det 
svagaste betyget. De tre följande bästa i examen bedömdes alla med 
3,3 — till dem hörde Emma Irene. 

I sitt första brev från Jyväskylä till fadern den 29 juli 1865 be-
rättade Emma Irene: 

Pastor Cygnaeus frågade på finska hvaraf rån jag var, hur jag hette 
m.m. men religionsfrågorna på svenska . . . sedan bad han mig gifva en 
kort skildring af troslifvet och mitt förhållande till Gud och frälsaren, 
samt hvaraf man vet sig vara en syndare, samt om alla veta det. Hvad 
Guds innersta väsen är, hvad tron är, hvad nya födelsen är, om alla äro 
födda på nytt m.fl. jag var en lång stund hos honom, jag tyckte mycket 
om gubben, för öfrigt voro hans frågor sålunda att man icke kunde be-
svara dem utan erfarenhet, nog besvarade jag alla som han gjorde 
mig . . . 
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Den 3 augusti skrev Emma Irene ett nytt långt brev till sin pappa: 

Fyra dagar räckte examen, två för flickorna och två för gossacne. Tis-
dagen den 1 Aug. stod jag för Pontius Pilatus. Magister Bonsdorff exa-
minerte i Arithmetik, Järvinen i religion, Länkelä i finskan och doct. 
Hagfors i sång. Det gick bättre än man kunde förmoda, men så var jag 
icke heller hvarken rädd eller blyg det ringaste, mer än jag är blyg då 
jag talar med Laura, kamraterna mina gret och skrek, icke sof de de om 
nätterna utan spatserade af och an på golf vet, jag deremot sof de från 
qvällen till morgonen helt lugnt, icke var den heller svår den examen 
tyckte jag för min del . 

Direkta uppgifter om flickornas modersmål finns inte, ansökning-
arna till seminariet måste göras på finska. Men av de bifogade re-
kommendationerna kan man dra slutsatsen att de flesta kom från 
svenska hem, de hade svenska namn och talade ofta svenska sinsemel-
lan och därför kunde en insändare i tidningen Otava en gång beskylla 
seminariet för svensksinnad anda. 

Om sin examen berättade Emma Irene vidare: 

Jag trodde jag skulle vara den dåligaste finne, men dåliga voro de 
nästan allesamman, der voro några som svarade lika mycket på svenska 
som finska, men jag svarade allt på finska, fast det icke kunde gå så all-
deles bra . . . Tisdagsaftonen kl. otta kallades vi i klassrummet för att 
höra domen, pastor Cygnaeus räknade opp alla som skulle intagas, och 
sedan särskilt, hvilka som skulle blifva interner, vi blefvo oppräknade i 
den ordning som vi kunde och jag var den tredje och blef intern. 

För dåtida förhållanden var seminariet en storartad anläggning: en 
manlig och en kvinnlig avdelning med var sitt internat, övnings-
skolor, verkstäder, direktorsbostad. De flesta byggnaderna är nu riv-
na, men det kvinnliga seminariet, förr det s.k. Räihän talo, nu döv-
stumsskola, står kvar. De fyra klassrummen i en rad vette mot gatan, 
mot norr, en lång smal mörk gång skilde dem från internatet. Gården 
är nu kal, förr växte där höga björkar. 
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Rummen under flickinternatets första tid var små och anspråks-
lösa. Men Emma Irene var inte bortskämd. Hon bodde med två andra 
seminarister: »Vi hafva ett så trefligt rum ... att pappa icke kan före-
ställa sig något vackrare, alla möbler äro betsade, och der ännu på 
köpet hafva vi ett nytt piano i vårt rum ... så att nog får man spela 
så mycket man orkar ...» 

Föreståndarinnan och de elever som bodde i internatet var som en 
stor familj. Om den stränga Fanny John, seminariets första förestån-
darinna, berättade Emma Irene: »Mamsell John kommer också alltid 
hvar afton och tager godnatt af oss, hon håller så af oss samt kysser 
och klappar oss som en mor.» 

I Jyväskylä seminarium upplevde Emma Irene fyra lyckliga år. Av 
fröjd kunde hon ofta knappast sova om nätterna. Takolander citerar 
henne i sin biografi: 

Jaså, detta var då att gå i skola: att alla dagar få se och lyssna till så 
många utmärkta lärare och lärarinnor och själv få läsa så mycket man 
ville. Knappast var det bättre i himmelen. Livet var dock underbart rikt 
. . . Klockan ringde. En lärare kom in och bugade sig, och så började han 
med rund hand portionera ut idel visdom. Om 45 minuter gick han efter 
en bugning bort igen. Och en ny kom i hans ställe. Nej, det var för-
underligt. 

I slutet av seminarietiden skrev Emma Irene: »Om Pappa skulle 
veta huru underligt lifvet här är ... jag har på två år lefvat mera än 
förr på 18.» 

Hon talade i sina brev till fadern ofta om alla sina utmärkta lärare. 
Hon såg endast det bästa hos dem. Utmärkt, utomordentlig var de 
ord som hon genom hela livet använde då hon karakteriserade sina 
medmänniskor, men alldeles särskilt utomordentliga och utmärkta 
var pastorer, pedagoger, professorer. 
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Till de skickligaste lärarna vid seminariet hörde lektor Ernst Bons-
dorff. » Jag har sett och hört matematikundervisning i många skolor 
och i många olika länder, Sverige, Tyskland, Schweiz o.s.v., men 
jag har aldrig hört en sådan lektion», sade Cygnaeus en gång om. 
Bonsdorff. Till Bonsdorff stod Emma Irene i speciell tacksamhets-
skuld: »Om Pappa ändå visste huru utomordentligt god Lector Bons-
dorff är mot mig. Jag kunde skrifva 10 ark fulla endast om honom.» 

Bonsdorff var ung, kvick och livlig. Det var svårt för honom att 
hålla händerna stilla, han lekte ständigt med penna och kritbitar och 
stoppade dem tankspritt på sig. »Vikkelät ajatukset» (fort, snabba 
tankar) brukade han säga i klassen, men han hade gott tålamod och 
blev aldrig förargad på sina elever, han slätade genast över, »ei ole 
mitään kiirettä, ajatelkaa, ajatelkaa» (ingen brådska, tänk efter, tänk 
efter). 

Ernst Bonsdorff gifte sig med Emma Irenes vän och rumskamrat 
Ida Forssell och nu blev han också Emma Irenes vän. Det var han 
som föreslog att hon skulle läsa vidare och ta studentexamen, en tan-
ke som hon aldrig själv hade vågat uttala. Hon fick tillgång till hans 
bibliotek och han gav henne gratis privatundervisning. Senare blev 
han överlärare vid Finska normallyceum i Helsingfors och fick pro-
fessorstitel. Också där var hon ofta gäst i huset. När han fyllde 90 
år kom hon till Helsingfors och tackade honom för alla de gångna 
åren, men främst för studentexamen som hade gett hennes livs 
rikaste och största glädje. »Sakta kysste jag därpå hans hand.» Så 
slutar hon avsnittet om honom i sina memoarer. 

Psykologi och religion blev Emma Irenes älsklingsämnen, i dem 
undervisade lektor Nestor Järvinen, en av seminariets främsta lärare. 
Han var allvarlig och mycket lugn. Då han tog upp någon svår fråga 
kunde han säga: »Duka tämän tietää paitsi Åström» (Vem vet det 
här utom Åström) eller: »Mitä Åström siitä on miettinyt maailmas-
sa? » (Vad har Åström tänkt om den saken?). 
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Hon tyckte om den stillsamma lättrörda Jaakko Länkelä — hans 
undervisningsämne var modersmålet — tårarna steg honom i ögonen 
då han tolkade Kalevala. Men hon tyckte också om den häftiga Fer-
dinand Canth, Minna Canths man. Hans ämnen var fysik, kemi, zoo-
logi och botanik. Olai Wallin däremot blev aldrig häftig, inte ens 
då han hade skäl till det. Han var klok och saklig, han gjorde henne 
både glad och sorgsen, emedan han under sina historielektioner bru-
kade latinska citat som hon inte förstod. 

Första tiden beredde finskan Emma Irene stora svårigheter. Hon 
svarade på svenska eller talade ett underligt blandspråk. Hennes uttal 
av finskan var typiskt svenskt. Hon sade »mine», »kesi», »kantta», i 
stället för »minä», »käsi», »kantaa». Men hennes framsteg var snab-
ba. Redan andra terminen talade hon finska ganska obehindrat, då 
och då återgav hon i sina brev till fadern en händelse på finska, inte 
alldeles felfritt, men ändå ledigt, de svecismer som förekom där var 
då allmänt brukliga. De svenskfödda lärarna talade inte heller god 
finska; fröken Charlotte Lydecken, seminariets föreståndarinna efter 
Fanny John, sade t.ex. »hampoja» i stället för »hampaita». 

Emma Irene utmärkte sig i de flesta ämnena, hon gav klara och 
koncisa svar. I ensamheten hade hon grubblat på mycket; också när 
lärarna ställde svåra frågor kunde hon besvara dem. 

Varför är ingen människa den andra lik? 
Guds skapelsetanke är så rik, att ingenting behöver upprepas. 

»Minä ihmettelen mistä sinä olet kaikki viisautesi saanut?» (Jag 
undrar varifrån du har fått all din visdom?) sade Cygnaeus en 
gång till henne. Under hela seminarietiden hade hon det högsta vits-
ordet i söndagens textförklaring. 

Den 20 december fick hon sitt första betyg. Hon var bäst i klas-
sen. Fyra var den högsta siffran. Hon hade fyra i religion, historia, 
svensk grammatik, textförklaring, geografi, samt i finska 3,5. »Ser 
du, spådde vi ej sant», sade kamraterna. 
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Så här skildrade Emma Irene en skoldag: 

Kl. 5 stiga vi upp, . . . och dricka vi vårt kaffe neml. ett glas mjölk 
och en sur skorpa, kl. 7 håller pastor Cygnaeus bön, sedan hafva vi tim-
mar till kl. 9, då spisa vi frukost och fr. 10 till 1 timmar, kl. 1 äta vi 
middag, och 3 5 åter timmar, måndag, onsdag och fredag hålla vi på 
till kl. 7, men öfriga dagarna sluta vi kl. 5. 

Frukosten bestod av sill och potatis och en smörklick, mjölk ifall 
det hade blivit något kvar av morgonransonerna, till middagen ser-
verades två rätter, mycket ofta blodplättar. 

I allt blev det åtta lektioner om dagen i klassen. 
Under ledig tid var det städning och annan »dejourering», piano-

spelning och förberedelser — det läxfria seminariet blev en illusion. 
De täta repetitionerna var särskilt betungande. I andra årskursen 
ökades ämnenas antal till 20. Tredje klassens kurs var så svår, ansåg 
Emma Irene, att man knappt hann med vad man borde. Efter kl. 10 
fick flickorna inte vaka, de gjorde det i smyg, men mörka kvällar 
gick föreståndarinnan husesyn och kontrollerade att ljusen var 
släckta. 

Två gånger under sin seminarietid var Emma Irene hemma på 
Åland, somrarna 1866 och 1868. Hon använde ferierna i Jyväskylä 
till att läsa och ordna sina anteckningar. Bristen på läroböcker gjorde 
att lärarna dikterade för eleverna eller också gjorde eleverna egna an-
teckningar, under lektionerna eller efteråt ur minnet. Så uppstod se-
minaristernas »vihkoviisaus» (käftvisdom). Emma Irene med sitt 
ovanligt goda minne kunde nästan ordagrant teckna upp allt vad 
lärarna sade, hon fick därför ständigt hjälpa kamraterna. 

Kommittén som hade granskat det förslag om folkskolorna som 
Cygnaeus gjort upp, riktade rätt skarp kritik mot mångfalden av 
läroämnen i seminariet. Man befarade att lärokursen skulle bli allt-
för betungande. 

Många flickor blev också överansträngda. Redan den första hösten 
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i oktober berättade Emma Irene att de flesta kamrater hade varit 
sjuka, »troligen av för mycken själsansträngning och ovanan att sitta 
stilla, men jag som alltid varit van vid sådant grubbel, på mig har det 
icke verkat». 

Två kamrater hade då redan avgått, de tyckte att arbetet var för 
hårt och när den första terminen var slut, hade fyra avgått, tre av dem 
frivilligt. År 1868, efter den svåra tredje klassen, fanns av de 30 in-
tagna bara 19 kvar. 

»Pastorn brukar säga åt mig: 'nog lär det vara som du säger, att 
du är den tappraste på er klass'», skrev Emma Irene till fadern. 

Men ändå slet hon ut sig, utan att hon märkte det eller ville märka 
det. Sommaren 1867 rosslade det i bröstet, huvudet värkte. Med en 
lustig advokatyr försökte hon föra Cygnaeus och sig själv bakom 
ljuset. 

I ett brev till fadern förklarade hon att hon mådde bra endast då 
hon fick läsa. Som bevis för sitt påstående uppgav hon, att hon under 
terminen aldrig kände några plågor, men att hon under ferierna näs-
tan alltid var illamående. Till Cygnaeus brukade hon säga, att hon 
nog var fullkomligt frisk, endast huvud och bröst var sjuka. Pastorn 
svarade: »Ergo, hör ej hufvud och bröst till min varelse. Ser du, till 
sådana slutsatser kommer man då man läser Afzelii* Logik.» 

Som så många teoretiskt begåvade människor var Emma Irene 
mycket opraktisk, därför misslyckades hon i barnavård och var 
klumpig och tafatt i de fria ämnena. Till en början tydde lärarin-
norna hennes fumlighet som ond vilja och som förakt för praktiskt 
arbete och hon kom i konflikt med dem. Cygnaeus själv var ibland 
ond på henne, emedan hon inte klarade de praktiska uppgifterna. 
»En gås» och »en makalös drummelpelle» kallade han henne. 

I barnkrubban skulle Emma Irene lära sig sköta småbarn. Men 

* Fredrik Georg Afaelius (1812--1896), filosof, stilen i hans verk är hög-
travande och mångordig. 
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hon tyckte det var närgånget att borsta deras tänder och se efter deras 
kläder, hon tröstade sig med sina böcker och en latinsk grammatik. 

»Kära barn, Charlotte Lydecken berättar hiskeliga historier om 
din barnavård», sade Cygnaeus. 

Charlotte Lydecken kunde i barnkrubban bli så ond på Emma 
Irene att hon stampade i golvet: »Det är bara därför att det kostar på 
Emma att lämna böckerna. Det är bara egoism. Ett fem års barn är 
klokare och kunnigare än Emma.» 

Charlotte Lydecken var trettio år föreståndarinna för internatet 
med dess 45 elever och för barnkrubban, dessutom undervisade hon 
i geografi, anatomi, fysiologi, handarbete och musikens grunder. Hon 
var kvick och temperamentsfull, liten, rund och nätt, ett nystan som 
oavbrutet snurrade runt överallt, i skolan och i internatet, från mor-
gon till kväll, alltid med sin stora väska, »pripatuslaukku», som var 
fullproppad med »pripatusta», grälor. Men ändå var hon som en sol, 
alltid god och vänlig, säger Emma Irene. 

normalskolans internat där flickorna var 12-15 år, gick det 
ännu sämre för Emma Irene än i barnkrubban. Det var ett främ-
mande område för henne och hon kände sig osäker och förlägen. Det 
var svårt för henne att få personlig kontakt med flickorna. En gång 
då hon märkte att en av dem hade ohyra, stoppade hon efter fåfänga 
utrotningsförsök flickans och sina egna kläder i kakelugnen och höll 
på att osa ihjäl både sig och barnen och bränna upp hela seminariet. 

Emedan hon var så fumlig i barnkrubban och internatet måste 
hon arbeta sjutton veckor där, de andra bara åtta. 

»Och en sexa fick jag sen för bestyret», sade Emma Irene. (Högsta 
siffran var tolv). 

Också gymnastiken var en stötesten. Emma Irene var oskicklig 
och »så tog jag ibland tvärtom, alldeles som Sven Dufva». Hon hade 
aldrig sett gymnastik innan hon kom till Jyväskylä, hon gjorde en 
liten skiss av en gymnastiklektion i ett av sina första brev till fadern. 
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Jag skulle icke önska annat än att Laura såge då vi gymnastisera, nog 
skulle hon få skratta sig mätt, vi äro alla klädda i byxor och små korta 
kjolar, sedan ställa vi oss i rad liksom soldater, ibland skola vi lägga 
händerna i sidan, än sträcka dem åt sidan, vända och svänga oss både åt 
höger och venster allt efter som lärarinnan kommenderar. 

Men i grunden var lärarinnorna välvilligt stämda mot henne. Då 
hon var för fattig och för opraktisk att själv sköta om sina kläder 
hjälpte fröken Lydecken henne. Fröken Lydecken gav och lånade åt 
de fattiga flickorna allt vad hon hade, man berättade att hon gick 
från seminariet lika tomhänt som hon kom. Till fadern skrev Emma 
Irene att hon länge gått på bara strumpan, men att fröken Lydecken 
befallt henne att låta göra nya kängor och själv i hemlighet hos sam-
ma skomakare beställt överskor och dessutom skänkt henne två par 
tygkängor. »Jag är rädd att jag ej lefver så länge att jag hinner nöta 
ut dem», skämtade Emma Irene. 

Småningom blev fröken Lydecken en verklig vän till Emma Irene, 
som ofta besökte henne, ibland samtalade de till långt in på natten, 
ingendera märkte huru sent det blev. 1 sina brev till fadern berättar 
Emma Irene huru flere av lärarna bjöd henne hem till sig för att 
»filosofera och diskutera», de lånade henne böcker, också de lärarin-
nor som först hade ogillat henne, de gav henne privatlektioner i äm-
nen som inte hörde till kursen. 

»De andra hade gått i skola förut och läst så mycket», skrev Emma 
Irene i sina memoarer. »Men jag var som torr jord, så törstig efter 
vetande.» Hon bar hem till sitt rum tjocka böcker, i teologi, filo-
sofi, etik, psykologi. » Jag älskar alla böcker», sade hon. Hon läste 
algebra, tyska, engelska. »Snart blir du sjelf en bok», skrev fadern 
till henne. 

Av latinet var hon formligen besatt. Alltsedan hon som barn en 
gång på vinden hade hittat Strelings Grammatica Latina* hide hon 

* Den första på svenska författade latinska grammatiken (1754). 
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längtat efter att få lära sig det språket. Hon släppte inte tanken. Hon 
hade stort tålamod och kunde vänta. Hon snappade upp varje latinskt 
ord hon hörde, hon satte ihop ett latinskt lexikon med ord och sen-
tenser. Av lärarna var det inte bara Wallin som då och då strödde in 
något latinskt citat i sin undervisning, också Bonsdorff, Länkelä och 
Järvinen gjorde det. Hon njöt av att lära sig blommornas namn på, 
latin. Hon bad fadern översätta till latin sentenser sådana som »Spå-
ren avskräcka» eller »Lättjan är alla lasters moder», hon bad honom 
kritisera hennes översättningsförsök. 

»Det var ändå skada att Pappa inte lät mig läsa latin, fastän jag 
så gärna ville», skrev hon en gång. 

Småningom blev hennes böner om att få läsa latin dristigare. »Om 
jag kommer hem i sommar, köper jag Brunå.s grammatica latina och 
sedan börja vi läsa, icke sandt?» Hon lånade ett latinskt lexikon av 
lektor Länkelä, och pastor Cygnaeus som ständigt grälat på hennes 
»välsignade mani» med latinet, skänkte henne det sista året hon fira-
de jul i hans hem i Jyväskylä Geitlins Praktisk handledning till sats-
lärans kännedom. 

Så hade hennes »carissirne Pater Jyväskylensis» dock slutligen gett 
sitt bifall till att hon skulle få läsa latin, skrev hon i ett brev hem. 

»Nominativus absolutus» kallade kamraterna henne. För normal-
människan verkade Emma Irenes kunskapstörst och frågvishet som 
rena galenskapen. Hon sög till sig vetande. 

Emma Irene berättade ofta om huru lärarna och kamraterna skäm-
tade med henne: 

Nästan hvarje afton då jag kom in i mitt rum var min säng bäddad af 
idel böcker, alla dynor och madrasser gömma de bort samt stoppa dyn-
varet äfven fullt af böcker. En afton hade de dragit min säng framför 
dörren, uppå den stod 7 å 8 ljus, samt en stol med en käpp å byars ända 
ett pappersark var fästadt. Emellan ljusen hade de radat alla mina böc-
ker. Logiken låg till främst uppslagen, på stolkarmen fanns en pappers-
lapp: 
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Jag Gustaf Lönnbecks Logik, 
Med alla mina vänner på -ik, 
Äro nu stadda på kik, 
För att helsa dig, Emma, på visdom så rik, 
Med en lärdomens fladdrande flik, 
Närmast mig äro onkel Pedagogik 
Här dig till möte. Tag dock ej för en pik, 
Att äfven andra som ändas på -ik, 
Dagen till heder, krupit ur din butik 
Eftertruppen utgöres af bror Dogmatik 
Kusinerne: Fysik, Arithmetik och Botanik 
Wännerna: Ethik, Stoik, Statestik. 
Och sist och slutligen magister Filosof ik 

Emma Irene var under hela seminarietiden den bästa i sin klass, 
den 10 juni 1869 dimitterades hon som den främsta bland de kvinn-
liga seminaristerna. I medeltal hade hon 11, högsta medeltalet var 
12. Också i praktisk lärarförmåga hade hon det högsta vitsordet i 
klassen 9,8. 

Emma Irene var nu den första folkskollärarinnan från Åland och 
föräldrarna var glada och stolta. Efter dimissionen från seminariet 
sökte och fick alla hennes kamrater tjänst, utom hon. Hennes studie-
håg och vetgirighet var långtifrån tillfredsställda. I samma brev som 
hon skrev till fadern om sin framgång och berättade om huru lycklig 
och tacksam hon kände sig över att ha fått veta så mycket mer än 
hon visste då hon kom till Jyväskylä, utbrast hon plötsligt: » Jag plå-
gas så omenskligt ännu allt fortfarande öfver att jag vet så litet.» 
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»Uno Cygnaeus, älskade lärare, välgörare och vän, ... Vad hade det 
blivit av Emme Irene utan Dig och det Cygnaeuska hemmet?» —
Så sammanfattade Emma Irene sitt tack till Uno Cygnaeus i sina 
memoarer. 

Då Emma Irene steg i land i Jyväskylä den 27 juli 1865, stod Uno 
Cygnaeus på stranden och välkomnade, en högrest, respektingivande 
herre, så rak att hans hållning verkade tillbakaböjd. Då såg hon och 
hörde honom första gången. Den dagen kallade hon den första Cyg-
naeusdagen. 

Den sista Cygnaeusdagen blev den 1 januari 1888, då Emma Irene 
besökte Cygnaeus för att önska honom gott nytt år. 

»Det säger jag dig, kära barn, glöm aldrig din gamla farbror och 
farbroderliga vän ...» 

Det blev hans avskedsord till henne. Följande dag drabbades han 
av hjärtslag. Emma Irene kände det som om hon andra gången hade 
förlorat sin far. 

I ett brev till en kamrat säger hon: » Jag har nu en stor, stor 
sorg. Min egen, kära farbror C., min ädla vän och far, finns ej mer 
bland de levandes tal ... Jag orkar och vill ej skrifva ...» 

Ingen utövade ett så stort inflytande på henne som Uno Cygnaeus. 
Med sin starka vilja försökte han gestalta hennes öde, han formade i 
mycket hennes livsåskådning, många av hans tankar i pedagogiska, 
etiska och sociala frågor gjorde hon till sina. 

första klassen var Uno Cygnaeus Emma Irenes religionslärare, 
också i religiöst avseende gjorde han djupt intryck på henne. Cygna-
eus var frisinnad och hyste hela sitt liv motvilja mot all trångbröstad 
ortodoxi, han förde inte ständigt Guds ord på sina läppar, men hans 
religiositet genomträngde hela hans personlighet. Själv sade han en 
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gång: »Denna Kristi kunskap är det sedliga lifvets grund, den består 
ej i ord, utan i kraft.» Ett år innan han dog, när han kände att hans 
hälsa var bruten, skrev han till Emma Irene, att han önskade dem 
som skulle arbeta för folkskolans heliga sak samma hängivenhet och 
kärlek som han hade känt för de djupa leden, för alla dem Frälsaren 
menade med de minsta av sina bröder. 

Cygnaeus undervisade främst i pedagogik, men i första klassen 
också i historia. Det var ett av hans älsklingsämnen. Han hade rest 
mycket, därför var hans timmar så intressanta. Fem år hade han va-
rit präst för de svenskar, finnar och tyskar som tjänstgjorde i Sitka, 
en av det rysk-amerikanska handelskompaniets kolonier i nordvästra 
Amerika, tio år var han inspektor, föreståndare och religionslärare 
vid finska kyrkoskolan i St Petersburg. Han hade gjort talrika stu-
dieresor i Schweiz, Tyskland, Holland. Han var en märkesman under 
det nationella uppvaknandets tid i Finland, han var fylld av hän-
givenhet för fosterlandet, av tro på dess framtid. 

Emma Irene liksom de flesta seminarister såg i Cygnaeus semi-
nariets själ, han blev nästan deras »epäjumala» (avgud). Till fadern 
skrev hon: 

• • det har alltid utgjort min högsta glädje, tanken att hafva en mera. 
gammal erfaren lärare, dertill ännu mycket lärd och fint bildad samt gud-
fruktig, derföre önskade jag också att Farfar skulle hafva lefvat längre. 
Denna mitt hela lifs dröm . . . tror jag mig hafva funnit förverkligad i 
Pastor Cygnaeus, hvilken jag aldrig skall glömma så länge hjertat ännu 
klappar i mig. . . . Dessutom är han också Prest och jag har, som Pappa 
kanske vet, en synnerlig förkärlek för alla prester . . 

Ville Wallgrens byst av Uno Cygnaeus visar ett allvarligt, kärvt 
ansikte, en skarp blick under bistert hopdragna ögonbryn, en hårt 
sammanbiten mun, nedre läppen skjuter envist fram. Det är en 
man med fast vilja och förmåga att driva igenom den. I univer-
sitetets museum i Jyväskylä har man iordningställt Uno Cygnaeus' 
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arbetsrum. Det nötta skrivbordet med skrivmappen och glasögon-
fodralet inom räckhåll, bokhyllan tätt intill väntar liksom på att 
det avbrutna arbetet skall fortsätta. Vid skrivbordet står också den 
stol »der så många suttit och fått och emottagit kärleksfulla råd, 
bannor och hjelp i nöden»; såsom hans hustru Axianne skrev till 
Emma Irene kort efter hans död. 

Ty denne stränge man var som en far för sina elever. Direktors-
bostaden i hörnet av nuvarande Cygnaeuksenkatu—Vapaudenkatu, 
nu internat för dövstumsskolans elever, var rymlig, med sju rum, 
höga i tak, och en stor veranda. Varje söndag eftermiddag höll 
Cygnaeus bibelförklaring, varje måndag hade han mottagning med 
te, man samtalade, sjöng, lekte, sällskapsspel fanns på borden, fly-
geln stod öppen. Eleverna satt i grupper, flickorna med handarbe-
ten. Cygnaeus' hustru Axianne var en älskvärd värdinna, glad och 
hjärtlig, alltid verksam. Hon bakade själv de bullar och kringlor som 
bjöds till teet, ibland serverades en enkel, men riklig kvällsvard, hon 
stod i ett litet kök och tillredde maten för 30 till 40 personer. I 
ett brev från 1904 till Emma Irene skrev Ida Hannikainen efter 
ett besök hos Axianne på hennes 87:e födelsedag: »Om jag i dessa 
fattiga rader kunde smyga in åtminstone ett litet grand av den 
älsklighet och värme som omger henne, eller ännu bättre, som hon 
utstrålar mot oss alla.» 

Emma Irene blev genast Cygnaeus' bästa elev, i hans ämnen hade 
hon alltid det högsta vitsordet 12. År 1866, ungefär ett år efter det 
hon hade kommit till Jyväskylä, förlorade hennes far arvsprocessen 
och blev så gott som ruinerad och Emma Irene trodde att hon 
skulle bli tvungen att avbryta studierna. Då ingrep Cygnaeus. Hon 
blev frielev. »Skriv till din far», sade han, »att du är mitt barn och 
jag din far. Vad du behöver här, det får du av mig. Nej, icke av 
mig, utan ovanifrån, och om de goda gåvorna kommer genom din 
far eller genom mig, gör intet till saken.» 
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Sedan dess var det cygnaeuska hemmet ett hem också för Emma 
Irene. Tante Axianne var hennes moderliga vän, Cygnaeus kallade 
hon Farbror eller Pappa eller Farsgubben eller Carissime, optime 
Pater när hon var på tumanhand med honom, och då hon dimitte-
rades bad han henne för alltid lägga bort det officiella Pastor eller 
Öfverinspektor. »Var det inte en stor ilo» (glädje), skrev Emma 
Irene hem. 

För Emma Irene fanns alltid en liten vrå i direktorshemmet i 
Jyväskylä, likaså i Helsingfors, dit Cygnaeus flyttade över år 1869 
och på Niku i Sammatti, Cygnaeus' sommarställe från och med 
år 1876. Då Cygnaeus var bortrest bodde hon i hans eget rum, 
»der Du befinner Dig i en lärd Atmosfer af en mängd gamla dam-
miga luntor och således i din rätta lifsluft». Vid middagsbordet 
fanns alltid ett kuvert åt henne, »jag skall lägga före åt dig dubbla 
portioner för att få Dig mindre skelett artad». Tjugunio jular fira-
de hon i det cygnaeuska hemmet, vanligtvis ute på Niku, tjuguen 
jular medan Cygnaeus levde. Det var inte jul, om inte Emma Irene 
var där. »I anledning av din inhiberade resa hit ser man här en 
mängd långa näsor som hänga nedåt.» 

Som en myndig far ville han också ingripa i hennes liv. Han 
tyckte att han hade ett utmärkt material i sina händer, en mjuk 
lera som han kunde forma som han ville. 

Hon var en tafatt och blyg liten stackare. Då hon anmälde sig 
för Cygnaeus var hans första fråga: 

Vad har nu Åström hittills sysselsatt sig med? 
Emma Irene hade aldrig hört att en flicka tilltalades med efter- 

namn. 
Med lantmäteri, svarade hon. 

Hon var barnsligt lydig och ödmjuk, men oböjlig i det som för 
henne var inre nödvändighet. Det fanns redan nu en hård kärna i 
henne. 
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Från första stund fanns konfliktämnet mellan dem båda: kun- 
skaperna som medel och kunskaperna för deras egen skull. 

Cygnaeus ville veta, varför hon hade kommit till seminariet. 
För att få kunskaper. 
Men med vetandet skall man göra någonting. Vill Ni sedan 

bli lärarinna? 
Ja, det vill jag, om jag kan och duger till det. Men mitt hu-

vudmotiv är ändå att få veta någonting. 
Cygnaeus bemödade sig om att vid inträdesförhöret välja in de 

allra bästa eleverna och de som fick förmånen att utbilda sig vid 
seminariet var också enligt hans åsikt förpliktade att arbeta för 
folkskolan och folkbildningen. Det var en skuld som skulle avbe-
talas. Men just emedan Emma Irene fått större gåvor än andra, an-
såg han att hon också hade större skyldighet att avbetala sin skuld 
till det finska folket, som hade bekostat hennes utbildning. 

Cygnaeus förstod inte Emma Irenes vetgirighet för dess egen 
skull, på sätt och vis ogillade han den. I ett brev till hennes far 
år 1867 ger han sin uppfattning om henne. 

. . . farligast är att det kära barnet är bra oförsigtigt och envist, 
för man har alla händer med henne föratt få henne till en förnuftig 
lefnadsordning. Hennes alldeles okufveliga vettgirighet ger henne ingen 
ro, utan drifver henne att storma på sin klena helsa och sålunda förslösa 
de rika gåfvor Herren gifvit henne. Det är visst skönt att se menniskor, 
hviika med ett högt mål för ögonen, rastlöst sträfva dit utan att mäta 
sina krafter, men för ungdomen passar detta rastlösa sträfvande icke 
alls minst för den unga qvinnan. Hon måste hushålla med sitt pund, 
med sina krafter, annars blir hon renons i förtid. Jag har dessutom 
nödgats banna Emma för det hon gerna egnar sin tid åt teoritiserande 
— i öfverens stämmelse med national lynnet — och spekulerande öfver 
saker, som icke hafva praktiskt gagn. En qvinna bör lära mycket — så 
mycket som möjligt —, hennes bildning bör framförallt vara mång- 
sidig, allsidig , men hon får aldrig glömma, att hon skall lära sig 
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föratt lära andra; att hon bör samla föratt utdela — rikta sig föratt 
rikta andra. Alla torna spekulationer, allt blott abstrakt vetande hör ej till 
qvinnans bildning . . . De äro qvintesensen af mina bannor åt Emma, 
som beskedligt håller dem till godo, ty hon är ett älskligt barn, som utgör 
sina föräldrars både ära och glädje. Måtte Herren styrka och uppehålla 
det kära barnet för alla hennes egna och vänner, till prydnad för se- 
minarium och  efter hvad jag hoppas  till mycken välsignelse för 
folkskolan i vårt land. 

Varje gång Emma Irenes vetgirighet drev henne vidare, kom hon 
i konflikt med Cygnaeus. 

Då lektor Bonsdorff uppmanade henne att bli student, blev Cyg-
naeus uppbragt och slog sin näve i soffkarmen. 

Ja, nu har du och en ung magister kokat ihop en soppa, som 
heter studentexamen. Det är en olycka. Det är opraktiskt och 
oklokt. Du är ju medellös och har klen hälsa. 

Studentexamen lär ha rykt redan, sade lektor Bonsdorff då 
Emma Irene följande dag kom till honom. 

Nej, den har icke rykt, svarade hon. 
Från det ögonblick hon själv hade klart för sig vilken väg hon 

skulle gå, gick hon sömngångaraktigt säker och fullkomligt orädd, 
fastän hon visste att många hinder skulle möta. Till fadern skrev 
hon: » Jag hvarken kan, vill eller bör qväfva min läslust.» 

Redan ett år efter det hon avlagt studentexamen, hände det på 
nytt att Cygnaeus' och hennes vilja skar sig. Ekenäs seminarium 
hade grundats år 1871, tre år senare behövdes där en biträdande lä-
rarinna i historia, svenska och finska. Cygnaeus föreslog Emma Irene 
till tjänsten. Nu ansåg han att hon hade ett gott tillfälle att av-
betala sin skuld. Den här gången genomdrev han sin vilja fastän. 
Emma Irene »grät, grät så förfärligt, så grymt». De två åren i Eke-
näs nötte hårt på hennes hälsa, emedan hon så lidelsefullt längtade 
tillbaka till universitetet. 
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Då Emma Irene återupptog sina studier för kandidatexamen, hade 
Cygnaeus en färdigt utarbetad plan för henne. Hon skulle bli 
lektor vid Ekenäs seminarium, där skulle hon tjäna den stora iden, 
folkbildningen. Hon hade två års tjänstledighet, han hoppades att 
hon på denna korta tid skulle bli filosofie kandidat och hinna av-
lägga pedagogie-examen, fastän hon hade dålig ekonomi och samti-
digt med studierna måste åtaga sig privatlektioner och skolarbete. 

Emma Irene överansträngde sig och blev svårt sjuk. Nu var 
Cygnaeus djupt ångerfull, och han försäkrade att han aldrig mera 
skulle blanda sig i hennes studier. 

Men då lektorstjänsten i historia, svenska och finska vid Ekenäs 
seminarium genom doktor A. L. Sundholms avgång år 1885 åter 
blev ledig, ingrep Cygnaeus för sista gången för att genomdriva sina 
planer och önskningar. Nu var det fråga om »den splitternya iden 
att en qvinna skulle bli Lektor och erhålla full Lektors lön». I brev 
på brev försökte han inverka på henne: 

Här gäller icke endast din egen fördel utan Seminariets i Ekenäs 
framtid. Du vet att jag svärmat för den åsigt att qvinnor borde vara lä-
rarinnor och föreståndarinnor i alla flickskolor om dessa skola uppfylla 
sitt ändamål att vara uppfostrings anstalter . . . Det vore närapå min 
sista triumf om jag kunde få Dig till Lektor vid ett qvinligt Seminarium 
med full lön. 

Cygnaeus var redan gammal och skröplig, men han gjorde allt för 
att jämna vägen för Emma Irene. Hon vistades då i Sverige, han bad 
om fullmakt in blanco och lovade sköta om hennes anhållan om dis-
pens från sitt kön. Han intresserade sig för hennes praktiska prov, 
föreslog ämnen, i svenska t.ex. grammatik. »I behandling af ett så-
dant emne skulle Du exellera.» Han gav också råd huru hon skulle 
bära sig åt vid pedagogie-examen. Den skulle hon ta som en bagatell, 
expediera den som ett intressant samtal med docenten Böök och så 
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skulle saken vara avgjord. Hon skulle driva honom på djupet, hon 
skulle inge honom respekt för sina filosofiska studier, han hade en 
panisk förskräckelse för filosofi, i synnerhet för psykologi och meto-
dik, »det är ej skryt, om man söker inleda en examinator i den sver, 
hvari man sjelf önskar röra sig». 

Den 13 maj 1886 postade Cygnaeus ett kort meddelande till 
»Filos. Magistern utnämnde Lektorn Fröken Emma Irene Åström»: 

Kära Emma. I dag kl. 1 eft.m. utnämndes Du utan vidare öfverlägg-
ning till tjensten. Victoria, victoria, icke blott för Dig utan en seger för 
hela qvinnokönet, en fröjd som delas af tusen sinom tusende . . . 

Ju äldre Cygnaeus och Emma Irene blev desto mer djupnade för-
hållandet mellan dem, det gamla förargelseämnet försvann. 

Cygnaeus var en känslomänniska, en obetydlig motgång kunde 
göra honom nedstämd och grubblande för långa tider, det ringaste 
motstånd uppfattade han som en personlig förolämpning. Han var 
misstänksam av naturen och trodde lätt att man ringaktade honom. 
»En lättsnäst natur» kallade kusinen Fredrik Cygnaeus honom. 

Alla konflikter, alla sorger och bekymmer anförtrodde han oförbe-
hållsamt Emma Irene. Han lät henne också få inblick i sina hem-
förhållanden. De var inte lyckliga. Han hade för mycket arbete för 
att hinna syssla med sina barn, han vann aldrig deras förtroende och 
sörjde bittert däröver. De sista åren satt han ganska orörlig och en-
sam på sitt rum. 

Till Emma Irene skrev han: »Huru nödvändig din närvaro vore, 
kan Du ej fatta, Du skulle här hafva en mission hvilken jag hoppas 
Du skulle lyckas utföra. Ja, kan Du ej utföra den så blir den ogjord.» 

Han beklagade sig över att hennes brev var så rapsodiska, han 
blev inte klok på dem, han kunde inte begripa att en »Höglärd Fil. 
Mag.» behövde veckor för att få ihop några glest skrivna brevsidor. 

Han tyckte att han aldrig fick tala ut med henne: » Jag har väntat 
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Uno Cygnaeus, grundaren av folkskolan i 
Finland, den första direktorn vid Jyväs-
kylä seminarium, Emma Irenes bästa vän 
och välgörare, hennes andra far. Porträtt- 

skulptur av Ville Wallgren 

F. J. Petersen, Emma Irenes lärare i latin 
och romersk litteratur vid universitetet i 
Helsingfors. Porträttskulptur av Ville 

Wallgren 

Axianne Cygnaeus som nittio-
åring. Uno Cygnaeus hustru och 
Emma Irenes moderliga vän. 

Foto 1907 

Charlotte Lydecken, i trettio år 
föreståndarinna för internatet 
och barnkrubban vid Jyväskylä 
seminarium. Porträtt i olja av 

Maria Wiik 



Maria Tschetschulin, Finlands första Ernst Bonsdorff, som uppmuntrade 
kvinnliga student. NM Emma Irene att ta studentexamen. NM 

»Framtidsbild för 1907» 
Skämtteckning av Alexandra Gripenberg, från tiden för Emma Irene Aströms 
kandidatexamen, med följande text: »Söta Emma, vill du smaka litet på buljongen 
här, om den är väl saltad? Jag skulle sedan vara alldeles färdig att gå med dig 
på föreläsningen.» — »Omöjligt, bäste Claudius. Jag hinner ej komma, förrän. 
lilla Sappho kan sin katekesläxa och de andra barnen sina latinska ord. Men se-
dan är jag färdig. Du har väl kommit ihåg att ge ut allt till middagen ?» — 
Sappho Minerva är barnet i vaggan. Bakom pappa Claudius står lille Vergilius 
med en bok i handen. De två sittande barnen äro flickorna Poppea Petersenia och 

Emma Granfeltina (givetvis efter professor Petersen och Granfelt). 
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Dig i många, långa timmar i dagatal ... ofta tittat efter Magistern, 
men förgäfves ... Kom nu snart min egen Emma till din gamla en-
samma farbror.» 

Han hade så mycket att resonera med henne om, framför allt ville 
han till henne överlämna sin litterära kvarlåtenskap, så att den skulle 
gagna fosterlandet. Emma Irenes vän, skolrådet Hjalmar Basilier, 
skulle hjälpa henne. 

Emma Irene kom dock aldrig att förverkliga hans önskan, men på 
våren efter hans död ordnade hon hans stora brevsamling. 

Från Cygnaeus finns 113 brev till Emma Irene i behåll, ur dem 
alla framgår huru starkt fäst han var vid henne. Men de sista årens 
brev vittnar i sin otåliga längtan efter henne och sin varma känsla 
för henne inte bara om tillgivenhet och vänskap, ur dem talar kär-
lek. Han håller oändligt mycket av henne, ingen annan har förstått 
honom som hon: »Du är dock den första, såsom Du nog själv vet.» 

Sina brev till Uno Cygnaeus brände Emma Irene själv upp — en-
dast sex brev har hon glömt eller inte velat förstöra. I dem tackar 
hon honom: 

»Farbror är min bäste vän och störste välgörare.» 

3. 

Den 4 juni 1870 berättade tidningen Kansan lehti i Jyväskylä att en 
ung flicka Maria Tschetschulin nyligen hade blivit student, den första 
kvinnliga studenten i Finland. De manliga studenterna hade hälsat 
henne med sång och hurrarop. Tidningen tillfogade att en fröken 
Åström som hade genomgått Jyväskylä seminarium ämnade avlägga 
studentexamen inom ett år. Hon hade även läst gamla språk. 

Redaktören hade hört talas om Emma Irenes djärva planer och 
förhoppningar och fastställde dem nu närapå som ett faktum. 
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»Vad Emma än blir, student blir hon inte», sade den vredgade 
Cygnaeus då han första gången hörde om hennes planer. »Lika gärna 
kunde man tänka sig att hon toge ned stjärnorna från himlen.» 

Möjligheterna för en kvinna att på den tiden bli student och få 
studera i Finland var mycket små. I mitten av 1800-talet började 
kvinnornas stora och målmedvetna frigörelsekamp ute i världen; 
kvinnorna fordrade högre utbildning, de krävde tillträde till univer-
siteten, de ville ha vidgade arbetsområden och ville vara med i sam-
hällslivet och kulturarbetet. De kände sig solidariska och slöt sig sam-
man i förbund. I U.S.A. hade kvinnorna redan på 1840-talet fått stu-
dera vid olika colleges, i Europa var Schweiz föregångslandet. Tack 
vare den första stora reformperioden för kvinnan i Sverige i mitten 
av 1800-talet och Fredrika Bremers banbrytande arbete hade kvin-
norna i Sverige fått rätt att avlägga studentexamen år 1870, Dan-
mark och Norge följde snart efter. De nya ideerna nådde Finland 
på 70-talet. Men här mötte de skarpt motstånd. 

»Här har jag en artikel till Valvoja i den förbaskade kvinnofrågan. 
Jag har givit de sakramentskade marorna så, att de nog håller käf-
ten», yttrade t.ex. en gång redaktör Agathon Meurman, en av de 
hätskaste motståndarna. Han ansåg att de kvinnor som inte gifte sig, 
bröt mot sin medborgerliga skyldighet och sin moraliska plikt. Kvin-
nan skulle inte studera. Hon dugde inte till att läsa mycket och tänka 

mycket. 
Det fanns dock också många som erkände det befogade i kraven 

på större rättigheter för kvinnan. Då kvinnofrågan diskuterades un-
der professor Reins föreläsningar i universitetet, fylldes auditoriet med 
kvinnliga åhörare, de var så många att studenterna knappt fick plats. 
Rein resonerade helt objektivt och fördomsfritt. Kvinnan var män-
niska liksom mannen och hade således samma människorättigheter, 
alltså hade hon frihet att själv välja sitt arbete. Lagstiftningen hade 
hittills varit orättvis och gynnat mannen på kvinnans bekostnad. 
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I Valvoja slutade Rein en artikel med orden: »Mannens företrädes-
rättigheter till erhållande av alla vinstgivande ämbeten är uteslu-
tande ett monopol, därtill ännu ett monopol, som grundar sig på 
osäkra, godtyckliga antaganden. Men dylika monopol stå helt och 
hållet i strid med ett modernt samhälles grundprinciper.» 

År 1883 grundades Finsk kvinnoförening och till dess första ord-
förande valdes Betty Löfgren, född Avellan, Emma 'renes vän, gift 
med Viktor Löfgren, redaktör för tidningen Uusi Suometar. Hon blev 
senare en av de främsta kvinnosakskvinnorna i vårt land, hon »argade 
sig» ibland så över kvinnornas passivitet, att hon hade lust »att för-
göra hela slägtet». 

Även i tidningspressen började kvinnorna yttra sig. Signaturen 
A-Y-a — den stridbara Adelaide Ehrnrooth — krävde med skärpa en,  
annan uppfostran för kvinnorna. 

Cygnaeus ställde kvinnan högt. Han blev entusiastisk då han tala-
de om sina egna planer och förhoppningar om vad den finska qvin-
nan kunde prestera, blott hon fick bildning. Till Emma Irene skrev 
han i ett brev: »Då redan en så knapphändig bearbetning som Semi-
narii harfven, kan frambringa sådana herrliga frukter som Du, kära 
Emma, ... hvad skall icke en fullständigare, men på samma grund 
baserad kultur kunna frambringa — ... som Du vet är det af qvinnan 
och genom henne jag väntar mensklighetens pånyttfödelse ...» 

Han bekämpade den gamla inställningen till kvinnobildningen, 
men han fruktade att kvinnoemancipationen skulle kräva fullständig 
likställighet med mannen: »Att genom samskolor och qvinnolyceer 
med alla de olater, som vidlåda gosskolor uppfostra de uppvexande 
qvinliga generationerna till så karlavulna som möjligt för att så 
många som möjligt måtte bli studenter, Magistrar, Doktorer, Pro-
fessorer etz låter visst bussigt, men åstadkommer en revolution i 
Guds verldsordning, som medför de bittraste följder.» 

Då Emma Irene började läsa för studentexamen skrev han: 
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Du ser att jag din gamle . . . farbror icke vill inskränka omfånget 
af dina studier, jag vill blott att du icke skall studera egoistiskt icke blott 
för att . . . tillfredsställa vettgirigheten, ty all girighet är sjelfviskhet — 
ännu mindre för en examen . . . utan du skall göra kunskaperna till 
medel, icke ändamål. Du skall samla dig andliga skatter för att där-
med befrämja Guds rikes förkofran, fosterlandets fromma och uppfylla 
din egen högsta jordiska bestämmelse att vara det uppvexande slegtets 
uppfostrarinna. 

Hela det sista läsåret grubblade Emma Irene över vad hon skulle 
göra efter dimissionen från seminariet. Hon fick grundligt erfara 
huru kompakt motståndet var mot högre kvinnobildning och huru 
inbitna fördomarna. Särskilt kvinnorna, bland dem hennes seminarie-
kamrater, ogillade henne och avrådde henne från att studera. 

Emma Irenes klasskamrat och sidokamrat Hanna Lucander, som 
hela sitt liv med verklig hängivelse skulle arbeta för folkskolan, såg 
på Emma Irene som på en avfälling: 

Först och främst trodde jag Du ville tj ena folkskolan, då jag så 
mången gång sett och hört Dig lifvad af tanken på att på detta sätt 
få offra Dina krafter för andra, derföre tyckte jag i våras illa vara att 
Du antog plats vid fruntimmers-skolan. Denna tjenst tog Du, för att läsa 
sjelf derjemte. Detta var ett steg bort från det första målet. Nu vill Du 
taga ett steg till, för att allt ännu samla Dig sjelf skatter. Pröfva sjelf, 
om Du vill det, för att dermed tjena andra, eller endast för att höja 
Dig sjelf. Skulle detta påtänkta företag lyckas Dig, kunde Du väl 
också sedan orka med det pund Herren Dig gifvit, men Du är sjuklig och 
medellös, skulle ej kunna läsa utan att lägga Dig i större skuld. Kunde 
hända, att Du sedan icke orkade tjena och med hvad sedan betala skulder, 
hvilka äro pinsamma att kännas vid? . . . Ännu måste jag tillägga, att om 
Du . . . hade Din ensamma skola, der Du rätt kunde känna att barnen 
äro Dina, pligten och ansvaret ensamt Ditt, der skulle också kärleken 
till barnen bundit Dig mäktigare, än att Du vill lemna dem . . . styre 
Herren Din väg och Ditt sinne. 
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Andra var kristligt-moraliskt indignerade. Emma Irene vandrade 
på en farlig väg, som ledde till kroppslig och moralisk ruin. 

»Måtte Herren bevara Dig, Emma, för alla villfarelser, nu sedan 
... jag haft mera tid till eftertanke, så har jag först rätt insett ... alla 
svåra frestelser Du har att öfvervinna genom Ditt kunskapsbegär, 
lemna blott inte den enkla, ödmjuka tron på vår Frälsare», varnade 
Gusti af Enehielm, föreståndarinnan för flickskolan i Jyväskylä. 

Man betvivlade kvinnornas förmåga och uthållighet i vetenskap-
ligt och intellektuellt arbete. »Ingen qvinna kan skapa någonting 
nytt ... utan de kunna endast det som männerna uttänkt färdigt», 
sade fru Leinberg, hustru till seminariedirektorn Leinberg, som så 
högt hade uppskattat Emma Irenes begåvning. 

Ekonomin var ett svårt problem. Lektor Järvinen avrådde: »Ni vet 
icke, hvad det vill säga, att studera i Hfors, då man har två toma 
händer», och Emma Irene själv suckade: »blott jag egde tillräckligt 
markkoja». 

Man gav henne också stickord och bemötte henne nästan med 
förakt. »Vore det inte bra, om Ni skulle bli folkskollärarinna och äta 
vid eget bord i stället för att ha fötterna under andras och vara 
andras nådehjon?» berättar Emma Irene i sina memoarer att man 
sade till henne, och man förutspådde: »Parnassens toppar skall Ni 
aldrig hinna. Och aldrig skall Ert namn skrivas in i universitetets 
matrikel. Och om det händer, blir Ni föraktad av professorerna och 
studenterna skall stampa ut Er, då Ni kommer till föreläsningarna.» 

»Det är möjligt, men jag försöker i alla fall», sade Emma Irene. 
För fadern hade Emma Irene redan på hösten 1869 öppet berättat 

om sina framtidsplaner. »Hvad säger Pappa?» och hon gladde sig att 
han inte direkt nekade henne att ta studentexamen. »Hvad dina Stu-
dent griller beträffar, så kan du göra och låta huru du behagar ... 
Jag befarar allenast att du ej slutar förr, än vi får söka dig på Lapp-
viken eller i Hades.» 
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Men han lovade ge henne vad han kunde. 
På våren 1870 var Emma Irene orubblig i sitt beslut, hon lämnade 

sin tjänst vid flickskolan i jyväskylä som hon hade skött ett läsår och 
på hösten kom hon till Helsingfors. Hennes startkapital var 100 mk, 
besparingarna från det gångna läsåret. Men 75 mk gick genast åt till 
årshyra för bostaden: en köksvrå bakom en skärm i ett rum där tre 
skolflickor bodde. Bakom den ena väggen pluggade eleverna i fröken 
Mia Sahlbergs flickskola geografi och matematik högt i kör och 
fröken Mia slog takten med sin pekpinne, bakom den andra väggen 
klinkade ett piano dagen i ända. Bolagisten Naema Hellgren övade 
sig flitigt. Under julferierna eldades rummet inte. 

»De anser, att du är en fluga, och de tänker kyla ut dig», sade Cyg-
naeus. Middag åt Emma Irene hos familjen Cygnaeus, frukost och 
kvällsvard skötte hon mest själv om. Litet kläder fick hon hemifrån, 
kängor, någon ost då och då. Fadern var orolig och bad henne skriva 
om sin hushållning, om hon låg »på golf eller stolar oafklädd ...» — 
>:Afklädd ligger jag och det i säng, denna erbjöd senatorskan Pal-
men mig.» För att reda sig måste Emma Irene ta tjänst. Hon var 
lärarinna i folkskolan och undervisade i Tavaststjernas skola. »För 
mycket arbete har jag icke, nog orkar jag med 34 t. i veckan, men 
icke blir det mycket af mina egna studier», skrev hon till fadern. 

Så började Emma Irene sitt arbete för studentexamen, satt i sin vrå 
i het iver böjd över böcker och häften, rådvill och osäker i sina för-
sök att läsa och översätta latin på egen hand. Utan hjälp hade hon 
inte lyckats. Hennes »carissime pater Jyväskylensis» var fortfarande 
hennes främsta stöd. Han hade inte avstått från sin ursprungliga öns-
kan och från sitt krav att hon skulle arbeta för folkskolan, men han 
ansåg att hon kunde tjäna hans ide bättre, om hon vid universitetet 
utbildade sig så att hon kunde bli lärarinna vid ett seminarium. Cyg-
naeus vände sig till doktor Johan Gabriel Geitlin och frågide, om 
han visste någon som ville läsa latin med en »tassig flicka». Emma 
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Irenes märkvärdiga svar på doktor Geitlins fråga, varför hon ville 
lära sig latin gjorde honom intresserad: »Annars kunde hon aldrig 
bli lycklig i livet och inte ens få lugn i graven.» Två gånger i vec-
kan — ofta blev det bara två gånger i månaden — tog hon lektio-
ner för doktor Geitlin, han var sjuklig och mycket upptagen. I allt 
blev det 44 lektioner, men ibland räckte en lektion tre timmar. Första 
läxan, 24 sidor grammatik plus flere sidor extemporalier, kunde 
Emma Irene felfritt. I samma tempo gick det sedan vidare. Då Emma 
Irene en gång undrade huru mycket doktor Geitlin skulle ta för sina 
lektioner, sade Cygnaeus: »Kära barn, då skulle du få sälja dig 
sjelf till träl och du skulle icke sedan ens kunna betala, om en så lärd 
herre, som Doctor Geitlin, skulle fordra ersättning af Dig.» 

Hennes brev hem är fyllda med berättelser om hennes lärare. »Det 
är omöjligt att beskrifva huru utmärkt snälla menniskorna äro emot 
mig, isynnerhet alla lärda.» Ernst Bonsdorff, som hösten 1870 också 
hade flyttat till Helsingfors, fortsatte att handleda Emma Irene i ma-
tematik, lektor Levänen lät henne följa med hans matematikunder-
visning i Bööks lyceum och gav henne lektioner i trigonometri, lektor 
Godenhjelm undervisade henne gratis i tyska, professor Granfelt lo-
vade att stå till tjänst med förklaringar — han hade genom Cygnaeus 
hört att hon »gjort sig besvär» att läsa igenom hans dogmatik. Stu-
denter gav henne böcker till skänks eller till låns. 

Mest studerade Emma Irene för sig själv. Men på våren 1871 såg 
det ut som om hoppet att bli student skulle gå om intet. Ett kejser-
ligt påbud förbjöd kvinnor att avlägga studentexamen och andra exa- 
mina vid universitetet, emedan ryska studentskor tagit del i nihilistiska 
strävanden. »Du ligger väl nu med litet lif», skrev fadern till Emma 
Irene och tillfogade resignerat pessimistiskt, »men hvad vill vi göra, 
ena dagen kommer en Ukis och andra dagen en Prikås, som upp-
häfver Måsen, så går det med menskliga beräkningar ...» 

Igen bistod Cygnaeus. Tack vare honom fick Emma Irene en hög 
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beskyddare i friherre Casimir von Kothen, som var vicekansler för 
universitetet och överdirektör för skolväsendet, Cygnaeus' kollega vid 
Skolöverstyrelsen. 

På hösten kom ett brev från Emma Irene hem till Åland: »Nu 
må jag berätta om mina storartade företag här i Hfors.» Friherre 
von Kothen hade tidigt en morgon beviljat henne audiens. I all hast 
hade hon lånat hatt och handskar. Han välkomnade henne med or-
den: »Det fägnar mig att se er. Jag har hört så mycket godt om 
er. Mycket, mycket gerna skall jag göra allt, hvad jag på något sätt 
kan för er. Ifall ni icke får bli student, skall ni få pengar, för att 
kunna läsa. Student eller pengar, ett af de två, det lofvar jag. Läs, ju 
mera desto bättre, bli fast professor, det är mycket aktningsvärdt.» 

Till Petersburg sände Emma Irene en anhållan skriven av Cygna-
eus om tillstånd att få ta studentexamen och få samma rättigheter 
som studerande vid universitetet. I januari kom tillåtelsen från kans-
lern-tronföljaren. Emma Irene fick rätt att avlägga studentexamen 
och övriga akademiska examina utom vissa teologiska och juridiska. 
Av kanslersmedlen erhöll hon dessutom tre gånger understöd, varje 
gång 100 mk. 

»Kommer du ännu ihåg», frågade fadern, »när ni voro små, huru 
Mamma aflidne hade er att hälsa godmorgon på Porträttet i salen, 
jag nämnde om det för Mamma då jag såg din ansökning bifallen, 
att det ej var för intet, som ni hälsade.» 

Bekymmer av annat slag ställde sig i vägen och fördröjde studier-
na. Samma vår som ukasen utfärdades insjuknade Cygnaeus häftigt 
i lunginflammation i Jyväskylä, sorg och oro gjorde Emma Irene i 
veckor oförmögen att arbeta, dessutom stod hon, den opraktiska och 
tafatta, under hela sjukdomstiden för hushållet i det cygnaeuska hem-
met i Helsingfors. Ibland serverade hon endast rädisor till frukosten, 
emedan hon hade hört att de var hälsosamma. 

På hösten upprördes hon djupt av barndomsvännen August Sta- 
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dius död. Han var några år äldre än hon. Som barn tyckte Emma 
Irene att det var märkvärdigt, när » Jomala-ingenjörens» son kom till 
Möckelby för att hälsa på och för att leka med henne. Men småning-
om blev »Knockus» en av hennes bästa vänner. Då han sedan låg 
svårt sjuk på ett sjukhus i Helsingfors besökte hon honom ofta, hon 
följde med huru det småningom gick neråt och såg hans förfärliga 
plågor. Det grep henne hårt, både Cygnaeus och fadern fruktade för 
att hon skulle duka under av sorg. 

Emma Irene strävade efter att ta en god examen. För henne var 
själva kunskaperna det viktigaste, men hon förstod säkert också be-
tydelsen av goda betyg för fortsatta studier. Många uppmuntrade 
henne, kvinnorna hoppades på att hennes framgång skulle förändra 
opinionen till förmån för dem. Rosa Moberg, dotter till rektorn vid 
universitetet Adolf Moberg, skrev: 

I förtroende måste jag säga dig att en mängd fruntimmer stå i 
spänd väntan uppå huru och när du ämnar rycka fram . . . Gör du nu, 
gulle du, snälla, söta Emma, brilliant ! Gif alla examinatorer på ögonen, 
de der vilja snärja omkullkasta dig, söta du gör det! Och var för all 
del modig. Du kan nog, jag menar du har skäl att vara det. 

Mycket snart började man också ansätta henne med frågan: När 
blir du student? Cygnaeus ville, att hon så fort som möjligt skulle av-
lägga examen. Han var otålig över hennes grundlighet, hennes »upp-
luckrande af alla stenar som finnas på vägen». Doktor Bonsdorff 
menade att hon på våren 1872 nödvändigt måste vara klar. Mest otå-
lig var fadern, som blev allt fattigare och sjukare. Han kom med 
många argument. Livet i Helsingfors var dyrt, särskilt för den som 
var utan pengar. Han hade hört att hon hade blivit »fasligt mager» 
och var orolig för hennes hälsa: 

. nu mera är det ej tid för dig att läsa dig till granna vitsord, 
utan att endast göra den (studentexamen) undan, då du sökt och fått 
tillstånd, det är mitt råd . . . 

89 



EMMA IRENE ÅSTRÖM 

. . . tag häldre en röst mindre än att du lägger dig på sjuklägret när 
de andre gå till examen, då blir det säkert din död, kom ihåg det, så 
mycket prophet är jag . . . 

. . . älskade Emma, spara ditt lif, du gör dig ett alltför högt begrepp 
om den struntexamen . . . 

Småbröderna behövde någon som skulle läsa med dem, de talade 
alla dagar om henne: »Låt se, om Emma hemtar de där böckerna, hon 
låfvar och låfvar.» Mor hade ledsamt. Alla väntade: »Menskligheten 
här blir redan otålig att de ej få se på bladen att du blifvit student.» 

På hösten 1872, då Emma Irene kom till Helsingfors och alla 
igen bestormade henne med frågor — när skall du tentera? till vem 
skall du gå först? läste du flitigt på Åland? kan du nu allt som ford-
ras? — skrev hon hem: »För att nu slippa allt detta har jag beslutit 
att börja tentera, ehuru jag kan ingenting.» 

Emma Irene tenterade för sin examen som privatist vid Helsingfors 
lyceum. Rektor var docent Emil Böök. Den 15 november hade hon 
redan en mängd ämnen undan: latin, finska, svenska, tyska, psyko-
logi, logik, teologi, engelska. Hon hade fått mycket beröm och tyckte 
att examenstiden var bra trevlig. Alla magistrar och doktorer (10 till 
antalet) för vilka hon hade tenterat eller skulle tentera, var »ut-
märkt snälla och hyggliga». Tentamina vid lyceet slutade i maj, 
den 27 maj anmälde hon sig tillsammans med 40 manliga student-
kandidater på universitetet: »det kändes litet underligt att vara der 
ensam flicka bland så många ungherrar, professorer, doctorer, do-
center, etz, etz.» 

Den 28 maj kl. 9 avlade hon skriftligt prov i modersmålet, man 
fick göra det på svenska eller finska. Emma Irene skrev sin uppsats 
på finska, om »Vänskap». Den 29 maj var provet i främmande 
språk, hon valde latin. 

90 



STUDIETIDEN 

Den 13 juni våren 1873 blev Emma Irene student. Det föreföll 
henne som en dröm och med salig bävan gick hon uppför de höga 
universitetstrapporna som hon tyckte att ledde rakt in i himmelen. 
Men hon vågade sig inte in i salen. När utslaget skulle förkunnas, 
stod hon utanför. 

En vaktmästare kom rusande: 
»Fröken, Fröken, skynda sig, de andra herrarna är redan inne! » 
Emma Irene blev student med vitsordet laudatur och det högsta 

antalet röster bland dem som då tog studentexamen. 
Tilldragelsen väckte stor uppmärksamhet och observerades både 

i Morgonbladet och Hufvudstadsbladet. 
Hufvudstadsbladet skrev under rubriken Qvinlig student: 

Såsom af ofvanstående notis inhemtas har åter ett finskt fruntimmer 
aflagt studentexamen vid härvarande universitet. För tre år tillbaka var 
den minnesvärda dagen då studentlyran för första gången i detta land 
erhölls af en qvinna. Emma Irene Åström är sedan i går den andra 
finska qvinliga studenten. Då denna examen, hvilken bland annat om-
fattade en grundlig kurs i klassiska språk, var en af de vackraste under 
denna termin, deltar hvar och en med uppriktig glädje i vår unga lands-
maninnas framgång. 

Några dagar efter studentexamen reste Emma Irene hem till 
Åland. Då hon steg ombord på båten överräckte en främmande stu-
dent en gåva till henne, en stor guldbrosch med en studentlyra i 
relief och ett brev i guldtryck. Det var tre åländska studenter som 
på detta sätt ville hylla henne, K. A. Bomansson, M. Erikson, Th. 
E. Kalm. 

Länge ännu hade kvinnorna hårt motstånd att övervinna. Först 
tolv år senare, år 1885, fick åter två kvinnor dispens från sitt kön och 
rätt att avlägga studentexamen. Därefter blev varje år några kvinn-
liga studenter inskrivna vid universitetet. Men allt berodde ännu på 
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godtycke. I lag tryggad rätt att studera vid universitetet erhöll kvin-
norna i vårt land genom en kejserlig förordning först den 11 juli 
år 1901. 

4. 

»Ack, så jag kan beundra den prof. Petersen, likasom alla lärda i 
allmänhet! Lerföre kalla de mig också till vetenskapernas helgon-
dyrkerska», skrev Emma Irene hem till fadern, när hon hade börjat 
studera vid universitetet. 

Man gycklade med henne över denna stora beundran som man 
tyckte verkade naiv och kritiklös. Cygnaeus med sin ofta ganska 
aggressiva inställning till professorerna skrev: »Mitt kära Barn, min 
'utomordentliga' Emma! Tack för ditt länge efterlängtade bref som 
rörde sig bland utmärkta personligheter. 1° prof. R. (Rein) och ul-
timus Il. Kivekäs. På mitten vidrördes Kant, Locke och Hume ...» 
En annan gång berättade han huru han på gatan hade träffat en 
hostande, kracklande, sig snytande herre: »Professorn i Filosofie 
vid K. Alex. Univ. i Finland Högädle och Vidtberömde o.s.v., 
o.s.v. etz, etz. Herr Dr filosofie Magistern Thiodolf Rein och täcktes 
Högstdensamme stanna och räcka mig sin högra framfot, hvilken af 
mig omfattades horrible dictu med handske på min d:o.» 

Efter Emma Irenes slutexamen i filosofi det sista studieåret sade 
professor Rein till henne: 

Jag kan inte begripa det där, att när man som Emma Irene så länge 
tillhört universitetet och umgåtts med så många universitetsherrar, man 
kan fortfara att hysa för dem en sådan naiv beundran. Även jag har känt 
en dylik beundran, men jag kom snart ifrån den när jag märkte, att 
de ofta var ganska tarvliga personligheter. Men Emma Irene går här år 
efter år och bibehåller samma beundran. Jag förstår inte riktigt huru 
det är möjligt då man är så idealistiskt anlagd och har en så sensibel 
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natur. Jag vill inte klandra det, men jag förstår det inte. Det måste 
bero på bristande kritik. Vad i all världen är nu en professor ? 

Och Emma Irene svarade: 

För mig är en professor en sanningsforskare ex professo. Alla män-
niskor bör söka sanningen och i sitt liv bjuda till att förverkliga den. 
Men en professor har det som yrkesuppgift. Och universitetet är för mig 
en anstalt, som bl.a. och framför allt har till uppgift att söka sanning-
en . . . Utan vidare antar jag, att det även vid Helsingfors universitet finns 
lärare som enbart betraktar sitt yrke som en förvärvskälla, men dem 
abstraherar jag ifrån . . . Och då är det inte svårt att ha kvar sin beundran, 
förenad med tacksamhet. 

Nio år dröjde det, 1873-1882, innan Emma Irene blev filosofie 
kandidat. För oss kan den prestationen synas föga märklig och tiden 
rätt lång, men få har studerat under så svåra förhållanden och dock 
med en sådan studiehåg som hon. »I universitetets byggnad ser jag 
ej endast gråa stenar. Jag ser där något lysande, bländande, såsom 
silver eller såsom solsken på glänsande snö», sade Emma Irene till 
doktor Haavio då hon i sina memoarer skulle berätta om studietiden. 
Hennes studiearbete var inte en vanlig tentamensläsning för att 
snabbt få en inkomstbringande tjänst. Hon ville samla kunskaper 
för att genom dem nå sanningen. Hon ville veta vad mänsklighe-
tens vise tänkt, hon ville genom dem få svar på livets stora frågor. 
Vad är det högsta i livet? Vad är livets mening? Varför har vi kom-
mit till världen? Finns det överhuvudtaget någon väg till vetandet? 
Det var frågor som Emma Irene hela sitt liv alltsedan barndomen 
sökte svar på och som hon oförmodat kunde ställa till sina medmän-
niskor mitt i ett alldagligt samtal. Och hon ville få reda på vad 
Gud hade menat just med henne och vad han ville av henne. 

Då hon var fem år gammal, kröp hon en gång under soffan och 
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då man frågade vad hon sökte, svarade hon: Gud. Hon kunde inte 
vara glad, då hon inte fann honom. Hon såg kamraterna leka och 
skratta och tänkte att de väl hade funnit honom, annars hade de inte 
känt en sådan glädje. Hon hade trott att hon genom böckerna skulle 
komma underfund med vishetens hemlighet, därför ville hon lära 
sig läsa, därför ville hon till Jyväskylä, men inte heller där fick hon 
svar på sina frågor. Då ville hon studera vidare, ty professorerna, 
tänkte hon, särskilt i filosofi och teologi, måste väl veta allt vad en 
människa kan veta. 

Examensämnenas antal mellan åren 1873 och 1906 var fem. Det 
femte ämnet från en främmande sektion, som låg alldeles på si-
dan om den egentliga studiekombinationen, skulle gardera mot en-
sidighet och visa de metoder som användes inom en annan grupp 
av vetenskapen än den man egentligen studerade. Till den ämnes-
grupp som Emma Irene valde hörde från hennes egen sektion filo-
sofi, latin, allmän historia, estetik, från den andra sektionen i fakul-
teten matematik. I sitt älsklingsämne filosofi ämnade hon ta lau-
datur. Första studieåret anmälde hon sig genast efter ankomsten till 
Helsingfors för de tre professorer som hon ville åhöra: Forsman i 
allmän historia, Petersen i latin, Rein i filosofi. 

»Det är nog första gången jag bland mina åhörare har en kvinn-
lig student, och aldrig kunde jag drömma om att ett fruntimmer 
skulle börja studera filosofi», sade professor Rein till henne. 

Under den tid hon åhörde professor Rein, föreläste han i filoso-
fins historia, psykologi, logik, metafysik och etik. Hon besökte hans 
föreläsningar mer regelbundet än någon annan och hon bad ock-
så att få skriva in sig i Filosofiska föreningen som professor Rein 
hade stiftat — den enda förening som hon under hela sitt liv själv-
mant anslutit sig till. Ett sextiotal studenter och magistrar hörde 
till den, varje fredag samlades man i Gamla studenthuset och dis-
kuterade filosofiska problem. Första gången hon kom dit trodde 
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vaktmästaren att det var ett misstag, han öppnade inte dörren, han 
bara stirrade på henne. 

Då hon i filosofi ville komma så långt som möjligt, anslöt hon 
sig också till den lilla grupp av unga män som deltog i professor 
Reins privata kollegier hemma hos honom. Nio studenter läste på 
laudatur, bland dem Waldemar Ruin, senare docent i filosofi, där-
efter professor i pedagogik. Man diskuterade Kant; hon tyckte det 
var »underbart», men vågade inte ställa frågor. Bara då hon var en-
sam. 

Emma Irene berättar i sina memoarer: 
Professor Rein vet väl vad som är riktigt sant? 
J vilket avseende då? 
1 livets högsta frågor. 
Nej huru skulle jag kunna berömma mig av det? 
Känner inte filosofin och filosoferna svaret på den frågan? 

Han skakade på huvudet. Att studera filosofi var för honom att 
på allt flere punkter komma till insikt om kunskapernas begränsning. 

Då Emma Irene undrade om inte metafysiken kunde komma till 
något resultat svarade professor Rein, att det berodde på huru de 
övriga vetenskaperna utvecklade sig. Filosofin kunde inte göra allt. 
Men — »aldrig någonsin blir människan allvetande.» 

Emma Irene upphörde aldrig att beundra professor Rein. Då hen-
nes bror Emil år 1894 sände henne rektor Reins inskriptionstal skrev 
hon: »Är så snål på alt, hvad prof. Rein skrifver att jag gärna vill 
ha det till min egendom.» 

Under det första studieåret skrev hon till fadern: »Doctor Geitlin, 
jämnte många andra, plägar alltid säga, att prof. Petersen är onek-
ligen Finlands mångsidigaste vetenskapsman och största latinare, 
nog är det en lycka att få skrifva latin för honom.» 

Då professor Petersen föreläste var historisk-filologiska auditoriet 
fyllt med åhörare. Emma Irene satt alltid på första bänken närmast 
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fönstret, och hon njöt av hans vackra latinska uttal och av hans läs-
ning som var så uttrycksfull att den blev en första tolkning av tex-
ten. Språkligt och sakligt förklarade han endast det som behövdes, 
han använde inga överflödiga ord. Han tvingade inte sin uppfatt-
ning på studenterna. Ändå var hans hjärta med i allt vad han fram-
förde. 

Så blev Emma Irene bekant med Cicero, Tacitus, Catullus, Hora-
tius, Terentius, Plautus. För henne var varje föreläsning en upple-
velse. 

Professor Petersens och Reins föreläsningar hade hon för allt i 
världen inte velat gå miste om. Ändå måste hon ett helt år göra det, 
men hon kunde aldrig glömma den smärta hon kände, då hon vand-
rade över Senatstorget till Blindanstalten där hon undervisade, me-
dan professor Petersen föreläste. Kursen omfattade också skriftliga 
övningar och om det fanns få skribenter, tog professor Petersen 
emot hemma. 

Det vore härligt, sade Emma Irene en gång, att veta så mycket 
att man kunde känna sig något så när tillfredsställd. 

Ja, men när kommer man så långt? frågade Petersen. Åtmins-
tone har ännu inte jag kommit till den punkten. Ett människoliv 
är alltför kort för att grundligt omfatta en enda vetenskap. Och 
en annan gång: »Alltid känner jag min bristfällighet. Vetenskapen 
stannar ytterst vid frågor.» 

Emma Irene fortsatte att fråga. Hon frågade teologieprofessor 
Granfelt, huru man kunde veta att bibeln var sann, det var ju möj-
ligt att de heliga författarna såsom ofullkomliga människor hade 
misstagit sig. Professor Granfelt ansåg att den höga uppfattningen av 
Gud som den högsta kärleken var en borgen för bibelns sanning. 
Men i framtiden kunde en tid komma med ännu högre gudsbegrepp, 
fastän han inte trodde att så skulle ske. 

I historia föreläste två unga professorer, Magnus Gottfrid Schy-
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bergson och Richard Danielson (senare Danielson-Kalmari), som. 
Cygnaeus ansåg för mycket förnuftigare än »Påfven Yrj ö» (Koski-
nen), honom räknade han till de »halftassiga akademikerna». Då pro-
fessor Danielson var gammal och blind skrev han en gång ett brev 
till Emma Irene, där lyckan lyste igenom att ha haft en elev »för 
hvilken vetenskapen, sökandet efter ljus och sanning var det högsta 
i lifvet». 

Ingen professor kunde ge svar på hennes livsfrågor, alla bekräf-
tade endast vad hon själv hade kommit till: »jag vet att jag intet 
vet», men hon drevs ständigt framåt och de stunder då hon tyckte 
att förlåten rämnade, gjorde henne så lycklig att hjärtat bultade. 

Emma Irene berättar i sina memoarer om ett sådant ögonblick. 
Hon stod i biblioteket för att låna Ciceros De finibus bonorum et 
malorum (Om det högsta goda och det yttersta onda), som professor 
Petersen skulle föreläsa om den första terminen hon studerade vid. 
universitetet. Hon visste att De finibus var Ciceros förnämsta filoso-
fiska verk och att han där själv försökte välja ståndpunkt i förhål-
lande till de fyra härskande filosofiska skolorna i Grekland. Alla 
dessa skolor ställde etiken främst, emedan de alla utgick från att 
filosofin måste betraktas som ett medel att vinna lycksalighet. En-
dast vägen, på vilken man skulle vandra, var olika. 

Emma Irenes händer darrade, då hon skulle teckna sitt namn på 
bokkvittot. Hon kunde knappast skriva. 

estetik åhörde hon professor Carl Gustaf Estlander. Det grep 
henne då han i en föreläsning talade om det problem som hon brot-
tades med, då hon förstod att forntidens greker hade erfarit samma 
desillusion som hon. Huru begåvade de än var och huru många skal-
der och filosofer de än ägde, förmådde de inte lösa livets gåta. 

När man studerar med ett sådant mål för ögonen som Emma 
Irene, måste studietiden bli lång. Men också en hård verklighet tving-
ade henne till ett långsamt tempo. 
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Under hela studietiden kämpade hon mot fattigdomen. Stipen-
dier var sällsynta på den tiden. Det fanns dock ett stipendium som 
var speciellt avsett för medellösa kvinnliga studenter, det s.k. Hil-
durstipendiet, instiftat av ingenjör Carl von Schoultz i Viborg till 
minne av en innebränd dotter. Det lyfte hon varje termin, 60 mk, 
— någon konkurrent hade hon ju inte. 

Efter faderns död år 1874 ställdes Emma Irene inför valet att 
lämna studierna och sköta bröderna eller sköta studierna och lämna 
bröderna. Hon om någon visste vad kunskaperna betydde, hon hade 
själv fått möjlighet att studera, skulle hon nu vägra syskonen sin 
hjälp? Det fanns endast folkskola och elementarskola på Åland då-
förtiden, att gå i skola i Åbo blev dyrt. »En sak skulle mamma ha 
att fråga dig, vi bli nu utlärda från skolan, men om vi ej ha någon 
skola att gå i så kunna vi gå här ett år till. Tyck ej illa vara fast 
mamma frågar», skrev bröderna år 1878 till sin stora syster. 

De båda äldre, Napoleon och Emil, Nappe och Elle, hade ett gott 
huvud. Elle hade mera »gejst» som fadern sade, 4 år gammal kunde 
han redan läsa: »Det blir en klippare om han får lefva.» Och i ett 
annat brev två år senare: »Elle skulle blifva läskarl om det funnes 
krut att kosta på honom.» 

En gång då Emma Irene var hemma på Åland och kom in i 
stugan, satt hennes minsta bror på golvet — han kallade sig själv 
Palle — och knäppte ihop sina händer och sade: »Palle är så liten, 
Palle är bara fyra år, och Palle har ingen pappa. Palles pappa ligger 
i kyrkgropen. Söta, gulle syster Emma, lämna inte lilla Palle.» 

— Kom ihåg, att du är din familjs enda jordiska stöd, hade fadern 
de sista tiderna ofta sagt till Emma Irene. 

Det fanns ännu en tredje möjlighet. Den valde Emma Irene. Hon 
fortsatte att studera och hade samtidigt tjänst i olika skolor, 18-20 
timmar i veckan, för att kunna hjälpa sin familj, och under åren 
1874-76 avbröt ett vikariat vid Ekenäs seminarium studierna i Hel- 
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singfors. Cygnaeus övertalade henne därtill: »Snart blir du här som 
Diogenes fordom.» »Sant har gubben», skrev Emma Irene hem, 
»alla mina kläder börja småningom säga upp kontraktet». 

Under hela studietiden var det endast tre månader som hon ute-
slutande disponerade för egen läsning. För det mesta läste hon om 
nätterna. Ofta utbytte hon sin frukost mot några nypor snö, skrev 
Ellen Key i en kort uppsats om henne,* en uppgift som bet sig fast 
och senare dök upp i tidningar och tidskrifter. Emma Irene ville inte 
alltför mycket ta sina vänner i anspråk och Cygnaeus som ständigt 
var redo att hjälpa henne, yttrade sig flere gånger irriterat om upp-
gifterna huru hon »fått svälta i Seminarium, ätit torrt bröd och druc-
kit eller förtärt snö», till »stor skam» för landet. Till henne själv 
skrev han: »För att icke gifva lastrenom rum, så måste Du vara upp-
riktig emot oss, åtminstone mot din lusaktige farbror så att jag kan 
befria Dig från alla ekonomiska bekymmer, så mycket jag förmår.» 

Ansvar, fattigdom och umbäranden, tvivel, fördomar, klander, 
det var en börda som Emma Irene inte orkade med. Sjukdom och 
överansträngning tvingade henne att avbryta studierna. På våren 
1875 led hon åtta månader av en så svår neuralgisk huvudvärk, att 
hon knappast ens för en kort stund kunde lägga sig, hon satt upp-
rätt med huvudet lutat mot handen. 

Då hon blev friskare flyttade hon från sin studerkammare över 
till familjen Löfgren, där hon fick bättre vård och där hon bodde 
flere månader. 

Borta i Sammatti hos familjen Cygnaeus på Niku vilade Emma 
Irene sedan ut. Här fanns alltid plats för henne. År 1876 hade Cyg-
naeus köpt Niku av Elias Lönnrot. Redan på långt håll såg man att 
Niku inte var någon vanlig bondgård, det liknade mera en herrgård. 
En stor gul byggnad, i två våningar med 15 rum. Under Elias Lönn- 

* Biografiskt Album, utgifvet af Finsk Qvinnoförening. 
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rots tid hade gården på berget förvandlats till en trädgård med bär-
buskar, blommor och höga träd. Vid Haarjärvi sjö på en brant skogs-
höjd låg den röda Strandstugan, där man bjöd gästerna på kaffe och 
vid Haarjärvi andra strand hade flickorna Lönnrot högt uppe på 
berget själva byggt en lekstuga, Kotkalinna, därifrån man såg sju 
sjöar blänka i skogarna. 

Här på Niku kände Emma Irene sig hemma, här återfick hon 
småningom sina krafter. Varje förmiddag gick hon ner till sjön för 
att bada och ovanom stranden på Ilomäki höga backe brukade hon 
sitta nästan hela dagen. På hösten flyttade familjen Cygnaeus till 
Helsingfors, men Emma Irene stannade hela vintern 1878-79 på 
Niku, tillsammans med tante Axiannes kusin Louise Gripenberg och 
hennes unga brorsdotter Marie Diederichs. De tre levde ett stilla skönt 
ödemarksliv. De skötte tillsammans hushållet, om kvällarna läste 
Emma Irene högt Fryxells historia eller någon roman, de andra hand-
arbetade. De gjorde skogspromenader och slädfärder till granngår-
darna, till butiken, till Sammatti lilla röda träkyrka, där Elias Lönn-
rot predikade var tredje söndag; Sammatti var endast ett kapell och 
saknade egen präst. På Lammi var Emma Irene ofta, hon kunde 
stanna där flere dagar i sträck. Här bodde Elias Lönnrot med sina 
två döttrar, Ida och Tekla, sedan han hade sålt Niku. Han hade flyt-
tat hit för att vara mera ostörd än på Niku, som låg vid stora lands-
vägen och dit det alltid kom mycket främmande. Men mest var det 
den orörda naturen som drog honom till Lammi, liksom det av-
lägsna Karelen hade gjort det. 

Om man från Niku kör fyra kilometer smal backig, stenig öde-
marksväg och passerar den hisnande branta Pekkarimäki, öppnar sig 
skogen och Lammi ensliga gård dyker upp som en karelsk nyodling 
vid en klar skogssjö — Siitoinjärvi -- strax nedanför gården och strax 
invid de höga branta klipporna med väldiga urtidsblock, »isän alpit» 
(fars alper) som Tekla kallade dem. 
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Ibland gästade man Paikkari torp — från Niku var det endast en 
kilometer dit — Elias Lönnrots barndomshem, en låg grå stuga som 
i sin stora enkelhet smälte ihop med det grå berget. På den tiden 
växte där lika höga slanka björkar som nu på Isomäki strax invid, 
de skymde inte utsikten över Valkjärvi sjö, som fått sitt namn av 
sitt klara vatten. Gamla »faster» Stina Lisa levde ännu, hon som en 
gång satte sin vigselring i pant för att svåger Elias skulle få pengar 
att kunna fortsätta sina studier. 

Tekla som var Elias Lönnrots älsklingsdotter dog i lungsot, lik-
som hans hustru och äldsta dotter hade gjort det; hon var bara 19 
år gammal. När Emma Irene på morgonen kom in i den lilla mat-
salen som låg till vänster om farstun, stod Elias Lönnrot vid skriv-
bordet i sitt rum och slog några sakta ackord på sin kantele »voi äiti 
parka ja raukka» (o moder arm och kär). Sedan gick han in i salen 
där Tekla låg. 

»Nu har Tekla fått frid», sade han till Emma Irene. 
Emma Irene åkte hem från begravningen i samma släde som Elias 

Lönnrot och hon frågade vad han tänkte om livet. 
»Nog är livet bra, bara man skulle kunna använda det riktigt», 

svarade han. »Och inte kan jag tycka om dem, som alltjämt klanka 
och klanka på livet.» 

»Studenterna skall stampa ut Er, då Ni kommer till föreläsning-
arna», hade man förutspått. Det föll dem inte in. Många av dem, så-
som Hjalmar Basilier och Julius Bergh,* understödde kvinnans krav 
på högre bildning och trodde att hon hade en stor kulturuppgift. 
Man borde inte låta hennes krafter ligga oanvända. Om Emma 
Irene sade Basilier ofta: »Det är då en klok flicka.» I allmänhet 
fäste studenterna sig föga vid henne. Som enda kvinnliga student, 

* Hjalmar Basilier (1857-1927), senare folkskolinspektor, skolråd. Julius 
Bergh, Lyly, (1856-1903), senare fil.dr., journalist. 
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med kortklippt hår, späd figur, inåtvänd blick, följde hon uppmärk-
samt, nästan med andakt med, då professorerna föreläste — så minns 
en gammal promotionskamrat henne. »Den qvinligaste och under-
ligaste flicka i verlden», sade bolagisten Naema Hellgren. Hon var 
så blyg att hon under professor Reins första kollegium stod utanför 
hans fönster i snö och slaskväder och genom väggen försökte lyssna 
till vad som sades. Det kostade på »att vara ensam bland så många 
herrar». Hon smög sig alltid in i föreläsningssalen så obemärkt som 
möjligt. 

Men de studenter som hon kom i kontakt med, bemötte henne 
som en god kamrat och blev hennes vänner för livet. Genom dem 
trängde också något av studentlivets glädje in i hennes »grubbel-
kammare», som de på skämt kallade hennes lilla studierum där hon 
satt ensam och läste. 

År 1870 sammanträffade hon för första gången med studenter hos 
lektor Länkelä. Det var Ernst Gustaf Palmen och Valfrid Vasenius, 
som senare båda blev professorer. Men på den tiden var de studen-
ter och hade kommit till Jyväskylä för att lära sig finska. Emma 
Irene såg dem i det starkt idealiserande ljus, som i hennes ögon om-
gav allt som hade med studier och universitet att göra. »Om jag nu 
bleve presenterad för två konungar eller kejsare, skulle jag inte tyc-
ka det vore så märkvärdigt som då», säger hon i sina memoarer. 

Då Emma Irene blev student lyckönskade Valfrid Vasenius hen-
ne och hjälpte henne som han hade lovat. Det gjorde också Ernst 
Palmen. Båda träffade hon ofta, Ernst Palmen var en glad upptågs-
makare. 

Irenedagen den 5 april år 1871, det första året i Helsingfors, då 
Emma Irene bodde i köket bakom förhänget, uppvaktade han henne 
tidigt på morgonen med sång och gåvor, maskerad till nnerva, i 
sin mammas grå sidenklänning som skulle föreställa en toga, till-
sammans med två »utmärkta» studenter Valfrid Vasenius och Gus- 
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taf Lönnbeck, alias Naema Hellgren och Ernst Palmens syster Han-
na, båda utklädda till studenter. Man drack kaffe och Minerva bjöd 
upp till dans, fastän Emma Irene inte hade hunnit snöra kängorna. 

Till julklapp fick Emma Irene en gång av Cornelius Nepos från 
underjorden ett brev som Ernst Palmen hade skrivit. Cornelius Nepos 
betygade Emma Irene sin gränslösa tacksamhet, ty genom hennes sto-
ra kärlek till honom, som under århundraden varit alla skolpojkars 
fasa och skräck, hade hon befriat honom från Jupiters hat och vrede. 

Emma Irenes bästa vänner var studenterna Ale Haapanen och 
bröderna Gustaf och Albin Lönnbeck. Ale Haapanen var hennes 
barndomsvän och Gustaf hennes seminariekamrat från Jyväskylä, 
Uno Cygnaeus' svärson. Alla tre brevväxlade med henne, tonen var 
ofta uppsluppet glad, ingen av dem kunde låta bli att raljera med 
hennes stora beundran för professorerna och heliga vördnad för böc-
kerna. Främst Gustaf hjälpte henne med att låna böcker från biblio-
teket, där Valfrid Vasenius samlade ihop dem; han rekvirerade ock-
så nya böcker genom bokhandeln och skickade stora buntar till Åland 
och Niku, alltid med en skämtsam hälsning. En gång då han inte 
genast fick tag på alla Ciceros många verk sände han en annan bok, 
»Ausgewählte Reden» (Valda tal), men tröstade henne med att »det 
är tre digra band», och som kommentar till ett annat tungt bok-
paket: »Bry dig dock ej om att plugga in alla hästar, stallmästare 
och påfvar.» 

Emma Irene lånade honom i sin tur alla sina anteckningar i filo-
sofins historia och Platons dialoger. 

Breven vittnar om verkligt gott kamratskap och varm vänskap. 
De tre studentkamraterna pratade gärna förtroligt med Emma Irene, 
de skrev till henne inte bara för att pigga upp henne, utan också för 
att lätta sitt hjärta. De berättade om det märkliga som hade hänt i 
Helsingfors medan hon var borta, om sina egna studier och sig själva. 
Gustaf Lönnbeck talade med henne om »sin engel» Ellen Cygnaeus, 
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Ale Haapanen om sin Lydia, om sin förlovning och sitt giftermål, 
om sin sorg då han förlorade sitt första lilla barn. 

De var bekymrade för henne då hon så länge var sjuk. Albin 
Lönnbeck önskade henne på Niku »en glad och treflig jul ... utan 
några mörka fantasier och drömmar ... så att du om dagarne pratar, 
skrattar, promenerar och äfven läser naturligtvis.» 

År 1881 började Emma Irene tentera för filosofie kandidatexamen. 
Cygnaeus skyndade på henne, professorerna uppmuntrade henne. 
Rein och Petersen ansåg redan sommaren 1877 att hon var klar för 
cum laude i deras ämnen, professor Schybergson menade att hon läs-
te en för omfattande laudaturskurs i historia. År 1879 gav de henne 
en ny uppmaning att tentera, hon uppsköt i onödan sin examen. 

Betty Löfgren skrev på sitt temperamentfulla sätt: 

. . . Ditt sjåp. Här går Du o. »skäms» för den ena o. andra af oss 
som sutit o. haft det beqvämt o. småpratat om stora ting under det Du 
i frost o. svält utfört dem. Jag menar nu ej att Du proppat Dina burkar 
fulla med vetande utan att Du haft mod att söka sanningen på Ditt 
sätt, trots alla vidrigheter. Sitt derföre ej o. »ångra» småsaker utan tacka 
Gud o. Dig sjelf för att Du haft styrka att fullfölja en god sak o. en 
rätt sak. — Nog gå tentamina! — Sof nu litet mer än vanligt. 

Tentamenstiden var då tre månader, men ett laudatur fick av-
läggas t.o.m. ett år före examen. Tentamen försiggick alltid hemma 
hos professorn, ofta vid en kopp te eller kaffe. Gällde det ett högre 
vitsord var tentanden vanligen ensam och förhöret räckte ett par 
timmar och kunde ofta bli ett förtroligt samtal. 

En sommarkväll 1881 tenterade Emma Irene den första delen 
av laudaturskursen i filosofi. Professor Rein och Emma Irene satt 
ensamma och diskuterade Kant till kl. 12 midnatt, Emma Irene kla-
rade professor Reins kuggfråga om kunskapsproblemet i Kants 
»Kritik der ruinen Vernunft» och tentator serverade själv kaffet. På 
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hösten avlade Emma Irene slutexamen i filosofi, då var J. V. Snell-
man under debatt och Emma Irene kritiserade hans »Läran om sta-
ten», där Snellman säger att varje nation bör vara egoistisk och bör 
arbeta blott på sitt eget framåtskridande. 

I allmän historia, också laudaturskursen, hade Emma Irene som 
specialstudium valt Grekland och Rom, tre timmar förhörde profes-
sor Danielson henne och slutade med att på skämt fråga efter nam-
net på kejsar Caligulas häst. Incitatus, kom svaret omedelbart. 

Professor Petersen var redan emeritus. Professor F. Gustafsson, 
hans efterträdare, hade gärna höjt vitsordet till laudatur, fastän Em-
rna Irene endast hade läst cum laude-kursen, så grundliga var hen-
nes kunskaper, men kunskaper i grekiska fattades. 

Tentamen i estetik och modern litteratur, approbatur, för profes-
sor Estlander gick utmärkt. Docenten i matematik, doktor Levänen, 
hade tenterat Emma Irene en gång förut i matematik — den gången 
gällde det studentexamen. Nu räckte han henne handen: »Kom 
ännu en tredje gång — då blir Ni doktor.» 

Efter alla tentamina följde offentlig examen. Ursprungligen var 
den en sista kontroll, men den hade tidigt blivit endast en forma-
litet och brukade inte vara mycket besökt. 

Vid den publika examen den 23 maj 1882 då Emma Irene blev 
filosofie kandidat, var konsistoriesalen full av folk och närvarande 
var många av universitetets honoratiores. 

Hemma uppvaktades Emma Irene av en deputation med en he-
dersgåva »i Finlands qvinnors namn». 

I sina memoarer berättar Emma Irene: 

Knappast hade jag hunnit hem från examen, förrän det ringde på, 
och tre damer trädde in: Adelaide Ehrnrooth, Axianne Cygnaeus och 
Betty Löfgren. Fröken Ehrnrooth läste upp ett poem, författat av henne 
själv och textat på ett papper i stort format med en lagerkrans runt om-
kring. Därpå trädde fru Cygnaeus fram och gav mig en portmonnä och 

105 



EMMA IRENE ÅSTRÖM 

bad om ursäkt för att den var så tarvlig, men någon bättre hade hon inte 
funnit. Jag tog emot den och neg. Skall du inte öppna den ? frågade hon. 
Jag gjorde det och såg då en gul sedel. Det var 500 mark. Och en andra 
gul sedel, igen 500 mark, en tredje, en fjärde, en femte och en sjätte, 
inalles 3000 mark. Dessutom rymde börsen några hundra mark och ett 
par hundramarkssedlar. 

Då jag såg de många sedlarna, blev jag så bestört att jag endast ro-
pade: Jämmer ändå! och föll ned på en stol . . . 

Sedan kom fru Löfgren och gav mig ett etui, i vilket låg en guld-
klocka vari en lagerkrans och initialerna E. Å. ingraverats. 

Slutligen inbjöd de mig till en fest i Hesperia (en restaurang vid 
Tölö-viken) följande dag. 

På examensdagen åt Emma Irene middag hos Cygnaeus. » Jag vet 
nog att många tävla om din person den dagen», hade han sagt, »men 
har du en smula tillgivenhet kvar för din gamla farbror, så må du 
inte gå hans dörr förbi.» 

Vid middagen höll Cygnaeus ett tal, där han prisade henne för 
att hon osvikligt hade blivit sin genius trogen och inte fallit undan, 
trots alla svårigheter. Sedan omfamnade han henne: Vill du förlåta 
din farbror att han varit en riktig asinus? Jag om någon borde ju 
förstått dig, men det har jag inte gjort. 

»Stor hade han alltid varit i mina ögon, men nu blev han ännu 
större», säger Emma Irene i sina memoarer. 

Hesperiafesten följande dag levde lika tydligt kvar i hennes min-
ne. Hon mindes klockslaget då hästen stannade framför hennes port, 
hon mindes klädseln på dem som hämtade henne och vad de sade. 
Vid doktor Valfrid Vasenius' arm trädde hon in i salen. 

Ungefär 200 gäster deltog i festen, från andra orter anlände tele-
gram, många professorer var med, bland dem främst Thiodolf Rein 
och Fredrik Julius Petersen, de två som hade betytt mest för henne. 
Tal hölls på svenska och finska,. Petersen talade på latin, Rein 
framförde det egentliga festtalet, det vittnade om stor fördomsfrihet 
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i kvinnofrågan och varm sympati för Emma Irene. Hon hade visat 

sig mogen för och värdig den utmärkelse som hon hade vunnit. 

Hennes lärare hade inte behövt visa någon mildhet eller något över-

seende gentemot henne, hon hade själv ställt på sig strängare ford-

ringar än någon annan. Han underströk huru Emma Irene hade vun-

nit en seger inte endast för sig, utan även för en stor ide, en seger 

över fördomarna: 

. . Man menar dock att qvinnan öfverhufvud icke är danad att bryta 
nya banor . . ., hon är, heter det, utan energi och uthållighet . . . byar fin-
nes väl här spår till denna qvinnans oförmåga att bryta en ny väg, till detta 
vankelmod och denna bristande uthållighet, hvarom man så mycket ordar ? 

Men man säger vidare . . . Egnar hon sig åt vetenskapen, så skall den 
förvärfvade kunskapen göra henne uppblåst, beröfva henne den sanna 
qvinligheten . . . Till den sanna qvinlighetens kännetecken vill jag räkna 
anspråkslösheten, blygsamheten, färdigheten till sj elfuppoffring och för-
sakelse. Om nu dessa äro den sanna qvinlighetens attributer, så veta vi 
alla, att intet af dem gått förloradt för vår gäst genom de kunskaper 
hon vunnit. Kunskapen kan visserligen göra menniskan uppblåst . . . 
Men kunskapen uppblåser icke dem, hos hvilka kärleken till vetandet 
lefver sann och oförmängd med biafsigter. Hos fröken Emma Åström 
hafva vi funnit denna rena kunskapshåg. Jag kan utan öfverdrift och 
utan smicker intyga, att det är ytterst sällan jag under min akademiska 
tid haft tillfälle att se hos någon af vårt Universitets alumner en så 
brinnande törst efter vetande för dess egen skuld som hos vår gäst. 

. . . Jag tilltror mig icke att af göra hurudan den tid skall blifva som 
kommer. Men ett tror jag man dock kan säga: nemligen att den, som 
icke vill att det ideala elementet skall saknas i framtidens kulturform 
må på allt sätt understödja bemödandet att vidga qvinnans verknings-
sfer . . . 

Men för att qvinnan må kunna utöfva detta inflytande, behöfver hon 
sjelf förvärfa ett vidsträcktare vetande. Fröken Emma Åström har för 
Finlands qvinnor visat att detta är möjligt, och hon har härmed öppnat 
en väg som man kan hoppas alt mången efter henne skall beträda . . . 
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Dagen efter promotionen befästes vänskapen mellan filosofie pro-
fessorn och hans studentska. Han sade: » Jag försökte i går så många 
gånger få fatt i magistern, men det var omöjligt. Ni var alltid så 
omringad av folk. Jag hade nämligen stora planer. Meningen var 
att proponera närmare bekantskap med den lilla magistern, då vi 
varit så länge bekanta. Kanske jag får göra det nu? Thiodolf! 

På kvinnornas vägnar talade skådespelerskan Kaarola Avellan, sys-
ter till Betty Löfgren. Det var ett tal på en vacker poetisk finska, 
där hon utgick från Kivis skådespel Sockenskomakarna, från kan-
torns fråga till Esko: varav skapades jorden? och Esko svarar all-
deles som en 1800-tals filosof: av en lerklump, herr kantor, men inte 
av ingenting. Då Eskos besvärliga examinator frågar vidare: men 
varav skapades den där lerklumpen, svarar Esko: Nå nå, vi ska inte 
gå så där långt, och förresten det kan ingen veta, han må sen vara 
så lärd som biskopen och boktryckaren. 

De flesta av oss är som Esko. När barndomens lekar upphör och vå-
rens fåglar tystnar, när vi som lätta fjärilar har sugit honungen ur som-
marens blommor och dagen går till kväll, då vaknar vi för ett ögonblick 
och frågar: vad är livets mening ? . . . Men då det inte är så alldeles 
lätt att lösa denna gåta, tröttnar vi snart att fundera, . . och vi låter 
dagarna gå som förr. 

Men bland oss finns i kväll en vars hela liv har varit en enda stor 
fråga: vad är sanning? För att få svar på den frågan har hon kämpat 
och lidit. Den som tror att hon endast strävat efter att nå kunskaper, 
har aldrig förstått henne och har heller inte insett omfånget och hög-
heten i den seger som vi i dag firar. Under sin vandring tog hon student-
lyran och plockade lagern som i förbigående, hon har utfört ett gott 
arbete för att höja kvinnans anseende i vårt land, det tackar vi henne för, 
men hennes . . . verkliga mål har alltid varit sanning, endast sanning ... 

Zachris Topelius hade personligen velat infinna sig, men blev 
förhindrad. Han hyllade Emma Irene »Lagerns första kvinna» som 
banbrytare i en dikt som var tillägnad henne. Talrika lyckönsknings- 

108 



STUDIETIDEN 

brev strömmade in och återspeglade helt säkert den allmänna opi-
nionen: entusiasm, beundran, glada förhoppningar, men också, fast-
än dämpat, de gamla fördomarna. 

Störst var glädjen hemma på Åland. »Gumman är så glad att du 
ej kan tro det ... glädjen har kört bort alla krämpor», skrev vän-
nen Maria om mor Justina, men praktisk som hon var tillfogade 
hon: »Gud gifve dig nu bara en god plats och en stor lön.» 

Långt borta i Ryssland bodde en av Emma Irenes forna seminarie-
kamrater, Eugenie Ostroumoff, f. Hyypeläinen, från Nyslott; så gott 
som hela seminarietiden hade hon näst Emma Irene varit den bästa 
eleven i klassen. Där »nära den asiatiska gränsen» hade den gläd-
jande underrättelsen nått henne, »att en finsk qvinna banat sig väg 
till de höjder, som de hersklystne och ensidige männerne hittills ... 
varit vana att betrakta såsom sina ... derifrån de högdraget se ned 
på den svagare hälften af menskligheten». Eugenie medgav att hon 
och kamraterna vid seminariet gjort Emma Irene orätt i att tolka 
hennes vetgirighet som äregirighet, nu bad hon Emma Irene göra 
allt vad hon kunde för den högre kvinnobildningen i Finland. 

Charlotte Lydecken hade genom åren förblivit Emma Irenes goda 
vän och på avstånd följt hennes studier. Nu tackade hon henne för 
hennes vägröjargäming, men kvar fanns ännu ängslan att lärdo-
men skulle rubba hennes tro på den Allvise. 

Som ett kuriosum kan August Strindbergs reaktion nämnas. I ett 
brev till Gustaf af Geijerstam skrev han: »Akta dig för finnarna, 
där har du avköning i grandios skala och Topelius håller verstal för 
flickor som tagit en skiten kandidatexamen.» 

Men en engelsk tidskrift The Woman's Herald (Härold för kvin-
nan) kom med en utförlig levnadsteckning över Finlands första 
kvinnliga magister och hyllade henne som en hjältinna. Rubriken 
lydde: Heroism in Finland. 

Naema Hellgren, bolagistkamraten från det första studieåret, hon 
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som övade sig så ivrigt i pianospel och som alltid hade beundrat 
Emma Irene, emedan hon hade visat »hvad äfven qvinnan förmår 
med kraftig vilja», lyckönskade och frågade: »Månne Din lärdoms-
törstande själ ens ännu vara tillfredsställd? Jag tror det ej ...» 

Nej, Emma Irene var inte tillfredsställd. Hon skulle alltid förbli 
»gulnäbb», som Gustaf Lönnbeck en gång sade om henne. Den 
sanning som hon hade sökt och som skulle förklara allt, hade hon 
inte funnit och dock måste den finnas djupt nere i vetandets brunn. 

Igen var konflikten där. Ekonomin och hälsan fordrade att hon 
band sig vid ett lugnt regelbundet arbete. Men hela hennes håg stod 
till fortsatta studier. Hennes närmaste mål var doktorsgraden. 

5. 

»En stilla forskare» (Hiljainen tutkija) så kallar Edwin Flinck 
(Linkomies) professor Petersen i en artikel i Valvoja-Aika. Liksom 
Petersen var Linkomies professor i latin vid universitetet (1923-63). 
Då Emma Irene hörde Linkomies' artikel om Petersen läsas sade hon: 
»Just sådan var han.» 

Professor. Petersen var bland universitetslärarna den som betyd-
de mest för henne. Uno Cygnaeus var för henne den idealiska lä-
raren, i professor Petersen fann hon nu sitt människoideal, liksom 
hon tidigare hade sett det i modern och senare skulle se det i Viktor 
Rydberg. Professor Petersen var på ett alldeles annat sätt än Uno 
Cygnaeus själsligt befryndad med henne. I sin karakteristik av ho-
nom angav hon sitt eget livsmål: att veta så mycket som möjligt och 
ändå förbli ödmjuk och anspråkslös. 

Som liten pojke satt Petersen ensam i Fredrikshamns lärarbiblio-
tek och läste, som elev vid Borgå gymnasium studerade han på egen 
hand grekiska klassiker, efter kandidatexamen som lärare i Helsing- 
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fors fortsatte han att forska, inte med något praktiskt mål för ögonen, 
men av inre tvång. Trots sin lärdom publicerade han endast en av-
handling — den anses som ett av de säkraste textkritiska arbeten 
som skrivits i sitt fack. 

Då universitetet år 1871 behövde en e.o. professor i latin och 
romersk litteratur, utnämndes Fredrik Julius Petersen utan kunskaps-
prov. Man höll honom för så skicklig, att ingen kunde tävla med 
honom. Hans arbetsbörda var stor, han arbetade grundligt. »Här», 
brukade han säga och peka på felet och så med starkt eftertryck, 
»men detta strider mot gott latinskt språkbruk, detta är obegrip-
ligt.» Som examinator hade han stora fordringar, han fördelade en 
laudaturstentamen på tre dagar. När han förde studenterna in i den 
romerska litteraturen gav han dem del av sin klassiska bildning. 

»Då man hörde och såg honom i katedern», sade hans forna elev.  
professor I. A. Heikel, »fick man det intrycket, att man hade fram-
för sig en togaklädd romare av bästa slaget, klartänkt, bildad, män-
niskovänlig, hederlig.» 

I Emma Irenes bokrum överst på en bokhylla stod en replik av 
den skulptur som Ville Wallgren hade gjort av Petersen. Ivar Heikel 
ansåg att Wallgren inte helt hade kunnat få fram hans ädla och an-
språkslösa, så alltigenom äkta personlighet. Dock fascineras man av 
lugnet, klokheten och godheten i ansiktet och man tycker sig förstå 
hans vänners och elevers omdöme, att han hörde till de få människor 
om vilka ingen hade någonting ont att säga. » Jag har känt honom i 
tjugusex år, men jag kan inte påminna mig ett enda litet drag som 
jag hade önskat vara annorlunda», sade Borgå gymnasierektor Ström-
borg om honom. 

Emma Irene skildrade i sina brev till fadern sina första intryck av 
Petersen: »Jag var så öfverlycklig de båda gånger jag var hos gub-
ben, ty han satt och berättade så mycket för mig om de gamla Ro-
marna och om Romerska litteraturen.» Sedan var hon ofta hos ho- 
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nom, han talade »viisautta» (visdom). »Att träffa honom var alltid 
en upplevelse», säger Emma Irene i sina memoarer. »Han var så 
rik på kunskaper, att från en liten början kunde det bli obeskrivligt 
mycket.» 

I två av sina latinska övningshäften har Emma Irene på de sista 
sidorna tecknat upp brottstycken ur samtal som professor Petersen 
har fört med henne, och ur dessa fragment stiger bilden fram av 
den stilla forskaren, som isolerad från världen lik en medeltida munk, 
ständigt satt på sitt rum och fann sin tillfredsställelse i att läsa och 
grubbla. 

Genom Petersen lärde sig Emma Irene beundra den tyska histo-
rikern Theodor Mommsen, han berättade för henne, att Mommsen 
var tidens främsta kännare av romersk rätt och av latinska inskrip-
tioner, romerska mynt och antikviteter. Allt detta betraktade Momm-
sen som hjälpvetenskaper vid studiet av Roms historia. Emma Irene 
valde sedan hans Römische Geschichte till specialarbete för lauda-
turskursen i historia. 

Professor Petersen försökte också tränga in i religionens problem, 
han grubblade över själens odödlighet och livet efter detta, men det 
var »olösliga problem». Han var en skeptiker, illusionslöst såg han 
på livet och sig själv. » Jag har alltid varit så misslyckad ... Jag har 
känt mina fel mera än de flesta. Det är icke anspråkslöshet utan 
självkännedom.» 

Så lät han under samtalen med Emma Irene sina tankar vandra 
från det ena området till det andra och man känner bakom hans ord 
glädjen att få tala till en människa, hos vilken han fann resonans. 
Gång på gång insköt han: »Fröken är så välkommen. Frökens be-
sök är mig så kära, aldrig kan jag få nog av dem.» 

Emma Irene blev småningom frimodigare, hon vågade ställa frå-
gor, hon stannade flere timmar, det blev sent, han följde henne hem. 
I sina memoarer berättar hon om en minnesbild som hon hade av 
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professor Petersen i hans hem. »Han stod vid sitt bokskåp, jag vid 
bordet. Ljuset var dämpat, allt var så stilla och fridfullt. Man var 
som i en annan värld, i en annan tillvaro, och jag tänkte att en 
människa dock är något utomordentligt härligt, då hon något så 
när motsvarar sitt individuella ideal.» 

En gång frågade han henne om hon hade velat bli professor, så 
högt skattade han hennes latinska kunskaper. 

I det officiella tal som han höll för henne vid Hesperia-festen år 
1882 lyser det fram, men behärskat och bundet i långa och värdiga 
latinska perioder, huru han beundrade henne. 

• • Du hade beslutat att liksom bygga Ditt livs boning i filosofin och 
filologin. Du hade att kämpa icke blott med människors fördomar, utan 
också med stor brist på hjälpmedel . . . att Du under två år tvingades 
att vara borta från vårt universitet för att förtjäna pengar. Då jag be-
tänker detta, kan jag icke tillräckligt förvånas över styrkan i Din begåv-
ning, Din andes kraft, Ditt tålamod och Din uthållighet. Det ökar min 
beundran, att jag vet, att Du har utfört allt detta, icke av begär eller 
fåfäng ärelystnad, utan av kärlek till kunskap och vetenskaplig bildning. 

Men först på dödsbädden inför avskedet sade han några ord som 
visade huru mycket hon hade betytt för honom. Han led av en kro-
nisk bröstsjukdom. Vårvintern 1882 var han så sjuk att man inte 
trodde att han skulle bli frisk. 

När jag kom in märkte jag att han var mycket dålig. Jag satt först 
på en stol bredvid sängen. När han sträckte ut sin hand, föll jag på 
knä. Då smålog han. Han kände att mina tårar vätte hans hand. 

— Gråt inte fröken, det är varje människas lott att förr eller senare 
gå härifrån, så det tjänar ingenting till att spjärna mot udden. 

En gång hade professor Petersen berättat litet om sitt liv och sin 
barndom, huru opraktisk och tafatt han hade varit. Emma Irene 
hade längtat efter att få höra mera, nu började han självmant be- 
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rätta, men hon avbröt honom, hon var rädd att han skulle över-
anstränga sig. Något annat tillfälle gavs aldrig mera. 

Emma Irene kom varje dag för att få veta huru han mådde, och 
då hon inte alltid gick in till honom, sade han till sin hushållerska: 
»Nog kommer fröken i dag och då hon kommer, skall hon också 
komma in. Jag måste skrifva till henne och säga, att hon får komma 
när hon vill.» 

Under våren och sommaren såg det ut som om professor Petersen 
skulle tillfriskna, men på hösten skedde åter en försämring. 

Sista gången Emma Irene talade med honom, tog han hennes 
hand och höll den länge i sin: 

Det vackraste minne jag tar med mig från jordelivet är frökens 
förhållande till mig . . . 

Om jag blott säkert visste, att jag ännu i en annan värld finge 
träffa herr professorn, skulle jag inte ha det så svårt som nu. 

Det tager jag för avgjort, fastän man inte vet under vilka förhål-
landen det kommer att ske. 

Mera blev det inte sagt mellan dessa människor som i tio år 
funnit sin djupaste glädje i samvaron med varandra. 

En lördagskväll när Emma Irene kom var rektor Strömborg från 
Borgå på besök: »Nu skall vi låta vår vän vila litet», sade han, »och 
så skall fröken gå in.» 

Det blev aldrig Emma Irenes tur att gå in. Hon stod vid dörren 
och hörde huru han andades. Så hörde hon en suck, allt var slut. 

Några dagar senare sade professorskan Lagus till henne: »Vill du 
se någonting majestätiskt vackert och manligt skönt, så gå och se 
på din döde professor.» 

Hon hade inte mod. Hon gick väl in i hans rum, men hon lät 
sin blick endast hastigt glida över honom. Han låg med huvudet 
lätt böjt åt sidan. Det var den sista bild som hon fick av honom. 
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Det blev ingen stor och ståtlig begravning. Professor Petersen ha-
de levat tillbakadraget och låtit mycket litet tala om sig. »Bra är 
det om man kan höra till de stilla i landena.» Det var hans inställ-
ning. 

Dagen — den 12 december — var kylig och mulen. Det skymde 
redan då kistan sänktes i graven. En kör sjöng på den vackra melo-
din till Integer vitae några latinska verser som professor F. Gustafs-
son hade skrivit på temat: Den rättrådiga är fast, tålig, han aktar det 
sanna. 

»Har du nu förlorat det dyrbaraste du ägde på jorden?» frågade 
assessorskan Kurten, en god vän till Emma Irene. 

Emma Irene bara grät. — — 
Mera har hon inte berättat om sitt förhållande till professor Peter-

sen. Men att hennes vänner och bekanta förvånade sig och pratade, 
det visste hon inte. Varför gick hon alla dagar till honom? Varför 
dröjde hon där så länge? Var det sant att hon stannade där ända till 
kl. 10? Historien om dessa två människors förhållande till varandra 
finns återberättad i Gerda von Mickwitz' bok »Solglöd och andra 
skizzer» i novellen »Kärlek». 

En kväll efter Petersens död kom författarinnan Gerda von Mick-
witz till Emma Irene och bad henne berätta. — När Emma Irene 
senare fick se novellen tryckt var hon djupt kränkt att hennes dyr-
baraste minne hade gjorts till en romantisk historia. Hon fattade det 
som ett svek. Litterärt har novellen intet värde. Men emedan den 
håller sig så strängt till verkligheten ger den en bild av Emma Irene 
så som många såg henne. 

Likheten mellan novellens Ella Hamfeldt och Emma Irene är stor. 
Ella Hamfeldt är liksom Emma Irene lärarinna, i samma ålder, myc-
ket fattig, »för att kunna lära sig hade hon lidit de största umbä-
randen, hade hungrat och frusit». Om Ella Hamfeldt sägs det: »Hon 
hade lefvat i trettiofem år utan att hafva förlorat en enda illusion och 
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utan att hafva upphört att tro, att menniskan af naturen är god, 
och att det är nog att veta det rätta, för att äfven göra det.» Det är 
också intressant att se huru det som karakteriserade Emma Irene som 
äldre redan då var utmärkande för henne. Ella Hamfeldt skildras 
som tyst, tillbakadragen och fåordig. Hon satt helst gömd i en vrå 
och teg och såg blott vänligt på den som talade. »Och när det så föll 
sig, lade hon sin hand på hans, och strök sakta öfver den och små-
log ... Så visade hon sin sympati.» En typisk gest för Emma Irene. 

Liksom professor Petersen var novellens doktor Martens »den bäs-
ta, ädlaste menniska jorden bär». Gemensamt för professor Petersen 
och doktor Martens är att de båda är omkring 60 år, båda föreläser 
vid universitetet, båda talar med samma lugna värdighet, mycket 
långsamt, avmätt, litet styvt. Ella Hamfeldt fick tillåtelse att följa 
med vid föreläsningarna, hon satt som ensam kvinna bland alla stu-
denter, alldeles som Emma Irene. Både Ella Hamfeldt och doktor 
Martens hade »alldeles samma, något gammalmodiga filosofiska rikt-
ning». 

Doktor Martens och Ella Hamfeldt satt afton efter afton tillsam-
mans, hennes beundran för honom var gränslös, han gladde sig över 
att tala om sina åsikter för henne. »De var båda som två stora oskyl-
diga barn.» Varje lidelse, hat eller kärlek, var som ett främmande 
språk för dem. Deras enda passion var vetenskapen, vetenskapen var 
det enda band som förenade dem. 

Gerda von Mickwitz skildrar doktor Martens' död och Ella Ham-
feldts djupa sorg, sorgen över att ha mist sin lärare som hade lovat 
lära henne grekiska, men inte hunnit infria sitt löfte. Eller var det 
möjligen kärlek? Novellen slutar med Ella Hamfeldts undrande 
fråga: »Huru är det, när man älskar? Hvad är kärlek?» 

116 



6. 

På våren 1882 promoverades Emma Irene till filosofie magister. 
Egentligen hade hon inte tänkt delta i högtidligheterna. Hon hade 
inte råd. Det kostade 500 mk och ringen som man köpte hos guld-
smed Mellin var inte heller billig, 48 mk. Men några dagar efter 
Hesperia-festen kom två representanter för årets promovendi i vita 
halsdukar och handskar och inbjöd henne till en kostnadsfri promo-
tion. Alla kandidater skulle anse det som en ära att tillsammans med 
henne bestiga parnassen. 

En promotion var på den tiden en märklig händelse för hela lan-
det. Överallt diskuterades den och med spänning väntade man på 
vem som skulle väljas till allmän kransbinderska. Kransbinderskan 
fick varken vara gift eller förlovad och hon måste vara dotter till en 
professor. Helst också vacker och ung och rik, emedan hennes far 
skulle bjuda promovendi till kransbindningen. Valet år 1882 föll 
på den kloka, intagande Alice von Willebrand, dotter till medicinal-
chefen, verkliga statsrådet Knut Felix von Willebrand, tidigare pro-
fessor. 

Det kvinnliga inslaget vid en promotion hade dittills utgjorts en-
dast av kransbinderskorna, nu gick ryktet att denna gång bland de 
manliga promovendi också skulle finnas en kvinna. 

Bland Emma Irenes vänner uppstod en livlig diskussion om Emma 
Irene skulle vara klädd i siden eller i sammet. »Men jag sade att 
jag var fattig som en kyrkråtta och att jag skulle ha enkelt ylle.» 

»En student, Hjalmar Basilier», säger Emma Irene, »hade tagit 
för sed att alltid följa mig hem om kvällarna efter professor Reins 
föreläsningar.» Han var hennes »noble riddare» som Uno Cygnaeus 
kallade honom, en så god vän att man kunde bli »smått avund-
sjuk på honom». Julen 1886 och våren 1887 då Emma Irene vis- 
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tades i Petersburg, där Hjalmar Basilier var inspektor för de finska 
folkskolorna, blev nästan en återupprepning av studietiden i Hel-
singfors. De träffades ofta och diskuterade allt som intresserade dem. 
Då Emma Irene var svårt sjuk, var han hennes tröst, hon var hans 
goda genius som räddade en del av hans tro på människorna och 
deras goda vilja. Senare som skolråd i Helsingfors tackade han hen-
ne för 40-årig oförliknelig vänskap, för allt vad hon hade gjort och 
varit för honom. 

År 1882 skulle också Hjalmar Basilier promoveras och han hade 
bett Emma Irene att bli hans kransbinderska. Hon svarade att det 
var omöjligt. Hon kunde inte dansa och hade redan beställt två klän-
ningar, en svart till den solenna akten och en vit till magisterbalen, 
en tredje kunde hon inte köpa. Han uppmanade henne att komma i 
vardagsdräkt och hon gick i sin nötta svarta klänning. 

Statsrådet von Willebrand bodde i ett stort trähus i hörnet av 
Freds- och Nikolaigatan på Ständerhusets tomt. Ändå var det trångt 
med 148 promovendi, och då nästan alla hade sin egen kransbinders-
ka var där också en mängd vackra unga flickor, i allt 3-400 gäster. 

»Elegansen där var stor. Där var vitt och rött och guld och siden 
och sammet och chiffong — och så var jag där», berättar Emma Irene. 

Efter kransbindningen blev det bal. Värdens son, magister R. F. 
von Willebrand, en fullödig representant för gammal kultur, ele-
gant, beundrad, öppnade dansen och bjöd upp Emma Irene. Hon 
tänkte på sin slitna klänning och tackade nej, men han drog henne 
med sig och »det måste gå, liksom allt annat hade gått». 

Till promotionen följande dag, den 31 maj, hämtades Emma Irene 
av universitetets vicekansler Johan Philip Palmen, vid hans sida åkte 
hon till universitetet. Hon skulle inte gå med i processionen, man 
hade bestämt att hon skulle ha sin plats bredvid allmänna kransbin-
derskan. 

Medan hon stod och väntade kom Zachris Topelius. 
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— Vem skall du gå in med, kära barn? 
— Promotor professor Lindberg sade att jag skulle gå vid hans sida. 
— Jaså, eljes hade jag tänkt be att få föra dig till parnassen. 
Så kom promotor, den långa och ståtliga professor Lindberg, och 

bjöd henne armen ... 
Salen var fylld av en förväntansfull festpublik, där var de vitkläd-

da kransbinderskorna med sina blombuketter, festmarschen spelades 
upp och promovendi tågade in. Bland de unga kandidaterna var 
många som senare skulle inneha bemärkta poster i samhället: P. E. 
Svinhufvud, Finlands riksföreståndare 1918 och tredje president 1931 
—37, då 20 år gammal; Werner Söderhjelm, professor; V. T. Rosen-
vist, rektor för Vasa svenska lyceum och Svenska normallyceum, chef 
för Svenska avdelningen i skolstyrelsen; professor Aug. Ramsay, skol-
rektor, senator och verkligt statsråd; Karl Söderholm, president i 
Högsta förvaltningsdomstolen; A. Haapanen, folkskoleinspektor och. 
skolråd; Valter Cygnaeus, överläkare; V. K. E. Wichmann, seminarie-
lektor, författare (Gånge Rolf); R. F. von Willebrand, redaktör för 
Finsk tidskrift. 

Övermarskalken, friherre M. W. von Schult&i, gav ett tecken när 
Emma Irene skulle gå fram. Just då promotor satte lagerkransen på 
hennes huvud och ringen på hennes finger uppstod en kort paus i 
musiken, alla reste sig och det blev alldeles tyst. Den första kvinnan 
fick sin akademiska grad. Det var ett historiskt ögonblick. 

Svartklädd, liten och anspråkslös stod »lagerns första kvinna» som 
Topelius kallade henne, ensam bland alla män uppe på parnassen. 

»Det kändes som om jag hade svävat i luften», sade Emma Irene. 
»Hela mitt liv strök förbi mig, ända från den tid då jag gick vall 
med korna och hästarna på Åland och bar på min längtan att få, 
läsa. Undran, ödmjukhet och tacksamhet uppfyllde mig. Tacksam-
het mot människorna som hjälpt mig och mot Gud, som lett mig.» 

Emma Irene återkom till verkligheten först då vicekansler Pal- 
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men, som satt på parnassen bland jubelmagistrarna, steg upp och 
räckte henne handen och sade: gratulerar. Länets guvernör Georg 
von Alfthan och många, många andra lyckönskade. Telegram kom 
i mängd. 

Kl. 9 på kvällen började promotionsbalen i Studenthuset. Emma 
Irene dansade magisterfransäsen med sin kavaljer Hjalmar Basilier 
och följande dag skrev en tidning att hennes dräkt hade varit den 
allra vackraste, en vit klänning med mjuka veck och draperingar, på 
vänstra axeln en vit ros och från den en lagerkrans ned ända till 
släpet, långa vita handskar och vita atlasskor. Carl Poppius, senare 
hennes direktor i Ekenäs seminarium, såg henne då för första gång-
en. »En säregen syn», sade han. »Hennes av lycka och ödmjukhet 
strålande ansikte intog alla.» 

Promotionen år 1882 var inte bara en stor händelse i Emma 
Irenes liv. Den blev också en vändpunkt i kvinnobildningens historia 
i Finland. Vägen stod nu öppen för vem som helst som ville följa i 
Emma Irenes spår. 

Borta på det avlägsna Niku gladde sig Cygnaeus över hennes 
framgång. I ett långt brev tecknade han den uppgift som väntade 
henne. Han skrev: 

Du skall visa ungdomen hvari qvinnornas sanna värde ligger, lära 
dem hafva helgd för sin egen kropp . . tilltvinga sig aktning . . . äfven 
af sådana som anse qvinnorna Å ara en trälinna, en lekdocka, hvilka exis-
tera blott för deras beqvämlighet och njutning . . . Men allt detta skall 
läras och vinnas icke . . . genom manliga idrotter eller fräcka utfall, utan 
genom andlig öfverlägsenhet, genom stilla träget arbete. 

Han trodde såsom Verner von Heidenstam, att »det kvinnligt veka, 
i människosinn, skall frälsa världen och ringa in förbrödringens fram-
tids rike» . 

Emma Irene tyckte att hon inte förtjänade något beröm och inte 
var värd alla de hedersbetygelser som man nu och senare visade hen- 
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ne. Hennes kandidatexamen hade inte varit någon medveten insats 
för kvinnosaken, som hon ingenting visste om då läslusten vak-
nade. Kvinnosakens ideer var fullkomligt okända för henne: »Då 
jag grep mig an med mina studier trodde jag mig fullfölja mina mest 
privata intressen, men jag förstod sedan, att min strävan sammanfallit 
med en ideströmning i tiden.» 

Emma Irenes betydelse för kvinnosaken förringas inte därav. Men 
hennes personlighet framstår klarare om detta motiv som var hen-
ne främmande avskils från hennes gärning. För aktivt deltagande i 
striden för kvinnans rättigheter hade ingen ägnat sig mindre än hon. 
Hon hade aldrig känt någon opposition mot samhällets orättvisor, 
hon förstod sig inte på de kampmetoder pionjärer ofta använder. 
Hon hade bara sin längtan till vetandet, sin sanningslidelse och sin 
barnsliga ödmjukhet inför allt stort, och hon hade vilja och mod 
att hålla ut och försaka. Men att en människa kan segra och nå sitt 
mål med sådana vapen var en personlighetens och ideernas seger. 
»Och häri ligger kanske själva kärnan i Emma Irenes kulturhisto-
riska insats», skrev Agnes Langenskjöld då Emma Irene fyllde 80 
år. »Denna insats gäller inte bara ett visst kön, en viss epok, den 
har en glimt av den eviga sanningen.» 

7. 

» jag har varit så glad över att det finns en Emma Irene, som rep-
resenterar iden om kvinnliga studenter vid Helsingfors universitet», 
sade Zachris Topelius då han första gången sammanträffade med 
henne. »Vi som läst latin, vet att ordet student är ett genus commune. 
Jag skulle inte vilja lämna min post vid universitetet, innan jag kun-
de bringa det så långt, att universitetets dörrar skulle vara lika öpp-
na för kvinnliga som för manliga elever.» 
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Att Topelius som rektor för universitetet var en av de ivrigaste 
förespråkarna för kvinnans rätt till högre bildning hade stor bety-
delse; han ansåg det för självklart att kvinnan fick studera liksom 
mannen, annars skulle »universitetet illa representera rätten och hu-
maniteten». Konsistorium tillstyrkte även i framställningar 1870 och 
1878 att kvinnan skulle vinna inträde till universitetet, men i Peters-
burg godkändes förslaget inte. 

Plats för iclerna! Plats för de höga 
fritiorna tankar, som i världens natt 
likt gnistor tändas för vårt skumma öga 
och alstra, lyfta, lysa, värma gladt. 

Så började Topelius 1863 sin prolog till »Fredrika Bremers min-
ne», det mest betydande inlägget i kvinnofrågan i vårt land, en 
programdikt med krav på en radikal ändring i uppfattningen om 
kvinnan. 

Emma Irene berättar i sina memoarer huru hon lärde känna Tope-
lius. Hon hade sökt Hildurstipendiet, men hade försummat att gå 
till stipendiatuppropet som hon ingenting visste om. En studentkam-
rat rådde henne att personligen vända sig till universitetets rektor. 

Vid universitetet fanns då sex studentavdelningar, Emma Irene fick 
inte höra till någon av dem, hon stod under rektors speciella upp-
sikt. »Sjunde studentavdelningen» kallades hon på skämt. 

I ett stort ljust rum stod Topelius i morgonrock vid ett av borden: 
— Jaså, där har jag min lilla studentflicka. Det var fråga om hen-

ne i går. 
Och därför kommer hon i dag och ber om förlåtelse för sin 

försummelse. 
Ja, ja, inte är det värt att tänka på Hildurstipendiet mera 

Emma Irene neg och bad än en gång om förlåtelse och ville gå. 
Men den blide Topelius som bara hade låtsat vara sträng, satte 

sig i soffan med studentflickan bredvid sig. 
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— Anse mig som en vän och kalla mig farbror. Jag säger du och 
Emma Irene 

Han frågade huru hon hade kommit att tänka på studentexamen, 
huru hon hade det, om hon hade slitit ont och lidit nöd, om universi-
tetet på något sätt kunde hjälpa henne. 

Sedan bjöd han henne armen. Hon kom in i ett stort vackert 
rum, till ett dukat kaffebord och blev presenterad för professorskan 
Topelius och döttrarna Eva och Toini. 

Zachris Topelius kallade henne ännu flere gånger till sig, alltid 
var han lika vänlig. 

En gång ville han veta varför hon såg så betryckt ut. » Jo, den 
saken plågar mig, att jag vet så litet och att jag, sådana förhållan-
dena nu är, inte skall komma att veta nämnvärt mera under denna 
tillvaro.» 

Topelius replikerade: 

• • Men den sorgen kan också gå för långt, att sörja över att man 
vet så litet. Tror du inte, att vi gamla professorer, som inte gjort annat 
än läst och forskat, med smärta måste känna och erkänna ringheten av 
vårt vetande? Men vi erkänner det med ödmjukhet och sätter oss inte 
ner och sörjer däröver som Emma Irene. Och ändå är vetenskapen en 
ljusfackla, som går genom tiderna och upplyser dem. Den har i alla 
fall en stor betydelse. Och det skall komma en tid, då våra kunskaper 
är rikare än nu. 

.1 den dikt som Zachris Topelius tillägnade Emma Irene då hon 
blev filosofie kandidat, och där han hälsar henne som »lagerns första 
kvinna», vände han sig i de tre sista stroferna direkt till henne och 
tecknade de drag som mest karakteriserade henne och som represen-
terade hans kvinnoideal: »... du tysta, tåliga arbetarinna, ödmjuka, 
trogna, anspråkslösa vän». Dikten i sin helhet visade Topelius' upp-
fattning om kvinnans rätt att tänka fritt och självständigt och sträc-
ka sig efter kunskaper. Hon borde inte vara hänvisad endast till 
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hemmets värld. Doktor Ruth Hedvall har påpekat huru Topelius 
här med helt annat eftertryck krävde rättvisa för kvinnans intellek-
tuella strävanden än i den lilla barnvisan »Till en flicka», där han 
första gången uttryckte denna tanke. 

Tänk stort! Tro ej, min flicka, 
att Gud dig föreskrev 
till låga jorden blicka 
för det du flicka blev! 

Originalmanuskriptet till Topelius' hyllningsdikt bevarade Emma 
Irene som en dyrbar skatt, det är skrivet med hans regelbundna tyd-
liga handstil och har som motto ett citat av Horatius: »Icke fram-
bringar vilda örnar en svag duva; men lärdom frammanar den inre 
kraften, och att vinnlägga sig om det rätta skänker hjärtat styrka.» 

sin recension av Emma Irenes memoarer säger Olaf Hornen: 
»Vad allt är det inte Topelius finner sig böra uppbåda i fråga om ar-
gument — förståndets skäl och hjärtats — då han ... begrundar, dryf-
tar, förklarar och försvarar Emma Irenes föregångsg-äming?» 

I inledningsstrofen hörs tidens röster i en förvirrande kör. De 
frestar kvinnan, varnar, lockar. Topelius avvisar alla gamla fördo-
mar: 

Nu skorrar mången röst i Evas öra 
En ropar ormaspråket: mästra Gud! 
En annan säger: se, men intet röra! 
En tredje hviskar: lef, för att stå brud! 
Mod, Evas döttrar! Glömmen hvad de skria! 
Mod! Sanningen skall göra eder fria. 

Redan i andra strofen uppställer han sin fordran på full likstäl-
lighet i tankens värld mellan man och kvinna. 
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Plats för det tysta, sjelfförgätna, trogna 
Ödmjuka arbetet i tankens värld! 
Plats för de tusen frön, som aldrig mogna, 
De gnistor, som förgås i lifvets härd! 

Han understryker i strof på strof att kvinnan själv skall ha rätt 
att välja mellan myrten och lager: Grön är din myrten — hvarför 
ej din lager? 

I slutstroferna ställer han mot en förgången tids fördomar en ny 
tids åskådning och hans profetiska ord »andra skola följa» har för 
länge sedan blivit verklighet. 

Romanen »Planeternas skyddslingar» visar ännu tydligare huru. 
starkt Topelius har fängslats av Emma Irene och hennes levnads-
saga, den visar också huru stor hans förståelse var för kvinnans in-
tellektuella strävanden. »Planeternas skyddslingar» utkom endast 
några år efter Emma Irenes promotion, från och med våren 1887 
till slutet av år 1888 som följetong i tidningarna Finland och Nya 
Dagligt Allehanda, i bokform år 1888. Det är en skildring från 
drottning Kristinas tid, men ännu mera än drottningen kan en annan 
intellektuell kvinna, Hagar, betraktas som huvudperson. Dessa bå-
da kvinnor har Topelius' hela sympati. Då juden Ruben Zevi frågar 
Hagar: Varför är icke du en man? svarar Hagar småleende: Därför 
att en kvinna stundom kan uträtta mer än en man. Topelius ogillar 
1600-talets liksom sin egen tids uppfattning om kvinnan, som inne-
bar att hon skulle vara sin man underdånig och uppföda barn i tukt 
och förmaning. 

Enligt Paul Nyberg var Topelius alltid förtegen med förebilder- 
na till sina diktade gestalter. Man kan dock knappast betvivla att 
Emma Irene stått modell för Hagar, fastän liksom Paul Nyberg på-
pekar också andra unga kvinnor som längtat efter kunskaper, kan ha 
bidragit till teckningen av Hagars bild. 

För intet litterärt arbete har Topelius gjort så grundliga och lång- 
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variga studier som för »Planeternas skyddslingar»; antagligen har 
han påbörjat boken på 70-talet, och uppslaget till Hagar-gestalten 
måste han ha fått just under de år som han stod i kontakt med Emma 
Irene. 

Det är väl heller ingen tillfällighet att Topelius senare ändrade 
romanens namn till »Stjärnornas kungabarn». I den dikt han år 1882 
tillägnade Emma Irene kallar han människoanden kungabarn och 
där frågar han: »Ar du rebell emot ditt öde, qvinna, för att du stund-
om längtar blicka ut?» I romanen säger han: »Hagar var uppro-
risk mot sig själv och mot hela den trånga värld som omgav hen-
ne ... denna starka, bevingade ande, som sträckte sin famn mot 
oändliga höjder.» I dikten ber Topelius om »Plats för hear ande, 
som mot ljuset svingar med örnafjädrar eller dufvovingar.» 

Ruth Hedvall har som den första observerat sambandet mellan 
Emma Irenes och Hagars gestalter. Som avgörande bevis anför hon 
Topelius' yttrande till Emma Irene vid deras första sammanträffande 
att ordet student är ett genus commune. Det går igen i »Stjärnornas 
kungabarn». Den tokiga skolmästaren som läser latin med Hagar 
säger: »Så, så, äst du ett flickebarn Taceat mulier (Kvinnan tige) 
Vi måste räkna två genera: masculinum, femininum och därtill neut-
rum. Men det hindrar oss ej att ha ett commune.» 

Det finns ännu många andra likheter och överensstämmelser. På 
samma sätt och med samma ord och uttryck som Emma Irene berät-
tar om sitt liv i sina memoarer hade hon ofta tidigare berättat om 
det för sina vänner och närmaste, säkert också för Topelius. 

Redan de yttre förhållandena påminner om varandra. Hagar växer 
upp i stor fattigdom, hon är ett barfotabarn och hon går klädd i grovt 
linne och snäv kjol. Liksom Emma Irene i unga år har hon två långa 
flätor. Hon har vackra, glänsande, kloka ögon med en egendomlig 
djup blick, dragen är fint bildade. Hon bakar bröd, skurar golv, skö-
ter korna och går i vall. Men hon är inte som andra barn. Hon vill 
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läsa. Då hon inte får sin läshunger tillfredsställd förändras hon lik-
som Emma Irene, hon blir oduglig i allt praktiskt arbete. »Inte har 
hon håg mera för karda och spinna, härva och reva, baka och byka, 
det går allt som i drömmen», beklagar sig fostermor Dordej. 

Kyrkoherden von Knorring låter Emma Irene vistas en tid i Fin-
ström skola, Hagars gudfar tullnären Lydik Larsson tar Hagar på 
några veckor med sig till Turholm, sitt landställe utanför Helsing-
fors, för att hon skall få läsa. Pastor Molin på det svenska Åland 
hjälper Emma Irene med finskan, som hon hört endast sin mor ta-
la. En ung adjunkt lånar Hagar en finsk postilla, ty Hagar förstår 
liksom de flesta i Karis endast svenska, men finsk befolkning är 
kringströdd i socknen, hon har hört finska talas. 

Mor Dordejs avsked från »älsklingsbarnet» påminner om skils-
mässan mellan Stina mor och Emma Irene. Hagar reser till Åbo där 
den mäktige president Jöns Kurck blir hennes beskyddare liksom 
Uno Cygnaeus blir det för Emma Irene. Här finns också i den fyra-
åriga sagohungriga Karin och hennes mor en motsvarighet till lag-
manskan på Jomala gård och den lilla Anna som vill städsla Emma 
Irene som piga. »Flickan är ett stort sjåp, till det yttre», skriver 
Uno Cygnaeus om Emma Irene en gång. »Hon ser tåpig ut», blir 
Jöns Kurcks första intryck av Hagar. Men Hagar liksom Emma Ire-
ne har »en förunderlig talang att göra sig omtyckt». 

Den största likheten mellan Hagar och Emma Irene är dock det 
övernormala goda minnet, kunskapsbegäret och det skarpa förstån-
det. Hagar kan katekesen och psalmboken utantill från pärm till 
pärm. När Emma Irene efter konfirmationen kom hem, skrev hon 
ordagrant ner hela predikan sådan som hon nyss hade hört den. 

Emma Irene säger i sina memoarer: » Jag såg blommor och fjä-
rilar, jag såg det ena och det andra, men jag visste ingenting om det.» 
Hagar sitter på dikeskanten och plockar sönder en ängsnejlika. »Hon 
undersöker roten, stjälken, bladen och blommorna så uppmärksamt, 
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som ville hon utgrunda plantans byggnad.» Då Hagar i natten på 
Andromedas däck frågar sig: Varifrån kom hon? Vart gick hon? Vem 
var hon? Varför fanns hon i världen?, är det som om man hörde 
Emma Irene. 

Frapperande är också Emma Irenes och Hagars dyrkan av de klas-
siska språken, framför allt deras stora kärlek till latinet. Emma Irenes 
berättelse om Strelings Grammatica Latina som hon hittar bland 
många konstiga böcker i en gammal kista uppe på vinden, har sin 
motsvarighet i skildringen av Cannabis och grammatikan i den halv-
murkna kistan i hans förfallna sjöbod. Fadern vägrar läsa latin med 
Emma Irene: »Vad fan skall den där flickan med latinet att göra?» 
Djäknen Luth säger: »Man måste ju vara galen för att lära en flicka 
latin.» Men både Emma Irene och Hagar fortsätter att drömma om 
latin och grekiska. Då Emma Irene som sjuttonåring läser för präs-
ten och snappar upp orden mittere, apostel och epistola, konstaterar 
hon överlycklig att hon nu kan ett latinskt ord och två grekiska. 
Emma Irene tröstar sig med sin latinska grammatik i barnkrubban, 
Hagar värmer sig med Tacitus på brigg en Andromeda i regn och 
storm. 

Topelius hade säkert inte intresserat sig för Emma Irene så myc-
ket om han inte känt själsfrändskap med henne, och Hagar skulle inte 
höra till hans intressantaste karaktärer om han inte i henne hade 
velat levandegöra något av sig själv. Den gränslösa kunskapslängtan 
som hela livet igenom plågat Emma Irene och som går igen i Hagar, 
denna »oroliga, törstande, sökande, längtande, forskande, fridlösa 
ande», fanns hos Topelius själv. Då han femton år gammal fick sitt 
studentbrev, skrev han en dikt, »Vetandets törst», som omarbetad in-
går i hans Sånger: 
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Världen är vid, och mitt mål det är långt, och det glänser i fjärran 
klart som en tindrande stjärna i skyn uti lefnadens skymning. 
Dock vill jag fram. Han törstar i mig, den eviga anden, 
har ingen ro, ingen ro. Den tysta, brinnande längtan 
bryter sig väg, går fram med kraft och känner ej hinder, 
tills i den strålande källans flod sin svalka han finner. 

Stjärnornas tre kungabarn, drottning Kristina, Hagar och hennes 
bror föds samma natt och — liksom Topelius själv — under samma 
planetkonstellation, sådan den inträffar bara e n gång på 500 år; 
Jupiter, planeternas konung, härskar med »undransvärd makt». Men 
bakom honom skönjes Saturnus, »som intet är till att tro». 

— Advigila, Dornine, hac nocte nascentibus! säger den lärde mäs-
ter Sigfrid Forsius, som kan läsa i stjärnorna. »Herre, hav akt om 
de barn, som födas i denna natten! De varda stora i gåvor och 
skina som ljus, men råka i mycken frestelse och kunna slockna i 
mörker.» 

Tron på den mystiska kraft som stjärnorna äger är äkta topeli-
ansk. Men mystiken har här en djupare innebörd. Ödet beror inte 
endast på yttre tillfälligheter, utan växer fram ur människornas eget 
inre. Jupiter och Saturnus är inte oförklarliga övernaturliga mak- 
ter, de är symboler. 

Namnet Hagar betyder främling på jorden, hon skall själv söka 
och välja. Då Hagar 15 år gammal lämnar sitt första hem, står hon 
på Andromedas däck och ser på stjärnorna och en av dem »icke 
hon på himmelen, utan hon, som flutit in i den drömmande flickans 
själ», fick ord och sade till henne: 

. Vet du icke, att jag är ett utflöde av den Allsmäktiges kraft, som 
beskyddar dig, var du i världen går -- en stråle av Hans ljus, som skall 
vägleda dig i tankarnas skuggspel ? Sök ! sök ! sök, och du skall finna till 
sist, men sök i Hans ljus och icke i ditt, ty i ditt eget är mörker. Se, 
jag har givit dig din första bok, och jag skall ännu giva dig många. 
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Men mitt väsen är kraft och icke kärlek; begär ej, att jag skall giva dig 
vad jag icke är utsänd att giva. Själv må du göra dig därav förtjänt. 

Stjärnornas kungabarn liksom sagan Björken och stjärnan, där 
stjärnan leder barnen, ger en bild av människans vandring genom 
livet, ger en bild av Topelius' egen strävan efter »den kärlek som 
är förmer än all kunskap och aldrig förgås». 

Emm.a. Irene hade samma ideella mål som Topelius, också för hen-
ne var den osjälviska kärleken det högsta i livet. Utan kärlek var 
allt dött. I hennes citatbok fanns många ord om kärleken, men bland 
dem hon oftast anförde var Topelius' ord: 

Hvet du, hvad det är för en fråga, som går genom himlen och jorden, 
lifvet och döden ? Hvet du, hvad det är för ord, som börja vid den 
låga vaggan och icke sluta ens vid den djupa graf ven utan fortfar att 
ljuda ännu långt borta i ändlösa evigheter ? Det är blott tre små ord, 
och likväl bära de inom sig lifvets och grafvens hemligheter: Älskar 
du mig? 

Hennes egen själ och hennes eget hjärta talade med i de orden. 
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Lärargärning 

1. 

»Det var en sommar i Mariehamn», berättar Emma Irene, »då jag 
definitivt fick klart för mig, att jag måste uppge tanken på att fort-
sätta vid universitetet.» 

Jag blev till en början slö, apatisk och trött och måste ligga största 
delen av dagen. Jag tyckte mig likna en stackars lemlästad varelse, en 
som förlorat armar och ben, eller ett träd, vilket man berövat alla grenar. 
Det var, som hade jag dött inombords och nu gick och spökade på min 
egen grav. Jag talade om Emma Irene som om en tredje person. Och så 
blev det allt framgent. Ännu i dag säger jag ofta »Emma Irene» i stäl-
let för »jag». Det var, som hade en spjälkning av mitt väsen egt rum. 
En tid tyckte jag, att Emma var den, som gick här nere på jorden och 
stökade; Irene var den, som hade dött. 

Emma Irene syftar här på att namnet Emma betyder »den starka», 
men Irene är »själens inre frid». 

Hon betraktade aldrig magistergraden som en avslutning på sina 
studier, hon längtade efter att få läsa vidare. Då hon år 1927 promo-
verades till hedersdoktor beklagade man i akademiska kretsar all-
mänt att fördomar och ekonomiska svårigheter hade avbrutit hennes 
studier vid universitetet. 

Även hennes elever kände att hennes lektioner gav »en fläkt 
från vetenskapens värld», så att man längtansfullt väntade på dem. 
»Hon använde inte timmarna till läxförhör ... kunskaperna var ba-
ra ryggraden — hon förde eleverna till de höjder, därifrån de kunde 
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ana det mänskliga framstegets rikedomar, hon gjorde dem bekanta 
med de personligheter som gått med fackla i handen och upplyst 
världens mörker ... Vidder av skönhet och godhet slogs upp för 
dem.» 

Så vittnar elever och lärarkamrater om henne. 
Utan glädje tog Emma Irene emot utnämningen till lektor vid 

Ekenäs seminarium och med bitter saknad lämnade hon Helsingfors 
och universitetet. 

Det var inte första gången hon nu skulle undervisa i en skola. 
Det hade hon gjort redan i många år. Men hon hade aldrig frivilligt 
sökt en tjänst, det hade alltid varit en uppoffring för henne att skjuta 
studierna åt sidan. Skolarbetet hade varit en nödvändighet, det hade 
gett henne, hennes mor och småbröderna levebröd. Sin första lärar-
tjänst, läsåret 1869-1870, fick hon vid flickskolan i Jyväskylä. Hon 
hade 31 veckotimmar — om måndagarna åtta lektioner i sträck —
och hon undervisade i många ämnen: religion, modersmål, (finska), 
innanläsning, grammatik, historia, räkning, naturlära och gymnastik. 
På eftermiddagen gav hon privatlektioner. 

Under nästan hela studietiden hade hon en lika stor arbetsbörda. 
Hon tjänstgjorde som timlärare vid flere skolor i Helsingfors: Finska 
flickskolan, Högre finska folkskolan, Tavaststjernas skola, Blindan-
stalten, Tyska skolan. 

På hösten 1874 anhöll Ekenäs seminarium om en ny — sjunde — 
lärarkraft. Seminariet hade grundats år 1871 och hade årligen succes-
sivt utvidgats med en klass. Nu skulle det bli fullständigt. Uno Cyg-
naeus föreslog Emma Irene och så kom hon för första gången till 
Ekenäs seminarium som biträdande lärarinna i historia, svenska, fins-
ka. Hon stannade till år 1876, då tjänsten ombildades till ett lek-
torat. Tio år senare anslogs lektoratet för andra gången ledigt, då 
var hon magister och kunde göra sig kompetent att söka tjänsten. 
Den 18 maj 1886 utnämndes hon till lektor i historia, svenska och 
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finska. Tjänsten omfattade c:a 36 timmar och var den tyngsta i hela 
läroverket. Vid seminariet utförde hon sin livsgärning, där arbetade 
hon i 35 år, fastän överansträngning och sjukdom ofta tvingade 
henne att ta tjänstledighet. 

Emma Irene saknade den säkerhet och det självförtroende som an-
ses vara förutsättning för att en lärare skall bli framgångsrik. Hon 
hade svåra mindervärdeskomplex och hämningar. Hon övervann al-
drig känslan av beklämning i andras sällskap; blygheten ökades av 
den närsynthet som hon led av redan som barn. Särskilt inför sina 
elever var hon förlägen och skygg. 

Cygnaeus tröstade och uppmuntrade henne, men ofta bemötte 
han hennes jeremiader med stränga och sträva ord: 

Önskligt vore, att Du skulle komma ifrån ditt underskattande af dina 
kunskaper, din ringaktning för Dig sjelf — som tillika kan öfvergå till 
otacksamhet mot Herren som gifvit Dig så utmärkta gåfvor både i le-
kamligt och andligt af seende och utrustat Dig med ovanliga krafter. — 
Vähän enemmän malttia (lite mera sans) och allt skulle gestalta sig 
helt annorlunda både för Dig och din omgifning. 

Särskilt svårt var det för henne att tillträda en ny tjänst. Hon be-
rättar om examensdagen i Tyska skolan, där hon skulle tentera ele-
verna i svenska: 

Jag gick till skolan på utsatt dag och tid. Där var många flickor, flera 
hundra tyckte jag. De tittade på mig och pratade och sade: Det är den 
nya lärarinnan. Hon är student och magister. — Det svartnade för ögo-
nen på mig och jag gick ned igen. Två gånger till gick jag upp och ned 
igen för de många trapporna, men till slut lämnade jag hela inträdes-
examen. Jag kunde inte annat. 

Jag gick nu direkt till Uno Cygnaeus och sade: Detta har jag gjort, 
en sådan lärarinna har ni rekommenderat. . . . Därpå gick jag till direktor 
Paersch . . . Han var vänlig och sade att det lyckats honom att få en an-
nan som verkställt inträdesförhöret. 
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Då Cygnaeus år 1874 föreslog Emma Irene som extra lärare vid 
Ekenäs seminarium satte hon sig till motvärn. Hon kunde omöjligen 
lära andra. Cygnaeus var uppbragt: »Det är en ödmjukhet och an-
språkslöshet som närmar sig vansinne. Om alla människor tänkte 
som du, skulle ingen våga göra någonting.» 

»Sätt dig på dina höga hästar», rådde en av hennes förra semina-
riekamrater. Emma Irene svarade att hon inga höga hästar hade och 
att hon inte var kompetent. 

»Säg det åtminstone inte till eleverna», sade en annan av kam-
raterna. Men det första Emma Irene yttrade när hon trädde in i klas-
sen var: 

Här är jag, sänd av höga vederbörande. Själv anser jag mig icke 
kompetent. Jag tycker inte att jag är skickad till det här, men jag skall 
försöka, så gott jag kan. Duger jag inte, så må de som skickat mig hit, 
taga mig härifrån. Om jag ingenting är, så låtsar jag inte heller vara 
något. 

Ibland vaknade hon mitt i natten, hon tyckte att hennes semina-
rister stod runt omkring henne och anklagade henne. 

»Mina fel skola upphöjas till oändliga digniteter, ty de skola fram-
deles upprepas i folkskolorna», tänkte hon. 

När Emma Irene sökte lektoratet vid Ekenäs seminarium år 1886 
ansåg hon det så förmätet, att hon inte vågade se folk i ögonen. 

Då hon hade varit vid seminariet ett par månader, kom det brev 
med nya snubbor från Cygnaeus: »Enhvar erkänner ... dina säll-
synt grundliga kunskaper och dina förtjenster i allmänhet, och likväl 
envisas Du ohjelpligen att anse Dig oförmögen att utan 10 timmars 
förberedelse hålla en lektion i svenska språket i en folkskola.» 

All tsedan studietiden led Emma Irene av en svår sjukdom som lä-
karna inte förstod sig på, körtelsvulster som först visade sig på hal-
sen och sedan spred sig över hela kroppen, främst till magen. Cyg- 
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naeus konstaterade: »Obestridligt är det att Du förstört din fysik 
genom din onaturliga diet eller rent ut sagdt din svält.» Under den 
första terminen i Ekenäs förvärrades sjukdomen, så att hon efter 
endast två månaders arbete måste ta tjänstledigt. Svulsten i magen 
var så stor att den inte kunde opereras. Emma Irene inbillade sig 
härefter att hon var »vanskapt», motbjudande och obehaglig för and-
ra, därför ville hon helt isolera sig och då hon var som mest pessi-
mistisk ansåg hon att hon inte kunde kvarstå i tjänsten, hon kunde 
inte visa sig för en klass. »Det är ej magen utan hufvudet och egent-
ligen hjertat finska folkskolan behöfver», skrev Cygnaeus julen 
1886 i ett brev till henne i Petersburg, där hon behandlades av en 
rysk homeopat. 

Emma Irene skuggade gärna med handen för ögonen och ville 
ha så svag belysning som möjligt, hon tyckte att det var lättare 
att tala så. I Blindanstalten kände hon sig fri, emedan ingen såg 
»hur ful hon var». Hon avundades Pytagoras som fick undervisa ba-
kom en skärm. Hon hade helst alltid haft en osynlighetskappa kring 
sig. Om hon kunde, gömde hon sig bakom en pelare eller en dörr. I 
Tyska skolan kallade direktor Paersch en vrå i tamburen bland kap-
porna »Emma Irenes Ecke» (Emma Irenes vrå). Vid en julfest i se-
minariet hade hon lovat berätta en saga, men bara under det vill-
koret att hon fick göra det osedd av alla, omtalar en av hennes forna 
elever, som minns huru man hörde hennes stilla och dämpade röst 
bakom julgranen. 

Med humor berättade Emma Irene om sina första försök att ge 
lektioner i seminariets övningsskola i Jyväskylä. 

I normalskolan fick jag bland andra ämnen även undervisa i religion 
i den högsta klassen. Jag hade inte en aning om hur jag skulle börja. 
Jag brydde min hjärna och beslöt att jag skulle fråga: Vad är religionens 
källa? 

Nu hade jag förutsatt att svaret skulle lyda: Guds uppenbarelse. Där- 
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på ämnade jag fråga, hur många slags uppenbarelser det fanns, och tänk-
te att eleverna skulle svara, att det var bibeln och den yttre naturen. När 
de så svarat »bibeln», skulle jag fråga, hur man indelar denna och få 
till svar: i Gamla och Nya Testamentet. Och så skulle jag slutligen ha 
kommit fram till dagens tema, — Johannes evangelium. 

Jag frågade alltså först: 
— Vad är religionens källa ? 
Och då började klassen viska och säga: Religionens källa, vad är det ? 

Ur en källa rinner ju vatten ! De förstod inte att taga saken i figurlig 
bemärkelse, och jag blev själv helt förlägen. Hur skulle jag reda mig i 
fortsättningen ? Ja, man får nog vatten ur källor, sade jag, men det finns 
även andra källor. — Och svaren blev helt andra än jag väntat. 

Som alla andra måste Emma Irene göra sina lärospån. Men från 
första början var hennes lektioner logiskt uppbyggda, och då teorin 
svek förmådde hon instinktivt leta sig fram till de levande barnen 
och deras värld. Trots sina hämningar hade hon utpräglade lärar-
anlag. Vid dimissionen 1869 från Jyväskylä seminarium hade hon 
det högsta vitsordet i sin klass i praktisk lärarförmåga, 9,8. 

Redan Emma Irenes första chefer i Helsingfors, rektor B. F. 
Godenhjelm vid Finska flickskolan och Hanna Ingman, förestånda-
rinnan för Blindanstalten, berömde hennes pedagogiska skicklighet, 
hennes utmärkta insikter, de prisade den framgång hon haft i sin 
undervisning. Direktor Paersch som vid inträdesexamen var så för-
skräckt över Emma Irene skrev: 

Fräulein E. Åström, . . . hat sich als Lehrerin und Erzieherin in j eder 
Beziehung so vorziiglich bewährt, dass ich Frl Åström hierdurch öffent-
lich nur meinen wärmsten Dank ausdriicken kann.» (Fröken E. Åström 
. . . har både som lärare och uppfostrare i alla avseenden visat sig vara 
så utmärkt, att jag härmed offentligt endast kan uttrycka mitt varmaste 
tack till henne.) 

År 1886 i maj avlade Emma Irene praktiskt lärarprov för lektora-
tet vid Ekenäs seminarium. Uppgifterna var: historia i kl. III — ka- 
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rakteristik av den romerska kejsartiden före rikets delning, svensk 
litteraturhistoria i kl. IV — ett fritt föredrag ur svenska litteratur-
historien, svenska språket i kl. I — grammatikalisk analys och läse-
stycket n:o 149 ur Boken om vårt land, finska språket — en över-
sättning och en kort översikt av Kalevala. 

Uppgifterna låg väl till för henne. Hennes speciella konst var att 
ge översikter och att få en epok att leva. Läsestycket i Boken om vårt 
land handlade om den lärde Sigfrid Aronus Forsius, stjärntydaren och 
pastorn i Ekenäs. I Sammatti på Lammi hade Emma Irene ofta sam-
manträffat med Elias Lönnrot och sett honom arbeta. 

Nästan i alla ämnen blev vitsordet laudatur. »Annat kunde väl 
ej heller komma i fråga», kommenterar A. K. Ottelin, »så pass över-
lägset var hennes framställningssätt, så stora kunskaperna.» I his-
toria och litteraturhistoria erhöll Emma Irene laudatur (28/30), i 
finska laudatur (25/30), endast i svenska fick hon vara nöjd med 
högsta cum laude approbatur (24/30). 

År 1919, Emma Irene var då redan 71 år gammal, inspekterade 
professor V. T. Rosenqvist Ekenäs samskola, där hon bl.a. undervi-
sade i filosofi; han kunde inte nog prisa andan i denna undervisning. 

Om sitt förhållande till eleverna och sin första kontakt med dem 
har Emma Irene berättat i sina memoarer. Föreståndarinnan för nor-
malskolan i Jyväskylä var fru Göös och efter en lektion som hon 
hade åhört, sade hon: 

Jag vet precis, vilka elever Emma tycker bäst om i klassen. Emma 
gjorde sig inte skyldig till någon partiskhet, utan var rättvis, men ändå 
visste jag, vilka som var Emmas favoriter. 

Då jag frågade hur hon kunde veta det, svarade hon, att hon kunde 
höra det på tonfallet och se det på ögonen. Längre fram tänkte jag, att 
det finns två saker som man inte kan dölja, kärlek och hosta. 

I Jyväskylä flickskola tog de mindre eleverna henne under armen: 
Får vi gå så här? De tävlade därom, hon skulle berätta sagor för dem. 
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Blindanstalten gav eleverna henne presenter och sjöng för henne 
på Irenedagen. I Tyska skolan trodde direktor Paersch efter fiaskot 
vid inträdesprövningarna att hon inte skulle klara disciplinen. Hon 
hade inga svårigheter. Trots hennes egen inkompetensförklaring var 
seminaristerna i Ekenäs »som änglar». Många av dem blev senare 
hennes vänner för livet. 

Så gick det ständigt. Alla föll till föga för den hemlighetsfulla 
kraft som hennes personlighet utstrålade. Endast enstaka kritiska 
röster hördes. I »Minnesskrift, Ekenäs seminarium 1871-1946», 
skrev Helle Hellberg: 

Måhända var jag den enda som fann henne (Emma Irene) kontur-
lös . . . Detta uttalande kommer kanske att utlösa en chock . . . Oss be-
hövdes mycken kraft för det värv vi tagit oss an, men hon var dröm-
mare. Hon var berömd. En berömd drömmare . . . Man kan inte få sin 
andliga näring tillfredsställd enbart från Viktor Rydberg. 

Men till och med de som först bemötte Emma Irene med kritik 
kunde inte i längden bli oberörda. 

År 1931 skrev en f.d. seminarist: 

Jag får bekänna, att jag var kall under seminarietiden, jag var kall 
under lektionerna, då Fröken berättade . . . jag hörde visst till dem, som 
menade, att denna kunskapstörst icke var så kemiskt fri från ärelystnad, 
. . . att Frökens lust att gömma sig och krypa undan, att skugga ansik-
tet med handen, att icke vilja stå innanför dörren under morgonbönen, 
att allt detta var blott falsk ödmjukhet . . . Jag tyckte . . . att den stora 
beundran för kunskaper, professorer och människor, det var avguderi . . . 

Men efter skoltiden när hon som mogen människa hade läst bio-
grafin över Emma Irene dömde hon på annat sätt. Brevet slutar med 
orden: » Jag tror ändå, att ... Fröken ännu en gång vill överse med 
bristerna och förstå att här är en tråkig f.d. elev som ville säga 1) 
förlåt 2) tack». 
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Vad var det som gjorde Emma Irene till denna rika lärarperson-
lighet? Huru fick hon en sådan makt över sina elever? 

2. 

Som pedagog arbetade Emma Irene både medvetet och omedvetet 
i Uno Cygnaeus' anda. Hon var helt ung då hon kom under hans 
starka inflytande, hon hade tidigare inte gått i skola, hon hade inte 
blivit påverkad av någon lärare. I två decennier stod hon i ständig 
kontakt med honom. Hon blev väl förtrogen med hans pedagogiska 
teorier. I tal och skrift, i brev och enskilda samtal brukade Cygnaeus 
komplettera, upprepa, inpränta sina grundtankar. Han gjorde det 
ofta i sina brev till Emma Irene, han skrev också huru otåligt han 
väntade på henne för att få diskutera sina principer. 

Vilka var då hans pedagogiska grundåsikter? 
inledningen till sitt »Förslag rörande folkskolväsendet i Fin- 

land» redogör Cygnaeus för dem. Seminarierna fick lika litet som 
folkskolorna vara läxläsningsskolor, de måste vara uppfostringsan-

stalter, där eleverna genom exemplets makt leddes till en allvarlig 
kristen livsuppfattning. Ett förtroendefullt förhållande skulle råda 
mellan lärare och elever. Eleverna skulle se sanningen, ordningen, 
den absoluta hörsamheten till all sedlig lag personifierad i läraren. 
Därför: bli själv bättre, så blir din elev bättre! 

Emma Irene var i allt överens med Uno Cygnaeus, hans ideer fick 
hos henne ett naturligt gensvar. Hon fängslades av hans idealism 
och hans tro på det goda. Hon säger i sina memoarer: 

Med allt skäl hade han om sitt livsarbete kunnat säga som skalden J. 
H. Kellgren om sitt: »Omnis in hoc sum». (Jag är helt och hållet i det-
ta) . . . Huru mäktade han med detta stora arbete, detta djupa intresse? 
Tro och kärlek, de största makter i världen, gjorde det. Han hade en 
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orubblig tro på nödvändigheten och storheten av den uppgift som bli-
vit hans; och han älskade den med hela sitt varma hjärtas hängivenhet, 
så att han för den glatt offrade dagens ro, nattens vila, sin förmögen- 
het, sin familj, ja, kort sagt  allt. Uno Cygnaeus var entusiast, och 
det är entusiaster som uträttar storverk i världen och för den framåt. — 
»Kärleken får ej glömmas; då Uno Cygnaeus' minne hedras, bör kärle-
ken erkännas och med ödmjuk beundran firas», har dr Gustaf Lönnbeck 
yttrat. . . . Samma heliga eld, som brann inom honom själv, meddelade 
sig också till alla andra, och det arbetades med ett liv, ett intresse, som 
man måste ha sett för att kunna göra sig en bild därav. 

Helt kort karakteriserade en av vännerna Cygnaeus så: »Han har 
inga briljanta sidor alls — men själfva kärnan är en briljant.» 

Karaktärsdaning stod också för Emma Irene främst i undervis-
ningen, däri var hon helt Cygnaeus' lärjunge. 

Om Cygnaeus som praktisk lärare vet man ganska litet. 1 sin lev-
nadsteckning över honom förmodar A. K. Ottelin att man knappast 
kan räkna honom till de framstående pedagogerna. Han var redan 
en äldre man då han begynte undervisa i pedagogik och historia. Han 
hade inget lysande uppträdande, var ingen medryckande talare, hans 
väsen var kärvt och strängt och tryckte helt säkert sin prägel på un-
dervisningen. Vid den första dimissionen 1867 vid Jyväskylä semi-
narium sade Cygnaeus själv: »Jag saknar den snillets flygt och hän-
förande vältalighet, som fängslar, elektriserar i synnerhet ungdomen.» 
Tydligt är att han var för en modern arbetspedagogik. Alla hans ytt- 
randen prisade arbetet. I sitt förslag rörande folkskolväsendet sä-
ger han: 

Studium i skolan får ej vara lek, utan ett allvarligt arbete, som tager 
i anspråk kraftansträngning. Skolan söker lösa problemet att genomföra 
en uppfostran till arbete genom arbete; först då kan man hoppas, att den 
skall väcka arbetslust. 

Man framhålle först för eleven det speciella, det enskilda fallet, och 
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lede honom att själv finna det, och han skall självständigt och klart uttala 
det funna. I skolan måste sökande och finnande, livet och icke döden 
härska. — Läraren har endast att leda och ordna. 

3. 

Emma Irene hade Cygnaeus som lärare i pedagogik och en kortare 
tid också i historia och religion. Hon prisade de vida vyerna som han 
gav, överblicken och sammanhanget. I sitt sätt att undervisa följde 
hon till en början Cygnaeus' intentioner. Hon försökte ta elevernas 
självverksamhet i anspråk. I sina memoarer skildrar hon sig själv 
som ung lärarinna i Blindanstalten i Helsingfors: 

Mer vakna, uppmärksamma och intresserade lärjungar kan man knap-
past tänka sig än dessa blinda barn. I historia följde de så noga med 
personernas öden, att de klappade händerna av förtjusning, när något 
vackert berättades, och göt tårar av deltagande då de hörde något sorg-
ligt, t.ex. om Ludvig den XVI:s död under franska revolutionen . . . 

Under lektionerna satt John i första raden. Han var nio år gammal, och 
utomordentligt begåvad. Han hade även sina bestämda sympatier och 
antipatier. Jag berättade en gång om Calvin och sade bland annat att 
han var snillet bland kyrkans reformatorer. Först tyckte alla barnen om 
honom och gnuggade händerna av förtjusning. Men när jag sedan be-
rättade att många på Calvins föranstaltande blev levande brända, knöt de 
nävarna och lille John sade: 

— Ja, jag säger det, att jag kan inte längre med Calvin. Hur kunde 
han mera än andra tro sig veta vad som är rätt ! 

Hon berättade för barnen om den fula Sokrates och den ståtliga 
Alcibiades och frågade vilkendera de tyckte mera om. Alla svarade 
som med en mun: Sokrates, och en av dem förklarade: Ja, se nog 
var han begåvad och vacker, Alcibiades, men det var ändå alltid jag 
och jag och jag med honom. 
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Även i Tyska skolan brukade Emma Irene tala »visdom» med 
eleverna: 

Bland annat var det fråga om Erik Gustaf Geijer och hans s.k. avfall. 
samband därmed kom frågan upp om att vara sann, och jag frågade 

mina elever vad de menade med sanning och om nödlögn var tillåten. 
Eleverna var mycket intresserade. Vi kom överens om att man inte en-
dast borde säga sanningen, utan även vara sann och icke låtsa vara en 
annan än man var. 

När lektionen var slut, blev jag efter en stund inkallad tillbaka i klas-
sen och då förde en av eleverna, Maria Collan, ordet. 

Nu har vi beslutat sade hon, att alltid försöka att tala sant och att 
alltid bjuda till att vara sanna. Hennes ögon strålade, och kinderna glödde. 
Men det var någon som hörde det och som sade: Det löftet kan ni inte 
hålla. 

Från sin seminarietid berättar folkskollärarinnan Thyra Björk-
roth i Kimito: 

En afton i maj skyndade jag till Emma Irene Åström för en liten ten-
tamen i didaktik. Det duggade och jag var glad att komma in i glas-
trappan och få skaka av mig. I tamburen tog Emma Irene vänligt emot 
mig. »Men kära barn», sade hon, »inte skall man bära den vita mössan 
i regnväder. Den är en symbol på kunskapens väg och den skall man 
akta.» Vi gick in genom en liten salong med två fönster till ett bakre 
rum, vars väggar från golv till tak voro beklädda med fyllda bokhyllor. 
»Sitt nu ned, så skall vi prata litet och så får jag presentera mina vän-
ner.» Hon klev upp på en liten stege och tog ut några böcker från övers-
ta hyllan. »Det här är några mycket gamla vänner, greker och romare. 
Se här Sokrates och Herodotus. Det är hälsosamt för oss att lära känna, 
hur mycket man kunde och visste redan på den tiden. Men jag har också 
många andra vänner, mera moderna, såsom Björnson, Rydberg. Kanske 
Thyra känner dem också.» Och så utspann sig ett par timmars angenämt 
samtal, då jag fick del av hennes vänskap med familjen Viktor Ryd-
berg och hon liksom öppnade en dörr för mig till böckernas värld. »Nu 
har jag uppehållit Thyra så länge, men vi har ju haft det riktigt trevligt, 
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inte sant ?» »Men tentamen då», invände jag. »Den har gått fint», log 
hon och jag neg lycklig och tacksam över dessa timmar som lärt mig 
att böckerna inte blott är kunskapens väg, de berika vår syn och kunna 
bliva våra bästa vänner. 

Emma Irene hade en sällsynt förmåga att lyssna och förstå, att 
göra sina elever aktiva och ur dem locka fram det bästa, leda dem, 
och samla deras olika och ännu halvfärdiga omdömen till något gi-
vande helt. Ändå var berättandet hennes styrka. Hon frångick allt 
mer och mer den utvecklande metoden, hennes eget föredrag blev 
huvudsaken. Tack vare sina rika kunskaper och sitt fabulösa minne 
var hon predestinerad att undervisa på detta sätt. Hon talade med 
lätthet, alltid fritt, och så flytande att man kunde tro att hon läste i 
en bok. Ändå var det dramatiskt liv i framställningen. Dialogerna 
gav hon nästan alltid i direkt anföring, i korta enkla huvudsatser. 
Målande detaljer hade hon med i slösande rikedom, poängerna sam-
lade hon gärna i ett citat. »Huru har hon ej de ungas sinne i sin 
makt, då hon för dem skildrar, vad andens stormän tänkt och sagt och 
huru andäktigt taga de ej vara på varje ord», har seminariedirektor 
Carl Poppius sagt om henne. 

Hennes berättartalang gjorde henne till en utmärkt historielära-
rinna. Cygnaeus skrev år 1875 då hon arbetade som vikarie i Eke-
näs: »Så mycket måste jag dock säga att dina elever kunde mera his-
toria än mina tentamenskamrater i kandidatexamen, af hvilka den 
ena fick 2, den andra en röst.» 

Ännu vid 81 års ålder rörde hon sig med beundransvärd spänst på 
historiens område från äldsta tider till ny tid, skriver Kaino Oksa-
nen i Naisten ääni. 

breven från forna seminarister finns det många belägg för huru 
hennes framställningskonst gjorde intryck. Här endast ett citat: » Jag 
har alltid älskat de timmarna. Hur innerligt fägnesamt att kunna tol-
ka och tyda vad de många känt och lidit, tänkt och gjort, vad de 

143 



EMMA IRENE ÅSTRÖM 

uraktlåtit och vad de velat. Tack för Roms kejsare, tack för Marie 
Antoinette, Maria Stuart och Shakespeare och alla andra.» 

För Emma Irenes elever blev också de svenska lektionerna oför-
gätliga. 

Då hon avlade det praktiska provet för lektorstjänsten i svenska 
skulle hon i högsta klassen hålla ett föredrag i litteraturhistoria efter 
eget val. Hon valde Johan Henrik Kellgren. Cygnaeus tyckte att 
hennes ämne var alltför begränsat. Det borde ha varit något om 
Stiernhielm och Dalin, Tegner och Runeberg. 

Emma Irene berättar i sina memoarer: 

Alltså i korthet hela litteraturhistorien ! utropade jag. Men jag har 
inte några böcker med mig. Och hur skulle jag hinna läsa allt detta un-
der en enda natt? 

Cygnaeus yttrade: 
Lägg dig lugnt till vila i afton och tänk varken på litteraturhis-

toria eller något annat ! Lämna saken i Guds hand och lita på inspira-
tionen. När man går sin kallelses väg, kan man alltid vara lugn. 

När provet kom definierade Emma Irene först vad litteraturhistoria 
är och sedan karakteriserade hon på de 45 minuter som hon förfo-
gade över de olika tidevarven. I hednatidens litteratur redogjorde 
hon främst för Eddan och hon gav färg åt den med sentenser ur 
Havamal. Hon skildrade den katolska tidens folkvisor och rimkrö-
nikor och talade om den heliga Birgitta. Efter Olaus Petri, Stiern-
hielm, Dalin kom hon till föredragets huvudtema, den gustavianska 
tiden och Kellgren, hon förklarade hans betydelse och reciterade ur 
hans dikter. Sist gick hon över till den finländska litteraturen, där 
blev Runeberg centralgestalten, med citat åskådliggjorde hon hans 
enkelhet, hans humanitet och hans hävdande av vars och ens män-
niskovärde. 

»Nu har du tagit mig med storm, kära barn», sade Cygnaeus och 
gick henne till mötes med öppna armar. 
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»Vilka dyrbara lärdomar fingo vi ej då mottaga, och huru has-
tigt flögo ej de timmarna sin kos», sade seminaristerna om de svenska 
lektionerna. De mindes »de härliga timmarna» då de läste »Rune-
svärdet», då de hörde om Viktor Rydberg, Pontus Wikner, Marcus 
Aurelius. 

»När vi läste litteratur», berättar Emma Irene, »och träffade på 
sådana uttalanden, som jag tyckte var förtjänta att minnas, icke alle-
nast för den gången, utan för livet, så läste jag dem om två eller 
tre gånger. De flesta förstod min mening så de började skriva upp 
dessa sentenser.» 

Hanna Tilander (f. Österlund), f.d. ålandsflicka, berättar: »Det 
ena häftet efter det andra blev fullskrivet med det mest omväxlande 
innehåll, t.ex. tema på latinska verb, citat, dikter ... utdrag ur Norska 
kungasagor och Heimskringlan ...» 

I uppsatsskrivning gav Emma Irene helt vanliga uppgifter, berät-
tande och beskrivande uppsatser, ur vardagslivet, ur undervisningen 
— historiska, religiösa, naturvetenskapliga — men hon försökte for-
mulera rubriken så, att eleverna inte kunde skriva av ur någon bok, 
utan måste tänka själva. Hon kombinerade ofta uppsatsen med and-
ra uppgifter: grammatisk analys, förklaring av främmande ord, någ-
ra sentenser, några strofer ur en dikt. Gärna gav hon filosofiska äm-
nen och bland dem fanns många som var karakteristiska för henne: 
Några tankar om ödmjukhet, Tystnaden, Tidens värde, Lifvets flod 
närmast, om du lutar dig ner, du kan ej dricka, utan att böja dig, 
Minnets betydelse, Ett löfs fallande, en viskning till allt lefvande, 
Hvilken människa kan sägas äga karaktär? Hvari består lifvets lycka? 

Sådana uppsatser tyckte många flickor var omöjliga. De visste 
inte vari livets högsta lycka bestod, och Emma Irene fick vänta länge 
på deras häften. Men sedan skrev de så bra, att överinspektor Flo-
man när han inspekterade seminariet, menade att flere av uppsat-
serna hade kunnat publiceras i någon novellsamling. 
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»Det enda obehag jag hade under seminarietiden var att häftena 
inte alltid kom in på den tid de skulle», sade Emma Irene. Men hon 
hade också mycken glädje av uppsatserna. Dem som hon tyckte mest 
om sparade hon, hon bad flickorna om en avskrift. Hon kunde läsa 
upp ur minnet långa stycken ur deras uppsatser, ja, ibland hela upp-
satsen. 

Det svåraste för henne var att korrigera, det var »att förgripa sig 
på andras tankar». De flesta uppskattade hennes hänsynsfullhet: »Hur 
roligt var det ej att skriva ämnen för Fröken. Så varsamt de korrige-
rades. Så Fröken förstod det, som aldrig vågade sig fram.» En del 
elever hade säkert önskat mera kritik och grundligare rättelser. Allt 
kritiserande var Emma Irene motbjudande. I övningsskolan där hon 
skulle bedöma kandidaternas lektioner, tackade hon hellre »för allt 
det vackra hon fått höra», än talade om de fel som hon hade märkt. 
»Det ser ut som om Fröken vore så rädd och ömtålig att röra vid 
dem», sade inspektor Floman. 

4. 

Men »att tänka gör rik, att känna gör varm», har Emma Irene en 
gång sagt i ett brev till en av sina elever. De orden är som en bild 
av henne själv, och de säger också vad som för henne var det vikti-
gaste i undervisningen. I hennes avhandling för pedagogieexamen 
»Om karaktär och karaktärsbildning», som hon skrev år 1885, ser 
man hur helt hon har absorberat Cygnaeus' pedagogiska åsikter. »Sed-
lig karaktär är i sanning det enda människan värdiga uppfostrings-
ändamålet», säger hon. Men samtidigt som Cygnaeus' inflytande 
överallt i avhandlingen var märkbart, är varje rad präglad av den 
fasta övertygelse som endast det självtänkta har. Hon ger sig själv, 
hon visar den väg som hon har gått och som hon oavlåtligt kämpar 
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sig fram på. Hon trodde fullt och fast på människans egen förmåga 
att bygga upp en god karaktär. »Karaktären är ... människans eget 
värk», säger hon och »människan är en liten gud genom sin vilja», 
fastän »viljans obetingade underordnande under sedelagen ... endast 
kan vara resultatet af ett det mest ansträngande arbete på och med 
sig själf.» Som hjälp skall människan ha »vissa högsta grundsatser, 
maximer», som hon alltid följer. »Det är en oskattbar vinst att in-
om sig ha en fond av vackra tankar.» En av hennes maximer var: 
Du sår en tanke och skördar en handling. Du sår en handling och 
skördar en vana. Du sår en vana och skördar en karaktär. Du sår 
en karaktär och skördar ditt öde. 

Men »högre än alla andra medel till den sedliga karaktärens bil-
dande står dock lärarens eller uppfostrarens egen personlighet». Hon 
ställer också upp ett program för sin egen lärarverksamhet: karak-
tärsbildning. I religion, poesi och historia tjänar mänsklighetens ut-
valda till efterföljelse, men de onda står som varning. Sist skildrar 
hon den ideale läraren, det blir en hyllning till hennes egen ideal-
lärare: »Är han (läraren) en alt igenom ädel och upphöjd karaktär, 
skall han otvifvelaktigt värka sedligt förädlande på sina lärjungar 
samt vinna deras varma kärlek och beundran. Detta inflytande och 
denna djupa hängifvenhet skola ej upphöra ens då, när den vör-
dade läraren icke mera fins bland de lefvandes antal; de skola tvärt 
om tilltaga. Kärleken är starkare än döden och de band — om än 
så fina och eteriska — som förena tacksamma lärjunge-hjärtan med 
en älskad lärare, äro af ovansklig oförgätlig art.» 

»Människor hafva funnits och finnas så rena och ädla, att man ville 
tacka dem blott för att de är till. De äro ett bevis för det godas 
existens.» Liksom de ideallärare som Emma Irene dyrkade, kom hon 
en gång själv att bli en förebild för sina elever genom makten av 
sin personlighet och den idealitet som präglade hennes livsåskåd-
ning. 

147 



EMMA IRENE ÅSTRÖM 

Hennes personlighet var så stark att hennes didaktiska förmåga 
kom i skymundan, forna elever minns henne främst som människa, 
mindre som pedagog. 

Folkskollärarinnan Aina Svedberg skriver: 

Jag har beundrat två lärare av alla de många jag haft, från Skåol-
Fina till nuvarande skolrådet, och det är Anna Lindström under folk-
högskoletiden och Emma Irene under seminarietiden. Den förra beund-
rade jag som lärarinna, ja, hon är än i dag mitt ideal; den senare som 
människa. Hennes lektioner var oaserna i öknen, om de ock ej voro 
till att mocka in regler och torra fakta. Och det var jag tacksam för, 
ty än i dag hatar jag alla regler, de binder liv och form och färg och 
glädje och luft i bojor. För mig har Emma Irene varit den största män-
niska jag känt. Om det är något jag på denna syndiga jord är stolt över 
är det att jag fått vara hennes elev. Jag har av henne fått ögonen öpp-
nade och öronen med för allt vackert och sant och gott i andens rike. Av 
henne lärde jag sanningen i orden: Tag allt som är mitt och mitt kan 
bli, men lämna min yppersta gåva, att kunna njuta och lova, där en 
annan går kallt förbi. 

Emma Irenes utseende, röst, hållning stämde sällsamt överens med 
hennes väsen. Det första fotografiet som finns av henne är en bild 
från år 1885 — hon var då 38 år gammal — just det året blev hon 
bekant med Viktor och Susen Rydberg. »Du har ett sällsynt själfullt 
utseende», skrev Susen till Emma Irene, »ett uttryck som ibland är 
rent öfvermänskligt — såsom då du språkar med Viktor om för dig 
heliga ting.» Fotografiet bekräftar hennes ord. Det visar ett ansikte 
som lyser av intelligens och idealitet, och som utstrålar den andliga 
viljans lugna och milda styrka; allt står i samklang, den höga tän-
kande pannan, de vetgiriga ögonen med den fjärrskådande frågande 
blicken — det finns icke ett par vackrare ögon i verlden än dina, sade 
Susen Rydberg — den goda fint leende munnen som visste mycket 
men inte kritiserade och dömde. 

Under Emma Irenes bild kunde man som text sätta hennes älsk-
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lingsord »sursum corda», upplyften edra hjärtan. I hennes strävan 
till det andliga fanns källan till hennes kraft att leda och ge andra 
styrka att leva. Dessa »Guds drömmare», dessa »snillenas förtrogna» 
kan hjälpa andra att finna sig själva, sade Aino Ottelin på hennes 
80-årsdag. 

Så som Emma Irene ser ut på det här fotografiet har generation 
efter generation av elever sett henne. Henne försökte de efterlikna. 
»Ni lärde oss, mer än någon annan, hurudan en lärarinna verkligen 
bör vara. Om jag kunde bli lik Er, hvad hade jag mer att önska.» 

Liksom Cygnaeus brukade Emma Irene säga: Arbetet är guds-
tjänst. Eleverna sade om hennes lektioner att de var mer givande än 
mången lång predikan. För studenterna som hade mycket arbete och 
ogärna gjorde överloppsgärningar var Emma Irenes lektioner ett 
undantag. En av dem, Thyra Björkroth, berättar om ett minne från 
hösten 1910: 

korridoren samlades vi alla åtta utan överenskommelse. Vi gingo 
in och satte oss längst bak i klassrummet. Då dörren strax därpå öppna-
des, reste vi oss och in gled Emma Irene i fotsid grå klädning med ljus 
sidenschal om axlarna. Håret var kortklippt och grått, pannan bred och 
ögonen stora, grå. Hon viftade med handen att vi skulle sätta oss. Med 
halvt bortvänt ansikte och ofta med handen för ögonen, föreläste hon 
som en professor vid ett universitet sitt ämne. Rösten var svag men så 
distinkt, att varje ord uppfattades. I klassen hördes ej ett ljud, intet f ot-
skrap, ej en viskning, inte ett blad som vändes. Alla lyssnade till den 
sällsamt blida rösten och det fascinerande i framställningen. Vid lek-
tionens slut gled hon lika stilla ut. 

I sina brev till Emma Irene talar de forna seminaristerna om vad 
som hos henne hade gjort det starkaste intrycket på dem och vad de 
bevarat som sitt käraste minne. 

Djupast greps de unga flickorna av hennes ideella livssyn. Hon 
hade förmågan att entusiasmera dem för samma höga mål som hon 
själv eftersträvade, ödmjukhet, rättfärdighet, sanning. Hon gav dem 
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kärl ek till livet och väckte deras vilja att arbeta och göra nytta. De 
värmdes av hennes ömsinthet och respekt inte bara för allt levande, 
utan också för tingen. 

De missanpassade, ensamma och trotsiga undrade häpna varför hon 
tvärtemot allt förnuft visade också dem förståelse. En av dem frågar 
i ett brev: »Hyser Fröken icke antipati för någon människa? ... Jag 
har aldrig sett eller hört Fröken uttrycka sin motvilja för någon ... 
Huru kan Ni visa en sådan vänlighet mot alla och hvadan denna hjär-
tegodhet, denna människokärlek, denna slösande rikedom? Jag för-
står det icke. Jag kände det bara, att undantag icke gjordes, icke 
ens för mig...» 

Uno Cygnaeus bibehöll sitt intresse för seminaristerna ända till 
livets slut. Han skrev till dem, gav dem råd, varnade, uppmuntrade, 
han gladde sig då de kom på besök, han förargade sig om de trodde 
att de besvärade honom. »Hälsa dem och säg, att de besvärar mig 
mycket mera genom att icke komma.» 

Också Emma Irene ville ha personlig kontakt med sina elever. 
Hennes hem stod öppet för dem och hon besökte dem i sin tur. Sam-
varon blev en högtidsstund. Hon var inte bara den beundrade lä-
rarinnan, de kände att de hade en vän i henne. Så här skriver en se-
minarist: »Höll just på att lida skeppsbrott på tro, kärlek och allt-
sammans. Derför var det just hvad jag behöfvde, nämligen att kom-
ma i beröring med verklig vänskap.» 

Eleverna visste att de kunde tala förtroligt med henne, de kom 
för att få tröst och råd och hon gav dem den uppmuntran och det 
deltagande som de längtade efter. De var fullt övertygade om att 
hon kunde besvara alla deras frågor. »Om Emma ville förklara sin 
tro om livet efter detta, jag har bara en dunkel aning därom.» Så 
skriver en fattig trött folkskollärarfru, som inte fick någon förståelse 
av mannen och levde i en oklar längtan. 

Om tiden inte räckte till för besök och samvaro, visade Emma 
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Irene genom ett vänligt ord, en varm handtryckning medkänsla och 
förståelse. Vad detta betydde för de ensamma och de tillbakadragna 
framgår ur breven. »Det var som om min egen mor tryckt min 
hand», säger en av brevskrivarna. 

Emma Irene har bevarat en mängd brev från forna seminarister. 
Breven sträcker sig från hennes första år som lärare då hon ännu 
arbetade som vikarie i Ekenäs seminarium ända fram till hennes död, 
de kom från alla trakter i Svensk-Finland, från stad och landsbygd, 
från den yttersta skärgården, från andra länder, från Wormsö, från 
Indien. 

De forna seminaristerna talade om allt, allvarligt, glatt, barnsligt 
naivt, förtvivlat. Om sin glädje och lycka, sin kärlek och sina barn, 
sin skola och sitt arbete. Om sin sorg och sitt elände, om olyckliga 
äktenskap och dryckenskap, om isolering. De var modlösa. Då kom 
ett brev från Emma Irene, »så fint och ljuvt, kom som en solstråle 
och skingrade molnen». 

En representant för en grupp forna elever sammanfattade sitt tack 
så här: 

Han (en vis man) fällde en gång ett yttrande . . . att i människans . 
blick finnes samma kraft, samma ljus, som i solen och solljuset. Denna 
tanke tycker jag mig fullt förstå, när jag ställer den i samband med dig 
Emma Irene . Huru mången hård och karg jordmån har icke du kom-
mit att spira och blomma, huru många frusna hjärtan och sjuka sin-
nen har du icke värmt och helat. Gömda gåvor och slumrande krafter, 
allt det bästa hos var och en, som du kommit i beröring med, har du ge-
nom din kärlek och ditt deltagande lockat fram. Inom oss bär vi alla 
som en dyrbar skatt lyckan att ha haft dig till lärarinna . . . Vi tacka de 
goda makter, som fört oss i din väg, tacka och välsigna dig, kära lilla 
Emma Irene. 

Det fanns elever, vilkas tillgivenhet för Emma Irene var utan 
gräns. De väntade utanför hennes port för att få bära bokväskan och 
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få höra henne tala. Då hon var borta gick de sorgsna och förgråtna 
omkring. Deras svärmiska beundran kunde ofta ta sig mycket exal- 
terade uttryck: »Jag ville kasta mig på knä för Eder, jag ville kyssa 
den mark som Eder fot vidrört.» 

Det ligger nära till hands att här tala om överspänd ungflicksmen-
talitet eller våldsam kvinnlig subjektivism. Men breven är för många 
och för samstämmiga för att allt lovprisande och all dyrkan skulle 
kunna bortförklaras så enkelt. De flesta av breven är skrivna av f.d. 
seminarister långt efter seminarietiden, av vuxna och mogna män-
niskor, som för hela livet blivit djupt påverkade av henne. Deras 
beundran bekräftar den egenartade utstrålning som utgick från Emma 
Irene och som vännerna och alla vilka lärde känna henne, talade 
om och förtrollades av. 

Emma Irenes fotografi, som de unga folkskollärarinnorna bad om 
då de lämnade seminariet och sändes ut till sin första tjänst, ofta 
långt borta i någon ödemark, stod på deras etagerer eller skrivbord. 
Alfons Takolander berättar från en av sina inspektionsresor på 
Åland: 

Kom sent en ruskig vinterafton till en gästgivargård långt i norr, 
där jag aldrig varit förr, och fann det därför ensamt och kusligt. Följande 
dag över isen ut till ett följande gästgiveri, så belämmande långt bakom 
all kultur, tyckte jag! Och så ännu i 5 långa kilometrar ut i skären ! Där 
låg skolan, den tiden ännu inhyrd i en torftig liten anspråkslös stuga. 
Bakom stugan fanns en liten, anspråkslös kammare för lärarinnan. Vad 
jag tyckte det var synd om henne där ute i ensamheten ! Så långa kväl-
larna måste bli för henne! Så ouppmärksammad och allena hon arbetade 
där ute mitt ibland en delvis skolfientlig, slugtberäknande skärgårdsall-
moge. Ingen enda att så där med öppet hjärta och i hopp om förståelse 
vända sig till, när sinnet blev för fullt! Men se, där på birongen i knuten, 
där stod ju i glas och ram ett välbekant litet porträtt . . . Jag förstod så 
väl, att Fröken Åström där ute fortfor att ge sin förra elev lektioner. Jag 
fann henne inte alls så ensam mera. 
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Minnen från Emma Irenes lektioner dök upp hos hennes forna 
elever och gjorde deras ensamma stunder rika. De mindes hennes 
sentenser. Här några exempel: 

Hvarje dag bör betraktas som ett litet liv. 
Livet mätes ej, det väges. 
Var lärde du den största konst i livet, att till läkedom för andras sår 

förvandla eget lidande. 
Så säger människorna, vad säger Gud ? 
Den som har de minsta behoven kommer gudarna närmast. 
Den enda verkliga olyckan i världen är att vara ond. 
Lyckan är en jordisk storhet, friden är en himmelsk. 

Takolander säger: Det blir ett helt livsprogram, en livsgärning, 
en kraft som vägleder många och vars tysta verkningar ej kan be-
räknas. Och de svenska folkskollärarinnor som rönte inflytande av 
hennes rika personlighet återverkade i sin tur på den omgivning där 
de utförde sitt arbete. Så fick Emma Irene kanske större inflytande 
än någon annan seminarielärare i vårt land, ty hälften av vårt svens-
ka folk har gått i skola ledda av forna elever från Ekenäs semina-
rium. 
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1. 

»Mitt liv och mina vänner», så heter Emma Irenes memoarer. 
Då hon vid hög ålder, halvt blind och sjuk lät sig övertalas att be-
rätta om sitt liv, var det för att tacka sina vänner. Hon trodde på 
människorna och på tidens svärmiska språk sade hon: » Jag har hos 
människorna lagt märke till så mycken skönhet, finhet, sådant som 
är lika härligt som ren vit snö, som lintyg, glänsande metall eller 
den lysande stjärnhimmeln.» 

Emma Irene var en vänskapens mästare, med en underbar förmåga 
att erövra hjärtan. Var låg trollkraften gömd hos denna lilla män-
niska som aldrig framhävde sig själv? Redan hennes yttre fascinerade. 
Blicken dominerade, ögonen tycktes inte alls se denna världen. Från 
henne utgick en underbar utstrålning. Det var ett förandligat ut-
seende. Elli Björksten kallade Emma Irene »sin skyddsande», svens-
kan Julia Werner »en med hvilken man alltid ville sitta vid ett alta-
re», J. 0. Tallqvist rubricerade en artikel i Nya Pressen »Hon liknade 
ett helgon». Ella Kurten fann intet annat ord än »fullkomning». Si-
gurd Gadolin sade: »Har en dunkel förnimmelse av att Emma Irene 
äger något av de rikedomar, en man hade, vars mantel alla sjuka 
ville beröra.» Varför kände alla denna aura kring henne? Svaret 
finns i de många vänbrev som hon troget uppbevarade. Det är brev 
från bemärkta kulturpersonligheter, från fattiga och ensamma män-
niskor, en hel massa brev från elever och många brev från barn, i 
alla finns samma grundton av tillgivenhet och förtroende. I alla de 
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hundratals breven som kompletterar varandra får vi veta huru vän-
nerna såg på henne. 

Är Ni känslig för kärlek och tillgivenhet? frågade stockholmsläka-
ren doktor Olof Thawenius vid sitt första möte med henne, och hon 
svarade att hon i allmänhet var mycket känslig, och naturligtvis då 
också för livets högsta goda: mänsklig tillgivenhet. 

Ordet vänskap hade för henne en särskild klang. Det är signifika-
tivt att hon bland de många ämnen som hon fick välja på för sin 
uppsats i studentexamen valde att skriva om vänskapen. 

Överallt där hon gick fram vann hon vänner som blev hennes be-
skyddare, ända från den dag då lagman Lönnblads fyraåriga dotter 
blev betagen i henne och prosten von Knorring och pastor Molin i 
Jomala öppnade läsvägen för henne och hjälpte henne till semi-
nariet. Ernst Bonsdorff gav henne stöd i hennes djärva planer att 
studera vid universitetet, Uno Cygnaeus blev hennes andre far. Lä-
rare och kamrater hjälpte henne vidare under studietiden i Helsing-

fors. 
»Emma Irenes liv synes ständigt ha varit ett samarbete för tillva-

ron, mellan henne och dem Gud ställt i hennes väg», skrev Agnes 
Langenskjöid då Emma Irene fyllde 80 år. 

Vad är vänskap? 
Genom sitt förhållande till sina vänner gav Emma Irene svar på 

frågan. 
»Det måste ändå vara något underbart med vänskapen», utbrast 

den unga skolpojken Albert Wilen, senare konsul, stor affärsman, 
herre till Sundsbergs egendom, alltid Emma Irene lika varmt tillgi-
ven. Han hade en kväll suttit och samtalat med henne. Också hon var 
då ung, hon studerade ännu och undervisade första gången som vi-
karie i Ekenäs. »Tänk», sade han, »att ha någon, åt vilken man kan 
säga allt vad man känner och tänker, och omvänt att av denne andre 
få höra vad han känner och tänker! » 
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Emma Irene hörde till de människor som kan ta emot, men som 
också själva ger i rikt mått, och då hon tog eller gav gjorde hon det 
på sitt alldeles speciella sätt. Hon förstod att anpassa sig efter olika 
människor. Hon har själv försökt motivera sin inställning till dem. 
En gång då hon diskuterade den frikyrkliga rörelsen med A. F. Sol-
dan, myntverksdirektören och filosofen, sade hon att hon var myc-
ket tolerant, för henne fick människorna tänka och tro vad de be-
hagade. Hon visste inte själv huru det förhöll sig och vad som var 
sant. Hon var rädd att såra människor och därför var hon rädd för 
tvära absoluta omdömen. Men hon förblev alltid sig själv. Hon var 
en egenartad människa och hon vågade vara helt en personlighet för 
sig. 

»Namnet Emma skall betyda väldig», skrev Johannes Lindblom* 
från Sverige år 1931 till Emma Irene. »Namnet passar ej för krop-
pen, ... men det finnes något som är väldigt hos den lilla dok-
torn, och det är själens stora törst efter kunskap och sanning, för 
vilken ej gräns finnes.» 

I Viktor Rydbergs arbetsrum på Ekeliden på Djursholm fanns ett 
fönster i målat glas och där stod de latinska orden: Desidera ardua, 
desidera Deum. Längta efter det höga, längta efter Gud. Det var Vik-
tor Rydbergs nyckelord. I Comenius' »Unum necessarium» (Det en-
da nödvändiga) har Emma Irene strecket under: Jag tackar dig, 
min Gud, att du gjort mig till en längtans människa. Emma Irene 
såg livet som en botgöring, en frälsningskamp. Hennes karaktärs 
grunddrag var vilja och energi. Denna energi var rent heroisk i kam-
pen för sedliga utvecklingsmål. 

Agnes Langenskjöld kallade Emma Irene en av de sista humanis-
terna. »Humanism var hennes budskap både om vi tänka på de ve- 

* Johannes Lindblom, * 1882. Teolog. Pofessor vid Åbo akademi 1924-30. 
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tenskaper, som hon med förkärlek odlat och på hennes inställning 
till livet.» Emma Irene hörde till 1800-talet, till det topelianska och 
rydbergska tidevarvet. Topelius' och Rydbergs evighetstro var också 
hennes. Gudsbelätet inom människan måste en gång segra. Därför 
var Rydbergs ord särskilt betydelsefulla för henne: 

Hvarje själ, som längtan bränner 
till hvad ädelt är och sant, 
bär uti sitt djup och känner 
evighetens underpant. 

Är det inte så, att ödmjukheten står högt på skalan bland alla de 
egenskaper — vilja, idealism, sanningskärlek, människokärlek — som 
bildar en ädel personlighet, humanismens bildningsideal? Emma 
Irene ville nå detta bildningsideal och ödmjukhet var någonting som 
hon ihärdigt strävade efter i sin kamp för sedlig utveckling. Man 
gör henne knappast en tjänst genom att betona ödmjukheten som en 
medfödd egenskap. Redan innan hon hade läst Sokrates ansåg hon att 
dygden var lärbar; om man visste vad som var sant och rätt skulle 
man handla därefter. Därför ville hon veta så mycket. Och redan 
innan hon hade studerat skolastikerna trodde hon att allt som var 
tänkbart också var möjligt. Emma Irene var ödmjuk »på beslut», 
som hennes vän, folkskollärarinnan Ada Bergroth — en klok och 
skarpsynt människa — brukade säga. »Du kära högmodigt ödmjuka 
varelse», tilltalade Alexandra Gripenberg* en gång Emma Irene i 

ett brev. 
— Är Ni verkligen så anspråkslös och ödmjuk, som Ni förefal- 

ler, eller gör Ni Er till? frågade en dag en av lärarinnorna i Tyska 

skolan. 

* Alexandra Gripenberg, (1857-1903), författarinna, från 1889 ordförande i 
Finsk kvinnoförening. 
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— Vartill skulle det tjäna att svara på den frågan? Om professors-
kan icke tror på mitt sätt och uppträdande, huru skulle Ni då tro 
mina ord? 

Emma Irene utformade sin stil konsekvent. Hennes sätt att niga 
och tacka var en konsekvens av hennes övertygelse att varje män-
niskas arbete är lika värt och inte kan ersättas och belönas bara med 
pengar. Hon neg för alla. I affärerna såg expediterna förvånade ut 
då hon bad om ursäkt för det besvär som hon hade vållat dem och 
häpnaden var ännu större då hon räckte dem handen och neg adjö. 
När hon betalade hyrkusken tog hon också honom i handen och neg 
och tackade för god skjuts. Sedan klappade hon hästen kärleksfullt 
på halsen och gav den några sockerbitar. 

»Det ödmjuka sinnelaget blev hennes största prydnad, hon ver-
kade nästan som en jordbefriad varelse, som själv ödmjukheten med 
osynliga medel bringar den jordiska fåfängan i stoftet», skrev en ung 
lärare, Hugo Weckström, till henne efter ett Rydberg-föredrag. 

11900-talets nya materialistiska värld där det kämpades för peng-
ar, yttre välstånd och framgång stack hennes Franciskus-typ allt 
mera av. Emma Irene blev »en lärarinna både i levnadskonst och 
mänskligt samarbete» (Agnes Langenskjöld). Ju äldre hon blev desto 
mera blev hon biktmor, trösterska, kraftkälla för de talrika vän-
ner vilka hade behov att tala ut med någon som hade medkänsla 
och kunde ge det riktiga ordet. Hon ville hjälpa och ge stöd, hon 
var vänlig och mild, och genom sin rätlinjighet och sin mänsklig-
het samtidigt stark. Vad hon sade hade hon själv kämpat sig till, 
därför ingav det förtroende och övertygade. 

I hennes rika korrespondens finns brevpacke på brevpacke där 
hennes vänner uppriktigt berättar om sig själva, »utan att frukta att 
bli missförstådda ... och det bjudes en någon enda gång i ... Ffv et». 
De biktade för henne det som de inte kunde säga till någon annan, 
de talade om kärlek och lycka, arbete, förhoppningar, besvikelser, se- 
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ger och nederlag, fattigdom och sjukdom. Henne tilltrodde de förmå-
gan att förstå och viljan att trösta och hjälpa och inge nytt livsmod. 

Respekt för medmänniskor kännetecknade Emma Irene genom 
hela livet. Hon nalkades alla med samma försynthet, därför vann 
hon så snabbt sin omgivnings förtroende. Hilda Lövgren, Linköping, 
f.d. lärarinna, intelligent, glad, god, skrev en gång till henne: 

Det fins menniskor, som sätta hänglås för andras mun, och andra der-
emot, hvilka derur kunna framlocka tankar och känslor, som ligga för- 
dolda djupt nere i hjertat . Du, lilla Irene, hör också dit (till det se- 
nare slaget) och det är ju underligt att man tillsammans med ett så lärdt 
fruntimmet törs yttra sig helt oförbehållsamt. Hemligheten häruti ligger 
nog deri, att du icke förhäfver dig öfver dina kunskaper utan kan göra 
dig liten med de små. 

Emma Irene hade en instinktiv känsla för vad en människa öns-
kade och längtade efter. Det kunde hända att hon utan att se eller 
tala med Viktor Rydberg förstod när han inte ville bli störd. Alltid 
vet du vad han tycker om och vad han inte tycker om! utbrast fru 
Rydberg en gång förvånad. Valfrid Vasenius frågade i ett brev: 
»Hvarifrån fick du id6-1 att säga de ord det (kortet) innehöll -) Jag 
menar: huru visste du att jag just nu behöfvde ett sådant ord av en 
deltagande själ?» 

Emma Irene hörde till de goda lyssnarna och därför till de goda 
hjälparnas skara. Hon använde sig mycket av sentenser. Det finns 
väl knappast något brev eller kort av henne där hon inte satt in ett 
eller flere tänkespråk eller bibelord. Hon hade ett helt ymnighets-
horn av tänkespråk, som Ale Haapanen uttryckte sig, det rätta ordet 
i det rätta ögonblicket, till den som behövde det. Som förklaring till 
varför hon samlade citat skrev hon en gång: » Jag är snål på vishet 
o. kunskap o. är glad öfver hvarje smula som jag kan komma öfver. 
Det är ändock det bästa o. säkraste vi ha ... Det bästa jag vet af 
vill jag så gärna gifva dem jag håller af.» 

159 



EMMA IRENE ÅSTRÖM 

Folke Dahlbeck, en ung teologiestuderande och antimilitarist, som 
vantrivdes med kasernlivet fick en dag ett brev av Emma Irene med 
mottot: Ej för mödorna vik, motgångarna öke din styrka. Han skrev: 
»De orden borde jag se i eldskrift framför mig dagligen och stund-
ligen ... men de frambjudas inte såsom nakna citat, utan de komma 
omstrålade av Emma Irenes hjertegodhet och alltid redobogna för-
ståelse, de höra ihop med det sammanhang av ljus och värme som 
hela brevet innebär.» 

Folkskollärarinnan Annie Svedlin berättar, hur hon vårvintern 
1921 kom in i en affär i Helsingfors. Folk trängdes vid disken. Längst 
bakom och ensam stod en liten mörkklädd dam — Emma Irene. An-
nie Svedlin gick fram och hälsade och Emma Irene lyste upp och 
frågade om »lilla Annies skola» och mycket annat och då hon fick 
veta att Annie Svedlin snart skulle gifta sig, hade hon genast ett 
minnesord att ge för bröllopsdagen, ett citat ur Frans Hedbergs Bröl-
lopet på Ulfåsa: »Igenom den (kärleken) blir stavakarlen kung, 
utan den blir kungakronan tung, och med den segrar man ännu i 
döden.» 

Ibland vände sig helt obekanta människor till henne och bad om 
ett tänkespråk till tröst för en dödsmärkt ung flicka, ett valspråk 
för en konfirmand, ett bidrag till en samling aforismer. 

Från Emma Irenes personlighet utgick en luttrande kraft, vän-
nerna kände sig berikade genom samvaron med henne: 

När jag står i begrepp att utföra en ond gärning, då skall jag minnas, 
att Emma Irene Åström kallar mig vän och att jag får kalla henne så 
och så skall jag fråga mig: »Skall Emma Irene Aströms vän utföra en 
sådan handling?» (Alfons Takolander) 

Man kan icke vara 5 min. i ditt sällskap, utan . . . att känna en hel-
sosam blygsel öfver sig sj elf, en längtan att bli bättre — försöka likna 
dig (Susen Rydberg). 
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Vänner från alla kretsar, i alla åldrar kände det på samma sätt. 
Då K. J. Hagfors gifte sig sade han till Emma Irene, att han i det 
nya hemmet ville sätta säkerhetslås för världens ondska, men om hon 
ringde på skulle dörren öppna sig utan människors hjälp. Ida 
Hannikainen, den forna seminariekamraten, skrev några år innan 
hon dog till Emma Irene: »Herren vare lofvad, som gifvit oss så myc-
ket gott. Han har gifvit oss äfven Emma Irene.» Och hennes brorson, 
den unga Ilmari Hannikainen, första gången efter det han hade spe-
lat för henne: » Jag kände att jag en gång igen hade råkat en god 
människa.» Betty Löfgren fastslog på sitt rättframma sätt: »Emma 
Du är det mest renhjertade präktigaste qvinnfolk som tassar i de 
Suomers land och jag håller grundligt af dig. Jag skulle unna folk 
att känna Dig så bra som jag.» 

I Petersburg grät »Mörkö», den unga finska folkskollärarinnan 
Olga Kahi, förtvivlat varje gång Emma Irene reste hem till Finland, 
hon fann ingen frid och ro. »Kom och gör Mörkö igen frisk till 
själen.» Emma Irene brukade bo hos Olga Kahi, om kvällarna smög 
Mörkö sig in till henne för att prata, de satt uppe långt in på nat-
ten, Emma Irene berättade om Sokrates och andra stormän. Fyr-
tiofem år senare då Olga Kahi bodde i Helsingfors, var gift och hade 
sju barn, skrev hon: »Dig välsignar Din tacksamma lilla Mörkö med 
alla sina barn, i tid och evighet.» 

Pastor Herman Kajanus tog emot Emma Irene som hedersgäst på 
prästgården i Petersburg, han räknade samvaron med henne till li-
vets högtidsstunder. Till sommaren inbjöd han henne till Prästtorp 
invid Borgå: 

Du vet icke du, hvad goda du genom dina besök för med dig . . . Du 
besitter en förtrollande förmåga att mana fram det bästa inom mig och 
äfven — ville jag tillägga — det bästa som borde finnas, men saknas 
Tack . för alla goda impulser. 
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Emma Irene försökte alltid se det bästa hos människorna. Ett av 
hennes tänkespråk lydde: »Bra, bättre, bäst. Att tänka väl om alla 
är mycket godt, men tala väl är bättre än tänka blott. Dock finns ett 
tredje att anbefalla, som glömmes mest: det är att handla väl mot alla, 
ty det är bäst.» Uno Cygnaeus kallade Emma Irene »en lycklig ost», 
som ännu vid 38 års ålder hade i behåll tron på sina ideal dem hon 
fann överallt och säkert skulle träffa »på hvilken klippa som helst». 

Några betraktade hennes attityd mot medmänniskorna som kritik-
löshet, man gjorde sig lustig däröver. Uno Cygnaeus bad henne för-
söka lägga band på sin förtjusning över sina ideal och endast fram-
hålla 

. . .det storartade, det eviga, som dessa ideal yttrat men icke personlig-
heten ty . . . vi alla äro mer eller mindre arma syndagaltar inför Ho-
nom . . . Gerna vare det Dig unnadt att i aftonens, nattens stillhet hen-
gifva Dig åt minnet af en ädel ande, som redan afklädt sig det jordiska 
förgängliga och qvarstår i fantasien med all den glans den kan framtrolla; 
men en sådan fantasibild bör äfven hållas så i helgd att den ej profane-
ras genom att framläggas för andra dödligas granskningar . . . 

Han rådde henne att inte ställa sina ideal »på presenterbrickan», 
Då gjorde hon dem en stor tjänst och undgick själv många obehag. 

Emma Irene behöll sin förmåga att beundra andra ända in i sin 
sena ålderdom. Helt säkert gör man henne orätt om man kallar hen-
nes idealisering av människorna för okritisk, det avsåg inte heller 
Cygnaeus. Han skrev: »... se händelser och menniskor genom Kär-
lekens trollspegel eller bättre i den allt försonande, allt förlåtande 
Kärlekens milda dager och bemöt, behandla dem i denna anda, och 
Du skall lyckas utdrifva de onda andarna ur svinahjorden.» 

Många av vännerna prisade just detta överseende människoälskan-
de drag hos Emma Irene. 

Snart nog förstod jag att . . . hennes djupa förståelse för allt mänsk-
ligt icke aktade att kalla fram kritiken. Jag tyckte tvärtom att jag i henne 
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fått en äldre vän vid min sida, en som fått gåvan att pejla viljan och där-
för var god och mild och överseende (Elli Björksten). 

Hon såg det, som var människans innersta mening och kärnan bakom 
det skal, som vi andra oftast tro vara själva människan (Agnes Lang-
enskj öld). 

andliga ting var Emma Irene den beskyddande, men i jordiska 
ting blev hon den beskyddade. Hon var så bortkommen och hjälp-
lös att hon appellerade till beskyddarinstinkten. Då hon dimittera-
des från Jyväskylä seminarium korresponderade Uno Cygnaeus med. 
senator Palm61 som han försökte intressera för Emma 'renes fort-
satta studier och framtid. Samtidigt som han karakteriserade hennes 
inre som »sällsynt äkta guld, en rik källa av självuppoffrande kärlek» 
skrev han: »Flickan är visst ett stort sjåp till sin yttre människa.» 

På en av sina resor från Jyväskylä hem till Åland hade Emma 
Irene som vanligt inte pengar till annat än däcksplats. I storm och 
svår sjögång stod hon ute, golvet var så halt att hon utan stöd ram-
lade omkull. Från tolv på dagen till tolv på natten stod hon där, 
tills en helt främmande dam öppnade sin hyttdörr: »Vem är Ni, unga 
flicka, som stått så länge på samma plats?» Det var Maria Kraftman, 
en mycket känd och uppskattad affärskvinna från Åbo. Hon ingrep 
också flere gånger senare och hjälpte Emma Irene ur mången för-
lägenhet. 

Sommaren 1884 skulle Emma Irene första gången resa utomlands, 
till Lysekil. Vänner hade ordnat allt för henne, men nere vid båten 
fick hon ett telegram att hennes ressällskap inte kunde komma. Det 
var en lång resa. »Vid stationerna kan man gå ut och promenera och 
skaffa sig mat och dricka. Detta kan man, jag kan det icke», skrev 
Emma Irene hem till sin mor. I Stockholm visste hon inte vart hon 
skulle ta vägen. Då stod plötsligt på landgången en bekant herre, 
en litteratör, som hon flere gånger sammanträffat med i Finland. 
Av en ingivelse, sade han, hade han kommit ner till båten. 
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»Under dina underliga resor i fremmande land, du opraktiska 
menniska, har Han alltid sändt dig hjelpsamma beskyddare», skrev 
mor Justina till Emma Irene i Leipzig. 

Hennes bortkommenhet i det dagliga livet kunde föra henne in i 
de besynnerligaste situationer. En gång då hon kom till Stockholm 
och ett hotellbud vid stationen som vanligt anmälde sitt hotell: 
Victoria, neg Emma Irene: Nej, Emma Irene. 

Hon förstod inte att ordna det bra och bekvämt för sig. Hon för-
blev alltid den opraktiska människa som hon hade varit i sin barn-
dom och ungdom. Hon brukade berätta om huru skolrådet Gustaf 
Lönnbeck vid en inspektion i Ekenäs seminarium hade bjudit sig 
själv på frukost till henne. Gröten var vidbränd och salt, biffen seg. 
Då sade Gustaf Lönnbeck: »Kyllä Jumala tietää, kenelle miehen an-
taa» (Vår Herre vet nog åt vem han ger en man). 

Emma Irenes tafatthet och anspråkslöshet gjorde att hon ogärna 
tog initiativ i praktiska ting, dem ordnade vänner om, eller to.m. 
helt främmande människor. Hon nästan drogs med. Så var det vid 
magisterpromotionen 1882, överallt sträcktes välvilliga, beställsam-
ma händer fram, och samma sak upprepades 50 år senare då hon 
blev jubelmagister. Och till doktorspromotionen 1927 skrev doktor 
Kaino Oksanen:*) »Kom, vi ombesörja allt, värja, hatt, logi.» 

Ibland tyckte Emma Irene att vännerna bestämde för mycket över 
henne. Då hon fyllde 80 år ville de att hon skulle vara svartklädd, 
Emma Irene ville vara i vitt. Hon motsade dem inte direkt, men hon 
teg och på högtidsdagen uppenbarade hon sig i en vit klänning, som 
klädde henne alldeles utmärkt. En gång berättade Emma Irene att 
hon hade betalat sin hushållerska Elin extra för att Elin skulle göra 
vad Emma Irene ville. »Det största beröm som jag någonsin har fått 

* Ordförande för Akademiskt bildade kvinnors förbund. 
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av Emma Irene», säger fru Tea Takolander, »är orden: Du tar skäl 
och ger skäl.» 

Emma 'renes väsen var i grunden ljust och glatt. Utan hennes 
varma hjärtliga humor hade banden mellan henne och hennes vän-
ner knappast varit så fasta och hållbara. Hon kunde skratta länge 
och väl åt sig själv och sin egen fumlighet, hon blev aldrig stött då 
kamraterna i seminariet eller vid universitetet drev med henne. »Un-
derbart, att du aldrig blev ledsen», menade någon av kamraterna en 
gång senare. »Hur skulle jag bli ledsen?» svarade Emma Irene. » Jag, 
var bara glad över att vara nyttig på något vis, då de kunde ha ro-
ligt på min bekostnad.» 

Också då det var svårast glömde hon inte bort glädjen. »För allt 
tackar jag, för det allvarsamma, det goda, sköna och fina, det skämt-
samma och tokroliga», skrev Emma Irene till Axianne Cygnaeus, då 
Axianne fyllde 92 år. 

Emma Irene var en känslomänniska, med en nästan osviklig in-
tuition för medmänniskors behov av tröst och hjälp. Men samtidigt 
hade hon ett skarpt och logiskt arbetande intellekt. Själv har hon ut-
tryckt åsikten att till en hel människa utom känsla också hörde tanke 
och vilja. Hennes förmåga att tänka konsekvent och se de stora sam-
manhangen kom fram redan när hon var elev vid seminariet. Lä-
rarna förvånade sig över hennes intellekt och vände sig till henne då 
de ställde någon svår fråga. Hennes universitetsstudier i filosofi, la-
tin och historia utvecklade ytterligare det objektiva, dialektiska tän-
kandet hos henne. 

Då hon anhöll om att få auskultera vid Stockholms seminarium, 
undrade direktor Lundgren vem hon kunde vara. En folkskollära-
rinna? Hon var enkel och anspråkslös och hade en gammalmodig 
hatt. Men då hon började tala, häpnade han. En professor? 

Karakteristiskt för Emma Irene var hennes sätt att inleda ett sam-
tal. Med seg vilja och ett lidelsefullt begär att få veta gick hon med 
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en naiv och för människorna förvånansvärd säkerhet lös på de pro-
blem som var centrala för henne. Vad är sanning? Vad är lycka? 
Vad är det högsta på jorden? Många trodde att hon ville sätta folk 
på prov och få dem i förlägenhet, de tyckte att hon var odräglig, »du 
frågar som långkatkesen». Men andra sade som Betty Löfgren: »Det 
är nog bra att ha Emma Irene. Hon väcker ens tankar och det är så 
få som tänker här i landet,» 

Emma Irene chockerade och tjusade genom sin originalitet. Ge-
nom sitt sätt att fråga fick hon ofta mycket snabbt kontakt. 1 Peters-
burg blev hon på prästgården bekant med furst Mikael Andronikov. 
Redan vid första sammanträffandet talade de länge med varandra, 
om livet, om Gud, om bönhörelsen. På några timmar hade hon fått 
en djup inblick i furst »Mischas» inre liv, något som pastor Kaja-
nus inte hade lyckats med, fastän fursten tre år hade bott i prästgår-
den som hans myndling. 

Med sina koncisa frågor och svar väckte hon intresse hos många 
intellektuellt högtstående och kritiska män och kvinnor, hon blev 
god vän med sina lärare, såsom Fredrik Julius Petersen och Thiodolf 
Rein, med Viktor Rydberg, Ellen Key, August Fredrik Soldan, Olof 
Thawenius. 

När det gällde en idédebatt, glömde hon sig själv. Diskussionen 
engagerade henne helt. Problemet som skulle lösas, sanningen som 
hon ville finna blev det väsentliga. 

I sin tentamen för laudatur i filosofi diskuterade Emma Irene med 
professor Rein Snellmans Läran om staten. Den tilltalade henne inte. 
Hans uppfattning om religionen t.ex. ansåg hon inte riktig. Snellman 
sade, att den var till för svaga människor och kvinnor och att den 
kunde vara en vägvisare för dem, men att den för mannen på sin 
höjd var en tröst i livets sorger. En religion som inte var till för alla 
människor höll hon inte mycket värd. Och huru kunde en religion, 
som inte var vägvisare vara en tröst? På Reins replik att religionen en- 
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ligt Snellman var något för känslan och att den för kvinnan betyd-
de mera emedan hon hade mer känsla än mannen, svarade Emma 
Irene: »Är det då rätt? Skall inte religionen också omfatta tanken. 
och viljan, det vill säga hela människan? Antingen är religionen nå-
got värdefullt, eller är den det inte, varken för män eller kvinnor.» 

Ännu på sin ålderdom tänkte Emma Irene lika klart som förr och 
uttryckte sig lika koncist. Genom en tillfällighet sammanträffade den 
framstående latinaren Verner Reims en kväll med Emma Irene i Åbo 
hos min syster och svåger, Grete och J. J. Hulden. Hon var då 85 år 
gammal, hade nyligen skadat sin fot och var ganska trött. Reims var 
sluten och tillbakadragen. Men som de flesta människor fängslades 
också han av Emma Irenes kunskaper och sätt att resonera. Vid te-
bordet förde de en diskussion full av liv och charm om Tacitus och 
Seneca. Genast efter sammanträffandet skrev Reims till Emma Irene 
ett litet brev för att ytterligare motivera sin ståndpunkt och för att 
uttala sin glädje över att ha blivit bekant med henne: »Tacitus' dyst-
ra temperament skapar sig sitt uttryck i ett till bristningsgränsen mät-
tat språk. Han opererar med de minutiösaste distinktioner och når 
en egen, knapp och kärv elegans. Ett porträtt med den nålen biter 
ej tiden på. — Slumpen, denna Försynens snälla tjänsteande, sam-
manförde mig med Doktor Åström.» 

Emma Irene var hedersgäst vid de s.k. kvinnodagarna i Helsing-
fors som i mars 1927 hölls till minne av att kvinnorna tjugu år tidi-
gare hade erhållit politisk rösträtt. Beundran och tacksamhet ström-
made emot henne. Efter festligheterna skrev Kaino Oksanen att alla 
de många som hade fått vara med om och se och höra Emma Irene 
nu reste hem för att berätta om henne för barn och barnbarn. »Tack 
för den skatt du gav oss.» 

Emma Irene uppfattade vänskapen som ett ömsesidigt givande 
och tagande. Då hon efter sammanträffandet med Verner Reims i 
Åbo besvarade hans lilla brev, skrev hon att hon betraktat mötet som 
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en gåva från ovan, hans brev var för henne ett glädjeämne. Hon trod-
de på rikedomen och mångfalden i Guds skapade värld. Hemlighe-
ten hos henne var just att hon beundrade inte bara dem som hon kal-
lade andens aristokrater. Också en av »de små och obetydliga» var 
för henne en särpräglad karaktär, i varje barn såg hon en intres-
sant personlighet. 

Misstanken ligger kanske nära att många människor sökte Emma 
Irenes vänskap av helt ytliga skäl, nyfikenhet, fåfänga, egoism. Uno 
Cygnaeus varnade henne: 

En så celeber personlighet som du lemnas ej i fred, hvarhelst Du vis-
tades. Jag måste säga rent ut såsom jag tror: det har ej alltid varit vän-
skap som dragit människor kring Dig, . . . utan stundom intresse, lust 
att sola sig i ditt ljus, ja kanske någongång fåfänga att spela Mecenat 
för Dig, sedan Du med din ofvanefter gifvna okufveliga kraft och seg- 
het kämpat Dig fram och besegrat alla svårigheter. 

Till en del måste det ha varit så att omvärldens beundran gällde 
landets första kvinnliga magister. Men vilken stark och egenartad 
personlighet Emma Irene var kan man sluta sig till av den verkan 
som hon utövade på vännerna. Den kärlek och tillgivenhet som 
strömmade emot henne i deras talrika brev, den intima kontakt som 
fanns mellan dem och henne, visar huru mångsidig hennes karaktär 
var. 

» Jag har levat länge i världen, och sett människor i tre världsde-
lar, men din like har jag aldrig sett. Mitt förstånd räcker inte till 
för att förklara dig», yttrade Cygnaeus. 

»Jag har lärt mig känna dem nästan mot min vilja», sade Emma 
Irene om sina vänner, »de har helt enkelt trätt in till mig.» 

Varför drog hon människor till sig? På hennes åttioårsdag sam-
manfattade en av vännerna, Irene Lindholm,*) svaret i ett citat av 

* Pedagog och redaktör för Husmodern. 
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Geijer: »Vad en människa verkar genom att gripa sig an och handla, 
betyder mindre, än det hon verkar genom det hon är som personlig-
het, ty det är summan av alla hennes krafter.» 

Men K. J. Hagfors löste frågan med Emma Irenes eget nyckelord: 
»Ni har sått kärlek och skörden har blivit riklig.» 

2. 

» Jag älskar trofasthet», brukade Emma Irene säga. Själv var hon 
ovanligt trofast. Hon ville inte tappa bort någon. »Det tyckes mig, 
som om varken Du eller jag skulle ha råd till ett sådant slöseri.» 
Ibland sträckte sig vänskapsbanden genom fyra generationer. 

Ale Haapanen, Gustaf Lönnbeck och Maria Candolin (f. Johans-
son) hörde till hennes äldsta vänner. Ifall de inte kunde träffas följ-
de de med varandras öden genom »tankeumgänge, böner och kor-
respondans» (Ale Haapanen). Breven mellan dem ersatte det levan-
de samtalet; behovet av kontakt och samvaro var så starkt att de fort-
satte att samtala, fastän motparten var frånvarande. Ibland stannade 
det tillämnade brevet i bläckhornet på grund av något hinder och 
förblev en inre monolog, men ändå kändes det som ett utbyte. 

Temat i breven mellan vännerna var händelser i det alldagliga li-
vet, de skrev vad de sysslade med, berättade om framgångar och för-
luster. Deras brev har improvisationens otvungna charm, intet an-
strängt vilar över dem, de försöker inte dölja någonting. Genom dem 
går en varm ton av sympati och tillgivenhet, det är vänskapen själv 
som talar. Dessa människor var förenade med osynliga band, de var 
oumbärliga för varandra, deras vänskap gjorde livet lättare att leva 
för dem. 

Hjärtligt tack för bref och löfte att komma. Kan ej säga hvilketdera 
som gjorde mig mera glad  glad ända till tårade ögon . . . Alltså 
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vågar jag hoppas, att Du . . . tar så mycken tid med Dig som Du kan 
(Ale Haapanen). 

Hvad skall jag . . . svara på ett sådant bref, som den 26te april. An-
daktsfull tystnad . . . ett litet papper endast och ändå innehåller det en 
hel värld af rikedom, af oförgängliga skatter . . . jag gnet . . . glädjetå-
rar . . . Tack, gode Gud som gaf E. Irene en sådan vän som Ale . 
mången gång haft lust att flyga till Ert, in i ditt rum, slå mina armar 
om din hals och säga: Tack, innerligt afhållne Ale för alla de år, som 
varit (Emma Irene). 

Korrespondensen mellan Ale Haapanen och Emma Irene finns be-
varad i sin helhet. Dialogen mellan dem löper obruten och visar huru 
intim och levande kontakten var — på varje fråga följer svar. Det är 
en korrespondens som omfattar en livslång vänskap mellan två tidigt 
mogna människor. Deras brev berättar ofta om tröstlösa ting, mot-
gångar, sjukdom, död. De talar egentligen inte om huru de lidit, 
men man förstår huru tappert de burit lidandet. 1 ett brev citerar 
Haapanen Geijer: »Människan är ej ett så lättlärt barn, att hon ej 
skulle behöva nöden till läromästare.» I ett annat brev: »Och när 
du plågas, glöm ej, att det är en älskande Fader, som håller riset, och 
ej ett enda slag skall falla för mycket. — Sker mig något svårt, så 
sker det mig till godo: Vännen ger det; efteråt jag tydligt ser det.» 
Och då något ovälkommet mötte Emma Irene, brukade hon säga: 
» Jag undrar vad Gud har lagt i det paketet.» 

Med Ale Haapanen blev Emma Irene bekant redan på Åland. 
Det var sommaren 1866. Den nya prästen i Jomala, kyrkoherde 
Roslin, hade bett Emma Irene hälsa på, hon var seminarist och hade 
kommit hem över sommaren. Ale var en femtonårig skolpojke och 
satt med sin fosterbror Micko Roslin vid ett långt bord och läste. 
»Lifligt minnes jag den dag jag första gången såg Dig på Jomala 
prestgård, klädd i din röda flanellsjacka», skriver Emma Irene till 
Ale FIaapanen över femtio år senare. Kyrkoherden föreslog att paj - 
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karna och Emma Irene tillsammans skulle samla växter och Emma 
Irene gladde sig, men tänkte samtidigt: jag kommer att vara dem 

till besvär. 
En dag gav de sig av, Ale Haapanen och Emma Irene gick på var 

sin sida om landsvägen, den var bred och hon tyckte att vägens bredd 
visade huru stort avståndet var mellan dem båda. Han var lyceist 
och hade läst latin och grekiska, men »flickor brukar ju inte läsa 
latin», sade han och hon tyckte att hon ingenting kunde och drog 
sig allt mer mot dikeskanten. 

»Våra vägar i lif vet ha dock icke gått så värst åtskills, vi som i 
unga år sprungo tillsammans på fälten med vår flora», skrev Ale 
Haapanen som gammal man. 

År 1873 blev båda samtidigt studenter och hand i hand gick de 
ned för universitetstrapporna. Ale Haapanen ämnade studera teologi, 
han ville bli präst eller lärare, men en halsåkomma tvingade honom 
att skona sin röst och att ändra planerna. Han skrev in sig i filoso-
fiska fakulteten liksom Emma Irene. Under föreläsningarna satt de 
i samma bänk. Om söndagsmorgnarna kom han ibland efter henne 
och de gick till hans studentlya och läste predikan tillsammans, drack 
kaffe och diskuterade. Trettio år gammal gifte Ale Haapanen sig, 
familjen blev stor, men dörrar och hjärtan stod alltid öppna för Em-
ma Irene, både i Helsingfors och på Aavaranta, den vackra sommar-
villan med en rymlig veranda och en fin utsikt. 

Ale Haapanen arbetade vid skolstyrelsen. Som skolråd åtnjöt han 
ett sällsynt gott anseende. Han promoverades samma år som Emma. 
Irene, femtio år senare träffades de i universitetet som jubelmagist-

rar, båda nu över 80 år gamla. 
»Varför måste du alltid fundera på det som kommer sedan, är du 

inte nöjd med att veta, att det kommande är någonting gott. Lämna 
resten åt Herren», sade Ale en gång under studietiden till Emma 

Irene då de diskuterade. 
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Emma Irene kallade Ale Haapanen »en bönens man». I alla hans 
brev fanns samma varma fasta förtröstan, fastän han redan som barn 
blev spänd för en tung »stenkälke». Sitt riktiga hem i Vemo förlo-
rade han tidigt, han var fyra år gammal då fadern dog och fyra år se-
nare dog modern. Sitt bröd förtjänade han som vallpojke och träd-
gårdshjälp på Vemo prästgård. Han var duktig och begåvad och fick 
lära sig läsa tillsammans med pastor Roslins egen pojke Mikael. 
Prästen fäste sig snart så vid sin lilla springpojke att han tog honom 
till fosterson. 

Trots sin duglighet fick Haapanen länge vänta på befordran och 
högre lön. »Men sådant behöfs, för att lära sig att stafva på den svå-
ra lexan: undergifvenhet utan knot.» 

Ålderdomens prövningar mötte han med en vis mans resignation. 
»Vad ha vi gamla här annat att vänta på än att varda avklädda.» 
»Ske din vilja, är i all sin korthet den svåraste lexa vi människor 

kunna få att stafva på», skrev han till Emma Irene då hans hustru 
dog år 1912. Samtidigt gjorde en svår sjukdom honom för åratal till 
en ledbruten invalid. På ålderdomen drabbades både han och Emma 
Irene av samma olycka, deras syn försvagades. 

Allt oftare kretsade hans tankar kring uppbrottet: 

• • den stora flyttningstiden nalkas. 
Jo jo, vi äro stadda på resa. 
Men jag ogillar denna vemodskänsla hos mig och är bedrövad där-

över, emedan jag så litet kan fröjda mig över det, som Gud givit som 
ersättning för det förgängliga . . . Ju mera vännernas rad glesnar här 
nere, desto tätare blir deras tal där uppe. 

Emma Irene dog två år före Ale Haapanen. År 1936 följde han 
sin reskamrat »till det eviga hemmet». 

Gustaf Lönnbeck och Emma Irene hade samtidigt genomgått se-
minariet och båda hade studerat vid historisk-filologiska fakulteten 
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i Helsingfors. Bådas arbetsfält var folkskolans område, båda arbe-
tade i Cygnaeus' anda. De träffades ofta, han var svärson i det Cyg-
naeuska hemmet. 

Gustaf Lönnbeck hade ett helt annat temperament än Ale Haa-
panen. I Haapanens ungdomsbrev var skämtet ganska tunnsått och 
det dämpades snart ner till stilla humor, Lönnbecks raljeri försvann 
aldrig, men ungdomsårens uppsluppna glädje slog senare ofta över i 
bitterhet, då han möttes av motvind. Han var filosofie doktor, skol-
man, grundligt förtrogen med folkskolefrågor, redaktör, författare, 
ständigt med »en massa arbeten i hufvudet», ändå måste han ett tio-
tal år vänta på befordran i tjänsten. 

För de många årens vänskap tackade Gustaf Lönnbeck Emma Ire-
ne på hennes 60-årsdag, »äkta Gustafskt» som hon sade, »skämt och 
allvar om hvartannat». 

Oss emellan sagdt, vet jag inte riktigt, hvarför människor göra så myc-
ken affär af och gratulera till fyllda sextio år. Mig tyckes den där års-
dagen vore som en blomsterprydd grind till en gammal instängd gård 
med mossbelupna bänkar, och man öppnar grinden med leende min 
och säger: ja, var så god och stig in nu! är här inte skönt och hemtref-
ligt att vara ? 

Men Emma Irene åldrades inte, menade han. Hon hade alltid sett 
det goda och vackra i allt och hos alla och det kunde endast den göra 
som var riktigt ung. 

En månad senare då Gustaf Lönnbeck fyllde 60 år svarade Emma 
'rene: 

Käre Gustaf, vän och »trätobroder»! Du må tro, att jag tvekat, om 
jag, som så länge lefvat här på jorden, skulle fördrista mig att komma till 
dig, som ännu för en månad sedan »prålade i all ungdoms maffighet». 
Men nu har jag tagit mod på mig, ty jag tröstar mig med den tanken, 
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att min själ icke vet af någon ålder, — och det är ju den som nu kommer 
till dig. — 

Materien här i tidens värld är gubben, som går mot grafven, hvar 
han går, anden är ynglingen, som har framtiden, evighetens framtid i 
perspektiv ! — 

År 1875 då Maria Johansson från Helsingfors som ung folkskol-
lärarinna kom till Mariehamn, trädde hon också in i Emma Irenes 
vänskapskrets. Under Emma Irenes vikariat vid seminariet i Ekenäs 
hade Maria Johansson ett år varit hennes elev. De var så gott som 
jämnåriga. Båda hade förtärts av samma längtan efter kunskaper, bå-
da hade fått kämpa hårt för att nå dem. Maria föddes som den yngsta 
av tolv syskon, tre månader efter faderns död. Fadern, Johan Johans-
son, hade varit poliskonstapel. Liksom Emma Irene var Maria fattig. 
Men då Ekenäs seminarium år 1871 grundades lånade hon beslutsamt 
pengar, och då seminariet en höstdag invigdes satt hon med i kyrkan 
och grät glädjetårar in i sin lilla muff över att vara antagen. 

Maria hade varit endast ett år i Mariehamn, när rektorn för Ele-
mentarskolan på Åland, Carl Mikael Candolin, friade till henne. Han 
var änkling, dubbelt så gammal som hon, 60 år, och hade fem barn. 
Maria tvekade. Men kanhända blir jag sjelf mera lycklig under det 
att jag försöker att lyckliggöra andra.» 

Maria Johansson gifte sig. Men redan år 1881 var hon änka. Nu 
visade det sig vilken kraft som bodde inom henne. Hon skötte hem-
met och barnen, hon undervisade också i elementarskolan och var 
tidvis läroverkets t.f. rektor, hon satt som ledamot i folkskoldirektio-
nen. Dessutom hann hon syssla med privatundervisning och meteoro-
logiska observationer. 

Då Emma Irene var hemma på Åland sprang Maria och hon över 
till varandra med »sorge- och glädjebudskap», då Emma Irene var 
borta hemifrån gjorde de långa besök hos varandra per brev, sär-
skilt under de år då mor Justina, »lilla mor», levde. Maria var hennes 

174 



VÄNNERNA 

»sekter», hon hörde nästan till den Åströmska familjen. Det var hon 
som skrev till Emma Irene om mor Justinas död och berättade om be-
gravningen. 

Efter mor Justinas död blev breven glesare, men vänskapen för-
blev densamma. År 1914 skrev Maja: 

jag hittade i dag en gammal portfölj. — Den låg bortglömd på bott-
nen af en hundraårig koffert. 1 den portföljen fanns många trefliga sa-
ker och bl.a. en liten packe bref af Lektorn E. 1. Åström. Vår kära lilla 
»Magister». Och kan du tänka att mig hände något, som jag ansett omöj- 
ligt numera  jag blef varm  jag läste och läste  Jag såg den lilla 
»magistern» lifsiefvande för mig.  Och jag såg »lilla mor» som bjöd 
på så godt kaffe med stora breda tunnrån och som hotade att gråta om. 
man ej gjorde skäl för sig . . . Nu är jag en gammal, rynkig fru allt-
jämt lika krokig och illa klädd — men hvad värst är — så ensam . . . 
Jag är glad, lektor lilla, öfver att ditt lif ännu är rikt på nyttig verk-
samhet och helt säkert äfven på glädjestunder — . . . så är ju äfven jag 
glad nog ibland — om ock vemodet stundom vill infinna sig såsom 
t.ex. nu, då tanken gick till forna rikare dagar. Jag menar rikare på. 
vänner, hopp och lifsglädje . En tafatt, ovan omfamning och häls-
ning till dig från den gamla Maja. 

Emma Irene var aldrig exklusiv, hon blev genast hela familjens 
vän. Inte bara hos familjen Cygnaeus var hon som hemma, överallt 
var hon efterlängtad och väntad. »Du kunde gerna gå som ett fak-
totum från hand till hand ... och skulle alltid bli tacknämligt 
emottagen», sade en av hennes vänner. 

Genom Uno Cygnaeus blev Emma Irene bekant med August 
Fredrik Soldan. Misstänkt för rabulism reste Soldan elva år lands- 
flyktig från land till land, tills han år 1859 kunde återvända till 
Finland. Han var en mångsidig man, ingenjör, militär, konstnär, di- 
rektör för Myntverket, men framför allt filosof. »En idéernas man» 
har Juhani Aho kallat sin biografi över honom. När Soldan blev 
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äldre drog han sig helt tillbaka, satt i sitt arbetsrum bland sina många 
böcker och skrev ned sina tankar eller referat ur filosofiska verk; 
han efterlämnade över hundra anteckningshäften och aderton tjocka 
folioband. Fyrtio år sade han att han hade förlorat på 1-Tegel utan att 
komma till någon klarhet, nu försökte han bevisa att Hegels idea-
lism var falsk, i stället för den satte han Herbarts realism. 

Soldan intresserade sig för Emma Irenes filosofiska studier. Han 
ville höra henne berätta om professor Reins föreläsningar, redan i 
tamburen innan hon hade hunnit ta av sig kappan, började han tala 
filosofi. 

Vad är riktigt sant? frågade hon en gång. 
Hellre svarade jag på frågan vad som är gott, replikerade han. 

Soldan var fri från allt trångsinne. Liksom Cygnaeus trodde han på 
kvinnans stora kulturuppgift i samhället. »Jag menar», skrev han till 
Emma Irene då hon blev magister, »den bildade qvinnans lifligare 
och djupare känsla, hvilken bör komma det i otro och materiela in-
tressen bortkommande slägtets rent etiska omdöme till godo, eller 
rättare sagdt till räddning och återupprättelse.» 

Han hyste misstro till det specifikt nationella: Var framför allt 
sann menniska, och du skall ofelbart i din mån bidraga att höja ditt 
fosterland. Var framför allt finne, eller svensk, och du skall lika 
säkert i din mån hjelpa att draga det — nedåt. Det i sanning goda är 
likasom det sant sanna och sköna — universelt.» 

Soldan dog år 1885. När Juhani Aho, gift med Soldans dotter 
Venny, skrev sin biografi över hennes far, bad han Emma Irene be-
rätta vad hon visste. 

Soldan hade fem döttrar och en son. Emma Irene blev god vän 
med dem alla, mest var hon tillsammans med Venny. Venny Sol-
dan var konstnärinna. Hon har gjort två teckningar av Emma Irene: 
en Emma Irene som läser och en som stickar strumpa. På båda 
porträtten är hon lika allvarlig och lika långt borta i sina tankar. 
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Suominens kök i St Petersburg. Emma Irene bodde hos familjen Suo-
minen och fick koka i deras kök. Oljemålning i miniatyr, gåva av Venny 
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I Venny Soldans självporträtt från 1800-talet finns samma inåt-
vända blick. Liksom fadern, liksom Emma Irene hade hon samma 
längtan efter kunskap och samma allvar i arbetet. »Ingen storhet utan 
stor vilja, stor energi, stort arbete», har hon som ung flicka skrivit i 
sin dagbok. 

Då Emma Irene för sin hälsas skull reste till Petersburg följde 
Venny Soldan med henne och skötte om sin sjuka vän och stannade 
tre månader, tills Emma Irene reste hem igen. Så ville Venny Soldan 
gottgöra att hon en gång hade kommit för sent till båten när Emma 
Irene skulle resa till landet. 

»Sådana var Soldanerna», sade Emma Irene och som ett särskilt 
kärt minne från den Petersburgska tiden hängde i hennes rum en 
miniatyr i olja, som Venny Soldan hade målat medan Emma Irene 
och hon väntade på att kaffet skulle koka i det lilla köket. Enligt 90-
talets realistiska konstriktning är allt in i minsta detalj tydligt ut-
fört, varje skugga framträder, elden lyser bakom den svarta spisel- 
luckan. 

Sommaren 1898 inbjöd familjen Emma Irene till Ahola i Järven- 
pää i ett brev där det hette: 

Alla medlemmar Soldan skulle önska Emma hit, och alla tro vi helt 
modigt på, att Emma skulle må bra här. Wi disponera numera öfver 
tre små stugor, af hvilka en är så nätt och så ren och så fin att jag van-
ligen ej kan sofva först vid ankomsten från staden, af idel glädje och 
förtjusning. En stor trädgård hafva vi där det vimlar af bär och grön-
saker. Hallonen växa in genom fönstret och gurkorna vältra sig utanför 
kokstugsfönstret, så mamma bara sträcker ut handen och kniper dem. 
Gångarna äro af finaste sand, som kännes som sammet under fötterna 
och bäcken porlar att man skall komma och doppa sig. 

Mera vågar jag ej säga, då det kunde synas som öfverdrivet beröm, 
för den som ej har försökt huru bra här kan vegeteras och samlas kraf-
ter . . . Ett vill jag blott tillägga, att vi också äga ett badkar . . . 

Solbacka mor som vid Träskända bor. 
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John William Nylander var född i Ekenäs år 1869, men Emma 
Irene lärde känna honom först år 1897. Sexton år gammal gav han 
sig ut på sin första långfärd i en gammal segelskuta från Ekenäs. 
Han seglade sedan i många år, på många hav och under många olika 
flaggor. 

Han levde farligt inte bara som sjöman, utan också som politiker. 
Under ofärdsåren i Finland hörde han till det aktiva motståndspar-
tiet och var en av de ivrigaste i kampen mot det ryska förtrycket. 
Han smugglade i öppen fiskebåt propagandaskrifter och vapen från 
Sverige över till Finland, han var med om John Grafton-affären, 
som slutade med ångarens haveri och sprängning, men som ändå 
som föredöme betydde mycket i Finlands frihetskamp. År 1929 fick 
Nylander ett brev av en okänd jägarkapten. Skrällen från John 
Graf ton hade lärt honom att förstå vilket värde fosterlandet hade för 
en människa och sedan hade hans väg varit given, skrev han. 

Då Nylander skuggades av den ryska polisen och fängslades för-
sökte Emma Irene uppmuntra honom, och då hans böcker »Den 
stora deputationen», »Sjöfolk», »Pojkarna på Metsola» kom ut, 
hjälpte hon att sprida dem så mycket hon kunde. Emma Irene blev 
också bekant med Nylanders föräldrar i Ekenäs, med hustrun, den 
norska prostedottern Esther Heber, och med brodern, stationsinspek-
torn Bruno Nylander. Det rådde varm vänskap mellan Emma Irene 
och hela familjen Nylander. Hon var Nylanders gäst i Slaependen i 
Norge, dit han måste flytta både av politiska skäl och på grund av sin 
dåliga hälsa, och han besökte henne i Ekenäs. Den lilla sonen John 
Gabriel såg Emma Irene första gången då han var elva månader 
gammal och satt på sin pappas arm. Emma Irene berättade, att gossen 
först lade pekfingret på hennes arm, sedan hela näven och slutli-
gen lindade han armen om hennes hals. Sedan den stunden var de 
vänner. 

Det längsta brevet i Emma Irenes stora brevsamling är av John 
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William Nylander. Han skrev det ombord på oceanångaren Homeria, 
mitt ute på Atlanten och skildrade sin färd genom Mexiko via Los 
Angeles och San Fransisco över den amerikanska kontinenten till 
New York hem till Norge. 

Som i sina noveller i »Sjöfolk» intresserade sig Nylander också i 
brevet för sina kamrater ombord och de människor han mötte, och 
han gav en glimt av Amerika som de stora motsättningarnas land. 

Emma Irene som alldeles misslyckades i sin praktiska barnupp-
fostran i Jyväskylä, vann senare bland barnen idel vänner, emedan 
hon genast såg personligheter i dem, Hon anpassade sig efter dem, 
hon var barn med dem, lekte med dem och berättade sagor. Hon när-
made sig dem lika försynt som hon gjorde det med de vuxna. Hon re-
sonerade och brevväxlade med dem. 

Den lilla Ekenäs-pojken Ole (Ole Torvalds) ville gifta sig med 
tant Emma Irene Åström snett över gatan. Det var hon som först 
öppnade Antiken för honom med en liten klassisk »läxa» från gång 
till gång då de råkades. Eine, en av seminarielektor Soncks döttrar, 
minns ännu huru hon som barn var hos Emma Irene, satt tyst på 
en liten pall och trivdes, betagen bara av atmosfären. Ale Haapanens 
dotterson 011e (J. 0 .Tallqvist) var tre år gammal då han en sön-
dagsmorgon på trappan på Aavaranta första gången räckte Emma 
Irene handen. Som skolpojke redigerade han en egen tidning »Släkt-
posten», en gång utkom ett helt Emma Irene Åström-nummer. Tolv 
år senare, som redaktör i Svenska Pressen, anmälde J. 0. Tallqvist 
Emma Irenes memoarer. 

Doktor Thawenius lilla dotter Ragna, »Nanna», älskade sin far 
så högt att hon alltid skrek när han gick utom dörren — efter hans 
plötsliga död nämnde hon aldrig hans namn, hon talade inte ens med 
sin mor om honom — endast med Emma Irene. Ur de första brevens 
massor av plumpar kan man dechiffrera huru hon längtade efter tant 
Emma. »Säg, kommer ej Tant i sommar?» Som vuxen skriver hon om 
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Emma Irene: »Underligt är det att jag alltid tänker på henne, som 
vore hon jämnårig.» Hon berättar att hon i Takolanders biografi om 
Emma Irene hade samlat alla de brev hon fått av Emma Irene och 
att hon ibland tog fram och läste dem. »Det där är mina skatter, 
som jag bevarar som heliga reliker som sprider glädje och ve- 
derkvickelse i alla livets skiften.» 

Då Emma Irene om somrarna kom på besök till oss i Hangö, häl-
sade vi fyra flickor henne genast välkommen med ordet »berätta», 
och om kvällarna satt vi alla tillsammans på vår stora glasveranda 
till långt in på natten och lyssnade till hennes stilla röst. Ibland be-
rättade hon sagor, men mest talade hon om sina vänner, Uno Cyg-
naeus, Elias Lönnrot, Viktor Rydberg, Sonja Kovalevsky, Ellen Key, 
Anne Charlotte Leffler och många andra, och vi tyckte att de blev 
också våra vänner, att vi stod i ett alldeles speciellt förhållande till 
dem. Särskilt bra kände vi hennes barnvänner utan att någonsin ha 
sett dem. 

K. J. Hagfors' brev har en helt annan karaktär än barndomsvän-
nernas samtal. Det är biktbrev, monologer av en ensam man som 
ville befria sig från sin ensamhet, sitt grubbel och svårmod. 

K. J. Hagfors och Emma Irene träffades bara ett par gånger i livet, 
men alltsedan den 17 oktober 1893 var de vänner. Då avlade Hagfors 
sitt lärarprov i Ekenäs seminarium och såg och hörde Emma Irene 
första gången. Under de fyra decennier som han korresponderade 
med henne skrev han endast tio brev. Men av de breven, sade han, 
hade han inte kunnat skriva ett enda till någon annan människa. 
Resonansbotten hade saknats. »Ni åldras visst inte», yttrade han en 
gång, »hjärtat åldras inte.» 

Hagfors var lektor i svenska i Nykarleby seminarium. Han hörde 
till de fordrande lärarna, varje elev måste alltid göra sitt bästa. Sina 
elever ville han ge grundliga kunskaper; de skulle lära sig behärska 
sitt modersmål så otadligt som möjligt. Själv var Hagfors en egen- 
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artad stilens mästare. Han skrev en enkel klar prosa och hjärtats vis-
dom gav orden värme, man förnimmer där bakom ärligheten hos en 
människa, för vilken livet är allvar och arbete. 

Temat i hans brev var lyckoproblemet. 1 Ekenäs sade han till 
Emma Irene, att han småningom hade börjat tro, att det inte alls 
fanns någon lycka. Följande morgon då han reste hem till Ny-
karleby, gick hon till stationen för att ännu en gång råka honom, 
och hon hade då med sig ett litet visitkort där hon hade skrivit or-
den: »Att vara lycklig är icke att äga mycket utan att hoppas mycket 
och älska mycket.» Hon hade tänkt att han skulle läsa detta under 
vägen eller vid hemkomsten, men han slet genast upp kuvertet. Där-
efter sade han: »Ja ja, Fröken, men huru skall man kunna hoppas 
mycket och älska mycket? Det var skada, att vi ej förr kommit att 
tala om de här ämnena, kan jag få skriva till Eder.» Ett par dagar 
senare hade hon det första brevet i sina händer. 

Medan Hagfors försökte lösa lyckoproblemet, talade han om vad 
han väntade sig av livet och vad han hade erfarit. Som ung tyckte 
han att det skulle vara en stor lycka om hans namn bevarades i en 
litteraturhistoria. Då han blev äldre fann han en sådan önskan barns-
lig och fåfänglig. Att leva obemärkt var en större lycka och på gra-
ven var en videbuske mer än nog. 

Vid sin avgång år 1930 från Nykarleby seminarium skrev Hag-
fors sitt sista brev till Emma Irene. Nu tyckte han sig ha funnit lös-
ningen på lyckans problem. Arbetet bland ungdomen i sällskap med 
stora skalder, det var salighet, och sedan kom aftonens ro. 

Jag har känt den största lyckan efter 60 år. Då begynte världen liksom 
glida undan, och jag kom småningom på andra sidan om gott och ont. 
Och det roade mig att se, huru 50-åringarna kämpade sig blodiga på 
arenan för att vinna ära och framgång. Och de som vunno dem, blevo 
aldrig mätta; de gingo med fruktan och bävan att inte kunna hålla sig 

uppe... 
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Men jag gläder mig åt solens ljus, åt de seglande molnen, åt fåglar-
na och djuren på marken. Människorna veta inte, huru intressant livet 
är, sedan man övervunnit världen, såsom skriften säger. Tadlet når en 
inte, och berömmelsen är rök. Det senaste ges just inte åt en skollärare. 
Utom då han fyller 70 år. Vilket är vänligt, ty då tager han inte mera 
skada därav. 

Detta är mera än tillräckligt om detta. 
Nu vill jag blott vara människa, inte tjänsteman och kugg i statens 

maskineri . . . 

Oberoende av om breven till Emma Irene har karaktär av samtal 
mellan goda kamrater, är bikt eller familjebrev stiger ur dem alla 
Emma Irene fram som en personlighet som är något »alldeles ena-
stående, das ganz andere», som Agnes Langenskjöld en gång sade. 

»Vår Herre har givit dig många vackra gåvor», sade Viktor Ryd-
berg till Emma Irene, »låtit dig bliva Finlands första kvinnliga ma-
gister och hela livet hållit sin hand över dig. Och när du mötts av så 
mycken kärlek, både här i Sverige och i ditt eget land, så betrakta 
icke detta som en tillfällighet, utan se däri en stor gåva av Gud, som 
givit sitt barn livets bästa skatter, ty något högre än kärlek och 
tillgivenhet kan vi människor icke giva varandra.» 

3. 

»Bokdyrkerska» har Emma Irene kallats. 
»En god bok är en vän, en trofast vän som icke överger sin 

ägare», sade hon. 

Den ger oss livets mest oförgängliga gods: kunskap och vetande. Vad 
vi äger utanför oss själva, gods och guld, kan vi äga i dag och vara utan 
i morgon, men vad man bär inom sig, kan ingen tid och ingen växling 
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beröva en. Denna inre rikedom för man med sig till den andra stranden. 
Men en bok gör oss inte blott delaktiga av andras tankar, den väcker 
också tankar inom oss och gör vårt inre liv rikare. 

Aldrig hade en bok gjort ett så överväldigande och outplånligt 
intryck på Emma Irene som »Den siste atenaren». Men det var inte 
bara boken som fängslade henne, det var också författaren själv. 
»Vem var han, hurudan var han? Säkert ett snille, vemodig, kanske 
melankolisk, med längtan att tro, men plågad av tvivel.» 

Hon brukade tänka: »När jag en gång får så mycket penningar, 
att jag kan resa, då reser jag till den stad, där Viktor Rydberg finns, 
och så tar jag reda på vid vilken gata han bor. Och där promenerar 
jag av och an och tänker: På samma gata har Viktor Rydbergs 
fötter trampat. Och så går jag uppför trappan och står en stund vid 
hans dörr, innanför vilken Viktor Rydberg har sin vistelse. Och så 
går jag ner igen och är nöjd tills jag kommer till den nya jorden. Då 
frågar jag Gud fader: Var finns nu den person, som i det förra li-
vet kallades Viktor Rydberg? Och så söker jag upp honom och tackar 
honom.» 

Av hälsoskäl vistades Emma Irene somrarna 1884 och 1885 i Ly-
sekil i Sverige och då blev hon personligen bekant med Viktor Ryd-
berg. Den första bjudningen hos Viktor och Susen Rydberg i Stock-
holm var för henne som en dröm. Då hon steg in i tamburen ljöd 
i hennes öron: Tag skorna av! 

Hon reste ofta över till Sverige och alltid stod portarna vidöppna 
för henne på Ekeliden, Rydbergs Djursholms-villa, där liden var 
hög och brant, men klädd med hundra stora ekar. Flere jular firade 
hon tillsammans med Rydbergs. Hon kunde komma när hon ville 
och stanna så länge hon trivdes. I ett brev till Emma Irene berättade 
Syssi — så kallade Emma Irene Susen Rydberg — att Viktor om kväl-
larna brukade tänka på vännerna, innan han somnade: 
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Då går han igenom goda minnen med dem, tackar dem och önskar 
godt för dem. När han icke är alltför trött göra vi det tillsamman. 

Vi somna icke en enda qväll, utan att tala om dig och du är med i 
vår aftonbön och särskildt i Viktors — och det vill jag så gerna tro icke 
är utan betydelse. Jag inbillar mig, ser du, att han är ett af vår Herres 
bästa barn. 

Emma Irene hörde således till Viktor Rydbergs intima vänner. Man 
fäster sig därför vid att det inte finns ett enda brev av Viktor Ryd-
berg bland Emma Irenes brev. Själv kallade han sig »den eländigaste 
och ovilligaste brefskrifvare i världen». Men de tre samlingar av 
Viktor Rydbergs brev som publicerats vittnar om vilken mästerlig 
brevskrivare han var. Efter flyttningen till Stockholm var han dock 
för strängt upptagen som föreläsare, forskare, författare för att hin-
na med så många brev som han hade önskat. Susen skötte om hans 
korrespondens, hon skrev inte bara till de närmaste släktingarna, utan 
också till många vänner, hon hade hand t.o.m. om de flesta affärs-
breven. Till Emma Irene finns det i Susens brev bara någon gång en 
kort hälsning eller ett »välkommen» som Viktor Rydberg egenhän-
digt skrivit. 

Men han samtalade ofta och länge med henne när hon gästade 
Ekeliden. I sitt s.k. »Paradis», en fridlyst lugn läsvrå på Ekeliden, 
brukade Emma Irene sitta och läsa vad Viktor Rydberg hade skrivit 
och i »pratvrån», i skymningen eller också någon gång strax efter 
middagen, hade man en »ireneisk» stund, som Viktor Rydberg kallade 
det, en fridsstund. Det var här som Emma Irene en gång frågade om 
det fanns en kungsväg till livets vetande och Viktor Rydberg sva-
rade: »Det tror jag visst ... Men det är icke vetenskap. Vetenskap är 
endast det som man fullt kan bevisa ... Gud nåde oss dock, om det 
inte funnes andra sanningar än de vetenskapliga. Då skulle vi inte 
komma långt. Det finns sanningar, som äro så att säga diktade i 
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Guds egen fantasi. Och dem kommer man inte åt på den vanliga 
vägen.» 

Emma Irene förstod saken så, att den andra vägen måste vara 
trons,. sanningens, hoppets och bönens väg. 

Rydbergs tro var närmast en moralisk kristen idealism. Han var 
mer tvivlare än troende kristen. Men Kristus-idealet och mänsklig-
hetens evighetstro höll han fast vid. 1 det inträdestal i Svenska aka-
demien, i den levnadsteckning som det ålåg teologieprofessor Wal-
demar Rudin att skriva om sin företrädare Viktor Rydberg, försva-
rade han honom mot beskyllningen att ha varit Kristus-förnekare. 
Han erkände öppet huru han allt mer och mer hade tvingats att 
akta och älska Rydberg som en människa med den mest utpräglade 
ideala livsåskådning, som en sanningssökare och en kämpe för det 
goda. 

Rudin sammanträffade med Emma Irene och bad henne göra an-
teckningar om Rydberg och om hans uttalanden. Ur hennes brev ci-
terade han sedan i sin minnesskrift några yttranden, som vittnesbörd 
om den helgd som de senare åren vilade över Rydberg och hans var-
dagsliv i hemmet. 

Med Emma Irene hade det en gång varit fråga om, huruvida Gud 
kunde lida. Rydberg sade då: »Min fullkomliga öfvertygelse är, det 
Gud icke allenast kan lida, utan att han verkligt lider: han lider 
med oss, deltar i alla våra sorger, smärtor och bekymmer ... hvarje 
molekyl i världsalltet är föremål för hans kärlek ... Men Guds li-
dande är icke som vårt: det utesluter icke den högsta salighet ...» 

Dessa ord, menade Emma Irene, sade mera än långa uttalanden 
av honom. 

På frågan om Rydberg hade nått visshet svarade Emma Irene med 
ett obetingat ja. Vid en intervju om hans gudstro de sista åren sade 
hon: »Hans världsbild blev med åren alltmera ljus och harmonisk. 
Hans tro blev visshet, i hård kamp tillkämpad visshet om de för- 
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dolda tingen. Jag har hört många människor nämna Kristus namn, 
men jag har aldrig hört någon säga det namnet med en röst och ett 
tonfall som Viktor Rydberg.» 

I religiöst avseende genomgick Emma Irene en liknande utveck-
ling som Rydberg. Hennes livssyn var religiös, men fri från trång-
sinne, en religion förenad med filosofisk idealism. 

Viktor Rydberg trodde på en andevärld och han trodde att den 
världen och vår kunde komma i förbindelse med varandra. 

»Tryggande sköld mot förgängelsens lag är evighetstanken», bru-
kade han säga. De orden stod sedan också på hans kista. 

Rydberg hade en god vän Simon Warburg, som bl.a. bedrev forsk-
ningar i religionsfilosofi och som i samarbete med honom utgav en 
månadsskrift för fri forskning och allmän bildning. En gång berättade 
Rydberg för Emma Irene huru Warburg efter sin död och begrav-
ning hade visat sig för honom. Han hade stigit in och satt sig i gung-
stolen, så att Rydberg som låg vaken på schäslongen hade sett huru 
medarna gungade. 

»Nu, Rydberg, har jag reda på de där sakerna, som vi så ofta ta-
lat om förr», yttrade Warburg. 

Det var Platons filosofi och odödlighetstro han syftade på. 
När S. A. Hedlunds syster dog skrev Rydberg. »Det är vår öfver-

tygelse att vi få återse henne förklarad.» 
Rydberg trodde på ett mellantillstånd efter döden, ett dödsrike, 

Hades, där människan av fri vilja underkastade sig Gud. Det godas 
seger var Rydbergs älsklingstanke. 

Det var också Emma Irenes övertygelse att det fanns något slags 
existensform efter detta livet. Efter sin vän Olof Thawenius' död skrev 
hon till hans hustru ett brev där hon utgick från några ord av Pon-
tus Wikner: »Så kan jag då i sanning säga, att ingen på jorden lef-
vande vän står mig så nära som den, hvilken trädt öfver den eviga 
världens tröskel.» 
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Hon var också fullt övertygad om att det var möjligt att gottgöra 
det som man hade försummat. Huru det skulle ske var Guds hem-
lighet, men hon antog att det åtminstone delvis kunde förverkligas 
redan här på jorden. 

Liksom Viktor Rydberg trodde hon på allbesjälningen. Inte endast 
människan var ett heligt ting för henne, utan allt skapat, alla levan-
de varelser, också de döda tingen, »ja, till och med stoftet, som vi 
trampar under våra fötter», som Rydberg en gång sade till henne. 

Rydberg älskade sitt hem och smekte ofta de livlösa tingen till 
tack för de tjänster som de hade gjort honom. 

Han handlade som Emma Irene alltid hade tänkt att man borde 
handla. Också hon smekte tingen som omgav henne och klappade 
vänligt och tacksamt den sand som täckte broderns grav. Tavlor som 
länge hade hängt på väggen, lyfte hon ibland ned för att de skulle 
få vila. Bäst framstår Emma 'renes kärlek till tingen i hennes pietet 
till hennes älskade böcker. Till Olof Thawenius skrev hon en gång: 
»Noga taget är en bok icke ett blott jordiskt ting, den hör tvärt om 
himlen till ... Hon (boken) är af jord, men speglar himmelen, pre-
cis som människan.» 

För Rydberg var naturen inte rent materiell, den bar i sig något 
besläktat med anden. Därför våndades naturen liksom människan 
över sin ofullkomlighet, också den längtade efter befrielse. 

På en körväg i ett hjulspår hade en liten blomma växt upp. Ryd-
berg gick alla dagar för att hälsa på den och för att se huru länge 
den skulle hålla ut på en sådan plats. När han måste resa bort, bad 
han att man skulle underrätta honom om blommans öde och när han 
fick veta att den inte längre fanns, skrev han: »Blomman på lands-
vägen är död — hör jag. Nåväl, frid med den lilla rena blomster-
själen! Hon höll sig bra till slutet, och nog öppnas blommornas him-
mel för henne. Tänk, hvilka vällukter och färger det måste vara i 
den himmelen! Den som blefve trädgårdsdräng där.» 
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Ett av sina brev till Emma Irene slutade Maja Candolin med or-
IL:i: »All:-  här i vår lilla stad helsar dig — menniskor, hästar och 
korna, som just nu vandra förbi här, ja alla de grässtrån, som du 
icke vill trampa på.» 

»Jag har lidit mig fram till den åsikten, att också djurens själ är 
odödlig», sade Emma Irene. — »Fidelis har jag aldrig glömt.» Fidelis 
var hennes barndoms »stora kärlek», en hundvalp. Den var henne 
oerhört tillgiven och hon tänkte på den dag och natt. Då den efter 
fyra år fick valpsjuka och måste avlivas, var det hennes första per-
sonliga sorg. »Det enda som skänkte mig tröst var tanken, att Fidelis 
inte var borta för alltid, utan levde i en annan värld, och att jag en 
gång 0- skulle få återse henne.» 

När Viktor Rydbergs trogna hund Mufti dog, sade han: »Får 
Mufti, sedan han avlagt pudelskepnaden, i en annan värld en annan 
gestalt, värdigare hans redbara innehåll, ... nåväl, då vet jag, vem 
jag bland änglarnas skara her att få utvälja till vän.» 

Djuren kände på sig att de hade en vän i honom och följde ho-
nom, liksom hästarna och korna på Norrgård i Möckelby hade gjort 
det då de såg Emma Irene. 

Alla dessa besläktade drag i livssyn och sinnelag låg till grund 
för Emma 'renes djupa förståelse för Rydberg och för deras ömsesi-
diga varma sympati och tillgivenhet. »Bara jag gör en antydning, 
förstår du vad jag menar», sade Rydberg en gång då de diskuterade 
den franska psykologen Ribot. Susen höll Emma Irene för en utvald 
som hade funnit nyckeln till Rydbergs väsen. För henne framstod 
både hennes Viktor och Emma Irene som två luttrade adelsmän-
niskor. Så här skriver hon till Emma Irene: 

Dina tankar äro ofta här, det tror jag, och med tacksamhet och glädje 
tänker jag derpå, ty det är goda englar som omge min skald. 

Jag har ännu aldrig hört dig omtalas, utan med en värme och hjert- 
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lighet och beundran, som jag blott funnit ibland, då somliga tala om 
Viktor. Jag sammanställer Er båda ofta. I ären . båda de bästa men-
niskor jag vet, men du är långt fram om Viktor i många afseenden. I 
begåfning anser jag Er j emngoda, men ifråga om att öfvervinna mensk-
liga svagheter — ja Emmika, då har du hunnit långt förbi honom. Men 
han är så allvarligt sträfvande alltjämt och strängast mot sig sjelf. 

Hur jag afundas dig, Emma Irene, att få så mycket undangjordt här 
nere. Hur skall du icke svinga dig högt högt när porten öppnats till 
nya lif ! Det kommer att dröja förskräckligt länge innan stackars Syssi 
Myss då stretat sig fram och åter får glädjas med Emma Irene, men 
helsa Vicke när du träffar honom. 

juli 1895 reste Emma Irene över Stockholm till Leipzig, ett dygn 
stannade hon på Ekeliden. Viktor Rydberg och Susen följde henne 
till Centralstationen. 

»Välkommen till oss i oktober», sade Rydberg och vinkade farväl 
med sin nya fina hatt. 

»Men redan i september hade han gått bort, så långt, att jag ej 
mer kunde träffa honom», säger Emma Irene i sina memoarer. Hon 
tackar honom med orden: »Viktor Rydberg, högtbeundrade förfat-
tare, innerligt avhållne välgörare och vän, kan Du i de saliga värl-
dar, i vilka Du nu har din boning, ännu förnimma en jordisk stäm-
ma, så tag emot ett djupt, ödmjukt tack för allt gott, ädelt och upp-
höjt Du skänkt mig på jorden! » 

Susen Emilie Hasselblad gifte sig med Viktor Rydberg år 1879, 
han var då redan över 50, hon 30, dotter till en förmögen affärsman 
i Göteborg, elegant världsdam, lång, graciös, levnadsglad och myc-
ket uppburen. I sexton år ägnade hon sig sedan helt åt sin make. Hon 
var inte en särskilt begåvad kvinna, hon inspirerade inte hans dikt-
ning, men hon var på intet sätt obegåvad eller färglös. Den inner-
liga inre andliga gemenskap som rådde mellan makarna kommer 
fram i varje brev till Emma Irene, hennes tankar kretsar ständigt 
kring Viktor. Hon såg upp till honom med barnslig beundran och 
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samtidigt omgav hon honom med moderlig omsorg. »Min gosse» 
kallar hon honom oftast i sina brev. Hon hjälpte honom i det dag-
liga livets många bekymmer. »Viktor har blifvit så van att ha mig 
till hjelp med alla möjliga småting, att han, rent ut sagdt, har svårt 
att reda sig på egen hand», skriver hon en gång. Hon förskaffade 
honom arbetsro och renskrev hans verk. Hon gladde sig åt hans rike-
dom på impulser och åt hans arbetslust. Breven till Emma Irene ger 
oss en inblick i huru troget hon följde med hans litterära arbete och 
planer. Hon var hans bästa kamrat och att vara Viktor Rydbergs kam-
rat i livet, det var för henne en oskattbar lycka. Hans död var ett 
fruktansvärt slag för henne. Kan du begripa, hur man kommer över 
sådant här? frågade hon Emma Irene. Hon kom aldrig över det. 
Hela återstoden av sitt liv levde hon i sina minnen och för dem. Hon 
dog år 1932. 

Vänskapen mellan Emma Irene och henne fortbestod efter Viktor 
Rydbergs död. Mer än förr längtade Susen efter Emma Irene, läng-
tade efter kontakten med henne. »Aldrig har jag längtat mer eller 
varit i större behof af din Davids-hjälp för mitt sjuka Sauls-sinne.» 

Efter att ha lämnat Ekeliden bytte Susen Rydberg ofta bostad, men 
alltid tänkte hon på att Emma Irene i hennes hem skulle ha ett soligt 
rum med mycket luft och ljus. Hennes korrespondens med Emma 
Irene varade fyrtio år. Alla brev innehöll samma enträgna bön: Kom 
till sommaren, till julen, stanna länge, över vintern först och sedan 
över sommaren, och helst alltid. Hon skriver älskvärt, varmt och im-
pulsivt. 

Då Emma Irene blev förhindrad och inte kunde hålla sitt löfte, 
gav Susen temperamentfullt uttryck åt sin besvikelse: 

Om jag vore Emma Irene skulle jag vara rädd att visa mig på Ekeli-
den, ty där äro de topp rosenrasande hela huset. Anna har köpt grädde 
två gånger nu för hon »tänkt' väl Fröken skulle komma någon gång !» 
Nu köper hon ingen grädde mer i sitt lif, påstår hon. Stafva har gått 

190 



VÄNNERNA 

och öppnat fönster och släppt in ren prima luft, och tändt goda brasor 
för att »Fröken skulle känna det litet trefligare, när hon kom!» Jo pytt. 
Det ska katten ventilera och tända brasor åt en Fröken som aldrig kom-
mer, vore hon så hundra gånger doktor, lektor, muttrar Stafva. Men 
Professorskan är allra värst, hon är arg som ett bi, så ingen törs titta åt 
na en gång. Ensam fick hon knoga med kollationeringen, som hon säkert 
räknat på hjälp till, . . . ensam får hon dricka grädden . . . Ja, jag säger, 
att hade jag på mitt samvete hvad Emma Irene har, så inte tordes jag 
visa mig på Ekeliden mer, men i synnerhet skulle jag inte våga uppskjuta 
det en sekund längre ! ! ! Någon, som vet hur sakerna stå. 

Men då Emma Irene äntligen kom, var Susen jublande glad: 

Har just mottagit ditt kort med det efterlängtade budskapet . . . Hur-
rah, hurrah, hurrah! Äntligen ! Det ska bli roligt, så kärt att få se dig 
att inga ord förslå . . . Och sen Emma Irene kan du vara glad om jag 
inte kramar ihjäl dig, det blir att lägga band på sig af alla krafter . . . 
Välkommen, välkomnast till Syssi. 

Samma år som Susen Rydberg dog, men nästan fyra decennier 
efter Viktor Rydbergs död sände J. J. Hulden till Emma Irene en 
hälsning från Ekeliden: 

Nu hemkommen har jag fått ditt brev, för vilket jag hjärtligen tackar. 
I gengåva skall Du få något, som är så billigt att det inte ens i vårt 

deprecierade mynt kan taxeras. Det är bara två unga eklöv, som torkat 
och skrumpnat i min plånbok. Kanske lämnar gåvan ändå inte ditt 
hjärta oberört, då jag nämner fyndorten. De äro tagna av ett träd, i vars 
grönska Viktor Rydbergs ögon vilat sig, var gång han såg ut genom ar-
betsrummets fönster mot sjösidan. Och de medföra en hälsning från 
Ekelidens nuvarande husbonde, doktor Nathanael Beskow, och hans hus-
fru. — Strimman mellan träden mot sjön har blivit smalare än på Ryd-
bergs tid, men Beskow respekterar Rydbergs önskan, att man inte skall 
göra illa åt träden genom att topphugga dem . . . 

Det var den allra vackraste sommardag. Den svängda häckallan blom-
made så vackert i gult, och uppe på platån stodo de mäktiga ekarna och 
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vaktade helgedomen . . . Doktor Beskows barnbarn lekte på gårdspla-
nen framför trappan, alla fönster stodo öppna och någon ung stämma 
sjöng en chanson därinne. Då jag skulle gå, kom fru Beskow med bråda 
steg och sade: »Min herre är visst en, ,som har ärende till Viktor Ryd-
bergs hem.» Och efter många urskuldanden följde jag med in i Ryd-
bergs arbetsrum. Dr Beskow skrev på ett föredrag och hade gått i ett 
annat rum. Jag berättade litet om Emma Irenes förehavanden, och då 
sprang fru Beskow till sin man ropande: »Du måste komma och höra 
underbara ting.» Och så kom doktorn. Han berättade vilka förändringar 
som vidtagits i villan: två glasverandor hade gjorts till rum, dörren till 
fru Syssis rum var igenlagd och mot den stod doktor Beskows bokhylla 
o.s.v. Fru Beskow berättade om hur Ellen Key presenterade Emma Irene 
för henne m.m. Sedan gick jag därifrån, en upplevelse rikare . . . 

4. 

På en middag hos professor Curman nyårsdagen 1892 samman-
träffade Emma Irene för första gången med doktor Olof Thawenius. 
»En stor nyårsgåva av Gud Fader blev mig då beskärd, och jag har 
varit och är djupt tacksam för denna gåva», skrev Emma Irene se-
nare en gång till Thawenius' dotter fru Ragna Smith om vänskapen 
till hennes far. Senare blev Emma Irene hans patient, »men jag 
tror att den varma vänskapen var huvudtemat», säger fru Smith. 

Olof Thawenius var praktiserande läkare i Stockholm och ägde 
Borgholms badinrättning. »Man ser sällan ett ansikte så fint, så rent, 
så ädelt», karakteriserade Susen Rydberg honom. Och hans dotter 
Ragna skriver: »Han var en så tänkande, god människa,» Han var 
39 år gammal, ungefär jämställd med Emma Irene i begåvning, och 
liksom hon intellektuellt kritisk. Han bemötte henne först med man-
lig överlägsenhet, men hon vann honom snabbt med sina sakliga och 
koncisa frågor och svar. Samtalet mellan dem gled av sig självt ge-
nast in på filosofiska livsåskådningsproblem, de talade i timmar, de 
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glömde de andra gästerna och väckte slutligen uppmärksamhet i den 
Curmanska salongen. »Hur roligt jag tyckte det var att höra eder då 
kan blott den fatta, som arbetat sig till en åskådning, hvilken han 
öfverallt i den ytliga världen och bland de ytliga människorna finner 
föraktad och fördömd, men som dock slutligen vid vad till en högre 
rätt befinnes innehålla sanning», skrev Olof Thawenius i sitt första 
brev till Emma Irene. 

Thawenius var darwinist; nedärvda anlag och yttre omständig-
heter bestämde en människas yttre och inre egendomligheter. Han 
sökte alltid ett materiellt underlag för varje andlig kraft. Ju bättre 
det materiella substratet var desto skönare verkade anden. Han bad 
Emma Irene skriva om sin utvecklingshistoria för att han skulle 
kunna förstå de faktorer »som betingat ert intressanta skaplynne och 
alla de egenskaper som jag hos eder så högt beundrar». Svaret har 
gått förlorat, men ett intressantare brev sade han sig aldrig ha fått. 
Han ansåg att Emma Irene var en av de lyckligaste människor som 
han kände, på grund av hennes rika ideella tro och stora andliga 
kraft och förmåga att arbeta. Han avundades henne hennes huma-
nistiska bildning, »ni lustvandrar och vederkvicker eder i idealitetens 
lustgårdar». 

Han trodde inte på någonting ont, inte heller sjukdom var något 
absolut ont, det var ett viktigt medel till andlig utveckling. Han dis-
kuterade kärleken med Emma Irene, inte den egoistiska, utan den 
kärlek som kunde offra sig själv för högre mål. Umgicks man med 
människor själv besjälad av denna människokärlek, blev man al-
drig missmodig, om man även skulle bli tillbakastött, ty man gladde 
sig åt att icke kunna hata eller tänka illa om någon. 

De resonerade om religionsproblemet. Med religiositet förstod han 
alla försök att komma sanningen, d.v.s. gud närmare. Han kallade 

sig en stackars hedning, emedan han inte kunde tillägga Jesu person 
de egenskaper och den betydelse som en sann kristen borde göra. 
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Men han hade för sig att Emma Irene liksom Viktor Rydberg be-
traktade Jesus som en idealmänniska och »då skulle ju du och jag ... 
få taga hvarandra i hand såsom lika goda eller rättare lika dåliga». 

Redan den första kvällen frågade doktor Thawenius, förvånad 
över Emma Irenes läslust och vetgirighet: »Vart önskar Ni komma 
då?» Att nå en enhetlig världsåskådning som Emma Irene hoppades 
ansåg han omöjligt. 

Emma Irene trodde på att en människas jordeliv var hennes egen 
gärning. Till Olof Thawenius sade hon: » Jag tror att alla människor, 
både de som nu lever och i en framtid skall leva, bilda en enhet, 
ett system, en organism, icke blott bildlikt utan i verkligheten. I det 
systemet har var och en sin särskilda plats som inte kan fyllas av nå-
gon annan. För att kunna göra det, har var och en att utbilda dessa 
anlag och använda dem i god riktning till glädje och lycka för andra 
och för sig själv.» 

Och härifrån kom Emma Irene över till sitt innersta problem, som 
hon ständigt grubblade på: kan en människa även ta initiativet till 
sitt jordeliv? 

På den frågan kunde doktor Thawenius inte ge något svar. 
Då Emma Irene till Viktor Rydberg ställde samma fråga sade han: 

»Min rara Emma gör frågor som endast Gud Fader kan besvara.» 
Men hon tog upp frågan med Viktor Rydberg ännu en gång: »Var-
för måste jag i mitt inre liksom be varje människa om förlåtelse för 
att jag existerar? ... Kan en människas jordeliv vara hennes egen 
gärning? ... Kan möjligen jag vara en av dem som gjort så, och 
kan denna förlägenhet och skygghet inför människorna vara en följd 
av min hitkomst till följd av egen vilja?» 

Som mycket gammal sade Emma Irene till Alfons och Tea Tako-
lander: »Jag kom för tidigt till denna jorden. Jag insisterade hos en 
högre makt på att få komma, emedan jag drevs av längtan efter 
kunskap och vetande.» 
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Många andra märkliga personligheter råkade Emma Irene i Stock-
holm, i kvinnoföreningen Nya Idun, i författarföreningen Det unga 
Sverige och i de litterära salongerna som hölls på 1880- och 1890-
talen. 

Hon var några gånger med i Nya Idun. Där fanns berömda namn. 
Hon blev bekant med friherrinnan Sophie Adlersparre, »Esselde», 
den svenska kvinnorörelsens ledande kraft. Hon besökte den Whit-
lockska samskolan, som Anna Whitlock själv hade grundat, »den 
mest fullkomliga skola» som Emma Irene någonsin sett. Hon lärde 
känna den högtbegåvade livliga, mycket firade rysksvenska matema-
tikern och författarinnan Sonja Kovalevsky, som 21 år gammal pro-
moverades till doktor och 32 år gammal vid Stockholms högskola 
utnämndes till världens första kvinnliga professor i matematik. Trots 
all ära, alla utmärkelser och framgångar var Sonja Kovalevsky rent 
personligt djupt olycklig. Tillsammans med sin goda vän författa-
rinnan Anne Charlotte Leffler-Edgren skrev hon en bok »Kampen 
om lyckan». »Af oss två var det du som var Lyckan, under det att 
jag är och troligen skall förblifva blott och bart Kampen.» 

Vid de Curmanska mottagningarna i det konstnärliga professors-
hemmet, på galleriet där väggarna smyckades av grekiska målningar, 
samlades Stockholms främsta i vetenskap, litteratur och konst. Pro-
fessorskan Calla Curman stod i mittpunkten. En vän kallade henne 
»en vacker fogel som sväfvar hit och dit, allt efter som lusten faller 
på, som förskönar hemmet, beundras och vill vara beundrad». Hon 
var initiativtagare till Nya Idun, alltid verksam, »ett riktigt sol-
blomster, som icke alls kan hålla sig uppe i skugga och mörker, utan 
då faller bladen och mister färg och glans». Själv sade hon, att 
hon helst ville vara tio människor för att var och en av de tio skulle 
kunna hinna med sitt. 

Calla Curman fängslades så av Emma Irene, att hon ofta bjöd 
henne till sig och alltid uppehöll kontakten med henne. 
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Också Anne Charlotte Edgrens hem var en samlingspunkt för 80-
talets unga författare. En dag blev Emma Irene inbjuden. I ett vac-
kert rum satt fru Edgren på en schäslong med en solfjäder i handen, 
berättar Emma Irene. Människor kom och gick, både herrar och da-
mer. Man diskuterade litteratur, särskilt Bebels bok, som just hade 
kommit ut: Kvinnan i forntiden, nutiden och framtiden. Där stod 
bl.a. att köksspiseln var det altare, där tusentals kvinnor långsamt ha-
de stekts till döds. Och det hette att barn inte skulle uppfostras hem-
ma. Man borde anlita allmänna pedagogiska anstalter och yrkespeda-
goger. 

Man frågade Emma Irene om detta inte var klokt och bra. 
»Det förefaller mig som det inte vore så.» 
Då invände man att mödrarna inte förstod sig på uppfostran. 
»Är det då sagt att yrkespedagogerna alltid förstår sin sak? Har 

inte en mor större förutsättningar — i allmänhet — att förstå sitt barn 
än främmande? Men om kvinnorna äro sådana, att de inte förstår, 
är det då inte skäl att reformera familjen hellre än att förstöra den? 
Och hur går det med originaliteten, och individualiteten, om alla 
uppfostras på samma sätt, över en kam?» 

Emma Irene var aldrig rädd att säga ut sin egen åsikt, fastän den 
gick stick i stäv mot andras, hon förblev alltid självständig. I kvin-
nofrågan var hon lika objektiv och vidsynt som på alla andra om-
råden. 

Hon fick många nya beundrare i de stockholmska kretsarna. 
Ellen Key stod i opposition mot den extrema kvinnorörelsen, och 

de åsikter och reformkrav som Emma Irene stilla och hovsamt hade 
reagerat mot i den Edgrenska salongen, angrep hon med skärpa. 

»Du lilla lif, du lilla nöt», brukade hon kalla Emma Irene. Det 
märkliga i Emma Irenes historia ansåg Ellen Key var »att en qvinna, 
hvilken t.o.m. i sällsynt grad saknar alla vanliga försvars- och an-
fallsvapen i kampen för tillvaron, dock icke behöfver krossas; att hon 
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kan komma fram, och det utan minsta grand af våld eller list, — de 
öfliga stridsmedlen -- utan genom barnslig troskyldighet och from 
enfald, genom rättsinne och trofasthet mot sin inre kallelse, genom 
uthållighet och försakelse». 

Friherrinnan Adlersparre bad en dag Ellen Key komma upp till 
henne tillsammans med Emma Irene. Emma Irene placerades i en 
stol mitt på golvet och blev examinerad. Det här var en levnads-
saga som man måste ta vara på, menade friherrinnan och gav Ellen 
Key i uppdrag att skriva om Emma Irene. Uppsatsen publicerades i 
»Fram», den finska kvinnorörelsens biografiska album. Fastän Uno 
Cygnaeus en gång i ett brev till Emma Irene förargad kallar Ellen 
Key »en blåstrumpa», gillade han hennes åsikter i kvinnofrågan, de 
sammanföll i stort med hans egna. Eller Key skrev: Det är en miss-
riktning att i allmänhet rikta qvinnans håg mot studentexamen och 
vidare universitetsexamina såsom mål i och för sig. De qvinliga 
krafterna äro för goda att spilla för åskådliggörandet af att qvin-
norna kunna göra det samma, som otaliga män ha gjort. Frågan 
gäller, att de skola komma att få hand om de arbeten, som de 
kunna göra bättre än män. Det är således icke som en eggelse till 
akademiska gradens eftersträfvande, jag har berättat de få dragen af 
Emma Åströms lif. Hon sjelf är den sista, som vill uppmana den unga 
flickan att taga studentexamen endast för att det är modesak eller 
för att andra uppmana dertill. Icke såsom skulle hon anse flickan 
för kroppsligt svag eller andligt underlägsen ... Men hon anser att 
ingen, vare sig man eller qvinna bör beträda den lärda banan af 
andra orsaker än en inre oemotståndlig längtan efter vetande. 
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Bland Emma Irenes vänner stod bröderna henne närmast. Sys-
konkärleken dem emellan var av en alldeles säregen art. Åldersskill-
naden var stor. Då fadern dog var bröderna 9, 8 och 4 år, Emma 
Irene 27. Tidigt stod hon 1 fars ställe, hon var familjeförsörjare, hon 
gav råd och bestämde. Skulle familjen bo i Möckelby eller i Marie-
hamn, skulle bröderna fortsätta att gå i skola eller inte? I minsta 
småsak ville man veta hennes åsikt. Småbröderna vände sig i allt till 
henne. Så snart de kunde skriva på egen hand, berättade de om sin 
skolläsning och om sina framgångar, de bad henne om tillåtelse att 
få köpa nya skolböcker, nya kläder och kängor. 

Tomrummet efter fadern gjorde att modern och syskonen ännu 
innerligare slöt sig till varann. Ale Haapanen skrev till Emma Irene: 

Jag vet . . . att dina tankar tidt och ofta smyga sig bort öfver hafvet, 
hit till din sorgsna mamma och kära små bröder. Och de vänta allesam-
man, jag vet det, så innerligt, att deras af hållna Emma dock skall be-
söka dem ännu i sommar . . . Och jag är förvissad om, att du i längden 
icke kan, orkar, stå emot så mångas väntan . . . 

Särskilt fäst vid Emma Irene var den yngsta brodern. »Pjalrus 
gråter och saknar dig», berättade modern, »när någon gör illa åt 
honom så säger han att han skall tala om för dig.» 

Då Justinas krafter bröts, övertog Emma Irene också en mors om-
sorger och omtanke om barnen, hon blev en »oros-syster». Bror »ör-
tagårdsmästaren» uppmanade hon: 

Sköt om Dig också, ej blott om blommorna och jorden. 
Du skall nu icke arbeta ihjäl Dig o. bråka o. lyfta, så att Du blir sjuk. 
Jag vet ej om du äter tillräckligt o. har tillräckligt att lefva af. 
Men hvem stoppar strumporna o. hvem lappar skjortorna ? 
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Hon tog också på sig en moders otacksamma uppgift att förmana, 
förebrå och tillrättavisa, men hon gjorde det alltid med oändligt stor 
varsamhet och ömhet. Hon uppmanade skolpojkarna Napo och Emil 
i Åbo att använda all ledig tid till studierna. Emil hade som kontorist 
god lön. »Lägg på bank», bad hon, »drick ej öl.» Åt Napo i Moskva 
lånade hon allt vad hon kunde avstå, fastän hon var rädd för skulder 
som för döden. Hon uppmuntrade mera än klandrade. Julius' täta 
flyttningar pinade henne. Hon skrev: »I ditt ställe skulle jag försöka 
att öfvervinna svårigheterna, o. jag skulle tänka på att det finns bärg i 
alla byar ... Kära bror Julius, tänk ett litet grand på hvad syster 
Emma säger 0. öfverväg, om hon icke har rätt. Gör det älskling.» 

Då Emil förlorade sin tjänst och blev beroende av henne, skrev 
hon: »Men lilla bror, vi skola taga ett nytt tag i lifvet, bli modiga o. 
duktiga.» 

Ju äldre bröderna blev, desto mer var hon också deras syster och 
kamrat och de var hennes bästa vänner. De talade med varandra om 
gemensamma bekymmer, hemmets fattigdom, den rotlösa Palle, mo-
derns sjukdom och död. 

På sitt knappa sätt yppade bror Napo för Emma Irene huru myc-
ket han höll av henne. »Lilla Emma, jag har stundom så grymt 
ledsamt efter dig.» Och då han gifte sig försäkrade han: »Du kom-
mer att under alla omständigheter förblifva min innerligt älskade 
syster», och han gladde sig åt att hans flicka och Emma Irene lik-
nade varandra och att båda var så ideellt anlagda. 

Emma Irene och bror Napo tog mycket i livet på samma sätt, de 
ställde stora krav på sig själva. Liksom Emma Irene var han en utpräg-
lad forskarnatur, saklig, klar, utredande. Båda hade humor och deras 
sinne för komik gjorde det lätt för dem att förstå varandras olik-
heter. 

Ett hårt liv gjorde banden mellan Emma Irene och bröderna star-
ka. 
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»Vi äro fem barn, två flickor och tre gossar, af hvilka den ena af 
flickorna är gift med en sjökapten Juselius. Och den andra är Filo-
sofie-Magister och har anställning som Lektor ... Af gossarna är en 
student, den andra kontorist, den tredje är ännu ingenting.» 

Så presenterade Julius syskonen och sig själv i en uppsats som 
han skrev för Emma Irene omkring år 1890. 

Syster Laura isolerade sig tidigt från sitt gamla hem. Hon gifte sig 
år 1869 och gick helt upp i sin familj. Hon hade intet intresse för 
böcker, men hon var praktisk och händig. Hon var sjuklig, ofta så 
trött att hon inte ens orkade hälsa på hos modern, fastän hon liksom 
mor Stina bodde i Mariehamn. Också kontakten med syskonen var 
svag. Laura dog i lungsot år 1903, det sista fotografiet av henne 
visar ett magert och utmärglat ansikte, men som ung hade hon varit 
mycket vacker. 

Efter faderns död flyttade modern till Mariehamn för att sönerna 
skulle kunna gå i skola. Hon bodde på hyra, hemmet var litet och 
anspråkslöst. Julius skildrade det i sin uppsats: »Köket, uti hvilket 
mamma bor, har ett fönster, hvilket är mot söder. Uti köket finnes 
en säng, ett bord, ett skåp och några stolar. Uti kammaren finnes en 
soffa, ett skrifbord, en byrå, en kommod, ett halft dussin stoppade 
stolar, en kejsartafla, hvilken föreställer kejsar Nikolai den första 
... och en spegel som är från gamla tider.» 

Justinas pension och Emma Irenes bidrag räckte till bara för det 
allra nödvändigaste. Oftast då Emma Irene skänkte småpojkarna nå-
got, var det ett nyttoting. Julen 1880 kunde pojkarna inte köpa To-
pelius' sagor, de pengar som Emma Irene hade skickat dem gick åt 
till att lappa deras stövlar. De fick trösta sig med att låna böckerna. 
Mor Justina berättade år 1886: » julgubben var icke alls hos oss och 
»Betjänten» (Palle) var så olycklig.» Men de äldre bröderna var stän-
digt ängsliga att fordra för mycket av sin stora syster eller att slösa 
bort pengarna på något onödigt. Den tolvåriga Napoleon bekymrade 
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sig över att potatisen frös och att mjölken var så dyr. En enda gång 
bad bror Emil att Emma Irene skulle låna honom pengar: » Jag skul-
le nu hafva en bön till dig, men kanske den är alltför djerf ... Nog 
vore det bra trefligt att i höst då orrjagten infaller, hafva en god 
bössa ... Men kanske jag gör dumt i att tubba af dig dina fattiga fyr-
kar. Men jag hoppas du ändå förlåter mig.» 

På Emma Irenes svar att det var en »buslig» summa och att hon 
aldrig hade kastat bort så mycket bara för »lyst», skrev brodern: »Om 
bössaffären torde ej mera behöfva ordas ... Det är väl bättre, att du 
hjelper mamma ... Mamma är nu alldeles utan penningar. Wi ha 
väl plockat åt henne våra fyrkar, men icke räcka de långt.» Mycket 
tidigt försökte de två äldre bröderna förtjäna pengar för att under-
lätta Emma Irenes stora ekonomiska börda. De gjorde vad fattiga 
pojkar i alla tider gjort, de läste med rika pojkar som inte hade 
samma begåvning och lust för läsning som de. 

I den 4-klassiga realskolan i Åbo inskrevs Napo och Emil år 
1879. De hörde till de främsta i sin klass. Emil behövde inte plugga, 
Napo läste flitigt, han läste också mycket utanför skolkursen. Särskilt 
intresserade han sig för ryska. Ofta hängde han utanför kasernen för 
att snappa upp något nytt ord: »Ryskan är ändå ett bra trefligt språk.» 
Men just i det språket hade skolan en lärarinna som saknade förmåga 
att undervisa och inte heller kunde hålla disciplin. Då eleverna kla-
gade över att de inte förstod henne, tog hon alltid Napoleon Åström 
som exempel. »Bara man vill, kan man nog.» Han nämnde ingen-
ting om, att han läste en annan lärobok och att han varje söndag gick 
till grekisk-katolska kyrkan för att få höra ryska och att han därför 

kunde så bra. 
Då Emil efter skolans slut förstod att hans dröm om att komma till 

polyteknikum och bli ingenjör inte skulle kunna förverkligas, reste 
han till Helsingfors för att så fort som möjligt få någon tjänst. Han 
var då 19 år gammal. Modern lappade hans kläder för sista gången, 
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ty sedan dugde de bara till mattrasor. För att skona kläderna gick 
han om söndagarna ut endast om det var vackert väder, stövlarna som 
egentligen var kasserade redan i Mariehamn, måste ändå duga. Han 
bodde först i ett litet kyffe och delade rum med en finsk lyceist. Efter 
många misslyckade försök fick han anställning vid ett brandförsäk- 
ringsbolag. Han vann snabbt sina förmäns förtroende, erhöll snart 
högre lön och gratifikationer och 1893 var han redan kontorschef, 
»n:o 1 i affären». Han arbetade strängt, ibland tolv timmar om da-
gen, »men trefligt käns det, och friskt går det undan.» Nu var han 
»Vackra Emil» och »Fina Emil», svag för kläder, alltid elegant, ivrig 
sportsman; han hörde till segel-, rodd-, skridskoklubben, simmade, 
cyklade. Men finheten satt inte bara utanpå, han var en nobel och 
generös människa. Han sände ofta pengar av sin kontorslön till mo-
dern och skänkte kläder åt Julius. Han var glad, charmfull, vinnande; 
livsmodet hade han i arv efter modern. 

Han var intresserad av konst, särskilt arkitektur, praktisk och hän-
dig. En dag såg han på då man byggde ett hus i Ekenäs: »Ni tar 
miste, ni bygger orätt», sade han. Byggmästaren förnekade det, men 
insåg senare att han hade haft orätt. Man fick lov att riva ner och 
börja på nytt. 

Om den tvååriga Emil hade fadern skrivit till Emma Irene: »Frit-
hiof (Emil) fortfar allt att vara glad morgon tidigt och afton sent, åt 
hvad han fröjdas må framtiden utvisa.» 

Hans lyckliga tid blev inte lång. Han insjuknade svårt, förlorade 
sin tjänst, de sista åren låg han förlamad till sängs. Han dog 46 år 
gammal. 

Bror Napo läste efter realskoleexamen vidare på egen hand, tog 
lån, blev tyst och mager, men avlade år 1888 som privatist student-
examen vid Åbo klassiska lyceum och visade sig duktig särskilt i 
språk. Bror Emil uppmanade honom att fortsätta vid universitetet: 
»Uppbjud nu all din intelligens för att skaffa åt dig pengar Visa 
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nu hvad för karl du är i finansväg ... Kl. 8 på morgonen för 3 år 
sedan såg jag första gången Helsingfors och som du vet icke under 
särdeles ljusa förhoppningar.» 

Som nittonåring undervisade Napo ända upp till nio timmar om. 
dagen. På Åland fanns många navigatörer som ville ha privatlektio-
ner, han hade också några lektioner i elementarskolan i Mariehamn. 
Rektorn menade att han klarade sig bra, han var redan van att un-
dervisa. Efter fyra år hade Napoleon avlagt alla examina för filosofie-
kandidatexamen. Han gick fram med järnhård flit, tog vara på allt. 
Efter föreläsningarna och övningarna i universitetet skyndade han 
alltid hem för att så noggrant som möjligt skriva ned vad han hade 
lärt sig. Han ville inte stanna och tala med någon för att inte distra-
heras. År 1892 var han med ett stipendium på väg till Moskva, där 
han två år studerade slavisk filologi vid universitetet. Hans finanser 
var nu mer tilltrasslade än någonsin förr, men »hans tyska flicka» 
som han förälskade sig i sommaren 1893 i Mariehamn och följande 
år gifte sig med var från ett förmöget hem i Petersburg och betalade 
med sina rubler hans skulder. Hon tog också privatlektioner i ryska 
för att kunna hjälpa honom i hans studier och lärde sig snabbt att 
tala svenska. 

Min fars namn blev snart känt. N. Åström har stått på bokomsla-
get för många både ryska och tyska läroböcker, främst ryska. Han var 
en av landets ledande språkpedagoger och han lyckades trots den 
ryska förtrycksperioden och trots stora fordringar bevara ryskan mot 
impopularitet i de skolor där han undervisade. 

Det var inte en inre kallelse, utan yttre omständigheter som gjor-
de honom till lärare. Han hade velat bli officer, därför valde han 
ryska som var den enda framkomliga studievägen till den militära 
banan. »Men också som skolmästare kunde han visa en krigares bästa 
egenskaper, förmågan att hänge sig, att lyda och befalla och segerrikt 
övervinna motstånd», sade J. J. Hulden i sitt eftermäle om honom. 
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»Till hjärtelaget var han öm och god, men av smak och övertygelse 
om huru en man skall skicka sig var han sober och stram.» 

Det vackraste telegram som min far fick vid sin 70-årsdag var från 
forna elever. »Tacksamma lyckönska vi vår lärare, vars sanna bild-
ning och nobla hållning har blivit ett rättesnöre för hela vårt liv.» 

»Säger de det om mig? » sade min far och sedan var han alldeles 
tyst. 

Den yngsta brodern Julius var sorgebarnet. »Nog har han fått 
många stötar mot potatisnäsan», sade modern en gång då han vid 
vedhuggning fick ett så svårt slag av ett trä mot ansiktet, att det 
svartnade för ögonen. 

I skolan hade han ingen framgång, han saknade de äldre brödernas 
goda läshuvud. Emedan han var intresserad för trädgårdsskötsel, fick 
han utbilda sig till »örtagårdsmästare» — så kallade han sig själv, då 
han var vid gott lynne, då han var dyster till sinnes var han »bara en 
kålmaskputsare». 

Han var misstänksam och snarstucken. Han kom lätt i konflikt 
med chef och kamrater, mot varje anmärkning protesterade han, 
lämnade sin anställning och flyttade från plats till plats. Ofta var han 
arbetslös, då var han hemma hos mor, var »betjänten» som högg 
ved, kokade kaffe, lagade mat, diskade. 

»Hittills har jag sörjt öiver små saker, men nu först fick jag sorg», 
skrev modern då Julius år 1893 överansträngde sig och måste in på 
en nervanstalt i Helsingfors. Efter ett år tillfrisknade han, men var 
länge dyster och folkskygg, ty allt ont människorna hade sagt om 
honom under hans sjukdomstid tycktes han komma ihåg. » Jag hop- 
pas att Gud ännu finns till för mig», sade han. » Jag sätter ej min 
förtröstan till menniskor, utan till Gud som bäst förmår hjälpa oss.» 

Men Emma Irene skrev till honom: »Låt oss vara riktigt snälla 
mot hvarandra på alla vis. Lifvet är så kort, vi borde skynda oss att 
vara goda.» En annan gång citerade hon ur Hebreerbrevet orden: 
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»Jag skall ingalunda lämna Dig ej häller någonsin öfvergifva Dig.» 
nära 20 år sparade och knogade hon ihop pengar i en sparbanksbok 

för att Julius skulle få ett eget hem, samtidigt som hon ständigt måste 
avråda honom från hans många dyra och opraktiska stuguförslag. 
Men då han äntligen fick sin lilla stuga, skickade hon honom glädje-
brevet: »I många år har jag ju sagt ... att jag skulle jubla den dag 
Du fick en egen jordbit ...» Några månader senare då hon sände ho-
nom köpesumman: »Och så är trädgården riktigt din egen, och din 
mångåriga önskan uppfylld ... Vet Du, Wår Stad, att jag riktigt gret 
invärtes, när jag lyfte dessa penningar, det var tårar af tacksamhet 
till Gud och glädje öfver att jag fått ihop dessa medel ... Lilla bror 
skall nu också vara glad och tacka Gud för trädgårdsgåfvan.» Också 
bror Napo hjälpte till och så snart han hade fått tjänst gav han ett 
månatligt bidrag. Stugan låg i Godby, i bergssluttningen mitt i byn. 
Den lilla parcellen kallade Julius »Wårsta», efter Emma Irenes 
smeknamn på honom »Vår stad». Den blev hans ögonsten. Dit 
fick inte vem som helst komma, men som alla bröder var han ge-
nerös, varje höst anlände till syskonen stora packlårar med äpplen, 
plommon, gurkor från Wårsta. Här i Godby trivdes han, man tog 
honom för det han var, ett stort original. Han var en arbetets man, 
blev faktotum för många, blev avhållen av alla, hela Godbys Åström. 

Livet ut höll syskonen ihop. 
»Tänk på kära syster! tänk på den 51' februari 1875, då din bror 

skrifver sitt första bref till sin syster», utbrast lilla bror Emil, Emma 
Irenes älsklingsbror, glad och stolt. Emma Irene och bröderna brev-
växlade regelbundet med varandra, särskilt Emma Irene var angelä-
gen om att kontakten inte skulle brista, fastän hon hade en så stor 
vänkrets, hon skrev mer än hon riktigt orkade med. 

När det var möjligt besökte syskonen varandra. Min fars hem var 
också ett hem för Emma Irene, många jular tillbragte hon i Vasa och 
då vi de första dagarna i juni passerade Ekenäs på väg till Hangö, 
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var Emil och hon alltid nere vid stationen, och Emma Irene sprang i 
kapp med tåget och vinkade välkommen med parasollet. Sedan häl-
sade hon ofta på i sommarhemmet. Om morgnarna vandrade hon 
med en bok ut i skogen och om kvällarna berättade hon till långt in 
på natten eller diskuterade med min mor. 

Då presidentskan Ståhlberg med Emma Irene som ciceron somma-
ren 1927 besökte Åland, for Emma Irene inte förbi bror Julius' an-
språkslösa stuga. Hon tog in där och »Wårsta husbonde» bjöd på 
kaffe som han själv hade kokat. »Och Wår stad var också så suloi- 
nen (älsklig). Det var en fröjd att vara hos Dig», skrev Emma Irene 
sedan till honom. 

Nio år bodde den sjuka bror Emil hos Emma Irene, hon sörjde för 
honom och skötte honom. Ju sjukare Emil brev, ju mer han blev be-
roende av henne, desto intensivare höll de två av varandra. Fastän 
han hade svåra plågor klagade han aldrig. Ibland då brodern efter en 
särskilt svår natt om morgonen ännu sov och Emma Irene skulle till 
seminariet, lade hon några ord till hälsning bredvid honom på sto-
len vid sängen, »från Din egen egnaste Kraku». Året innan brodern 
dog skrev hon ett litet brev till hans namnsdag: 

Emil, min egen älskade bror, som jag håller mera af, än jag med ord 
kan uttala — hjärtligt, varmt är Du helsad af din egen syster »Kraku». 
Det allra bästa tillönskar jag dig, men »endast de himmelska veta, hvad 
som är godt för de dödliga». . . . Nu skola vi vara glada o. tacksamma 
för det vi ännu ha kvar och icke alltför mycket tänka på o. sörja öfver 
hvad vi förlorat. Tack, lilla älskade bror Emi för denna sommar . . . Så 
tar jag min Emi-älskling i min famn o. kysser din kind och dina hän-
der. Gud välsigne o. bevare min älskade bror o. gifve honom sin frid, 
som öfvergår allt förstånd. 
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1. 

»Nordahl Rolfsen och Bernhard Estlander berättar ypperligt, Emma 
Irene överträffar dem, emedan hon är så omedelbar och barnsligt en-
kel», skrev A. K. Ottelin: »Den ende med vilken hon kunde jämfö-
ras är Topelius; Selma Lagerlöf diktar och fabulerar för mycket, me-
dan lektor Åström städse står på verklighetens grund.» 

Många andra har vittnat om vilken gudabenådad berätterska Em-
ma Irene var. En av hennes promotionskamrater från år 1882 sade: 
»Den kunskapsskatt hon ägde... meddelade hon på ett sätt, som 
trängde till hjärtat. Hon hade en underbar framställningsförmåga, 
icke glänsande och överväldigande, men oemotståndligt fängslande 
genom sin innerlighet och sin stilla kraft.» 

Trots sin starka motvilja att uppträda höll Emma Irene ett ganska 
stort antal föredrag, vanligtvis i seminariet, men ibland också vid 
offentliga fester och möten. Mest medryckande var hennes berättelse 
i en mindre krets bland vänner. Vännerna kunde därför rentav fram-
provocera en skildring. Ottelin minns huru de förmådde henne att 
rekapitulera en lång provpredikan, och då Takolanders inte hade tid 
att gå på ett föredrag, bad de henne referera det. 

Emma Irene berättade vanligtvis om de stormän som hon person-
ligen hade känt eller sammanträffat med: Uno Cygnaeus, Elias Lönn-
rot, Viktor Rydberg, Pontus Wikner, om jyväskylätiden, om student-
tiden och sina lärare vid universitetet. Men hon talade också om 
märkliga personligheter i historien och litteraturen. Hon höll sina 
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tal fritt, hon skrev antagligen aldrig ner dem, det finns bara några 
brottstycken kvar, hastigt antecknade på papperslappar. 

Tidningen Vasa skrev den 16 november 1921 om ett föredrag 
som Emma Irene hade hållit i finska kvinnoklubben »att det var en 
historielektion som aldrig skall glömmas av åhörarna», från Julius 
Caesar till Marcus Aurelius: 

Som livslevande, lidande och kämpande människor framstod Roms 
kejsare, skildrade av en brinnande och inspirerande ande. Vespasianus, 
Titus, Trajanus, Antonius Pius var inte längre historiska dimbilder, utan 
stora andar som alla hade försökt nå sanningen och mänsklig fullkom-
ning. Ädlast, mänskligast framstod Marcus Aurelius, hos vilken den 
stoiska filosofins livssträvan fullkomnades. Talrika citat ur Marcus Aure-
lius' Självstudier tolkade hans längtan efter själens fullkomning, men 
återspeglade också samtidigt föredragshållarens förståelsefulla hjärta för 
mänskliga svagheter och hennes ädla anspråkslösa personlighet. 

I Vasabladet den 14 november samma höst redogjorde Hilma Berg-
roth för en litteraturafton på Vasa svenska kvinnoklubb. Hon skänk-
te Emma Irene oreserverat sin beundran: »... där var intet av ett 
föredrags schematiska stelhet över framställningen; det sprudlade 
av det spontana liv och de varmt personliga tonfall, som känneteck-
na den inspirerade improvisationen — en sällsynt gåva under våra 
breddgrader — De otaliga fängslande smådragen, än rörande och 
gripande, än fyllda av en sprudlande humor, samlade sig till en le-
vande bild av människan Viktor Rydberg, sådan knappast någon Ryd-
berg-litteratur kan giva ...» 

Recensenten var frapperad av den osvikliga säkerhet, varmed Em-
ma Irene ur minnet citerade massor av yttranden, verser m.m. De 
gav skildringen dess personliga färg och liv. Samtidigt förblev fram-
ställningen strängt objektiv. 

(ättelin kunde aldrig glömma ett tal som Emma Irene höll vid 
en Runebergs-fest i normalskolan: » Jag var inte nöjd med hennes 
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ämnesval, Runebergs begravning. Men så som hon gjorde saken, 
blev intrycket oförgängligt. Hon berättade så, som händelsen vore 
just nu, om Snellman som trädde fram och tackade i fosterlandets 
namn, om Topelius' verser, den samlade lantdagen ...» 

Hon var så medryckande, ansåg han, emedan hon ägde förmåga 
att beundra, hon undvek medvetet att tala om sig själv, saken, verk-
ligheten betydde mest, första intryckets styrka levde i hennes be-
rättelse. 

De som hörde Emma Irene berätta beklagade att hon inte hade 
publicerat annat än sin avhandling om »Karaktären» och några upp-
satser i tidskrifter och jultidningar. Hon tyckte själv att hon inte gick 
i land med det. Om hon skrev såsom hon kände och tänkte, skulle 
människorna finna det alltför superlativs, trodde hon. Men fick hon 
inte vara sig själv, så skulle orden bli styva och främmande. 

Ju äldre Emma Irene blev desto starkare blev påtryckningarna från 
olika håll att hon skulle teckna ner sina levnadsminnen. Enträgnast 
uppmanade henne professor V. T. Rosenqvis e, som åren 1903-1925 
var direktionsordförande i Söderström & C:o och som främst intres-
serade sig för memoarer och biografier. »Skriv, skriv», bad han. Han 
ansåg det nästan som en plikt för henne att skriva. Hon hade um-
gåtts med så många framstående personligheter, hon bar på en så 
rik skatt av minnen från deras tid. Han var övertygad om hennes för-
måga. Bäst skulle utförliga memoarer vara, men om hon inte ville 
det, kunde hon ge ut åtminstone »Drag ur mitt liv», i nödfall berät-
ta endast enstaka episoder. 

Kort därpå skrev doktor Alfons Takolander en artikel om Emma 
Irene, han bad henne kritisera den och då sade hon: »Skall nu den 
där boken om Emma Irene nödvändigt skrivas, så tycker jag du 

borde skriva den; jag vet, att du förstår, vad jag velat.» 
Takolander påbörjade arbetet med boken i oktober 1921. Fastän 

han samtidigt skötte sin tjänst i Skolstyrelsen, utkom »Lagerns första 
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kvinna» redan den 27 april 1922, till Emma 'renes 75-årsdag. Ett så 
snabbt tempo var möjligt endast emedan han huvudsakligast fick sitt 
material direkt av henne själv. Hon berättade för honom och han an- 
tecknade, hon valde ut de brev han skulle göra utdrag ur. Ibland in-
tervjuade han henne på deras gemensamma resor mellan Helsingfors 
och Ekenäs för att ta vara på varje minut, och då hon på hösten vis-
tades i Stockholm fortsattes arbetet per brev: »hav den innerliga god-
heten att ... skriva till mig ... om dina sammanträffanden med be-
märkta personer ... Skriv varannan vecka, minst, ett långt brev med 
blyerts och din snabbaste stil ... tala om ingenting aktuellt, utan 
bara om dina minnen med Viktor Rydberg, Z. Topelius, E. Lönnrot, 
Ellen Fries, Ellen Key, F. J. Petersen, Th. Rein o.s.v. Likaså om din 
filosofiska åskådning o. dyl». Takolander redigerade materialet och 
formulerade texten och redan detta var en stor prestation. Boken er-
höll en utmärkt kritik och fick stor spridning. Ändå fortsatte vän-
nerna med att övertala Emma Irene att skriva sina memoarer, hon 
ansåg själv att de borde komma som komplettering till Takolanders 
bok, »Men det beror på, om jag kan.» 

Åren gick och Emma Irene blev allt äldre, hon blev nästan blind 
och det verkade som om memoarerna skulle förbli oskrivna. Inom en 
krets finska akademiska kvinnor vaknade då tanken att Emma Irene 
skulle berätta sina minnen och hennes berättelser stenograferas. Dok-
tor Elsa Enäjärvi-Haavio åtog sig att intervjua och översätta materia-
let till finska, studerande Fabian Fabritius, skicklig stenograf, lovade 
teckna upp och skriva rent. Förlaget Werner Söderström understödde 
ivrigt projektet. Nu gav Emma Irene äntligen vika för övertalning-
arna, men arbetet blev en kolossal påfrestning för hennes krafter. 
Det påbörjades i februari 1932 och varade i två år, »de två svåraste 
åren i hela mitt liv», sade Emma Irene. 

Doktor Haavio var ung och rivande energisk, och hade hon inte 
med sin energi tvingat Emma Irene till arbete hade memoarboken 
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sannolikt inte kommit till. Det var dock som om doktor Haavio 
ibland glömde bort att Emma Irene var 85 år gammal. Både det 
svenska och finska manuskriptet skulle kontrolleras och korrigeras, 
ofta omarbetades ett kapitel flere gånger. Det var svårt att få någon 
i Ekenäs som behärskade finska och kunde och ville åta sig att hjälpa 
till med allt detta. Intervjun skedde ofta på förmiddagen då Emma 
Irene, som gamla människor brukar, var mycket trött. Doktor Haavio 
förstod inte heller att Emma Irene var en natur som grundligt ville 
tänka sig in i arbetet. Nu hann hon aldrig få en plan riktigt klar för 
sig. Hon var orolig för vad vännerna skulle anse, kanske de inte skul-
le tycka om vad hon sade om dem? Hon lät dem själva eller deras 
anhöriga och släktingar läsa igenom det som hon hade berättat; på 
det sättet kontrollerades kapitlen: E. G. Palmen och J. A. Palmen, 
Professor Axel Fredrik Granfelt, Elias Lönnrot och hans familj, I 
Petersburg. Hon var också osäker huru hon skulle berätta. John Wil-

liam Nylander rådde henne att ge några avrundade skildringar av de 
viktigaste epokerna i hennes liv och vara försiktig med »privatnotiser» 
och »småepisoder», som lätt gjorde ett banalt och sentimentalt in-
tryck. Doktor Haavio igen ville ha den stenograferade texten så lite 
som möjligt retuscherad, hon ansåg att framställningen då vann i 
omedelbarhet och att stilen verkade mer levande. 

Emma Irene var van att man tog hänsyn till henne. Nu sattes hon 
i ett rum med uppmaningen att berätta. — Hon tyckte inte om be-
fallningen. Hon blev mer och mer upprörd, »altererager», — ett ord 
från barndomen som hon använde då hon var mycket nervös och 
olycklig. Sommaren 1932 verkade det som om samarbetet mellan 
henne och doktor Haavio skulle brista. Till bror Napo skrev hon: 

Svårast är det med den där bokskrivningen, icke förstår jag huru den 
saken skall reda sig. Dagen efter promotionen kom fru Haavio med ste-
nograf en hit och på eviga minuten skulle det skrivas; mina protester 
tjänade till ingenting. Här skrives det nu alla dagar, ibland två ggr om 
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dagen t.o.m. Jag skall diktera, jag har inte ens fem minuter på mig för 
att tänka efter vad som skall skrivas . . . Obetydligt är det med sömnen. 
Nu skulle jag kunna sova, men ingen tid finnes. Även nu då bror Gutten 
(Soldan) och jag skriva detta brev, äro ögonen så tunga, att jag knappast 
kan hålla dem öppna. Men snart komma skribenterna. 

Det som förskräcker mig är att jag tror att ingen bok fås till stånd. 

Doktor Haavio ansåg nu att hon gentemot Emma Irene måste 
»efterhärma Uno Cygnaei stränga stil», som hon hade »studerat i 
dr Takolanders bok». Hon sände till henne två mycket nervösa och 
otåliga brev. Det var inte rätt mot förlaget att uppskjuta arbetet. 
Emma Irene borde genast underteckna kontraktet och skicka det till 
Helsingfors, eljest var det oartigt. Manuskriptet skulle läsas ganska 
fort. 

»Här har jag det nu så trassligt och så rörigt som aldrig förr», 
skrev Emma Irene till J. J. Hulekn. »Har ingen aning om huru allt 
skall reda sig. Det förefaller mig som om jag vore en ensam seg-
lare på havet i tjock dimma. Var finnes lotsen som kan föra mig i 
hamn.» 

Slutligen insåg dock doktor Haavio att man kom längre med goda 
ord när det gällde Emma Irene än med att ställa krav och ge ulti-
mata, och på hösten var tonen i hennes brev en annan. »Skola vi icke 
ändå börja med glädje arbeta igen, och hoppas på det bästa.» Sam-
tidigt kom en ny kraft med i arbetet, folkskollärarinnan fru Hanna 
Holmström, Emma Irenes forna elev och goda vän, hon som en gång 
vid en eldsvåda räddade alla hennes böcker. Hon åtog sig att läsa högt 
det svenska och finska manuskriptet och tillsammans med Emma Ire-
ne granska och korrigera texten. »Hennes arbete är storartat», sade 
doktor Haavio. 

Den 17 december 1933 efter nästan två års arbete låg den finska 
upplagan färdig på bokhandelsdisken, Elämäni ja ystäväni, (Mitt 
liv och mina vänner). En vacker bok, rikt illustrerad, 352 sidor i 
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spatiöst tryck, pärmen i gult och blått med en gyllene lagerkrans. 
Den kom ut i en stor upplaga, 3.300 exemplar. Förlaget gjorde 
god reklam, »julens bästa gåva för memoarlitteraturens vänner». Den 

hade genast god åtgång. 
Redan några dagar senare kom de första recensionerna. De var 

genomgående berömmande, »entusiastiska», skrev doktor Haavio, 
»så goda, att man inte kan önska bättre». De främsta svenska och 
finska kritikerna uppmärksammade boken. Professor Olaf Hornen 

skrev i Hufvudstadsbladet (28/12 -33): 

. . . Doktor Aströms självbiografi äger att börja med ett stort kul-
turhistoriskt intresse, . . . Den får det på grund av detaljerna och på grund 
av perspektiven. 

Noga taget för oss dr Aströms levnadshistoria inemot ett hundra år 
tillbaka, då ju 1830-talets åskådningar i stort sett ännu regerade på den 
tid hon tog sina första steg här i världen. Men också om vi på vand-
ringen tillbaka i det förgångna stanna redan vid den dikt, med vilken. 
Topelius den 22 maj 1882 utbringade sitt »högt leve, leve första kandi-
daten !» så är det långa vägar vi se utbreda sig framför oss, och det är 
genom en vid rymd av för länge sedan förändrad åskådning de draga 
fram. 

Hennes egen skildring kommer i själva verket, såsom helt naturligt 
är, att i allt högre grad inom sin krets indraga andra personligheter ur 
vårt kulturliv från 1870-talet framåt. Det är ett rikt persongalleri som 
efter hand ger sig. . . . Stycket framom andra, det som starkast tränger 
sig in i ens medvetande och längst skall stanna där, är det så vackert 
formade kapitlet Drömmen förverkligas. — På sitt sätt förtrollande är 
kapitlet Filosofieprofessorn och studentskan.. . 

Berättarinnan har stått i beröring med anmärkningsvärt många av de 
kulturpersonligheter vilkas gärning var ägnad finskhetssaken; det bety-
der ett plus av intresse för svenska läsare . . . Mitt liv och mina vänner är 
en givande och underhållande och även tankeväckande bok både som 
skildringen av en märklig människas livshistoria och som krönikan om 
de många märkliga människor hon mött på vägen.» 
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Uusi Suomi (17/12 -33) kallade doktor Rafael Koskimies me-
moarerna en brokig kulturhistorisk bilderbok: 

. . . Då man nämner att hon (Emma Irene Åström) stod i nära vän-
skapsförhållande till Viktor Rydberg, att hon har samtalat med Ellen 
Key, Björnstjerne Björnson m.fl. förstår man redan på grund av detta 
memoar verkets kulturhistoriska bredd . . . Hon har sett den gamle Lönn-
rot i Sammatti fördjupad i sitt arbete, »farbror Topelius>> har gett henne 
milda råd, Thiodolf Rein har varit hennes vägvisare i filosofins värld, 
Fredrik Julius Petersen har varit hennes faderliga vän, och Emma Irene 
Åström har i sina dagar hört Agathon Meurmans säregna, av manlig hu-
mor präglade samtal. Stoffets rikedom är häpnadsväckande och berättel-
sens tonfall är samtidigt anspråkslöst och intelligent. Emma Irene Åström 
hör till de sällsynta människor, som alltid har sökt det goda och som 
också har funnit mycket därav . . . Hennes memoarer är liksom ett tack 
till andra för allt gott och värdefullt, men läsaren känner samtidigt tack-
samhet gentemot berätterskan själv. 

Tidningspressens inställning till boken på landsorten var lika po- 
sitiv som i huvudstaden. »Charmerande memoarverk», rubricerade 
tidningen Ilkka i Vasa sin recension. 

Samtliga kritiker framhöll memoarernas kulturhistoriska värde. 
Också J. 0. Tallqvist i Svenska Pressen (20/1 -34) såg i Emma 
Irene »en utlöpare av vår andliga storhetstid under senaste sekels 
mitt», men han talade om henne framför allt som vän och angav 
det som var dyrbarast för dem som hade känt henne personligt: hen-
nes förmåga att vinna människor. »... Emma Irene hade icke blott 
trott på människors godhet, aktat dem, älskat dem, hon har även 
vunnit dem.» Det var alltså med fullt skäl vännerna fått plats re-
dan i memoarverkets titel. 

J. 0. Tallqvist hade ofta sammanträffat med Emma Irene, fängs-
lats av henne och beundrat hennes förmåga att berätta. Nu gladde 
han sig liksom de andra vännerna att i boken igen få höra den väl-
bekanta rösten: 
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. . . Tonen är allt igenom berätterskans egen och låter läsaren träda i 
en omedelbar och förtrolig kontakt med henne själv. 

För oss är det det bästa beröm vi kunna ge att boken är så varmt per-
sonlig . . . Vi återfinna de egenskaper, som vi lärt uppskatta hos henne: 
sinnets ödmjukhet och hjärtats godhet, trängtan till visdom och tron på 
tillvaron. Vi beundra på nytt hennes sällsynta förmåga att minnas, min-
nas samtal som återges med lång replikväxling, minnas detaljer och en-
skildheter — vilket allt ger framställningen ett nästan skälvande liv . . . 

Brister nämndes i allmänhet inte, A. K. Ottelin berörde dem i fö-
retalet till den svenska upplagan. Han ansåg att memoarerna hade 
sett annorlunda ut om de hade skrivits tio eller tjugu år tidigare. 
Idealiseringen gick nu kanske för långt, anordningen av stoffet var 
inte alltid det bästa, oviktiga detaljer följde med. Också några min-
nesfel fanns. I det väsentliga anslöt han sig dock till den övriga kri-
tiken: »en underbar roman ur verkligheten». 

Bäst är de händelser skildrade som ligger längst tillbaka i tiden 
och de avsnitt som tidigare varit i tryck. Men fastän otryckt hade 
det mesta funnits färdigt i Emma Irenes minne i åratal, inte bara in-
nehållet hade varit klart, utan också formuleringen, så ofta hade hon 
berättat om allt. Promotionen år 1927 och år 1932, kvinnodagarna 
år 1927 i Helsingfors var glanspunkterna i hennes liv, men här har 
hon inte nått koncentration i framställningen. De kapitlen var kans-
ke dock mest avsedda som ett tack till alla de vänner som den gång-
en hjälpte henne fram till Parnassen och hyllade henne. 

Boken vann en enastående popularitet. Läsarna uttryckte sin gläd- 
je att den hade kommit ut. Emma Irene fick motta en mängd tack-
samma och entusiastiska brev från kända och okända. En obekant 
dam från Åbo skrev: » Jag kunde upprepa tiotals satser och uttalan-
den ur den boken som har trängt in i min själ och jag tror att jag 
länge får äga de tankarna som min rikedom och till min inre växt». 

Den svenska upplagan utkom först efter Emma Irenes död. Det 
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var en stor sorg för henne att hon aldrig fick se den. Fastän spi aket 
i den finska boken är enkelt och klart, går ändå en del av det mest 
genuina tonfallet förlorat vid översättning till ett annat språk. »Led-
samt, att den svenska boken ej kommer ut», skrev Emma Irene, »ty 
på svenska har jag dikterat, och svenskt är originalet; det ligger mig 
därför närmare.» 

Båda de svenska förlagen Söderström & C:o och Holger Schildt 
var intresserade av manuskriptet, men förhandlingarna drog ut på 
tiden. Först i april 1934 undertecknades kontraktet mellan Werner 
Söderström och Söderström & C: o. Magister Inge Appelberg redi-
gerade de svenska stenogrammen som Emma Irene på några ställen 
ändrade och kompletterade. Boken utkom på hösten 1934. 

Intressant är att jämföra Takolanders biografi och Emma Irenes 
memoarer. Takolander ger mera fakta, Emma Irene är överlägsen 
genom sin personliga stil. Men det märkliga är att Emma Irene i Ta-
kolanders bok framstår i en vemodigare dager än i »Mitt liv och 
mina vänner», som ändå kom till under svårare förhållanden. I Em-
ma Irenes egen bok finns mera humor. 

Nu har tre decennier gått, men memoarboken har bibehållit sin 
omedelbara charm. Emma Irenes stilideal var Viktor Rydbergs långa 
perioder; hans språk verkar nu föråldrat, men hans brev lever. De 
många smådragen om hemliv, arbete och umgänge »vinna, när de 
röra vänner, tvärt emot den optiska lagen, i storhet, i mån av av-
stånd», har han en gång sagt. Också Emma Irenes memoarer får 
sin friskhet av detaljerna, hon skildrar våra stormän i deras vardags-
miljö, och hon skrev inte, hon berättade sina minnen, det talade or-
det åldras inte som det skrivna. När jag en kvällsstund öppnar me-
moarboken och läser i den, hör jag Emma Irenes röst och tonfall 
som i forna dagar och jag ser hennes goda småleende lysa upp hen-
nes ansikte. Hon berättar liksom ännu en gång det som jag älskade 
att lyssna till och som jag redan var förtrogen med. Hon berättar i 
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boken stilla och lågmält som hon talade, men alltid uttrycksfullt. 
Jag hör henne bli livlig och dramatisk då hon skildrar något spän-
nande, jag kan höra henne skratta länge och intensivt åt något ro-
ligt. Och då jag lägger undan boken kommer jag ihåg hennes åländs-

ka så e de, ord som hon ofta slutade »våra kapitel» med. Hon var 
helt sig själv i sitt tal, och hon är det också i memoarboken. 

Berättelserna har förblivit levande, liksom berätterskan. Det är som 
en av hennes vänner sade: »Boken är ett genomskinligt verk. Där 

skiner själens landskap igenom.» 
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Alfred de Vigny jämför i sina krigsnoveller »Servitude et Grandeur 
militaire» (Krigarlivets tvång och storhet) regementslivet med livet 
i en skola. Han hade aldrig varit med om en drabbning, han hade 
blott upplevat vardagens mödor och bekymmer, lidit av att erfara 
huru den vanliga verksamheten plötsligt försvann och livet blev en-
formigt, regelbundet, ett tröttsamt buller, timmarna angavs av trum-
man. Han överväldigades av en ledsnad som han inte hade kunnat 
vänta sig av det lidelsefullt åtrådda livet. Men han beundrade krigar-
livets trälar. »De finna sig i sitt öde med alla dess konsekvenser.» 
Självuppoffring var onekligen det skönaste jorden frambragt. Ge-
nom att lära sig denna svåra konst adlade krigaren tvånget till stor-
het. 

Vad krigarlivet var för Vigny var pedagoglivet för Emma Irene. 
Från första början visste hon vilken väg hon ville gå. Hon valde inte 
sitt öde, hon var född till det. Hon såg kunskaperna och sanningen 
som hon längtade efter liksom ett ljus långt borta. Hon sökte det 
absoluta, hon var enastående i sin längtan efter det absoluta. Hon 
måste resa till seminariet, fastän hon visste huru fattig fadern var 
och kände huru ont hon gjorde modern, hon måste fortsätta studier-
na, fastän familjen behövde hennes ekonomiska stöd. Hon uthärda-
de kamraternas och vännernas beskyllningar för högmod och egoism. 
Hon böjde sig inte för Cygnaeus' vilja, hon föll inte undan för sam-
tidens fördomar. Inga vedermödor kunde hindra henne. Redan som 
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barn hade hon fallenhet för kroppslig asketism. Hon kröp ihop i 
den mörka källaren, hon frös avsiktligt, hon åt eller drack inte, fast- 
än hon var hungrig och törstig, hon sov inte då hon var trött. I bastu 
gick hon för att träna sig för helvetet, dit hon trodde att hon en gång 
skulle komma. Men sådant självplågeri förekommer och däri ligger 
intet heroiskt. Det väsentliga och beundransvärda i hennes karaktär 
var hennes positiva vilja i alla svårigheter, som hon alltid helt enga-
gerade sig i. 

Men då hon ställdes inför tvånget att försaka det som var dyrba-
rast för henne, studierna, då hon måste avbryta sin vandring mot ve-
tande, mot ljuset, och ta på sig ett yrkes hårda vardagsslit, då höll 
hon på att duka under. Det blev den svåraste och smärtsammaste upp-
offringen i hennes liv. Hon orkade genom de hårda och svåra stu-
dieåren. Hon blev lektor med lön, materiellt hade hon det mycket 
bättre, men när själens spänst brast, förmådde kroppen inte hålla 
stånd mot nöd och sjukdom. Den mödosamma men ändå strålande 
ljusa och lyckliga vandringen upp mot bildningens höjder var slut, 
porten till kunskapens rike slog igen, just då hon trodde att hon skul-
le träda in. Hon var utestängd och stod ensam i mörkret. 

På hösten 1874 måste hon första gången lämna universitetet för 
att vid Ekenäs seminarium sköta en tjänst som extra lärare. Det 
myckna skolarbetet tog alla hennes krafter, hon hade sällan tid för 
egna studier. En av hennes elever, Constance, skildrar i ett brev huru 
Emma Irene, liten och blek, brukade trippa fram till katedern, se 
sig omkring med olycklig min: »voj voj, hvad ni har hett.» Två år 
stannade hon vid seminariet. Constance berättar om hennes avresa. 
» jag kan icke ett ögonblick få bort ur minnet det ögonblick då Em-
ma så dödsblek låg deruppe på sängen, — det personifierade lidan-
det och tröttheten, jag trodde jag skulle förgås af oro och ångest.» 

Emma Irene återupptog sina studier och sitt arbete i Helsingfors, 
men efter ett år var hon så överansträngd att hon en dag föll om- 
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kull på gatan och endast med svårighet släpade sig hem. I åtta må-
nader var huvudvärken så våldsam att hon endast korta stunder kun-
de vila, det var den svåraste värk hon någonsin känt. »Får jag den 
en gång till lika svår, så gör den slut på mig, det är säkert», skrev 
hon till modern. Folk menade att hon var rubbad, emedan hon hade 
läst så mycket, men Emma Irene led av att hon inte kunde läsa så 
mycket som hon ville, och hon plågades av klandret som mötte 
henne från många håll; hon hade börjat med något som hon inte 
förmådde slutföra. Hon misströstade själv. 

Under de tio första åren som lektor vid seminariet var hon sjuk-
ledig sex år, åren 1886-1889, 1891--1893, våren 1895 till våren 
1896. Redan de första månaderna i Ekenäs förvärrades plötsligt den 
sjukdom som hon i nio år hade lidit av och som hon hade ådragit 
sig genom dålig föda, fukt och brist på kroppsrörelse under studie-
tiden, då hon »åt stenar i stället för bröd», såsom hennes vän Ida. 
Lönnbeck sade. Sjukdomen yttrade sig i körtelsvulster, inflamma-
tion av ögon, öron och näsa. Hela kroppen var egendomligt tjock, 
uppsvälld, tung och styv. Ingen trodde att hon skulle leva länge. 
Cygnaeus talade om henne som om något förflutet. Han skrev till di-
rektor Sundwall: »Emmas bortgång anser jag vara en oersättlig för-
lust ... Hon hade kunnat bliva en klar stjärna som skulle lett ung-
domen säkrare än någon. Men det var ej så ämnat.» 

»Denna strid mot ödet, detta pendlande mellan hopp och fruk-
tan är någonting outsägligt hemskt», sade Emma Irene och en vänin-
na till henne skrev: »Du är så bedrövad, att om du vore en annan, 
så skulle jag frukta galenskap; men du kan inte bli galen.» 

På sommaren 1884 och 1885 genomgick hon en badkur i Sverige 
i Lysekil och på hösten 1886 beslöt hon vända sig till en homeopat. 
»En dödsdömd har ingenting att förlora», sade hon. Hon reste till 
St Petersburg, till naturläkaren Paul Vasiljevitsch Solowjew, som an-
sågs särskilt skicklig. Hon reste med en liten handväska, endast för 
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att konsultera, men hon stannade flere månader in på våren 1887. 
mars skrev hon till Uno Cygnaeus: »Jag är stark som en björn», 

men i Finland gick förbättringen tillbaka och i januari reste hon för 
andra gången till St Petersburg. 

Våren 1895 försökte den berömda doktor Kuhne i Leipzig ge-
nom »G-esichtsausdruckskunde» komma underfund med orsakerna till 
hennes sjukdom, som han ville kurera med bad och diet. »Här hin-
ner jag ej med stort annat än kläda af mig, o. kläda på mig, ligga i 
vatten samt promenera», berättade hon i ett brev hem till modern. 
Under doktor Kuhnes behandling höll hon på att svälta ihjäl. Hen-
nes middag kunde bestå av 5 eller 6 hasselnötter och några sallads-
blad med citronsaft. Hon fick dricka endast vatten. För varje dag blev 
hon allt »tunnare». En dag mötte hon på gatan en herre som såg på 
henne och sade: »Sie sehen furchtbar elend aus. Kann ich Ihnen hel-
fen?» (Ni ser rysligt sjuk ut. Kan jag hjälpa Er?) 

Då hon äntligen avbröt kuren i Leipzig skrev hon till bror Napo 
»ett bref eländigt öfver all beskrifning». »Hvila, hylla, det är det 
som jag så trånande längtar efter, jag är så pinad, kvald, plågad, 

jagad.» 
Hon kände sig som död. 
»Jag är ett slags treenighet», sade hon. »Jag är Tantalus, ty jag 

har alltid längtat. När jag kom till universitetet, fick jag där så 
litet. Jag måste ju arbeta för penningeförvärv. Det fanns tider i 
mitt liv, då jag ej hade att äta, antingen var verkligt utan, eller åt-
minstone hade det mycket knappt. Då jag sedan fick inkomster, mås-
te jag för min sjukdoms skull halvsvälta, ibland totalt svälta. Häri-
genom blev jag så kraftlös, att jag var nära att stupa på gatan; näs-
blod hade jag flere gånger om dagen, ingen sömn om natten, som ofta 
genomvakades i en gungstol eller i kompresser i min bädd. Jag var 
alltså Tantalus både i andligt och lekamligt avseende. 

Men jag var ock Sisyfus. Jag arbetade förgäves, började på och 
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måste avbryta igen. Tyckte mig ha stenen uppe på krönet, då den 
åter ramlade utför. 

Slutligen var jag Niobe. Jag liksom stelnade bort av sorg.» 
den sjukdomshistoria som hon själv sammanställde antecknade 

hon efter sin vistelse i Leipzig: »Så har jag ej vidare frågat någon lä-
kare, ty nästan alla ha sagt mig: det fins ingen möjlighet för frö-
ken att bli frisk.» 

Om sitt liv de första åren i Ekenäs berättade Emma Irene i ett 
brev till Maja på Åland att hon mest var ensam, som en tomte. Hon 
bodde hos rektor Malin, åt middag hos familjen, frukost och kväll höll 
hon sig själv med. Inga visiter, utom några gånger hos direktorn. 
Människorna var nog vänliga och snälla. Bortbjuden var hon också, 
men hon stannade helst hemma, främst på grund av sjukdomen. Om 
nätterna var det lite kusligt att vara alldeles ensam och vaka med 
sina andliga och kroppsliga plågor. Ibland måste hon stiga upp redan 
kl. 2. »Men ingen timme har jag försummat, morskare är jag nog än 
alla andra här i seminariet.» Till Ida Hannikainen skrev hon, att hon 
hade vakat så mycket, att hon knappast kunde hålla huvudet uppe. 
Så mycket arbete låg över henne att hon snart inte hade en redig 
tanke. 

Den första tiden i Ekenäs var sålunda tung, hon levde isolerad, en 
främling i staden. 

Men såsom doktor Murray i Lysekil trodde hon också själv: »De 
mänskliga lidandena ligger huvudsakligen i själen, icke i kroppen.» 
Hon kämpade inte endast mot sjukdom, det gällde för henne främst 
att lära sig självförsakelse. Hon hade varit tvungen att lämna uni-
versitetet, nu blev sjukdomen hennes läromästare. »En sjuksäng är 
just ett universitet», brukade hon säga. »Sjukdomen har skänkt mig 
djupa lärdomar och vackra minnen.» Den härdade hennes andliga 
kraft och beväpnade henne med tålamod, och när den själsliga se-
gern var vunnen, orkade också kroppen, fastän läkarna hade döds- 
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dömt henne. Liksom hon förr hade hängett sig med kropp och själ åt 
studierna, -  visade hon nu samma kraft att uppoffra sig för ett arbete, 
som först kändes som ett ok och som hon först inte hade velat ta på 
sig. Hennes pliktkänsla tvingade henne att ge all sin kraft och göra 
sitt bästa. Hon ville »avbetala sin skuld till finska folket», som Uno 
Cygnaeus sade, hon ville göra det helhjärtat. Hon böjde sin vilja och 
adlade tvånget till storhet. Sin uppsats »Om karaktär och karaktärs-
bildning» hade hon börjat med Kants ord: »Det fins öfverhufvud 
icke på jorden ej häller utom densamma något, som utan inskränk-
ning vore gods, utom allenast en god vilja.» Hon handlade i enlighet 
därmed och hon var mäktig att finna ro i den mest ödmjuka och 
stränga pliktuppfyllelse. »Är jag lycklig? » frågade hon sig själv i 
ett brev till Maja, och fastän hon ofta var pinad, plågad, ängslig, 
svarade hon ja. 

Det fanns mycket som hjälpte henne. Hennes dagar fylldes främst 
av vardagslivets arbete. De flesta stegen förde henne över tallrötterna 
på vägen mellan hemmet och seminariet, tidigt på morgonen och sent 
i aftonskymningen. Ända till läsåret 1905-1906 var lektionerna för-
lagda till tiden mellan kl. 8-12 f.m. och 3-6 e.m. Fr.o.m. hösten. 
1906 ändrades tiderna till kl. 8-10,45 och 12.15-3 e.m. Om kväl-
larna var det häften och förberedelser för den kommande dagens 
lektioner. 

Elevernas tillit skänkte henne tro på uppgiften. Småningom över- 
vann hon sin skygghet och blyghet, då hon märkte och förstod att 
andra behövde henne och sökte hennes stöd. Hon trädde ut ur sin 
avstängdhet. 

När en hel klass kom till mig på besök, och särskilt minns jag första 
gången det skedde, kändes det obeskrivligt svårt. Hjärtat bultade, pul-
sarna hamrade, jag blev allt rödare och hetare. — Hur i all världen skulle 
detta sluta ? tänkte jag. Men då flickorna kommit hittade jag på att fråga 
dem: har ni läst den och den boken? Svaret blev nekande och då refe- 
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rerade jag bokens innehåll. Den tycktes intressera klassen och så var 
den pinsamma stämningen över. Denna metod tillgrep jag sedan ofta. 

Stunderna med eleverna blev för Emma Irene oförglömliga. »På 
dem kan man leva.» En afton följde en hel klass henne hem från 
skolan: » Jag gick med två flickor på bägge sidorna om mig. Vi ta-
lade något om det lästa och anförde några citat, t.ex. Sanningen är 
som pärlan. Endast de finna den, som dykt ned ända till livets botten 
och sårat sina händer mot tidens klippor. Paradiset är ett rent hjärta.» 

Kvällen var stilla, himmeln blå, stjärnorna tindrade, månen var klar. 
Och över marken låg en skär vithet. Allt var så rent, så paradisiskt. 
Och flickornas kinder glödde, och ögonen, från vilka en tår då och då 
smög sig, tindrade i kapp med stjärnorna. Livet var dock härligt, jor-
den skön, människorna goda. 

Ofta läste jag häftena om natten i min ensamhet. Men ibland släckte 
jag ljuset och lät månen och stjärnorna blicka in i rummet. Jag tyckte det 
var så underligt att sitta med flickornas tankar i mitt sällskap ensam mitt 
i natten. Mången skrev så att man förstod att det låg något sj älvupp-
levat bakom; andra åter lät sin humor spela. 

Folkskollärarinnan Sigrid Markus i Lappträsk tecknar en förtju-
sande liten skiss av Emma Irene: 

Jag har efter slutat dagsarbete suttit i mitt ensamma rum och i tanken 
vallfärdat till det gamla seminariet. — Jag har vandrat i korridoren till-
sammans med en hop skrattande, pratande kamrater. Jag har hört »klin-
ket» från de många instrumenten . . . Jag har sett fröken Sohlberg med 
stram hållning ordna »krablapparna». Jag har sett lektor Linden slänga 
sina trasiga räkneböcker på gröna bordet. Och så såg jag lilla lektor 
Åström i plaskande regn sträva upp för trappan med den tunga väskan 
på armen. Då blev det mig så förunderligt varmt om hjärtat . . . Godhet 
och kärlek äro visst livets bärande makter, och där fanns så mycken god-
het och kärlek i Edert förhållande till oss elever, att det värmer ännu 
många år efteråt. För allt detta, signe Eder Gud. 
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Medan Emma Irene var lektor i Ekenäs hann hon uppleva tre di-
rektorer och tre föreståndarinnor, som alla blev hennes vänner huru 
olika de än var. I seminariets festsal omges man av deras porträtt. 
Den första föreståndarinnan var den fint bildade Evelina af Ene-
hielm. Mycket enkel och samtidigt mycket värdig, så karakteriserar 
Maria Wiik henne på sin tavla, leendet gör ansiktet vänligt och le-
vande. Hon gav sina elever kloka och varmhjärtade råd och följde 
länge med deras öden. Hon hade samma uppfattning om lärarkallets 
höghet som Cygnaeus. 

»En qvinna som har en så skön verkningskrets som folkskollära- 
rinnan kan ej gifta sig af annat motiv än kärlek. Så skulle jag se sa-
ken. Gud styre ditt handlingssätt till det bästa», skrev hon då Maria 
Johansson tvekade att gifta sig. Hon tillfogade: »Nu äro dock de 
flesta herrar mera ekonomiska, fordrande och tycka att det är en 
förskräcklig sak om steken är litet bränd eller något annat ej är rätt 
lyckat ... Nu frågas, spisar hans kärlek till att öfverse med sådant, 
och din att, om han är misslynt, med ödmjukhet bära det och ej känna 
dig olycklig derföre.» 

»När jag kände mig bedrövad och olycklig över min ställning, så 
kunde hon (Evelina af Enehielm) alltid så väl trösta mig», sade 
Emma Irene. 

Nästan 40 år var Hedvig Sohlberg föreståndarinna i Ekenäs semi- 
narium. Väinö Blomstedts porträtt visar en människa helt olik Emma 
Irene: rak, stram hållning, kraftiga, bestämda drag, smal mun, skarp 
blick, en dominerande personlighet. Emma Irene beundrade hennes 
arbetsförmåga och organisationstalang. 

Alltid har hon tid för en, när än man kommer, även om hon är över-
lupen av arbete. Det förefaller, som om man aldrig skulle komma oläg-
ligt till henne. — En gång t.ex. när jag ämnade besöka henne, stod hon 
i tamburen i färd med att gå bort. Jag såg att jag kom olämpligt och ville 
genast avlägsna mig. 
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Nej, nej, sade hon. Säg vad du har för ärende! 
Jag sade, att jag hade tre olika ärenden och redogjorde för dem. Hon 

gav mig rådet att göra så i det första, så i det andra och så i det tredje 
fallet. I en handvändning var allting klart. 

»Aldrig lämna något halvfärdigt», var en av hennes levnadsregler. 
Emedan Hedvig Sohlberg var starkt engagerad i många uppgifter 

också utanför skolan, hade hon endast en dag i veckan, tisdagen, 
reserverad för sina vänner. Emma Irene försummade aldrig den da- 
gen, den eftermiddagen var hon upptagen, då skulle hon besöka Hed-
vig Sohlberg. 

Också föreståndarinnan Vera Martens och Emma Irene var goda 
vänner. När Vera Martens hade en ledig stund brukade hon läsa högt 
eller efter diktamen skriva brev för Emma Irene. 

Direktor Fredrik Vilhelm Sundwalls porträtt är målat av Maria 
Wiik. Hans personlighet utstrålar lugn, fast auktoritet. Han var ingen 
kompromissernas man. Hade han kommit till en övertygelse, stod 
han fast vid den. Under den ryska förtrycksperioden var han obe-
kväm för de styrande, ansågs farlig och tvangs att avgå. 

Han var inte tolerant i religiösa frågor. I »Bibelns lära om Kristus» 
ogillade han Viktor Rydbergs åsikter, som Emma Irene delade. Det 
förefaller som om hon inte hade kommit honom nära. I kollegiet 
uppskattade han det rediga och logiska hos henne. »Åström är inte 
kvinnlig», sade han ofta på skämt. Han raljerade över att hon som 
hade en »manlig» tjänst och titel inte fick yttra sig i frågor om kvinn-
liga interner. Men det fanns också allvar bakom orden, i den bety-
delsen att Sundwall ansåg hennes inlägg kloka och objektiva. En- 
ligt hans mening dömde kvinnorna i allmänhet mera subjektivt och 
känslobetonat än männen. 

Två år vikarierade A. K. Ottelin som direktor, en framstående pe-
dagog och en egenartad personlighet som inte alla förstod sig på, en 
blandning av allvar och skämt. 
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» Jag kände från början intresse för honom», sade Emma Irene, 
»En god människa.» 

Och Ottelin skrev: »Jag skattar det som en lycka att under ett 
halvt lustrum ha fått arbeta i samma läroverk som lektor Åström. 
Och jag är ännu gladare över att de årens tillgivenhet fortfarit och 
vuxit starkare.» 

Carl Poppius blev Emma 'renes sista direktor. Han dog samma år 
som hon avgick. Han var jovialisk, trygg. »Vad jag särskilt fäste mig 
vid, var hans ridderliga natur. Det låg något trofast redan i hans 
handslag», sade Emma Irene. 

Efter pensioneringen 1912 kvarstod Emma Irene som timlärare i 
seminariet ända till läsåret 1921-1922, dessutom hade hon lektioner 
i samskolan. 

»Jag känner mig riktigt generad över att de aldrig bli av med mig 
i seminariet», sade hon en gång då hon igen övertog ett vikariat. 

Men Susen Rydberg skrev förgrymmad: 

Det är rent oförsvarligt så dina finska herrar missbrukar din offervil-
lighet, det är min och de flestas uppfattning. Och du är den märkvärdi-
gaste lilla människovarelse som finnas kan. Hvarifrån tar du krafter 
till allt detta som du åtar dig och mönstergillt fullgör ? Du skref en gång 
om att ögonen gjorde dig bekymmer, att du kanske icke skulle kunna 
läsa mera. Har de blifvit bättre, eller går det att ge 20 timmar i veckan 
utan att kunna läsa ? Skola icke scripta korrigeras t.ex. som är ett så 
ögonansträngande göra. Ja, jag upprepar, att du är märkvärdig och att 
vanligt tarfligt folk borde akta dig, taga vara på dig, i stället för att 
pressa dig öfver all rim och reson. Jag är ond och hoppas aldrig träffa 
din magnificus. 

Det var inte endast »offervillighet» som gjorde att Emma Irene 
kvarstod som lärare år efter år. Hon som så motsträvigt gett sig in på 
pedagogbanan, älskade nu sitt lärarkall så hög- att den sista skoldagen 
för henne helt säkert blev tyngre och svårare än den första. Fort- 
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farande gjorde hon samma starka intryck på sina elever. I en predi-
kan yttrade sig kyrkoherden Nyqvist, student från Ekenäs samskola, 
om henne så här: »Den mest helgade människa som jag har sett var 
en lärarinna. Hon var en mycket god lärarinna. ... Hon var liten och 
skygg och hon neg för oss, men det hördes inte ett ljud när hon var 
i klassen. Vi stora vilda pojkar satt betagna och lyssnade när hon 
berättade. Det var Emma Irene Åström.» 

När hon definitivt slutade undervisa i seminariet och i samskolan, 
kunde hon inte förmå sig att helt lämna lärarkallet. År 1923 skrev 
hon till Maja Candolin: 

Sedan första sept. har jag timmar i härvarande predikantskola i litte-
raturhistoria och psykologi. De studerande äro till antalet 16, de flesta 
rikssvenskar . . . De äro så goda och vänliga allesamman, att det är en 
riktig fröjd att arbeta med dem. Vore man bara riktigt sig själv, så skulle 
det vara paradis . . . 

Hon var då nära 80 år gammal och nästan blind. 
Emma Irene umgicks med alla sina kolleger. Hon kallades »semi-

nariets goda ande». Hennes anspråkslösa stilla vänliga sätt gjorde 
samarbetet friktionsfritt. Särskilt god vän blev hon med Alfons Ta-
kolander, hennes efterträdare i seminariet. 

Han började korrespondera med henne, innan de blev personligen 
bekanta. Under de två år han var folkskoleinspektor på Åland hade 
han så ofta hört folkskollärarinnorna tala om sin »Emma-Irene-
dyrkan» att också han beundrade henne, både som pedagog och män-
niska. Han hade så ofta på deras bord, byråer, etagrer eller i deras al-
bum sett hennes bild att han genast kände igen henne, då han första 
gången såg henne i Helsingfors. Hon gick uppför AndKgatan med en 
liten kasse i handen och han följde efter på avstånd, han ville riktigt 
se huru hon såg ut. Vid Gamla kyrkan passerade han henne, men 
efter några minuter vände han för att få möta henne. 
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Han var en grubblare och melankoliker. Hans brev till Emma Irene 
var bikt, de inre upplevelserna var för honom viktigare än de yttre, 
han sysselsatte sig mycket med sig själv. Då han talade om allvarliga 
ting blev han lätt högtidlig, en gång karakteriserade han sig själv 
fränt »en sentimental egoist». 

»När jag är i enrum med mig själv, är det värst. Jag känner, att 
jag till sist skall bli andligen förlamad. Jag är ej skapad att vara alle-
na. Jag behöver alltid en god kamrat för att känna mig trygg och 
kunna uträtta något, en med hurtigt sinne.» En annan gång: »För-
står ej att leva, har aldrig förstått det och kommer aldrig att förstå 
det.» 

Takolander var en uppskattad psalmdiktare. Det som han bad om 
i sina psalmer var att all oro och klagan skulle svinna. »Giv alla 
trötta sinnen tröst, gjut rikt din frid i varje biöst. Och går vår tanke 
vilsen stig, led den i kärlek hem till dig.» (Ps. 190,2) 

Umgänget med Emma Irene skänkte honom en trygghet som han 
dittills inte känt. Han ansåg hennes generation »som danades under 
idealens tidevarv» för lyckligare. Hans tid ropade efter ideal, själv 
längtade han efter att bli god »Gör våra hjärtan till den goda jord, 
ur vilken evighetens sådd skall spira.» (Ps. 189.2) Han resonerade 
med Emma Irene om livets mening, om ockulta ting, om böcker. Det 
stilla umgänget med böcker fyllde honom »med nästan medeltida 
andakt», han citerade dikter och sentenser. Emma Irene lärde honom 
som han sade att alltid se företeelserna — också vardagsbekymren —
under evighetens synvinkel, »sub specie aeternitatis». Sanningssö-
kerska kallade han henne. 

Då Takolander utnämndes till lektor i svenska och historia vid 
Ekenäs seminarium, skrev han till Emma Irene. »Min båt är liten, 
Gud hjälpe mig.» Så kusligt kändes det för honom att bli hennes 
efterträdare, hon »vars nivå jag aldrig, aldrig skall nå». 

Snart blev Takolander en av de Ekenäs-vänner som oftast tittade 
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in i den Malinska gården, där Emma Irene bodde och där »Mimers 
brunn» fanns. Då Takolander år 1914 gifte sig med Tea Rosenius, en 
f.d. elev till Emma Irene, »ett solsken» som Emma Irene en gång 
hade kallat henne, blev det Takolanderska hemmet det ställe dit 
Emma Irene ibland dagligen vandrade, där var hon middagsgäst, där 
läste »fru Tea» en gång i veckan högt för henne när Emma Irene 
inte längre kunde dechiffrera skrift, där fortsatte man de samtals-
ämnen som den unga Alfons Takolander en gång hade påbörjat i 
sina brev, där intervjuade Takolander henne när han arbetade på sin 
Emma Irene-biografi. Emma Irene hörde till det Takolanderska hem-
met. Om julaftonen 1929 berättade Emma Irene i ett brev: 

Julaftonen var på torget en stor vacker gran upplyst med kulörta 
lampor. Kl. 1/2  6 spelade hornorkestern, flera psalmer och hymner, 
därefter var det julbön i kyrkan. Vår direktor, och fru och svärmor 
var med, även jag, så reste vi alla i bil till direktorns. Först te, sedan 
julklappar, kvällsvard. Åtföljd av fru Tea kom jag hem kl. 12 i storm 
och halka. Nyårsaftonen var jag också hos direktorns, trevligt på alla 

Tea och hennes syster Elsa följde mig, skön och poetisk prome-
nad, marken var vit och stjärnorna tindrade, först kl. 4 lade jag 
mig — — 

Emma Irene hade också vänner utanför kollegiet, de blev med åren 
allt flere. Alla onsdagar gick hon till Emma Lindgren, som hon hade 
lärt känna i den svensk-finska kolonin i Petersburg åren 1886-1887. 
Emma Lindgren ägde en tygaffär vid Kungsgatan och hade egen 
gård, »Unter den Linden». Där bodde hon med sin trotjänarinna och 
sin fosterdotter, Aili Koponen. I över 30 år var Emma Irene mid-
dagsgäst i Emma Lindgrens hus. Så långt tillbaka i tiden som Aili 
Koponen kan minnas, kommer hon ihåg huru de alla efter mid-
dagen tog sig en liten vilostund, tant Emma Irene i soffan, tant Emma 
i en länstol, hon själv i gungstolen. Sedan läste de tillsammans och 
diskuterade och pratade. En gång under en vilostund då tant Emma 
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Irene vaknade sade hon: »Jag sitter just och tänker, att nog är då 
de männen bra rena och skära.» Hon hade väl i drömmen sett Peter-
sen eller Rydberg. Tant Emma Lindgren som upplevat männen i var-
dagslivet, blev blossande röd, så ond var hon: Vad säger du! 

Ockulta ting var något som båda intresserade sig för, tant Emma 
såg vad som var förborgat för andra, hon visste på förhand vad som 
skulle ske, liksom den tredje goda vännen i förbundet, Hilma Haka-
lax, hon förutsåg t.ex. Runar Schildts död. 

Ett gammalt brevkort från Norge år 1910 talar om huru goda 
vänner Emma Lindgren och Emma Irene var. Emma Irene skrev: 
»Ville säga Dig att jag minns Dig, saknar Dig och att Du är mig så 
kär. Detta visste Du väl förut men jag säger det nu ändå.» 

Är 1931 fick Emma Lindgren en svår hjärnblödning, hon låg sjuk 
en vecka, varje dag besökte Emma Irene henne, i dödsstunden satt 

hon vid hennes sida. 
Med åren utvidgades vänkretsen, Emma Irene kom allt mer i mitt-

punkten, hon blev både i seminariet och i staden »Emma Irene», som 
alla kände och som alla bemötte med aktning, värme och beskyddande 

kärlek. 
Emma Irene behöll också kontakten med kulturkretsarna i Helsing-

fors, sina lärare och studiekamrater. Det gick allt lättare och snab-
bare att komma från Ekenäs till Helsingfors. Där fick hon träffa tante 
Axianne, familjerna Ernst Bonsdorff, Gustaf Lönnbeck och Ale Haa- 

panen. 
Maila Talvio ger i sin memoarbok »Rukkaset ja kukkaset» (Ris 

och ros) en förtjusande skildring av Emma Irene på besök hos pros-
tinnan Isabella Bonsdorff invid Kajsaniemi. Prostinnan var mor till 

Ernst Bonsdorff. Hon bodde i årtionden i ett stort gammalt trähus 

Mikaelsgatan 22 och hyrde ut de bästa lägenheterna åt »fint folk» 
och hade själv många inackordenter, bland dem Maila Talvio —
Maria Winter — som år 1884 tolv år gammal inskrevs i Helsingfors 
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finska flickskola. Maila Talvio minns huru prostinnan för det mesta 
stökade i köket, men då och då steg upp för de branta trapporna till 
vardagsrummet för att välkomna sina gäster; för hennes gästvänlig-
het fanns inga gränser. Till heldagsgästerna hörde Emma Irene. Man 
stod i fönstren och väntade på henne, så att man genast kunde skynda 
ner på gården, omfamna henne och ledsaga henne in, fråga huru hon 
mådde och få höra nyheter. 

Emma Irene var till sitt väsen som en vindfläkt om sommaren, mild, 
ljus och stilla. Då bullret i »Mommos» hus i allmänhet tystnade först 
vid sängdags, tystnade det nu för hela dagen så länge den lärda da-
men var gäst. Men tystnaden betydde inte att man upphörde med li-
vets alla bestyr, man erhöll endast andra uppgifter. Emma Irenes när-
varo framkallade den höga klarhet, i vilken minnena blommar och 
nya arbetsplaner föds. Alla pensionatets kvinnliga studenter fick i tur 
och ordning komma och hälsa på banbryterskan för kvinnobildningen 
i Finland, magister Åström. De neg djupt för henne och undrade kan-
hända över att hon var så anspråkslös och flärdlös. Håret var kort-
klippt och struket rakt bakåt, men detta hindrade inte den berömda lär-
da kvinnan att verka »sant kvinnlig». Huru högtidligt vacker var 
inte blicken ur Emma Irenes stora stålgrå ögon. Den uttryckte en 
människas djupa längtan efter sanning och hennes strävan till Gud. 

Hos sina forna seminariekamrater från Jyväskylä tog Emma Irene 
ofta in, hos Ida Hannikainen vid Kronbergsgatan på Skatudden och 
hos Hanna Lucander vid Myntgatan. Båda verkade hela sitt liv som 
folkskollärarinnor, Ida Hannikainen under 51 år. Hanna Lucander, 
Emma Irenes klasskamrat och sidokamrat, hade en gång sett på hen-
ne som en avfälling från folkskoleiden, men banden mellan dem ha-
de aldrig brustit. Båda besjälades av samma anda, den idealistiska 
humanismen, som hade präglat den första generationen folkskollä-
rarinnor, kärlek till allt levande och tro på godhetens makt i värl-
den. Hanna Lucander dog ett år tidigare än Emma Irene, hon dog 
med ett vackert småleende. Hon låg svårt sjuk i lunginflammation, 
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vaknade ibland och tackade Gud som hade ställt det så bra för hen-
ne, »fastän jag bara är en gammal murken stubbe», och slumrade 
sedan in igen. I drömmen försökte hon skriva en ny lärobok i natur-
kunnighet som inte lärde barnen om tigern och tigerns grymma rov-
djurständer, utan började med barnet självt, började med det allra 
innersta och viktigaste, barnets hjärta. 

Ida Hannikainen dog ett halvt år senare, de sista dagarna talade 
hon endast om Emma Irene och längtade efter henne. Med blommor-
na som Emma Irene sände till hennes jordfästning, följde en häls-
ning: »Älskade Ida, du trofasta, mångåriga vän och kamrat, nu vållar 
du mig första gången sorg.» 

Emma Irene ansåg att sjukdomen hade ödelagt hennes liv. Men 
då den tvang henne att avbryta arbetet och resa utomlands, skänkte 
den henne samtidigt det som för henne var värdefullast i livet; den 
förde henne in i andligt rika kulturkretsar och lärde henne känna 
framstående personligheter. 

Vår värld är en underbar värld, rik på en mångfald av härliga och 
märkvärdiga företeelser. Gud Fader har i sanning givit en skön barn-
kammare åt sina så ofta vanartiga barn. Men det allra underbaraste 
och gåtfullaste och på samma gång intressantaste är dock människan 
själv. Det högsta är personligheten och de personliga förhållandena. 
»Människan är för människan ett heligt ting», har en hednisk filosof 
sagt. 

Efter sina resor vände Emma Irene åter till Ekenäs. »Madam» el-
ler Elin mötte vid stationen och lastade kappsäcken på en liten kälke 
eller kärra och så hade allt igen sin gilla gång. 

Men som Emma Irene en gång skrev till Ida Hannikainen: »Ri- 
kare kom jag hem än jag reste, väl icke rikare på mynt, men på 
skatter av oförgängligt värde.» 

När Emma Irene år 1886 kom till Ekenäs, kunde man från åsen 

233 



EMMA IRENE ÅSTRÖM 

se nitton torvtak, så liten och fattig var staden på den tiden. Gula, 
blåa, gröna, grå hus i nyckfulla rader med höga plank, höstmörka 
gator och gränder där man i regn och vårflödestider vadade i vatten 
upp till fotknölarna. Men förvisningsorten Ekenäs blev hennes hem. 
Hon trivdes i den tysta staden. Ända till sin död stannade hon där. 
På försommaren svepte äppel- och körsbärsträd och syren de små 
gårdarna in i vitt, skärt och gredelint. På Ramsholmen och i Hagen 
blommade vitsipporna och liljekonvaljerna lika tätt som på de åländs-
ka lövängarna. Hästkastanjernas vita blomklasar stod kappraka som 
ljus. Pojoviken blåste in sälta och friska vindar över staden, barr-
skogen på åsen doftade kåda. »Luft, luft, luft, frisk, god, ren», det 
blev för Emma Irene med åren det bästa botemedlet som hon visste. 
Om sommaren såg man hennes lilla gestalt skymta mellan träden i 
skogen uppe på åsen, där vandrade hon fram och tillbaka eller satt 
på en sten och läste. 

Trettio år bodde hon i rektor Malins gård vid Perspektivet (nuv. 
Raseborgsvägen) som från staden leder till seminariet. Ett vitmålat 
gammaldags trähus med en skvallerspegel fastsatt vid ett av fönst-
ren. På gammalt sätt stod uthusen samlade i en lång rad vid den öst-
ra tomtgränsen, i den västra delen var trädgården, gamla hängbjör-
kar och lindar, äppelträd och bärbuskar. Emma Irene hade två soliga 
rum mot gården, men köket, matsalen och bokrummet låg mot norr. 
Där rådde om somrarna alltid halvskymning, ljuset trängde inte ge-
nom den täta grönskan. Perspektivets gamla lönnar och lindar kas-
tade djupa skuggor, en häck växte tätt intill husväggen. Det var en 
atmosfär av stillhet och ro i den gården och i de rummen. 

År 1893 skrev Emma Irene hem till mor Justina: 

Just nu tänker jag, att det vore bra roligt, om du kunde komma o. 
helna på mig o. se, huru jag har det. Bokbindaren håller just på att 
binda in böcker åt mig. Många har han redan bundit, flere håller han 
på med. Du må tro, att det blir vackert, o. dessa mina kära dyra 
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vänner ville jag så innerligen gärna presentera för mor, jag tycker så 
busligt mycket om dem. Måtte nu blott ingen olycka hända dem, utan 
jag få behålla dem till lifvets slut. 

Denna sin önskan fick hon uppfylld, trots en hotande eldsvåda, 
och efter hennes död korn nästan hela boksamlingen till min syster 
Grete Huldens hem, där den fortbestod som en enhet. I vår har den 
i överensstämmelse med Emma Irenes vilja överlåtits till Åbo Aka-
demis bibliotek. Enligt ett kartotek som min far uppgjorde år 1928 
uppgick den till 1192 verk eller 1487 volymer, men redan vid se-
kelskiftet hade den ungefär samma omfattning. På den tiden var 
det för en privatperson ett stort bibliotek; till jämförelse ville jag 
nämna att förteckningen över professor Petersens böcker vid auktio-
nen 1884 efter hans död upptog 886 verk. 

Då universitetets dörrar slöt sig för Emma Irene, blev böckerna för 
henne den enda framkomliga vägen i hennes strävan efter andlig och 
själslig fullkomning. I sitt lilla bokrum där fem höga bokhyllor 
sträckte sig från golv till tak, fortsatte hon att i ensamheten studera 
och kämpa sig fram. 

Vad läste hon? 
Störst är den filosofisk-etiska och teologisk-religiösa avdelningen, 

281 volymer. Från Sokrates, Platon, Spinoza trängde hon allt djupare 
in i filosofins värld, till visheten hos Leibnitz, Kant, Hegel, Schopen-
hauer, Spencer, Höffding, Nietzsche. Hennes religiösa tvivel och oro 
röjer sig i hennes val av så olikartade författare som Thomas a Kem-
pis, Luther, Swedenborg, Bunyan, och boktitlarna på de många teo-
logiska skrifterna visar huru hennes tankar ständigt sysslade med dö-
dens gåta och huru hon grubblade över livet efter detta. 

I litteraturen sökte hon svar på sina frågor, inte i dagslitteraturen, 
utan i världslitteraturens mästerverk. Hon fann besläktade andar i 
långt avlägsna länder och i många olika århundraden. Den latinsk-
hellenistiska litteraturen är rikt representerad. 216 volymer står på 
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bokhyllan, många på latin, några på grekiska, en del i tysk, svensk 
eller finsk översättning, med kommentarer och anmärkningar. nå-
den finns på svenska, Odyssen i flere svenska upplagor. Hon var väl 
förtrogen med den romerska guldåldern, med dess främsta skalder, 
Lucretius, Vergilius, Horatius, Ovidius, med dess mest kända prosa-
författare, Cicero, Caecar, Cornelius Nepos, Sallustius, Livius. Cicero 
fängslade henne mest. Tjugufyra volymer av honom på latin och 
elva på tyska och svenska fyllde ett par hyllor. I kejsartidens litte-
ratur — från Phaedrus' fabler till och med Augustinus' bekännelser 
— hörde Seneca, Tacitus och Marcus Aurelius till hennes älsklings-
författare. Många av de latinska böckerna har professor Petersen ägt. 
Hon köpte dem vid auktionen efter hans död. I pärmen står hans 
namn i vacker kalligrafisk piktur. 

Huru rikt och mångsidigt Emma Irenes litterära vetande var, huru 
stor hennes receptivitet får man en god föreställning om man då man 
genomletar hyllorna med skönlitteratur. Där träffar man på Dante, 
Petrarca, Calderon, Shakespeare, Milton, Scott, Byron, Dickens, 
Goethe, Schiller, Hugo, Daudet, Maeterlinck, Meresjkovski, Tolstoj, 
Dostojevski. Svenska författare i Sverige och Finland finns ända från 
Gustavianska tiden fram till 90-talet. Rydbergs och Topelius' verk 
är fullständiga. Men Strindberg och sekelskiftets diktare saknas, och 
påfallande liten är den finska, danska och norska litteraturen. 

146 historiska romaner, verk och levnadsteckningar talar om hen-
nes kärlek till historien och en hel mängd lexika, språkläror, stilläror 
vittnar om hennes filologiska intresse. 

I biblioteket påträffar man unika exemplar, t.ex. ett subskriberat 
exemplar av Runebergs dikter från år 1833. Här finns gåvor av Em- 
rna Irenes forna lärare, Uno Cygnaeus och Charlotte Lydecken, verk 
av författare som var hennes personliga vänner med deras dedikatio-
ner: Viktor Rydbergs Fädernas gudasaga, »Till vår kära Emma Irene 
från hennes tillgifna vänner förf. och hans hustru», latinsk satslära 
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och latinsk språklära av hennes första latinska lärare, doktor Johan 
Gabr. Geitlin, »Till studenten Emma Åström», Alexandra Gripen-
bergs Qvinnofrågan, »Emma Irene den lärda, ödmjukeligen af en 
olärd blåstrumpa, minne af julkampagnen 1890». Valfrid Vasenius 
har skänkt Emma Irene de flesta av sina böcker »med gammal vän-
skap». 

Det är ett mycket personligt bibliotek som tydligt återspeglar 
Emma Irenes egenart. Hon älskade sina böcker lidelsefullt, de hade 
varit hennes glädje, tröst och hjälp, som hon skrev i sitt testamente, 
där hon till kommande läsare riktar en sista enträgen vädjan: »Må 
hvarje bok vårdas med vänliga och varsamma händer.» 

På hedersplatsen bland böckerna stod Ville Wallgrens byst av pro-
fessor Petersen, här stod också hans statyett av Uno Cygnaeus och en 
miniatyr av Per Hasselbergs byst av Viktor Rydberg. Framför bok-
hyllorna fanns två barnstolar i allmogestil och en stor, svart leksaks-
häst av trä, Svartan, som drängen Matti hade gjort åt henne då hon 
var barn. 

Vid ett fönster hade Emma Irene ställt sin gungstol med Cygnaeus' 
röd- och vitrandiga gungstolsmatta, en gåva av tante Axianne efter 
mannens död. Här tyckte Emma Irene om att sitta, ibland med en 
bok, ibland bara för att vila. Till bror Emil skrev hon en gång: »Of-
tast sitter eller ligger jag på golvet framför brasan som en liten 
hund; jag är så placerad, att elden värmer hufvudsakligast fötterna.» 
Hon drömde, funderade och tänkte. 

I hennes arbets- och sovrum fanns ett piano, på det spelade hon 
ibland, trevande och ovant, och sjöng med tunn röst. Skrivbordet stod 
vid fönstret så att ljuset kom från vänster och hon kunde se ut i 
trädgården och in i rummet mitt emot, där bror Emil låg sjuk i 
många år. På bordet fanns Cygnaeus' pärlbroderade skrivbordsmatta 
med hans bläckhorn, också de var minnesgåvor av tante Axianne. Vid 
skrivbordet på väggen var den lilla lagerkrans fäst som kvinnorna 
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i Vasa hade gett Emma Irene vid Hesperiafesten 1882. Många små 
tavlor med tänkespråk hängde på väggarna och flere tavlor med 
hästmotiv. 

I matsalen fanns från det gamla hemmet kejsartavlan, på den 
förnämsta platsen ovanför soffan, en plats som den behöll också 
under det passiva motståndets dagar och under revolutionen. Fyra 
hongkong-rottingstolar i svart och gult. Mitt på golvet ett runt bord 
med fyra wienerstolar och det stora 1700-tals barockskåpet för pors-
lin från farfaderns hem i Töfsala. 

I köket bodde »Madam», Emma Irenes hushållerska Adolfina 
Lindbäck. Madam hade med sin tioåriga flicka flyttat in till Ekenäs 
från Åbo, gift sig med brandvakten Henrik Johan Lindbäck, men 
redan efter två år blivit änka. Från 1890 »kamperade» Emma Irene 
och hon tillsammans ända till år 1923, då Madam dog, hon var då 
84 år gammal. Ju äldre hon blev, desto långsammare och skralare 
gick arbetet. Efter henne kom Elin. 

Genom glasverandan trädde man in i tamburen, här fanns mor 
Justinas brudkista med järnbeslag; ursprungligen hade den varit må-
lad i granna färger, men bror Julius hade dragit över den med grön 
färg. I den låg insvept i en skyddsduk ett rött sidentäcke som togs 
fram vid åskväder emedan siden skyddar mot blixtar. 

Varje ting var präglat av Emma Irene och det var en upplevelse 
att se henne röra sig i sitt hem. Det var som om »fläkten från en 
bättre värld» slog emot en då man trädde in, sade redaktör Gadolin 
efter en intervju med henne. Hon gick stilla och talade stilla, ibland 
smekte hon ömt och tacksamt böckerna och tingen. Var hon bort-
rest såg någon av vännerna till att hennes böcker och blommor varje 
dag fick frisk luft. Men böcker och möbler skulle täckas och dukar 
vändas aviga för att ingenting skulle ta skada. Då hon hösten 1897 
låg sjuk i Stockholm skrev en vän att hon tittat till hennes hem: 
»Der var ju allt, som det skulle vara, afvigvändt och öfvertäckt. . 
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Böckerna höllo så vackert om sig sina många rockar o. täcken, att 
ingen solstråle o. intet nyfiket öga får skåda deras dolda skatter.» 

År 1919 sålde rektorskan Malin sin gård och Emma Irene måste 
flytta. Hennes nya bostad låg på en ogästvänlig plats vid Grönalunds-
gatan. Endast namnet var vackert. Från fönstren såg man ut över en 
obebyggd, trädlös tomt mot stationen. Hemmet var litet, två rum, 
sal och bokrummet som samtidigt var matsal och sängkammare. I 
köket bodde Elin, också hon började nu bli gammal, hon var svag 
och sjuklig. En trappa upp fanns ett vindsrum, men där kunde man 
bo endast om sommaren. Lägenheten var dragig och kall, kakelug-
narna tålde inte starkare eldning, de nordliga vindarna gick tvärs ge-
nom huset. I ett brev till Karin Saxelin från vintern 1929 låter det så 
här: 

Elin är sekreterare. Vi sitta i köket och skriva, här är rysligt kallt, vi 
frysa båda två. Ute rasar en formlig orkan. Det är ej riktigt hem-
trevligt att frysa så inne — — Ack, om jag i detta ögonblick kunde 
flyga till Eder. Vi skulle sitta framför brasan och tala om gammalt och. 
nytt. Dock vad jag ej kan göra i verkligheten, gör jag i tankarna. Så-
dana tankeutflykter är härliga och i andevärlden ges inga avstånd. 

Emma Irenes syn blev på ålderdomen allt svagare. » Jag kan inte 
läsa mina böcker, inte ens deras namn på ryggarna. Jag lider Tanta-
luskval.» Redan som barn var Emma Irene närsynt, syster Laura för-
vånade sig alltid över att den kloka Emma Irene i kyrkan inte kunde 
läsa psalmversernas nummer som stod på tavlan. År 1914 klagade 
hon första gången över en svår ögonkatarr, den blev kronisk, hon 
gömde sig därför gärna bakom stora mörkblå glasögon. Småningom 
blev det allt svårare för henne att skriva, hon skrev med blyerts, det 
gick lättare, hon försökte också med vit färgpenna på svart papper, 
men det blev bara »kråkfötter» och »kruxar». Det plågade henne 
gränslöst. Till Ale Haapanen skrev hon (21/12 -26): 
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Det bjuder emot att skrifva, det är som att profanera och förstöra 
det vackra, rena papperet . . . Andra händer och ögon stå ej alltid till 
disposition. Så t.ex. har jag i dag också förgäfves sökt någon skrifva-
re . . . Och måste ändå slutligen hjälpa mig själf. När det stackars, 
ynkliga papperet sedan når fram, kan ej andra få reda på texten, det 
är min andra plåga. Följden blir att jag låter bli att skrifva, det är min 
tredje plåga . . . Måste försöka att finna någon utväg ur detta elände 
så snart jag får tid att komma till besinning. 

Hon hittade inte på någon utväg. Från och med 1928 är alla hen-
nes brev skrivna av en annan hand. Elin var för det mesta hennes sek-
reterare, men också hon hade svag syn, ögonlocken hängde alltid 
tunga och svullna över de inflammerade ögonen. 

»Om än gatan är grå, är dock himlen alltid hög och blå», var 
en av Emma Irenes sentenser. Trots allt älskade hon livet, hon var 
inte andligen trött, hon verkade inte ens i sin höga ålderdom färdig 
och avslutad. 

Till Ale Haapanen skrev hon en gång skämtsamt: 

Men Du får ej tala om gammal, ty jag hoppas, beder, önskar, tror, 
att jag ej behöfver bli gammal, ty därtill fordras, att man fyllt nittio 
nio (99) år. Så länge vill jag ej bli här, i trots af att jag högeligen 
beundrar och älskar denna sköna jord. Den, som före nittio nio år 
talar om gammal, måste och bör blygas. Detta har jag läst tryckt i en 
bok. Och då är det ju sant. 

Hon gick som en ung flicka, med lätta och trippande steg, hen-
nes minne var som förr. Då hon fyllde 70 år uppvaktade seminarie-
kamraterna, direktor Poppius talade till henne på latin, hon svarade 
oförberett, också på latin. Hon var över 80 år då hon följde med J. 
0. Tallqvist till professor Yrjö Hirns föreläsningar vid universitetet 
i Helsingfors och hon åhörde intresserat föredragen i teologiska fa-
kulteten vid Åbo Akademi. 
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Jubelmagistern Emma Irene Åström på väg till kyrkan. T.h. jubelmagis-
tern, verkliga statsrådet August Ramsay. Foto 1932 
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Det blev ingen stilla och tillbakadragen ålderdom i minnenas värld 
för Emma Irene. Hon levde intensivt med. Den stora vänkretsen, den 
ständigt växande korrespondensen, resorna i eget land, till Sverige 
och Norge, och »under och mirakel» år 1921 ännu en gång till Tysk-
land, en gåvoresa av en vän, föredragen som man bad henne hålla, 
levnadsminnena som hon berättade för Alfons Takolander då han 
skrev »Lagerns första kvinna», och de egna memoarerna som hon dik-
terade då hon var 85 år gammal — allt detta fyllde hennes liv och 
översteg ofta hennes krafter. 

»Här snurrar jag som ett svängande hjul, aldrig blir det någon 
ro», skrev hon till Ale Haapanen. 

Som emeritus fick Emma Irene ofta erfara huru högt man upp-
skattade henne. Redan år 1914 hade forna elever bett om att få låta 
måla hennes porträtt. Hugo Simberg hade åtagit sig uppdraget, men 
den gången vägrade Emma Irene att sitta modell. Senare lät hon 
dock övertala sig. Väinö Blomstedt utförde arbetet och porträttet av-
täcktes vid Ekenäs seminariums 50-årsfest. År 1927 kallade Akade-
miskt bildade kvinnors förbund henne till sin första hedersledamot. 
Då hon fyllde år uppvaktades hon, hennes hem blev en blomster-
gård. »Mycken glädje, mycken kärlek och mycket gott strömmar över 
mig i rikt mått.» Men det vackraste i allt sade en f.d. elev är, att 
Emma Irene tager emot den anspråkslösaste lilla blomma lika fint 
och känsligt som den utsöktaste, raraste ros. 

Emma Irene promoverades till filosofie doktor honoris causa år 
1927 och till jubelmagister år 1932. Till promotionen den 31 maj 
1927 hade Helsingfors' sju kvinnoföreningar bett att få anskaffa de 
yttre tecknen för den nya värdigheten: hatt och värja. Landets hela 
kulturelit var samlad, de kvinnliga magistrarna var nu i majoritet 
(55 % av promovendi), ultimus var kvinna. Som vid promotionen år 
1882 reste sig hela publiken då Emma Irene vid parnassen tog emot 
insignierna. Hon neg. Hon stod där i svart dräkt med vit insats, värjan 
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i gehänget, doktorshatten på det gråa håret. Publiken applåderade 
den första kvinnliga hedersdoktorn. Utanför universitetet på Senats-
torget hade mycket folk samlats, alla bugade och vinkade. Det blev 
en fullkomlig hyllningsfärd genom gatorna. 

Kort före promotionen år 1932 skrev Ida Hannikainen till Emma 
Irene: »— — — få se, få se, om min jubelmagister kommer — det 
skulle vara en besvikelse för hela Finland, om du inte kom, alla 
vänta så innerligt därpå.» Men Emma Irene som hade skadat sin fot 
svarade. »Till promotionen kan jag icke komma.» Hon ville inte 
halta och stappla till parnassen. Hon förstod att hon skulle gå miste 
om mycket vackert, men »jag är ej beredd till en sådan högtidlighet 
arken till kläder, kropp, själ eller ande». 

Ändå var hon sedan glad och tacksam över att andra fick sin vilja 
fram. » Jag började tänka, att de kanske representerade en högre vis-
het.» »Denna promotion med vad därtill hör är en gåva från ovan.» 
Till bror Julius skrev hon: »Överallt möttes jag under dessa dagar 
av så mycken vänlighet, godhet och hjärtlighet att jag redan trodde 
mig vara i himlen.» 

Hon var 85 år gammal, men hon var med om nästan hela det 
vidlyftiga programmet. Vid kransbindningen på Alphyddan hjälpte 
många goda vänner att foga samman lagerbladen i hennes jubel-
magisterkrans; hon hade ingen egen kransbindare. President Svin-
hufvud hörde liksom hon till promotionsveteranerna. Vid promotio-
nen steg allmänheten upp då han mottog jubelmagisterkransen, när 
hon fick sin reste sig alla igen. Hon gick med i processionen till guds-
tjänsten i Nikolaikyrkan (Storkyrkan), hon deltog i den praktfulla 
galamiddagen på Brunnshuset. Följande dag var hon på slottet dit 
presidenten hade inbjudit alla promovendi och kransbinderskor på 
te, och på promotionsbalen i Gamla studenthuset dansade hon med 
i polonäsen och bars i guldstol runt salen av de kvinnliga magistrarna. 

Jämsides med denna kärlek till livet fanns hos Emma Irene en 
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stor rädsla för döden. Så långt hon kunde minnas tillbaka hade den 
fyllt henne med förskräckelse, hon hade fasat för att se den trycka 
sin stämpel på kära drag, hon hade fasat för själva ordet. Hon fruk-
tade också skendöden. Då Stina-mor låg dödssjuk skrev Emma Irene 
från Leipzig ett brev fyllt av ångest till sin vän Maja: 

. . . en bön . . . se till, att hon icke blir lefvande begrafven. Man får 
ej taga henne ur sängen o. lägga henne på bräde i kallt rum. Det 
skall vakas öfver henne, ljus skall brinna de första nätterna. Begrafning 
får ej ega rum, förrän säkra dödstecken är för handen . . . Det är 
min bestämda vilja att så skall förfaras, som jag sagt. Man bör ej 
tro, att lif vet flytt med sista andetaget. Själen dröjer ännu länge i när-
heten av sin boning. 

Emma Irene grubblade ständigt över döden, nästan outhärdlig blev 
tiden i Petersburg för henne och senare i Leipzig, då hon själv och 
alla hennes vänner var övertygade om att hon skulle dö. 

Hilda Lövgren i Sverige skrev till henne: »Du förefaller mig som 
ett litet barn, hvilket, klent och matt, stretar emot när en älskande 
moder vill lägga det till hvila, för att det sedan gladare må uppstå 
till nya lekar och löjen.» 

Hvarför har du en sådan oöfvervinnelig fruktan för hvad vi kalla 
död? Tror du ej på ett lif efter detta? Mins du ej dessa Jesu ord? »Utan 
att hvetekornet varder dött och nedlagt i jorden, kan det ej bära frukt; 
men varder det dött, skall det bära frukt.» Du som har så många kära, 
som gått före dig, kan du ej finna glädje i att komma snart efter ? . . . Jag 
hoppas och tror att Han till sist äfven skall kunna böja din motsträfviga 
vilja. 

Många år hade Emma Irene sökt en fast religiös grund att stå på. 
När hon som ung student bad att få åhöra professor Thiodolf Reins 
föreläsningar varnade han henne. Det var en risk förenad med stu-
diet av filosofi för varje människa. Det kunde hända att man kom i 
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kollision med sin barndoms tro och kastade överbord mycket, som 
man dittills hade hållit för sant. Kanske återvände man senare till 
utgångspunkten. Men man kom då i alla fall tillbaka på ett annat 
sätt. 

Tidvis närmade hon sig sin barndomstro. Frans Wilhelm Rothsten 
var en av de lärare i Bööks lyceum som Emma Irene tenterade för då 
hon avlade studentexamen. Han var varmt religiös. Ända till sin 
död förblev han hennes vän och rådgivare. En gång under Emma Ire-
nes svåra sjukdomstid år 1891, då han på länge inte hade hört av 
henne skrev han: »Om man för sig själv går den väg, som man öns-
kade att också alla andra skulle vandra, och plötsligt, oväntat, hör en 
känd röst, som man aldrig mer trott sig få höra, och rösten förråder 
att man strävar mot samma mål, då förstår Ni min glädje över Ert 
brev. Ni har alltså funnit livets källa.» 

Ungefär från samma tid finns det ett brev till en av hennes brö-
der, där hon anför bönen »Herre, hjälp mig». Hon förklarade den så: 

Det är en kedja med endast tre länkar i denna kananeiska kvinnas 
bön, men ändå når den kedjan oändligt långt. Den består, såsom sagt, af 
endast tre länkar. En af dem når fram till Guds tron. Det är ordet 
»Herre». Den andra sträcker sig ned hit. Det är ordet »mig». Så är det 
en stor länk mellan dessa två — ordet »hjälp». Äfven ett helt litet barn 
kan uttala denna korta bön: Herre, hjälp mig! — Och är du i nöd, så 
kom ihåg, att ju större din nöd är, dess viktigare är denna mellanlänk. 
Den förbinder dig, du hjälpbehöfvande, eländiga med den store Guden 
där of van, som har all makt i sina händer. 

Först på ålderdomen kom Emma Irene till barndomens fasta tro. 
Då finns i hennes brev citat ur bibeln, såsom: »Gud är vår till-
flykt och starkhet, en hjälp i nödens tider, välbeprövad». (Psalt. 46) 
Småningom och mycket tveksamt började Emma Irene tänka annor-
lunda också om döden. Till bror Emil skrev hon: »Hvad vi kalla 
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Jubelmagistrarna år 1932 på Alphyddans trappa. Första raden t.v. K. A. 
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Söderholm, A. Haapanen. Hbl. 



Emma Irene Åström 85 år. Foto 1932 



Veta mycket, förbli ödmjuk 
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lif, är kanske i viss mening död, o. hvad vi kalla död, är i själfva 
värket lif, eller födelse till ett nytt lif. Döden är ej död, när den ej 
dödar annat hos oss än det, som hindrade oss från ett fullkomligt 
lif ...» 

Med min syster Grete Hulden talade Emma Irene den sista vintern 
då hon levde en gång om döden: » Jag har fruktat döden så mycket, 
men nu börjar jag ofta längta att komma på andra sidan och jag tror 
att det skall bli som att vakna till en ny dag.» 

Men hon var inte en människa som stannade. Hon accepterade 
döden som en övergång, ett mörker som hon modigt måste gå ige-
nom för att något ännu större skulle bjudas henne än det som livet 
hade gett. Hennes vän Ale Haapanen uttryckte det så: »Syrener, jas-
miner, rosor. Allt detta tager nog ett brått slut, men sedan ha vi att 
vänta det intet öga sett, intet öra hört.» 

Då döden nalkades utkämpade hon ännu en mycket hård kamp. 
Den sjukdom som hade börjat under hennes studietid bröt våren 1934 
ut med full kraft. Lymfkörtlarna svällde upp till hårda knölar på 
huvud och hals. »Mitt lidande ... håller i mig som galärslavens åra 
håller i sitt byte», skrev hon till Ale Haapanen. »Bed, bed innerligt 
för Din stackars vän ... En rättfärdig mans bön förmår mycket ...» 

Vid hennes sjukbädd på Sjukstugan i Ekenäs satt min far och mor 
varje dag från tidigt på morgonen tills det blev sen kväll. Hon led 
fruktansvärt, fysiskt och psykiskt. Först kämpade hon emot döden, 
hon ropade i ångest: »Gud hjälp mig, jag vill inte dö.» Men de sista 
veckorna sade hon ofta: » Jag är så trött, att jag inte orkar leva.» 
Och allt oftare bad hon: » Jesus, tag mig.» 

Den 3 juli, 1934, natten mot onsdagen dog Emma Irene. Jord-
fästningen ägde rum måndagen den 9 juli. Begravningen vittnade 
om huru mycket hon hade betytt för seminariet, för eleverna och de 
många vännerna. »Akademiskt bildade kvinnor», promotionskamra-
terna från år 1882 och jubelmagistrarna från år 1932, de forna 
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seminarieeleverna, seminariet och seminaristerna i Ekenäs hyllade 
henne. 

»Genom hela sitt väsen besannade hon satsen, att människans 
ande kan nå oändligt över materien», yttrade direktor Cederlöf. 
Hennes enda kvarlevande lärare Ernst Bonsdorff sände henne en 
avskedshälsning: » Jag tillönskar hennes ande i det nya livet den 
frid Gud har lovat dem, vilka förlita sig på hans nåd.» Hans ord läs-
tes upp vid graven, liksom det sista brev som Ale Haapanen hade 
skrivit, med mottot: »Per aspera ad astra», (Genom lidande till här-
lighet.) Alfons Takolanders tal blev ett replikskifte, där han sista 
gången förtroligt samtalade med Emma Irene om vänskapen och 
livet efter döden. Kyrkokören sjöng Integer vitae scelerisque, purus, 
där inledningsorden sällsynt väl hörde ihop med henne, »ren i vandel 
och utan skuld». Hennes goda vän pastor V. Forsman jordfäste. Hon 
hade hållit fast vid det hon hade och nu gått att taga sin krona, och 
den åldriga prosten A. Enebäck anförde Augustinus' ord: »Cor 
inquietus est donec requiescat in te.» (Hjärtat är oroligt tills det 
har fått frid i dig.) 

Så var då Emma Irenes liv slut. Det hade varit försakelse, möda 
och arbete, men in i uppoffringens mörker hade gärningens ljus lyst 
allt klarare, tvånget hade blivit lycka och glädje och det var seger 
och storhet nog. Hon hade blivit en välsignelse för många och själv 
funnit frid. Också yttre utmärkelser hade kommit henne till del i 
rikt mått, särskilt under hennes sista år. Hon eftersträvade dem aldrig, 
hon tog emot dem som en oförtjänt gåva. Då hon slutade seminari-
et skrev hon till sin far: 

Jag har under hela min lifstid och isynnerhet under min seminarietid 
fått emottaga så mycket godt och rönt en så otrolig välvilja af alldeles 
främmande menniskor, att jag ovillkorligen med Patriarken måste ut-
brista: »jag är för ringa till all den barmhertighet och all den trohet, som 
du med din tjänare gjort hafver.» 

246 
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De orden kunde också ha varit hennes sista. 
Storheten och godheten i hennes karaktär återspeglade sig med 

åren allt mer i hennes drag, de sista bilderna visar ett ansikte som 
i sitt stränga allvar och i sin lugna fasthet ser ut som ett förnämt 
medaljporträtt. 

Emma Irene vistades de sista åren ofta i J. J. Huldens hem. Under 
långa förtroliga kvällsstunder lärde han känna henne. »Hennes un-
derbara tapperhet och tålamod lät ana en metafysisk skaparkraft, 
för vilken individen blott var ett verktyg», sade han om henne. »Var 
det något personligt hon åstundade, så var det inte främst sanningen, 
huru lidelsefullt hon än sökte den, utan levandet som en botgöring, 
en frälsningskamp med renhet och ro som det efterlängtade slut-

målet.» 
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OTRYCKTA KÄLLOR 

A BREV (i allt 5 920)* 

Brev till Emma Irene (4470 st) 

Brev till Emma Irene, kontinuerlig brevväxling, 2 892 st, bl.a. från 

Basilier, Hj. (1887-1927) 100 st 
Cygnaeus, Axianne (1871-1909) 93 st 
Cygnaeus, U. (1868-88) 113 st 
Haapanen, A. (1873-1934) 176 st. Hos mag. Arvo Haapanen 
Hannikainen, Ida (1885-1934) 100 st 
Kajanus, H. (1899-1913) 103 st 
Löfgren, Betty f. Avellan (1880-1931) 43 st 
Lönnbeck, A. (1894-1934) 75 st 
Lönnbeck, G. (1875-1910) 34 st 
Lönnbeck, Ida (1882-1914) 55 st 
Lövgren, Hilda (1884  1903) 24 st 
Rydberg, Susen (1886-1926) 112 st 
Takolander, A. (1911-21) 48 st 
Thawenius, 0. (1892-1900) 19 st 
Vilen, A. (1878-1934) 138 st 
Föräldrar och syskon, 1 261 st 

Brev till Emma Irene, sporadisk brevväxling, 1 578 st, bl.a. från 

M. Andronikoff, Elli Björksten, E. Bonsdorff, Maria Candolin, f. Jo-
hansson (19 st), Hanna Cederholm, Calla Curman (22 st), J. R. Da- 

* Brev = brev och kort. Lyckönskningstelegram (346 st) och kort, mer eller 
mindre utan text (1 654 st), är dock inte medräknade (i allt 2 000 st). Ådalen 
anger när brevväxlingen pågått. Brev och handlingar är i författarens vård, ifall 
intet annat står angivet. 
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nielson, Evelina af Enehielm, Gusti af Enehielm, f. Tavast, Eva. 
Fryxell (19 st), S. Gadolin, Alexandra Gripenberg (16 st), Elsa Enä-
järvi-Haavio (30 st), K. J. Hagfors (10 st), I. Hannikainen, Naema 
Hellgren-Schönberg (30 st), Hanna Holmberg-Holmström, J. J. Hul-
den, Fr. von Knorring (2 st), Ella Kurten, (38 st), Agnes Langen-
skjöld, Hanna Lucander, Charlotte Lydecken, Kaino Oksanen (22 st), 
A. K. Ottelin (19 st), Klarry Rajander, V. Reims, Th. Rein, V. T. 
Rosenqvist, F. W. Rothsten, W. Rudin, W. Ruin, seminarister (266 
st), seminariekamrater från Jyväskylä (29 st), Ragna Smith, f. Thawe-
nius (25 st), Aug. F. Soldan, Venny Soldan-Brofeldt, Ester Ståhl-
berg, Olga Suominen, f. Kahi (29 st), Alma Thawenius (25 st), Arne 
och Maja Waerland (21 st), V. Vasenius (12 st), Anna Whitlock, 
Emma Alman. 

Brev från Emma Irene (996 st) 

Brev från Emma Irene till följande personer, 296 st 

Candolin, Maria f. Johansson (1879-1927) 16 st. Helsingfors uni- 
versitetsbibliotek 

Cygnaeus, Axianne (1910) 1 st. Hos Solveig Lönnbeck 
Cygnaeus, U. (1886-1887) 6 st. Övriga förstörda 
Gripenberg, Alexandra (1904) 1 st 
Haapanen, A. (1888-1934) 118 st. Hos mag. Arvo Haapanen 
Hannikainen, Ida (1885-1934) 45 st. Uppbevaringsort obekant 
Hirn, Y. (1933) 1 st 
Hulden, J. J. (1932) 4 st. Hos K. I. Huld'en 
Key, Ellen (1899) 1 st. 1 Kungl. bibl. Stockholm 
von Kothen, C. (odat. brev) 2 st 
von Kothen, Valborg (1927 34) 15 st 
Kynberg, Aina (1921 23) 3 st 
Lönnbeck, G. (1907) 2 st. Hos Solveig Lönnbeck 
Paersch, H. (1931) 1 st 
Reims, V. (1932) 1 st 
Relander, A. (1931, 1932) 2 st 
Roslin, Karin (1927-34) 3 st. Ett brev hos Karin Roslin 
Saxelin, Karin (1920, 1931) 2 st. Hos Karin Saxelin 
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Smith, Ragna f. Thawenius (1899-1934) 11 st 
Soldan-Brofeldt, Venny (1906-20) 4 st 
Tallqvist, J. 0. (1917 34) 43 st. Hos I. 0. Tallqvist 
Thawenius, Alma (1898-1930) 11 st 
Thawenius, 0. (1898, 1899) 2 st. Övriga förkomna 

Brev från Emma Irene till föräldrar, syskon, anförvanter 700 st 

Övriga brev (454 st.). 

Till Maria Johansson-Candolin (1874  1914) 12 st. fr. Evelina af Ene- 
hielm. 1 Helsingfors universitetsbibliotek 

Till Grete Hulden (1927) 1 st. fr. Aina Svedberg 
(1934) 1 st fr. hennes föräldrar 

Valborg von Kothen (1934) 1 st fr. Hanna Holmström 
(1930) 2 st fr. J. W. Nylander 

Agnes Langenskjöld (1934) 1 st fr. Elsa Bruun 
» Hedvig Sohlberg (1903) 1 st fr. Klarry Rajander 

prosten Carl och Christina Charlotta Åström (1842) 1 st fr. sonen 
Carl Åström 
lantmätaren Carl Åström (1867) 1 st fr. Uno Cygnaeus 

(1874) 1 st fr. G. Kajanus 
» » » (1865) 1 st fr. A. F. Molin 

(1856 69) 6 st fr. Aug. Stadius 

» » (1840, 1840, 1842) 3 st fr. prosten Carl 
Åström 

(1844) 1 st. fr. brodern Fredric 
sonen Emil Åström (1886-95) 58 st fr. Justina 

» Fredric Åström (1838) 1 st fr. prosten Carl Åström 
Fredric Åström (1844) 2 st fr. brodern Carl 
Justina Åström (1879 1833) 25 st fr. sonen Emil 

(odat. brev) fr. systern 'Wilhelmina Jacobsdotter 
Katja och N. Åström (1928, 1932) 2 st fr. Grete Hulden 
N. Åström (1927) 1 st fr. Ester Ståhlberg 
Margit Åström (1959-1965) 9 st: fr. Thyra Björkroth, Grete Hul- 
den, Sune Orell, Ragna Smi▪ th f. Thawenius, Annie Svedlin. 

Inom släkten (1874  1883) 322 st. 
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Anhållan av Emma Irene Åström år 1873 om rätt till universitetsstudier 
jämte en rekommendation av Uno Cygnaeus 

Anteckningar av prosten Carl Åström i Anders Åströms bibel 
Anteckningar av Emma Irene Åström om F. Petersen i 3 latinska skriv-

häften 
Auktionsprotokoll efter lantmätaren Carl Åström år 1874 
Bevis för Fredric Åström över styrmansexamen vid Navigationsskolan i 

Åbo år 1838 
Bouppteckning efter Anna Åströms död, år 1775. Landsarkivet i Tavas-

tehus 
Bouppteckning efter Anders Åströms död, år 1790. Landsarkivet i Ta- 

vastehus 
Bouppteckning efter Carl Åströms död, år 1875 
Domstolsprotokoll från år 1866 från Kejserliga Senaten. Finlands riks-

arkiv 
Domstolsprotokoll från år 1863 från häradsrätten i Sunds socken. Fin-

lands riksarkiv 
Domstolsprotokoll från år 1862 från kämnersrätten i Åbo. Finlands riks-

arkiv 
Domstolsprotokoll från år 1864 från Ålands domsaga. Finlands riks-

arkiv 
Elevmatrikeln i Jyväskylä seminarium, 1865-1869. jyväskylä univer-

sitetsbibliotek. 

Fullmakt år 1845 för lantm. Carl Åström att av prosten Carl Åström 
arrendera Töfsala pastorat 

Fullmakt år 1845 för kkh i Vehmo J. H. Mollin att förvalta prosten C. 
Åströms inkomster . . . 

Förteckning över inträdessökande och godkända i Jyväskylä seminarium 
år 1865. Jyväskylä universitetsbibliotek. 

Griftetal över prof. S. 0. Lindberg, av A. Osv. Kairamo. År 1932 
Griftetal över prosten Carl Åström. År 1849 
Intyg för Emma Irene Åström av Fr. von Knorring för inträde till 

seminarium. Jyväskylä universitetsbibliotek 
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Intyg för Emma Irene Åström av A. F. Molin för inträde till Jyväskylä 
seminarium. Jyväskylä universitetsbibliotek 

Intyg för Emma Irene Åström av F. H. Paersch år 1886 
Kyrkoböcker för Jomala, Mariehamn, Sund. / resp. kyrkoarkiv 
Kyrkoböcker, domkyrkovisitations- och sockenstämmoprotokoll, husesyn- 

instrument i Nagu, Nyby, Töfsala kyrkoarkiv 
Kyrkoböcker för Tavastehus stad. Landsarkivet i Tavastehus 
Predikningar av prosten Carl Åström, 4 st 
Personalier av prosten Carl Åström, 5 st 
Program för praktiskt prov för lektorstjänst för Emma Irene Åström år 

1886 
Proste-Bref för kkh Carl Åström år 1835 
Resolution på Christina Ch. Åströms anhållan om extra nådår år 1849 
Rådhusprotokoll för Tavastehus stad. Landsarkivet i Tavastehus 
Sjukdomshistoria, sammanställd av Emma Irene Åström 
Tal till Emma Irene Åström vid Hesperia-festen år 1882, Kaarola Avellan 

» — , F. Petersen 
— » — , Th. Rein 

Testamente, avfattat av Emma Irene Åström år 1922 
Tjänsteförteckning för lantm. ausk. Carl Åström år 1865 
Uppsatser, skrivna av seminarister 
Uppsatser, skrivna av Julius Åström 
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II TRYCKTA KÄLLOR 

A BÖCKER 

Aho, Aniti j., V. S. Soldan-Brofeldt. Borgå 1946. 
Aho, fuhani, Aatteiden mies. Borgå 1901. 
Anttila, Aarne, Elias Lönnrot. Helsingfors 1931 35. 
Carpelan, Tor, Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-52. 
Cederlöf, Johannes, Ekenäs stads historia del III. Ekenäs 1964. 
Colliander, 0. 1. Suomen kirkon paimenmuisto, I. II. Helsingfors 1907. 
Dahl, Artur, Sjählö (Album utg. av Nagu ungdomsförening). Åbo 1915. 
Fagerlund, L. W/., Frans Peter von Knorring (Avtryck ur Åland IX). 

Helsingfors 1929. 
Gripenberg, Alexandra, Reformarbetet till förbättringen af kvinnans 

ställning, del III. Helsingfors 1903. 
Haahti, Hilia, Sammatin sisarukset. Helsingfors 1948. 
Haverman, Emil, Viktor Rydbergs brev, del I. Stockholm 1923, del III. 

Stockholm 1926. 
Holstein, Hugo, M. Tullii Ciceronis De finibus bonorum et malorum. 

Leipzig 1873. 
Hastig, Johannes, Katedralskolan i Åbo. Helsingfors 1908. 
Lindeqvist, K. 0., Hämeenlinnan kaupungin historia, del II. Tavaste-

hus 1926. 
Lönnbeck, Gustaf F., Uno Cygnaeus, Helsingfors 1910. 
Lönnbeck, Gustaf F., Uno Cygnaeus, Ett hundraårsminne (Finsk tid-

skrift) 1910. 
von Mickwitz, Gerda, Solglöd och andra skizzer. Helsingfors 1885. 
Mikkola, Rekola, Jyväskylän seminaari 1863 1937, Muistojulkai- 

su. FIelsingfors 1937. 
Nyberg, Paul, Zachris Topelius. Stockholm 1949. 
Ottelin, A. K., Pedagogiska profiler. Helsingfors 1934. 
Palmgren, Alvar, Ålands natur. Åbo 1946. 
Raitio, K., Jyväskylän seminaari 50-vuotinen toiminta. Jyväskylä 1913. 
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Roslin, M., Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Åland. 
Waldemar Rudin, Inträdestal i Svenska Akademien den 20 december 

1896. 
Rössel, J., Kvinnorörelsen i Sverige 1850-1950. Y.S.F:s skriftserie nr 2. 
Svenska reallyceum och lyceum i Åbo . . . Minnesskrift. Åbo 1934. 
Suolahti, Gunnar, Finlands prästerskap på 1600- och 1700-talen. Hel- 

singfors 1927. 
Takolander, Alfons, Emma Irene Åström »Lagerns första kvinna». Hel- 

singfors 1922. 
Tal, hållna vid den första dimissionen af elever från folkskollärare- och 

lärarinneseminariet i Jyväskylä den 14 juni 1867. Helsingfors 1867. 
Tallqvist, Gösta, En bok om Åland. Helsingfors 1910. 
Talvio, Maila, Rukkaset ja kukkaset. Borgå 1947. 
Topelius, Zachris, Stjärnornas kungabarn. Stockholm 1899 och Hel- 

singfors 1954. 
Törnudd, Konstantin, Åbo-Erke-stiftsmatrikel. Åbo 1840. 
Vaajakallio, E. 0., Suomen maanmittarit, 1628-1928. 
Vest, Eliel, Zachris Topelius. Helsingfors 1905. 
Westermarck, Helena, Rosina Heikel. Lovisa 1930. 
Åström, Emma Irene, Mitt liv och mina vänner. Tammerfors 1934. 

B TIDSKRIFTER 

Aamu 1927, n:o 4. Helle Cannelin, Uranuurtaja kertoo elämästään. Borgå 
1927. 

Allas krönika 1932, n:o 11. Cita, Promotionsminnen . . . Helsingfors 
1932. 

Biografiskt Album, utg. af  Finsk Qvinnoförening. Ellen Key, Emma 
Åström. Helsingfors 1890. 

Ekenäs seminarium 1875 85. Redogörelse. Ekenäs 1885. 
Ekenäs seminarium 1871 1921. Redogörelse. Ekenäs 1921. 
Ekenäs seminarium 1871-1921. En minnesskrift. Ekenäs 1921. 
Ekenäs seminarium 1871-1946. Minnesskrift. Ekenäs 1946. 
Exelsior, kalender 1887. Emma Åström, Om karaktär och karaktärsbild- 

ning. Helsingfors 1886. 
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Husmodern 1931, n:o 28. S. Gadolin, Min lilla mamma valde mig en 
brud. Stockholm 1931. 

Husmodern 1932, n:o 7. Irene Lindholm, Doktor Emma Irene Åström. 
Helsingfors 1932. 

Idun 7/XI 1920. E. Th. Calla Curman och hennes hem. Stockholm 1920. 
Kansan kuvalehti 1927, n:o 21. Tyyni Haapanen-Tallgren, Työn ja sanan 

kansalaisia. Borgå 1927. 
Kansan kuvalehti 1932, n:o 14. Elsa Enäjärvi-Haavio, Kolme 1800-

luvun naista. Borgå 1932. 
Koti ja yhteiskunta 1910, n:o 10. Ilta Jyväskylässä 1864. Helsingfors 

1910. 
Månadsrevyn 1947, n:o 5. Engström, Möte med Emma Irene Åström. 

Helsingfors 1947. 
Naisten ääni 1907, n:o 5. I. F-r, Emma Irene Åström. Helsingfors 1907. 
Naisten ääni 1917, n:o 15. M. F. Emma Irene Åström, 70-vuotias. Hel-

singfors 1917. 
Naisten ääni 1927, n:o 11-12. Tähystäjä junior, Emma Irene Åström. 

Helsingfors 1927. 
Naisten ääni 1928, n:o 8. K. W. Oksanen, Pari juhlahetkeä. Helsingfors 

1928. 
Nutid 1895. Kvinnorna vid Helsingfors universitet. Helsingfors 1895. 
Nutid 1898. Thiodolf Rein. Helsingfors 1898. 
Studentbladet 1921, n:o 13. Ivar A. Heikel, En gammal latinprofessor. 

Helsingfors 1921. 
Suomalainen Suomi 1933, n:o 5. Tuulia, Emma Irene Åström muistel-

miensa valossa. Helsingfors 1933. 
Suomen Kuvalehti 1927, n:o 18. Juho Tervonen, Suomen ensimäinen 

naismaisteri. Helsingfors 1927. 
Suomen nainen 1927, n:o 11. Kaino W. Oksanen, Uranuurtajille. Hel-

singfors 1927. 
Suomen nainen 1927, n:o 14. H. K-i. Emma Irene 80-vuotias. Helsing-

fors 1927. 
Suomen nainen 1927, n:o 20. Jeannette, Promotsionivaikutelmia. Hel-

singfors 1927. 
Suomen nainen 1932, n:o 4, Elsa Enäjärvi-Haavio, Haltioitunut Emma 

Irene. Helsingfors 1932. 
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Svenska folkskolans vänner 1938. Elsa Nyström, Hedvig Sohiberg. Hel- 
singfors 1938. 

Svenska folkskolans vänner 1950. B. Engström, John W:m Nylander. 
Helsingfors 1950. 

Tidskrift för folkskolan 1915, n:o 9. Hanna Lucander, Efter 50 år. Hel- 
singfors 1915. 

Tidskrift för folkskolan 1915, n:o 9. Carl Poppius, Emma Irene Åström 
och Ekenäs seminarium. Helsingfors 1915. 

Tidskrift för folkskolan 1915, n:o 9. Alf. Takolander, Emma Irene 
Åström. Helsingfors 1915. 

Tidskrift för folkskolan 1934, n:o 18. A. K. Ottelin, Emma Irene Åström 
död. Helsingfors 1934. 

Valvoja — Aika 1926, maj--juni. Edw. Flinck-Linkomies, Hiljainen 
tutkija. Helsingfors 1926. 

De Värnlösas jul 1933. M. Hurtig, Susen. Helsingfors 1933. 

C TIDNINGAR 

Göteborgs morgonpost 10/5 1947. Ingrid Helmstein, »Lagerns första 
kvinna.» 

Helsingin sanomat 10/12 1933. L. Viljanen, Emma Irene Åströmin muis- 
telmat. 

Hufvudstadsbladet 29/5 1910. Promotionen 1910. 
27/7 1912, Ruth Hedvall, »Emma Irene» i diktens 
ljus. 
17/4 1922. A. K. Ottelin, Emma Irene Åström sjut- 
tiofemårig. 
27/4 1922. Promotionskamrat, Emma Irene Åström, 
75 år. 
27/4 1927. Agnes Langenskjöld, Åttioåring. 
31/5 1932. C-a, Promotionens preludier. 
23/12 1933. Olaf Hom&i, Emma Irene Åströms me- 
moarer. 
10/7 1934. Emma Irene Åströms sista färd. 

Ilkka, 22/12 1933. R. Viehättävä muistelmateos. 
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Inrikes Tidningar 7/5 1778. Notis om Anders Åström och Johan Be- 
rick. 

Kansan lehti 4/6 1870. Notis om Maria Tschetschulin och Emma Irene 
Åström. 

Keski-Suomi 7/6 1913. Jubileumsnummer till Jyväskylä seminariums fem- 
tioårsjubileum. 

Morgonbladet 13/8 1874. Notis om lantmäteritjänsten i Åbo och Björ- 
neborgs län. 

Nya Pressen 26/4 1947. J. 0. Tallqvist, Hon liknade ett helgon. 
Nyland 10/7 1934. Berndtson, Hos Emma Irene Åström. 
Svenska Dagbladet 5/12 1965. G. Qvist, Myten om Fredrika Bremer. 
Svenska Pressen, 20/1 1934. J. 0. Tallqvist, Emma Irene Åström och 

hennes vänner. 
Uusi Suomi 29/5 1932. Elsa Enäjärvi Haavio, Prornotio 50 vuotta sitten. 

2/6 1932, Promotiojuhlallisuudet päättyneet. 
7/12 1933. R. Koskimies, Muistelmateos. 

Vaasa 16/11 1921. Suomalaisella naisklubilla. 
Vasabladet 14/11 1921. Hilma Bergroth, Vasa kvinnoklubb. 
Västra Nyland 10/7 1934. Emma Irene Åströms jordfästning. 
Åbo Underrättelser 25/7 1926. S. Gadolin, Emma Irene Åström berät- 

tar om Viktor Rydberg. 
Åbo Underrättelser 21/5 1963. Meta, Mosaik av kvinnoöden från 120 år 

tillbaka. 
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Adlersparre, Sophie (Esselde), 195, 197 
Afzelius, Fredrik Georg, 68 
Ahlström, Anders, 26 
Ahlström, Christina Charlotta, 25 f, se 

Åström 
Aho, Juhani, 175 f 
Alcibiades, 141 
von Alfthan, Georg 120 
Alopaea, landskamrerska, 16 
Alopaeus, Johan, 16 
Andronikov, Mikael, 166 
Antoinette, Marie, 144 
Antonius, Pius, 208 
Appelberg, Inge, 216 
Aronus, Sigfrid, 137, se Forsius 
Augustinus, den helige, 236, 246 
Aurelius, Marcus, 145, 208, 236 
Avellan, Kaarola, 108 

Basilier, Hjalmar, 81, 101, 117 f, 120 
Bebel, August, 196 
Bergh, Julius, (Lyly), 101 
Bergroth, Ada, 157 
Bergroth, Hilma, 208 
Berick, Johan 14 
Beskow, Elsa, 192 
Beskow, Nathanael, 191 f 
Birgitta, den heliga, 144 
Björkroth, Thyra, 142, 149 
Björkst&I, Elli, 154, 163 
Björnson, Björnstjerne, 142, 214 
Blomstedt, Väinö, 225, 241 
Bomansson, K. A., 91 
Bonsdorff, Ernst, 63, 65, 71, 78, 87, 

89, 155, 231, 246 
Bonsdorff, Isabella, 231  

Boxström, förnamn obekant, 21 
Brahe, Per, 58 
Bremer, Fredrika, 82, 122 
de Bruce, Anders, 15 
Brun&, Edward, 71 
Bunyan, John, 235 
von Buxhoevden, Fredrik Wilhelm, 26 
Byron, George Gordon, 236 
Böök, Emil, 79, 90, 244 

Caesar, Cajus Julius, 37, 208, 236 
Calderon, 236 
Caligula, 105 
Calvin, Johannes, 141 
Candolin, Carl Mikael, 174 
Candolin, Maria (Maja), 42, 109, 169, 

223, 226, 243, se Johansson 

Canth, Ferdinand, 66 
Canth, Minna, 66 
Catullus, 96 
Cavonia, Christina, 19 
Cavonia, Jacobina Magdalena, 26 
Cavonius, Eva Christina, 30, 37 
Cavonius, Jakob Johan, hovpredikant, 

25 
Cavonius, Jakob Johan, lanthushållare, 

30 
Cederlöf, Johannes, 246 
Cicero, 96 f, 103, 236 
Collan, Maria, 142 
Comenius, Johann, 156 
Constance, tillnamnet obekant, 219 
Cornelius, Nepos, 103, 236 
Curman, Calla, 195 
Curman, Carl, 192 
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Cygnaeus, Axianne, 75 f, 105, 165, 
231, 237 

Cygnaeus, Ellen, 103 
Cygnaeus, Fredrik, 80 
Cygnaeus, Uno, 36, 58-63, 65-69, 

71, 73-83, 86-89, 92, 97, 99 f, 
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135, 139, 140 f, 143 f, 146, 149 f, 
155, 162 f, 168, 173, 175 f, 180, 197 
207, 212, 218, 220 f, 223, 225, 236, 
237 
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Dahlbeck, Folke, 160 
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Danielson-Kalmari, Johan Richard, 97, 

105 
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David, psalmisten, 50 
Dickens, Charles, 236 
Diederichs, Marie, 100 
Diesterweg, Friedrich Adolf Wilhelm, 
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Dostojevski, Fjodor, 236 

Edgren, Anne Charlotte, 196, se Leffler 
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af Enehielm, Evelina, 225 
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