
Hans Christian Andersen
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30 November 1860  

Bäste Hans Christian

Det har gått ett tag sedan vi skrev sist, jag förstår att du har haft fullt upp med alla sagor du skriver. 
Tänk att det har gått nio år sedan vi träffades första gången, sedan dess har jag förstått att du har 
skrivit mycket och fått det mesta publicerat också. Jag har läst din berättelse om den fula ankungen 
och jag förstår att den har anknytning till ditt eget liv efter det vi talade om när träffades sist. Din 
uppväxt verkar ha satt djupa spår i din själ men det känns bra att veta att du funnit dig till rätta i 
författaryrket och att du mår bra med oss andra svanar. 

Min kamp om rättvisa mellan kvinnor och män går framåt, här i Sverige har vi nu infört att kvinnor 
ska få ansöka om myndighet vid tjugofemårs ålder utan att gifta sig. Det är fantastiskt hur mycket som 
har ändras på bara 20 år. Det har ju gått ett tag sedan de införde lika arvsrätt mellan kvinnor och 
män, men det är helt fantastiskt att vi kvinnor också får äga saker våra föräldrar och deras föräldrar 
innan dem har ägt. Men det som är ännu mer fantastiskt är att det är obligatoriskt för alla människor, 
kvinnor som män, i Sverige att gå i folkskola och att kvinnor också för undervisa i dessa skolor. 

Det har blivit kallt ute igen, det börjar bli vinter och jul. I år ska jag nog ta och läsa din saga ”Flickan 
med svavelstickorna” som utspelar sig i juletid. När man läser den sagan känner man hur icke 
omtänksamma människor kan vara. Att en liten flicka känner att hennes gamla döda farmor den enda 
som någonsin brytt sig om henne. Du skriver så sorgligt Hans, du är en så sorgsen människa, men du 
går alltid din egen väg utan att vända dig om. Jag önskar dig lycka till med allt.

Vänliga hälsningar,

Fredrika Bremer
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