
Rosalie Roos

Rosalie Roos, en av den tidiga svens-

ka kvinnorörelsens pionjärer, har ef-

terlämnat en stor samling brev och

dag boksanteckn in ga r. Fö rfattarin na n s

sondotter Sigrid Laurell har samman-

ställt och kommenterat ett urval av

dessa. Förutom Rosalie Roos egna

brev och dagboksanteckningar f inns i

boken några brev till henne, bl. a. från

Carl Jonas Love Almqvist, där han

delger Rosalie några synpunkter på

konstn ä rskac l::.

Större delen av breven har dock
skrivits av Rosalie Roos under hen-

nes resa till och vistelse i Amerika,
där hon verkade som lärare och gu-

ve rnar)I.

Rosalie Boos var en mycket vaken
iakttagare, som observerade det mes-

ta och hon berättar intressant och

medryckande om sina upplevelser.
Eftersom breven är skrivna till fa-

miljen och till den intimaste vänkret-
sen är de mycket personliga och in-

nehåller en hel del som är ointressant
för en utomstående. Som en kom-

mentar kan nämnas, att Rosalie Roos

själv i ett av breven till sin far, där
hon talar om Fredrika Bremers Hem-

men i nya världen, just säger, att "en

enskild brefsamling är ej passande

för publicitet", men eftersom hon ock-
så tillfogar, "och borde åtminstone ej
publiceras av förf. sjelf," så får vi väl

hoppas, att hon inte skulle bli alltför
ledsen om hon nu visste, att hennes

brev offentliggjorts.
Aven om det skildras väl många

partyn, tillställningar och visiter och
med dem tillhörande beskrivningar av
klädsel, maträtter o. s. v. så ger det
dock läsaren en inblick i dåtidens se-

der och bruk, vad som var på modet

och hur man uppförde sig. Inom Ro-

salies egen klass givetvis. Rosalie

berätttar en hel del om vilken stor
vikt man fäste vid konventionens la-

gar. Själv är hon glädjande fri från

sådana band, men ofta nråste hon

dock för omgivningens och husfri-
dens skull böja sig.Hennes plikt-
känsla mot dem som omger henne är

stark och så lärrge det inte inkräktar
på hennes djupaste integritet, så ger
hon efter. Men Rosalie besitter trots
detta en frigjordhet och styrka, som

man knappast trodde var möjlig på ett
så tidigt stadium som 1850-talet, un-

der vilken tid hon befann sig i Ame-

rika.
Rosalie lovar sin far i ett av bre-

ven att återkomma till politiken. Man

skulle önskat, att hon hållit detta löfte
i större utsträckning. De politiska syn-

ounkter hon kommer med är inte så

givande och materialet på detta om-
råde inte alls rikt. Det begränsar sig

till några uttalanden islavfrågan, i

vilken hon tydligt tar avstånd från

slaveriet, men ändå finner att slavar-
na både är lata, och att de många
gånger har det mycket bättre än

svenska arbetare.
Breven ger oss också en liten aning

om Rosalie Roos uppfattning om

Fredrika Bremer. Hon är ledsen för
att Fredrika Bremer genom sin bok
Hemmen i nya världen blivit impopu-
lär i Amerika, men hon fortiger inte

heller, att hon "ej gillar alla hennes

åsigter i fråga om qvinnans emanci-
pation".

Rosalie Roos stannar kvar i min-

net som ett exempel på en kvinna

som visste vad hon ville och som ej

lät sig skrämmas "af andras föreställ-
ningar". lbland tycker man, att hon är

överambitiös t. ex. med sitt eviga

sömmande och att hon för ofta mot

sitt bättre vetande tänker på vad som
passar sig, men så blixtrar det till
och man märker järnviljan bakom hän-

synstagande och eftergifter för kon-

venansen.
Boken med Rosalie Boos brev är

intressant att läsa både som social-
och kulturhistorisk skildring och som

en beskrivning av en stark, livskraf-
tig och företagsam kvinna.
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