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Abstract 
 
Amanda Alvmo: To materialize the future: Temporalization and modernity in Magasin för 

konst, nyheter och moder. Uppsala universitet: Institutionen för Idé- och lärdomshistoria, C-

uppsats, vårterminen 2018. 

 

The aim of this thesis is to examine and analyse if it is possible to distinguish a new perception 

of time and temporalization in the Swedish fashion magazine Magasin för konst, nyheter och 

moder, and in that case how it is expressed. To discover this, I have used the theories of the 

philosophers and historians Reinhart Koselleck and Marshall Berman. In their works they have 

pointed out and described how the early decades of the nineteenth century was a crucial time 

for our perception of the modern world, in the sense that we ever since then have experienced 

a gap between the past and the future where we cannot derive our expectations from our past 

experiences anymore. I have studied if this notion is communicated in the articles, and came to 

the conclusion that there is a new awareness of time articulated in the magazine. Mainly  there 

are three different understandings of time and temporalization expressed within the magazine 

– first are those articles that shows a general new awareness of time in a constructive way, 

neither through a positive or negative perspective. Furthermore, there are also expressions for 

connections between the materialistic content in the magazine and the view on temporalization, 

where the acknowledgment of a new temporalization in fashion seems to also have an impact 

on a more ideological perception of time. Finally there are articles which portrays the 

discrepancy between expectation and experience as something with a negative significance for 

the future, but similarly puts this in a way that illuminates that the future is now something 

adaptable and possible to influence in a certain direction. This shows a new way of 

understanding how, in a Swedish nineteenth century context, material culture could affect 

people’s awareness of time and temporalization and hence also their thoughts and outlook of 

the future even in more abstract issues. The upcoming becomes possible to interpret as 

something materialistic, and therefore also something more concrete and arguable.  
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Inledning 
 

Ingen tid har någonsin varit så starkt och så nära, så uteslutande och så allmänt hänvisad till framtiden som vår. 
~ Friedrich Schlegel, 1829. 

 
 

Det finns en grundläggande paradox i upplevelsen av det moderna, som blottläggs vid den 

nutida läsningen av citatet ovan. Uppfattar vi inte vår samtid idag också som uteslutande 

hänvisad till framtiden, på samma sätt som Schlegel uttryckte sig om sitt 1820-tal? 

Det moderna kännetecknar per definition det nyaste och det kommande, men det är 

därmed också ett tillstånd som aldrig är beständigt och oupphörligt undandrar sig en mer 

varaktig beskrivning än just själva varandet i förändring. På så vis kan både Schlegel och dagens 

människor dela erfarenheten av det moderna, trots att våra respektive förståelser av vad detta 

betyder skiljer sig åt radikalt. Vad som skiljer Schlegels upplevelse av det moderna och 

framtiden ifrån övriga efterföljande är dock att hans faktiskt var ny på riktigt. Början av 1800-

talet var, som vi ska se, tiden då vår nuvarande förståelse av relationen mellan dåtid, nutid och 

framtid precis hade börjat att etableras. 

Idag har medvetenheten om den egna positionen i förhållande till sin tid kommit att bli 

en fundamental faktor i vårt dagliga liv,  där vi ständigt förhåller oss till omvärldens förändring 

samtidigt som vi planerar för vår egen – tidens gång förutsätter i vår idévärld en rörelse framåt. 

Vi befinner oss nästan ständigt i relation till vår dåtid och vår framtid, och ofta i så pass hög 

grad att vi upplever det svårt att förankra oss i nutiden när vi väl vill det. Den svenska författaren 

och konstnären Fredrik Boije (1773-1857) var en av dem som i början av artonhundratalet först 

uppfattade denna växande angelägenhet om att hålla sig à jour med vad som var de kommande 

förändringarna och nyheterna i omvärlden inom bland annat klädmode, konst och teknik, och 

startade därför år 1818 magasinet Konst- och nyhetsmagasin för alla samhällsklasser. I detta 

kunde han kombinera efterfrågan på nyheter med sina färdigheter inom etsning, och skapa ett 

forum som presenterade för de svenska läsarna vad som var det nya och det moderna. 

Sättet på vilket Boijes magasin utnyttjade och skapade ett nytt sätt att se på tiden, är det 

allra mest grundläggande intresseområdet för denna uppsats. Denna undersökning kommer 

därför att röra sig mellan forskning om moderniteten och forskning om hur olika identiteter och 

ideal skapats genom exempelvis materiella kulturer och tidskrifter. Den forskning som finns i 

nuläget berör ofta hur mer specifika ideal inom till exempel konsumtion skapas och förmedlas 

till en viss publik i en viss tid. Mitt syfte är snarare att försöka närma mig om och hur man i så 

fall gestaltade dessa tankar om tid på ett nytt sätt och uttryckte för publiken vad insikten om 
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denna nya tid egentligen kunde innebära. Utifrån detta hoppas jag kunna bidra med ny förståelse 

för hur den svenska moderniteten förstods och formades i början av 1800-talet.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

I det svenska mode- och nyhetsmagasinet Konst- och nyhetsmagasin för alla samhällsklasser, 

som senare skulle döpas om till Magasin för konst, nyheter och moder, kunde läsarna månadsvis 

ta del av nyhetsrapportering rörande alltifrån konst, mode, arkitektur och teknik ifrån både 

Sverige och omvärlden tillsammans med redaktionens tankar och åsikter kring det som 

rapporterades. I denna uppsats kommer jag att undersöka huruvida man genom att placera 

Magasin för konst, nyheter och moder inom ett modernitetsteoretiskt ramverk, kan analysera 

hur eventuella uttryck för en ny medvetenhet om tid och temporalisering av tillvaron kunde 

gestaltas och förmedlas i en svensk kontext.1  

Med utgångspunkt i grundantagandet att denna nya temporala dimension i människors 

idévärld i sådana fall är en av förutsättningarna för vår uppfattning av modernitet och modern 

tid, är det övergripande syftet att utifrån de exempel som återfinns försöka få en inledande 

förståelse för vilka funktioner dessa uttryck kunde ha i den kontext som materialet befinner sig 

inom. Förhoppningen är alltså att dels kunna iaktta om det finns några generella mönster i 

magasinets förhållande till temporalisering, dels att utifrån några utvalda exempel i så fall 

kunna göra en djupare analys av innebörden i gestaltningen och användningen som sedan kan 

sprida nytt ljus över den svenska moderniteten utifrån det rådande forskningsläget. 

Mer specifikt kommer frågeställningarna därför att vara: Finns det uttryck för en ny slags 

medvetenhet om temporalisering och tid i MKNM? Hur gestaltas i så fall dessa olika uttryck? 

Vilka funktioner och förståelser av temporaliseringens innebörd förmedlas? Hur kan detta säga 

något nytt om sättet på vilket moderniteten etablerades i Sverige? 

 
 

Metod, material och teori 

 

MKNM gavs ut kontinuerligt varje månad under åren 1818 till 1844 och behåller genom hela 

utgivningen en konformitet gällande såväl layout och disposition som innehåll. Redaktören 

                                                
1 I fortsättningen kommer även förkortningen MKNM användas för att beteckna Magasin för konst, nyheter och 
moder. 
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Fredrik Boije är också ansvarig för magasinet ifrån början till slut, och är en av de få vid namn 

nämnda redaktörerna eller författarna bakom magasinet. Trots detta går det att iaktta tydliga 

kollektiva identiteter i relationen mellan redaktionen och läsarna, där man ofta kan uttyda en 

implicerad läsare i redaktionens tilltal gentemot prenumeranterna och en ambition till 

upprättande av en slags personlig kontakt mellan magasin och läsare. Att gå närmare in på hur 

dessa respektive kollektiva identiteter konstrueras och verkar genom magasinet ligger utanför 

ramarna för denna uppsats syfte, men genom en snabb granskning av de prenumerantlistor som 

finns i magasinets första nummer ifrån 1818 kan man konstatera att det åtminstone i början 

rörde sig om en ganska homogen grupp prenumeranter ifrån ett högre samhällsskikt. 

Förmodligen kan man tänka sig att den implicerade läsaren motsvarar magasinets tilltänkta 

målgrupp väl, även om detta givetvis inte heller kan tas för givet. Att magasinet under sina 

första fem utgivningsår kallades för Konst och nyhetsmagasin för alla samhällsklasser, kanske 

kan antas fungera mer som en slags brasklapp än som ett faktiskt syfte för magasinets spridning 

då dessa ambitioner inte återspeglas i prenumerantlistorna. 

Detta innebär att det finns en grund för att kunna betrakta den samlade utgivningen av 

magasinet som en enda textmassa, där jag alltså inte kommer att göra skillnad på olika 

skribenter bakom texterna eller olika årtal utan kommer att behandla alla texter som delar av 

ett samlat uttryck. På så vis undviker jag att behöva göra efterforskningar kring redaktionens 

sammansättning utan kan helt enkelt bedöma de medverkande som underordnade och 

bidragande till magasinets samlade vision snarare än en egen sådan. Detta kan motiveras 

ytterligare av det faktum att Fredrik Boije som redaktör hade ett stort deltagande i och 

inflytande över åtminstone planscherna i magasinet, men sannolikt även över resten av 

innehållet. Att vissa artiklar trots detta alltså eventuellt kommer att peka åt olika håll 

åsiktsmässigt, behöver inte betraktas som ett problem utan kommer kunna utgöra underlag för 

undersökningen och diskussionen. 

Utifrån detta kommer min undersökning och analys av magasinet således att omfatta hela 

utgivningen ifrån 1818 till 1844. Magasinet utkom varje månad, där numren varierar mellan att 

vara ungefär 20 till 30 sidor långa och där samtliga nummer skulle innehålla fyra planscher med 

illustrationer, varav minst en alltid skulle bestå av två tecknade mode-kostymer i färg.  

Jag kommer göra en tematisk läsning av samtliga nummer baserad på olika ord och begrepp 

med anknytning till temporalisering - exempelvis ny, nymodig, mode, modern, framtid, dåtid 

och så vidare, som sedan kommer ligga till grund för att kunna urskilja även mer underliggande 

resonemang och iakttagelser som gestaltar en tidsmedvetenhet. I totalt 27 årgångar har jag i 19 

stycken funnit artiklar eller texter som ger uttryck för detta, utifrån vilka jag sedan fann cirka 
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30 artiklar där temat var påtagligt uttalat och förekom i ett mer utförligt sammanhang än att 

bara nämnas som en rubrik eller ett enskilt ord. Jag har alltså medvetet bortsett ifrån att gå 

djupare in på den mer oreflekterande nyhets- och moderapportering som till stor del är 

magasinets stomme. Istället har jag fokuserat på att hitta ställen i texten där det kan utläsas en 

spänning mellan dåtid och framtid. Utifrån detta urval har sedan argumentationen byggts upp 

med hjälp av ett antal exempel som är utvalda för att kunna visa på bredden i de olika sätt som 

temporalisering gestaltas på i magasinet.  

För att kunna besvara mina frågeställningar är det alltså just uttryck för hur man i MKNM 

förhåller sig till det nya avståndet mellan erfarenhetens dåtid och förväntningarnas framtid som 

kommer undersökas - helt enkelt hur föreställningen om att det finns en modern värld, i kontrast 

till den egna nuvarande positionen, gestaltas i texterna och hur detta påverkar sättet att se på 

den egna tiden. Moderniteten har teoretiskt utforskats av bland andra den tyske historikern 

Reinhart Koselleck, vars arbete inledningsvis kan sammanfattas enligt följande: ”Den moderna 

världen kännetecknas av en grundläggande asymmetri mellan erfarenhetsrum och 

förväntningshorisont där framtiden hela tiden undandrar sig våra samtida erfarenheter.”2 Den 

asymmetri och temporalisering som detta citat beskriver kan ses som kärnan i Kosellecks 

begreppshistoriska teoretisering av moderniteten, och kommer också att utgöra utgångspunkten 

för mitt analytiska arbete. Kosellecks begreppshistoria tar vid i hans iakttagande av ett skifte 

under perioden 1750-1850 där den moderna tiden börjar, och som han benämner Sattelzeit. 

Även den amerikanska filosofen Marshall Berman beskriver just denna tidsperiod som 

utmärkande för det moderna, där bland annat den franska revolutionen kommer att bli en 

startpunkt som sedan kommer att prägla det efterföljande artonhundratalet: 

 
Denna offentlighet delar känslan av att leva i en revolutionär tid, en tid som skapar explosiva 
omvälvningar i varje dimension av det personliga, sociala och politiska livet. Men fortfarande kan 
artonhundratalets moderna offentlighet minnas hur det var att leva, materiellt och andligen, i världar 
som inte alls var moderna. Ur denna inre klyvnad, denna känsla av att leva i två världar samtidigt, 
uppstår och utvecklas moderniseringens och modernismens idéer.3 

 

Berman talar alltså även han om en slags asymmetri i människors tidsuppfattning och om ett 

nytt tillstånd i människors medvetande. Hos Koselleck förklaras detta som erfarenhetsrum och 

förväntningshorisont, där vår förväntan som tidigare varit uppbyggd kring och baserad på såväl 

vår egen som andra människors erfarenhet nu separerats ifrån denna. I och med Sattelzeit börjar 

                                                
2 Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik, (1979) sv. övers. (Göteborg, 
2004), s.16. 
3 Marshall Berman,  Allt som är fast förflyktigas: Modernism och modernitet, (1982), 3. uppl, sv. övers. (Lund, 
1987), s.14. 
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vi istället tänka oss att det sker förändring i historien, där varje ny, kommande tid är annorlunda 

ifrån den tid som varit: 

 
Det uppstår en klyfta mellan den hittillsvarande erfarenheten och förväntan om den kommande: 
åtskillnaden mellan det förflutna och framtiden växer så att den upplevda tiden erfars som en 
brytningstid, som en övergångstid, under vilken nya och oväntade ting ständigt träder i dagen. 
’Nyhet’ blir alltmer förknippad med ’tid’; redan före teknifieringen av samfärdsel och information 
blev acceleration till en grundläggande tidsspecifik erfarenhet.4 
 

Det börjar alltså infinna sig en alltmer påtaglig tidslig dimension i upplevelsen av omvärlden, 

där begrepp som nyhet och mode får en viktigare och mer och mer användbar innebörd i det 

offentliga samtalet till följd av medvetenheten om att det kommande är något oväntat och 

annorlunda.5 I och med detta uppmärksammar Koselleck också hur inte bara framtiden fick en 

mer central position utan även hur den egna samtiden plötsligt blev föremål för mer uttolkning 

och kartläggning, eftersom man inte längre på samma sätt kunde basera en förklaring av det 

pågående med hjälp av det förflutna.6 På samma gång som dåtiden och framtiden får en ny 

närvaro, blir människan också på sätt och vis mer isolerad i sin nutid genom åtskillnaden mellan 

erfarenhet och förväntan. Därifrån kan man också se hur en upptagenhet vid det som 

kännetecknar och verkar unikt eller specifikt för den egna tiden växer fram. 

Utifrån detta beskriver Koselleck också en förändring i vårt språkbruk och framför allt 

vår begreppsanvändning. Han menar att vårt förändrade sätt att förhålla oss till dåtid och framtid 

temporaliserar vår begreppsanvändning, där begreppen fylls med en ny betydelse genom att de 

när de får utsträckning även framåt i tiden kan fungera som politiska och ideologiska argument 

att förändra och skapa framtiden med.7  

 
Det förflutna och framtiden sammanfaller aldrig, lika lite som en förväntan helt och hållet kan 
härledas från erfarenheten. En gjord erfarenhet är lika fullständig som dess anledningar är förgångna, 
medan den erfarenhet som ska göras i framtiden och föregrips i förväntan sönderfaller i en mångfald 
temporala utsträckningar.8 

 

Dessa mångfaldiga temporala utsträckningar är just själva verktyget att argumentera med när 

framtiden ska gestaltas. Begrepp som tidigare bara varit beskrivande för ett tillstånd, där 

Koselleck framför allt uppehåller sig vid exempel som demokrati och frihet, blir nu istället 

handlingsbegrepp med en revolutionär kraft.9  

                                                
4 Koselleck, s.150. 
5 Ibid., s.147. 
6 Ibid., s. 145. 
7 Helge Jordheim, ”Inledning”, i Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik, (1979) sv. övers. 
(Göteborg, 2004), s.20. 
8 Koselleck, s.173. 
9 Jordheim, s.20-21. 
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De av Kosellecks beskrivningar som presenterats här om innebörden av relationen mellan 

erfarenhet och förväntningar, och tanken om den medvetenhet om en övergångstid som fanns 

bland de samtida under början av 1800-talet,  kommer vara användbara för min undersökning. 

Denna relation och denna medvetenhet är enligt honom definierande för en modern värld, och 

jag vill placera in MKNM i detta sammanhang för att kunna urskilja hur och varför dessa 

gestaltas och används så som de gör i tidskriften och med vilka effekter. Koselleck kan alltså 

bidra med både ett begreppsteoretiskt ramverk och en historisk bakgrund till uppfattningen om 

den moderna världen, som sedan kan appliceras på en svensk kontext utifrån ett material som 

hittills alltså är relativt outnyttjat.  

 

 
Forskningsläge 

 

En givande utgångspunkt i ett resonemang om modernitet i allmänhet och kanske 

artonhundratalets perspektiv i synnerhet, är den redan tidigare nämnda filosofen och författaren 

Marshall Berman och hans undersökningar av modernismer under flera århundraden. 

 
Att vara modern är att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av 
oss själva och världen – och som samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt vi känner till, allt som vi 
är.10 

 
Bermans intresse för moderniteten grundar sig i ett iakttagande som liknar mitt eget, nämligen 

det paradoxala i att uppleva sig vara en modern människa i den moderna tiden men samtidigt 

kunna dela denna upplevelse med människor som levde för mer än trehundra år sedan.11 Genom 

en kartläggning av modernitetens historia som tar sin början i femtonhundratalet och sedan 

delas in tre faser av modernitet, vill Berman förstå de samhällsprocesser som påverkat och 

förändrat människors upplevelse av moderniseringen. En premiss för hans undersökning är att 

trots att vi idag faktiskt befinner oss i en värld där moderniseringen till skillnad ifrån tidigare 

är en upplevelse som delas av i princip hela världens befolkning, vet vi inte längre hur vi ska 

förhålla oss till den moderna erfarenheten eller hur den påverkar oss. Att återvända till 

historiska moderniteter och den gemenskap vi har med dessa skulle enligt Berman kunna 

utveckla sättet vi ser på omvärlden och oss själva idag. Denna grundläggande tanke om 

relevansen av att ytterligare försöka förstå upplevelsen av att vara en modern människa genom 

att utnyttja just det paradoxala i situationen, kommer inspirera mig i min undersökning. 

                                                
10 Berman, s.13. 
11 Ibid., s.33. 
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 Vidare kan också Bermans analyser, som är gjorda utifrån hans marxistiska perspektiv, 

bidra med ett visst teoretisk ramverk för hur människor skapar sin identitet i dialektik med 

omvärlden. Moderniseringen i sig kanske innebär ett särskilt sätt att göra människan till sitt eget 

subjekt med makt att skapa och förändra sin värld, i en tid då allt som tidigare verkat säkert och 

bestämt nu börjar ifrågasättas och upplösas – eller som Berman beskriver det med Karl Marx 

ord: allt fast förflyktigas.12  Detta anknyter även till historikern Gudrun Anderssons studie av 

just MKNM, som hon bland annat analyserat ur ett ekonomiskt konsumtionsperspektiv. 

Andersson visar hur tidskriften ger en inblick i dåtidens värderingar och idévärld, och att 

materiell kultur i form av att kunna konsumera mode och lyx var ett sätt att skapa en identitet 

för den borgerliga publiken. Framför allt har Andersson undersökt mode i bemärkelsen kläder, 

men inkluderar till viss del även annat ”mode” i form av arkitektur, inredning, uppfinningar och 

liknande.13 Jag kommer att ta tillvara på hur Andersson visat att MKNM på ett nytt sätt 

uppmanade till att forma en specifik slags identitet genom konsumtion med fokus på mode i 

kläder och utseende, men försöka att placera in dessa konsumtionsmönster i en bredare 

förståelse för hur tidskriften medverkade till att bilda läsarnas tidsuppfattning och vad som 

kunde förstås som modernt. 

 Fortsättningsvis har den brittiska forskaren Jennie Batchelor i flera av sina studier utgått 

ifrån den med MKNM besläktade tidskriften The Lady’s Magazine och andra liknande magasin 

för kvinnor, för att kunna undersöka såväl tidskriftsväsendet i Storbritannien under tidigt 

artonhundratal som de materiella kulturer och identiteter som dessa ger uttryck för. Batchelor 

har till exempel kartlagt symbolvärden kopplade till kvinnors konsumtion för att öka förståelsen 

för samspelet mellan objekt och subjekt, men hon har också undersökt hur en tidskrift som The 

Lady’s Magazine inte bara skapade en konsumtionskultur utan även en kultur baserad på den 

gemenskap läsarna upplevde sinsemellan. Kvinnorna bidrog aktivt till tidskriftens innehåll och 

utformning i och med att den erbjöd kvinnor ett eget forum för debatt och diskussion när sådana 

normalt sett inte fanns tillgängliga: 

 
Readers of the Lady's Magazine, then, were not simply “consumers” who bought into the ideals of 
gender, class, and community the magazine promoted; they actively shaped the magazine's content, 
more than occasionally in the form of essays and narratives that challenged and contested those 
ideals.14 

                                                
12 Berman, s.14, s.84. 
13 Gudrun Andersson,”Modets ekonomi: Borgerlig konsumtion i Magasin för konst, nyheter och moder” i Allt på 
ett bräde: Stat, ekonomi och bondeoffer. En vänbok till Jan Lindegren, (red.) Peter Ericsson m.fl., (Uppsala, 2013), 
s.147. 
14 Jennie Batchelor, “’Connections, which are of service… In a more advanced age’: ‘The Lady’s Magazine’, 
Community and Women’s Literary Histories” i Tulsa Studies in Women’s Literature, vol. 30, nr. 2, (2011), s.256. 
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Genom detta kan Batchelors undersökningar fungera som en jämförande kontrast och bakgrund 

till min, dels på grund av källmaterialets likhet och dels eftersom jag också vill utforska hur en 

tidskrift kan verka identitetsskapande inte enbart genom den materiella kultur den ger upphov 

till utan också genom det rent språkliga innehållet och de idéer som framförs där.  

I en svensk forskningskontext finns på temat tidskrifter och presshistoria Johan Jarlbrink 

och Patrik Lundells källsamling av pressmaterial ifrån 1800 till 1899. Ur ett kulturhistoriskt 

perspektiv intresserar de sig för tidningspressens kulturella och sociala betydelse, och hur den 

både har formats för eget syfte men också har påverkats av andras förståelse av vad en tidning, 

publicist eller tidningsläsare är. De använder sig av ett stort empiriskt material, där MKNM 

förekommer som exempel vid ett tillfälle, för att ge exempel på hur företeelser som tryckfrihet, 

publicister och läsare omskrevs och diskuterades i olika former av press under artonhundratalet 

för att kunna undersöka själva meningsproduktionen inom tidningsväsendet.15 

Undersökningens kartläggande funktion har resulterat i ett antal iakttagelser över hur 

tidningsverksamhet överlag såg ut och vilka mönster och strukturer som går att identifiera under 

denna tidsperiod, vilka kan fungera som riktmärken att orientera resultaten ifrån min mer 

mikrohistoriska undersökning mot. 

På temat modernitet finns ur ett svenskt perspektiv en antologi redigerad av Joel Halldorf 

och Andreas Hedberg som vill ifrågasätta vår nutida definition av begreppet modernitet och 

bredda förståelsen för moderniteten genom att lyfta fram modernitetskritiska perspektiv ifrån 

1800-talet. De menar att moderniteten ofta diskuteras ur ett enbart positivt perspektiv, vilket i 

själva verket blir något motsägelsefullt eftersom ju ett modernt tankesätt i sig är beroende av 

att vara kritisk mot utvecklingen av de rådande förhållandena och en vilja förändra dessa, alltså 

att i en mening vara modernitetskritisk.16  

Det finns ingen förutbestämd riktning framåt. I varje ögonblick måste vi välja mellan ett stort antal 
möjliga färdvägar. I stor sett varje sådan väg kan bli ”modern”, om vi väljer att betrakta den som 
sådan. Men allt som oftast är det enbart den segrande vägen som beteckningen modern. Det är med 
andra ord segrarna som definierar moderniteten, medan motståndarna blir de ”antimoderna”.17 

 

                                                
För vidare läsning, se även Jennie Batchelor & Cora Kaplan (red.), Women and Material Culture, 1660-1830 
(Basingstoke, 2007), eller Jennie Batchelor & Manushag N. Powell (red.), Women’s periodicals and print culture 
in Britain, 1690-1820s : the long eighteenth century (Edinburgh, 2018). 
 
 
15 Johan Jarlbrink & Patrik Lundell, Från pressarkivet 1800-1899: En källsamling (Stockholm, 2012), s.11. 
16 Joel Halldorf & Andreas Hedberg (red.), En annan riktning framåt (Skellefteå, 2017), s.8. 
17 Halldorf & Hedberg, s.8. 
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Deras sätt att närma sig moderniteten ifrån ett något annorlunda perspektiv kan hjälpa mig att 

ytterligare precisera och nyansera vad moderniteten har definierats som genom historien, och 

på så vis kunna upptäcka ännu fler uttryck för modernitet i MKNM. 

 
 
Disposition 

 

Den följande uppsatsen kommer vara uppdelad utifrån tre olika tematiska strukturer som jag 

funnit i materialet under själva undersökningen, för att tydligare klargöra vilka olika funktioner 

och förståelser som framträder. Varje kapitel kommer därför att bestå av dels en redovisning av 

de empiriska exempel ifrån magasinet som framför allt syftar till att besvara den första 

frågeställningen, dels av en utförligare förklaring av sätt på vilka man kan förstå hur dessa 

exempel fungerade utifrån det teoretiska ramverket, vilket anknyter till den andra och tredje 

frågeställningen.  

 I det första kapitlet kommer olika uttryck för en generell medvetenhet om tiden att 

redovisas, där jag bland annat kommer visa hur man i MKNM kan se uttryck för försök till 

gestaltning och specificering av vad som är specifikt för den egna tiden i förhållande till såväl 

föregående som kommande. Därefter följer ett kapitel där den materiella kultur som återfinns i 

magasinet sätts i förbindelse med uttryck för temporalisering, för att kunna undersöka hur dessa 

två kan samverka och påverka varandra på ett sätt som får konsekvenser för även människors 

tidsliga uppfattning. Undersökningen avslutas med ett kapitel med exempel på hur temporalitet 

och modernitet i materialet framställs som något negativt, men därmed också kan omformas 

som ett argument. Slutligen kommer en syntetiserande diskussion att föras där slutsatserna ifrån 

de föregående kapitlen knyts ihop för att framför allt kunna besvara den sista frågeställningen, 

men även kunna göra en utblick inför kommande undersökningar. Bifogat längst bak finns 

också ett appendix där samtliga artiklar som låg till grund för urvalet av exempel till 

undersökningen är sammanställda, för att kunna ge läsaren en bild av representationen i 

materialet.  
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Medvetenhet om tiden 
 

Att det finns en närvaro av tankar om den egna tiden och vad som kännetecknar denna, är 

bevisat egentligen bara i och med MKNM:s själva existens i och med dess fokus på mode och 

nyheter. Som delvis redan nämnt är dock dessa reportage mer informativa än reflektiva, och 

förutsätter ett förhållande man kan likna vid Kosellecks separation av erfarenhetsrum och 

förväntningshorisont utan att ifrågasätta eller undersöka det närmare. De mer ifrågasättande 

artiklarna diskuteras i ett annat kapitel, men där finns också de av mer konstruktiv karaktär som 

visar på en medvetenhet om tid och ett undersökande om hur man ska förhålla sig till en relation 

mellan erfarenhet och förväntan som liknar Kosellecks utan att vara varken bakåtsträvande eller 

framåtblickande.  

 Illustrationer är en stor del av MKNM:s innehåll, och i 1831 års nummer återfinns en 

illustration som försöker skildra just förhållandet mellan det förflutna och det tillkommande. 

Enbart det att själva bilden finns med bekräftar i någon mån att man kände ett behov av att 

beskriva tidens gång och den egna platsen i denna för att göra den mer förståelig. Illustrationen, 

gjord av historiemålaren Jacob Lilljedahl, är en allegorisk komposition där målaren själv 

försökt att i bild beskriva det förflutnas, det nuvarande och det tillkommandes relation på ett 

sätt som förhoppningsvis ska kännas igenkännbart för läsarna. Redaktionen har bidragit med 

en förklaring till illustrationens utformning, men den ursprungliga tanken verkar vara att bilden 

ska vara så allmängiltigt talande för upplevelsen av tidens gång att en förklaring egentligen inte 

ska behövas:  

 
Til hvad grad Konstnären lyckats i upfattningen at allegoriskt föreställa det förflutna och det 
tilkommande, lemna vi åt läsaren sjelf at bedömma, och på det Red. omdöme icke måtte anses för 
mycket partiskt för Herr Lilljedahl, må endast en kort förklaring deröfver lemnas til vägledning.18 

 

Bilden består av ett antal personer som förkroppsligar förhållandet mellan förflutet och framtid, 

där det förflutna föreställs av den åldrade mannen längst till höger och framtiden av det sovande 

barnet till vänster. Kvinnan i mitten är historiens gudinna och barnet framför henne ska 

förkroppsliga minnet, vilket det förflutnas åldrade man försöker dölja under ett skynke men 

                                                
18 ”Det förflutna och det tillkommande”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1831), s.1. 
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som blir räddad genom att söka skydd i famnen på historien. Tillsammans med det förflutna 

syns också ett horisontellt timglas och en stjärnbeströdd cirkel, vilka båda kan tolkas som 

symboler för evig tid. Det förflutna tycks på väg att försvinna in en evighet, men vill ta minnet 

av det som varit med sig, något som dock alltså förhindras av att historien räddar minnet. Istället 

lämnar historien över minnet till den kommande tidens sovande barn, som avbildats 

tillsammans med bland annat en sfinx, ett upprätt timglas och ett ankare, där sfinxen är en 

symbol för det fördolda, ankaret symboliserar hopp och det upprätta timglaset skulle kunna 

symbolisera den pågående tiden. 

 

 

Det finns en tydlig rörelse i bildens sammansättning, som illustrerar en slags spänning eller 

friktion mellan det förflutna och det kommande som jag menar att vi kan urskilja genom att 

applicera Kosellecks teori om erfarenhet och förväntning. Speciellt syns detta då i det sovande 

barnet och dess attribut, som sammantaget gestaltar framtiden som något dolt men därmed 

kanske också hoppfullt, och helt skilt ifrån det förflutna. Uppställningen med det kommande på 

ena sidan och det förflutna på den andra, med bara ett flyktigt minne och historien i ett slags nu 

som sammanbindande länk, skulle kunna fungera som en visualisering av Kosellecks teorier i 
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en förenklad form. Även om det i denna bild också är mycket fokus just på historiens och 

minnets förhållande till varandra, är det ändå tydligt att insikten om en ny, splittrad tid är 

närvarande i tidens medvetande. Tiden, som tidigare kanske varit något självklart, har blivit 

något diffust som måste begripliggöras och även aktivt bevaras, vilket också återspeglas i 

redaktionens sista kommentar om bilden:   

 
I några få ord är det hela en framställning af den sanningen: "at af hvarje händelserik tid, återstår 
omsider ej mer än minnet, som ock slutligen försvinner, om icke häfdatecknaren förvarar det åt 
efterverlden."  

Hvilket rikt fält för tanken erbjuder icke denna sanning! och huru vanskelige äro icke 
menniskans såkallade storverk vid öfvervägande häraf?19  

 
Hela tiden finns här en balans mellan positivt och negativt – osäkerheten som detta innebär för 

människans skapelser att bli ihågkomna, blir i samma avseende ett ”rikt fält för tanken”, där 

man får intrycket att vidderna av historieskrivningens betydelse men också dess utsatthet för 

subjektiva intressen, tycks uppenbara sig med en ny slags skärpa. Historien dekonstrueras och 

destabiliseras i och med sådana här insikter, vilket även får effekt på framtidsvisionerna i och 

med de existentiella dimensioner som uppstår i klyftan mellan erfarenhet och förväntan. 

Ett liknande inslag i magasinet, men i något mindre format, är en reflektion över tid i 

diktform ifrån 1836. Här gestaltas spänningen i tiden på en mer vardaglig nivå, men som ändå 

illustrerar att man plötsligt iakttar sig själv som existerande i ett nu omgivet av en dåtid och 

framtid som till viss del ligger utanför ens handlingsområde. Man kan visserligen också utläsa 

en tanke om en slags linjär utveckling ifrån gårdag följt av idag som ligger till grund för en 

morgondag. Det mest påtagliga tycks dock ändå vara att människan alltid är fångad i 

övergångstiden mellan igår och imorgon, där framtiden ständigt undandrar sig något säkert 

vetande. Igår skulle enligt min förståelse av Kosellecks teorier kunna liknas vid erfarenheten, 

och imorgon vid förväntan. 

 
I Går, i Dag och i Morgon. 
I Går:  
Mitt öde var i alla tider 
At dö, och födas strax igen; 
Men namn , det får jag vanligen 
Ej förr an jag til slutet skrider. 
Jag efterträdes af i Dag, 
Hvars namn jag har i går med rätta;  
Hans skall i morgon lemna detta 
Och anta mitt, af samma lag.  
  
I Dag:  
Jag skiljer åt den dag som stundar,  
Ifrån den tid som flyktad är,  

                                                
19 ”Det förflutna och det tillkommande”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1831), s.2. 
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Jag följd af det förflutna bär 
Och ofta menskans framtid grundar.  
Njut, dödlige! det ögonblick 
Som blott af mig med visshet skänkes - 
Du minns hur fort igår förgick -  
I morgon kanske död du sänkes.  
  
I Morgon:  
Vid första knäppning af secunden  
l Morgon börjar redan fly;  
Man hoppas alltid på en ny, 
Men hinner aldrig til den stunden;  
Ty då man upnått dess minut,  
Så heter den i Dag af alla,  
Och det som vi i Morgon kalla,  
Har ingen mennska nått til slut.20  

 

Såväl det förflutna som den egna tiden måste tas om hand om och förstås, där reflektionen över 

att tiden är konstruerad på ett sätt liknande detta kan fungera som en instruktion till hur man 

ska agera i sin samtid. I dikten finns ett stråk av livets flyktighet, ”Imorgon kanske död du 

sänkes”, som uppmanar till att inte lägga så mycket vikt vid varken gårdagen eller morgondagen 

utan istället ta vara på möjligheterna som finns för närvarande. Även ett så pass litet inslag  i 

magasinet som detta, som kanske förekom mer i underhållande eller förströende syfte än i 

kritiserande eller diskuterande, bekräftar enligt min tolkning ändå förekomsten av dessa tankar 

i tiden och att de ansågs viktiga.  

 I denna anda följer så en text skriven som råd ifrån en förälder till en son, som uppmuntrar 

just till att ”följa med sin tid”. Som titeln antyder så förutsätter denna dikt att det finns något 

sådant som en ”din tid”,  alltså något i det nuvarande som är essentiellt annorlunda ifrån tidigare 

och kommer att prägla hela det pågående samhället. Denna dikt ifrågasätter inte 

temporaliseringen utan tar den för given. Det som tidigare kanske varit tabu eller fel, går nu att 

betrakta på ett nytt sätt, och framför allt är det viktigaste att aktivt medverka i att skapa sig sin 

framtid. Man kan föreställa sig ett spektrum av möjliga framtidsscenarion, liknande det sätt som 

Koselleck talar om temporala utsträckningar på, och har själv ansvar för att skapa sig en egen 

position i världen.  
 
Följ med din tid! - så hör man jemt  
De Publicister högt predika.  
De Herrarne ej tåla skämt,  
Och i sin mening ej ge vika.  
  
Följ med din tid, mitt råd ock är ; 
Kryp, spring; - på styltor eller krycka -  
Allt som det passar sig, och lär  

                                                
20 ”Igår, I dag och Imorgon”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1836), s.38. 
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At icke streta mot din lycka.21 
 

Att inte följa med sin tid är samma sak som att streta emot sin lycka, så oavsett förmåga är det 

klokaste man kan göra att se till att man inte förblir kvar i det förgångna. Här nämns också hur 

publicister gärna är måna om att förmedla just detta budskap - publicister som även omskrivs 

som att ”ej tåla skämt” på ett sätt som tycks antyda en överdriven självupptagenhet och 

högfärdighet hos just denna yrkesgrupp. Även om författaren bakom dikten är anonym så har 

redaktionen på MKNM ändå valt att publicera denna text, trots att detta framstår som att till 

viss del kasta sten i glashus då ju redaktionen bakom MKNM i princip skulle kunna beskrivas 

ägna sig åt exakt samma sak som det man hånar publicisterna för: ”följ med din tid” kan lika 

gärna läsas som ”följ med modet”. Diskussion av publicister, journalister och liknande 

verksamheter i övrigt, och huruvida redaktionen betraktade sig själva som en del av detta eller 

inte, kommer jag återkomma till i ett av de följande kapitlen.  

 Fortsättningen på dikten följer samma tema av att teckna en bild av hur man bör göra nu, 

genom att kontrastera till hur man skulle göra innan, vilket jag menar upprättar ett tillstånd som 

går att förstå utifrån Koselleck och Bermans teori om asymmetri. Uppmaningar som ”tro ej at 

allvar är nödvändigt” och ”man måste våga” vilka slutligen ska leda fram till ”fortune”, som i 

detta sammanhang måste förstås som lycka eller framgång, indikerar att det nu finns färre regler 

att förhålla sig till och mer utrymme för kreativitet: 
  

Följ ock din tid, min unge Vän !  
Uti et uptåg , småbehändigt :  
At kurtisera Friheten -   
Tro ej at allvar är nödvändigt.  
  
På lyckans bana tag et skutt  
(saltomortal') - at målet hinna:  
Låt bli betala, - gör bankrutt. Man måste våga för at vinna.  
  
Och om dit följer som sig bör 
De fromma råd jag dig har gifvit;  
Jag spår at snart fortune du gör  
Och vandrar nackhög genom lifvet.22  
 

Textens ton, så rakt på sak och konstruktiv att den nästan blir ironisk satir i sin direkthet, bidrar 

ytterligare till asymmetrin eftersom det mellan raderna finns en antydan om det extrema eller 

udda i den nya tidens vanor som kanske inte är helt till belåtenhet, men nu bara är att acceptera 

eftersom det är en annan tid. Oavsett vem författaren var eller till vilken grad som satiren var 

menad att framgå, finns det ändå något accepterande i att dikten finns med i magasinet 

                                                
21 ”Följ med din tid. (Ett ord til min son.)”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1834), s.17. 
22 ”Följ med din tid. (Ett ord til min son.)”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1834), s.18. 
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överhuvudtaget. De bottnar av både humor och allvar i texten som kan urskiljas måste framstått 

tydligt även för dåtidens läsare, och såväl uppmärksammat dem på den nya tiden som förberett 

dem för denna och kommande. Varje ny tid blir här en övergångstid i Kosellecks mening, som 

kräver enskild utredning och förståelse. 

 I samma lätt satiriska anda finns ytterligare en dikt som behandlar samtiden, och som 

också i och med sitt tidsliga perspektiv målar upp en inställning att förhålla sig till den nya tiden 

med. 
 
Den Politiske Optimisten. 
Allt ting är bra som sker och händer  
Så nu som förr i alla länder; 
Det är min tanke och min tro 
Och derför lefver jag i ro,  
Den är loyal, den är den rätta;  
Lycksalig den som finner detta!  
Ty den som är med all ting nöjd  
Har nått all jordisk vishets höjd.  
Hvad hjelper det at samla galla,  
At ropa om Constitution  
Indragningsmagt, reservation,  
Det kan ju ej behaga alla 
Och man får agg til din person.23  
 

”Den politiske optimisten” anspelar på den utveckling och förändring som sker och använder 

sig av liknande argumentation som i föregående exempel, där var person framför allt bör hålla 

sig till sig själv och sin egen lycka utan att bekymra sig så mycket om vad man anser om 

omvärlden. Denna kommer ändå att förändras på sätt som man inte kan styra över eller beräkna, 

och då är den säkraste positionen att inta den där alla förändringar anses vara av godo. Det här 

kan med hjälp av Kosellecks teori om erfarenhet och förväntan förstås som ett förhållningssätt 

som erkänner och accepterar diskrepansen emellan dessa, och som försöker ignorera det 

eventuellt problematiska i att framtiden därmed är något oväntat och oberäkneligt. På ett 

personligt plan tycks det mest fruktbart att bara hålla sig nöjd vad som än händer, och inte råka 

i konflikt med vare sig omvärlden eller andra människor. Det är en optimism och ett erkännande 

av en ny tidsuppfattning som i princip försöker göra sig oberoende av tiden – man beaktar att 

det visst finns en pågående förändring, men intar en ställning som på förhand godkänner det 

som kommer hända, trots att detta till skillnad från tidigare alltså inte är något som kan härledas 

ur erfarenheten. Allt är ju bra som sker och händer, och den säkraste politiska åsikten att utrusta 

sig med för att vara säker på att till slut få avgå med seger: 

 
Jag knotar ej; jag saken tar 

                                                
23 ”Den Politiske Optimisten”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1839), s.50. 
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Så lugnt jag kan och svälter tåligt;  
At vara afundsjuk är dåligt  
Och dubbelt värde har det då 
At seger öfver afund få. 
Ja, allt är bra som sker och händer  
Så förr som nu i alla länder  
Så är mitt valspråk. - Först och sist  
Är jag politisk optimist.24 

 

Outtalat i detta resonemang finns en satirisk spets riktad mot en slags värdeupplösning i 

samhället där alla anpassar sig till nya värderingar och ideal istället för att kritiskt granska dem. 

Indirekt ställer detta frågor om hur förändring och en modern värld i så fall överhuvudtaget 

kommer till, om den inte står i ett kausalt samband med dåtiden men heller inte förväntas skapas 

av människorna som ska leva i den. Svaret på detta finns inte tydligt artikulerat i detta exempel, 

men kommer diskuteras och utredas mer i kommande kapitel. 

 Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel visat hur en medvetenhet om tid och tidsliga 

aspekter, bland annat olika förhållanden mellan då och nu som kan förklaras med hjälp av 

Kosellecks teorier om temporalisering, finns gestaltade på olika sätt i MKNM. Att Kosellecks 

tänkande går att applicera i så pass hög utsträckning är i sig ett resultat, som visar på att det 

finns paralleller mellan temporalitet i olika kontexter och att de går att förstå på ett liknande 

sätt. Det finns också en uppmärksamhet och ett intresse för den egna tiden i kontrast till det 

omgivande tidsspannet av dåtid och framtid, eftersom människan plötsligt upplevs befinna sig 

i mitten av denna övergång eller separering av erfarenhet och förväntan. Det fanns ett syfte och 

en aktualitet i att beskriva och tala om tid. Dessa exempel kan även fungera som en grund för 

att ytterligare kunna förstå betydelsen av de kommande kapitlens empiriska material, där 

temporalisering och tid i större utsträckning sätts i relation till andra företeelser eller används 

för att driva en argumentation.  

 

 

Temporalisering genom materialisering 
 

Mycket av den tidigare forskning som finns om MKNM, och även av liknande forskning kring 

dess systertidningar runt om i Europa, har haft sin utgångspunkt i att undersöka den materiella 

kultur som magasinen producerar och upprätthåller. Det handlar bland annat om hur det nya 

klädmodet och även de nya konsumtionsidealen i sig kunde fungera identitetsskapande, eller 

                                                
24 ”Den Politiske Optimisten”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1839), s.52. 
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om hur läsarnas egna inskickade bidrag till magasinets innehåll också bidrog till att påverka 

den bild av en modern identitet som magasinet kom att förmedla. Att materiell kultur av det 

slag som MKNM skapar med olika medel, vilka Gudrun Andersson bland annat har skrivit om 

i sin undersökning,25 har stor inverkan på såväl förståelsen av den egna identiteten som 

omvärldens utformning är delvis redan utforskat. Därför vill jag nu undersöka hur detta kan 

undersökas genom att försöka dra paralleller till en temporalisering av det slag som Koselleck 

beskriver, och hur denna temporalisering kan ha införlivats i den materiella kulturen på ett sätt 

som även påverkade människors tidsliga uppfattning.  

 Parallellt med att nyhets- och moderapporteringen är grunden för magasinet, så finns 

också inslag där redaktionen, trots att man själva i hög grad är medverkande till detta, kritiskt 

reflekterar över de nya och allt snabbare skiftningarna i modet och de konsumtionsideal som 

detta leder vidare till. Ett exempel på hur detta uttrycks finns i ett reportage om nytt mode 

gällande byxor: 

 
Huru mycket har icke uplysningen stigit sedan 1563, när oaktadt alla rikhaltiga veck på Herrarnes 
nu brukliga rutiga eller randiga Pantalonger, man kan få minst 30 par istället för ett enda par 
Pluderhosen! Men hvad skulle väl den hederlige Professor Andreas Musculus hafva sagt, om han 
fått se en Journal des Dames et des Modes? och at moderna ombyta hvarje vecka , och knappast 
bibehålla sig så länge ? Sådant är förhållandet med de rutiga pantalonger i föregående N:r Pl. 4; de 
nyttjas icke mer, utan böra nu vara endast på längden randade. De liflige, qvicke Fransmännen hafva 
redan gjort et ord-spel (calembour) öfver denna hastiga mode-förändringen. Fru C*** sade til en 
Herre som nyttjade rutiga pantalonger: ”quoi, vouf donnez dans le travers!” (Alltid är Ni på tveren 
!)26 
 

Här uppmärksammas hur modet förändras på ett sätt som är nytt ifrån tidigare, där vilket 

mönster som gäller skiftar nästan veckovis och de byxor man visade upp på planscherna i ett 

föregående nummer redan är omoderna. Det franska uttryckssättet ”Alltid är ni på tveren!” som 

citeras fångar både det komiska och det omöjliga i att hålla sig modern nuförtiden på grund av 

de snabba omväxlingarna. Delvis ser man detta som en positiv utveckling med utgångspunkt i 

upplysningen, där man inte längre behöver begränsa sig till att äga endast ett enda par byxor 

utan kan tillåta sig att investera i flera. Samtidigt för man in perspektivet av Andreas Musculus, 

en protestantisk teolog ifrån 1500-talet, och frågar sig vad han skulle säga om hastigheten i de 

nya modeidealen. Det finns alltså en tidslig dimension inbyggd i artikeln där man jämför hur 

det var förr med hur det är för närvarande, och där man också iakttar hur detta avspeglar sig i 

det materiella modet. Att tiden förändras snabbare visualiseras genom det materiella, och 

                                                
25 Andersson, s.147. 
26 ”Die Pluderhosen, et slags Pantalonger”, Magasin för konst, nyheter och moder, (1823), s.12. 
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kanske även i någon grad bidrar till att normalisera och dölja temporaliseringen i och med att 

byxor och kläder kan upplevas som relativt okontroversiella ämnen. 

 Mode kan dock även förklaras med hjälp av och sättas i direkt samband med reformer  av 

mer politisk art, vilket syns i en artikel ifrån 1819 där avsikten är att visa upp ett antal nya 

modeller av snörliv som blivit på modet igen: 

Man bör följa med sitt Tidehvarf! - En Tidningsskrivare eller blott utgifvare af hvilken periodisk 
skrift som helst med anspråk på nytt, skulle nu för tiden blottställa sig för sina läsares missnöje, om 
han icke någon gång nämnde orden ultras, liberala, radicala, blandade med prohibitif, reform och 
constitution. - Medan nu de Pradt, Görres med flera, förespå Revolutioner som skola utbrista, kunna 
vi omtala en som redan timat uti - modets verld.27  

Artikelns inledande mening, ”Man bör följa sitt tidehvarf!”, får i detta sammanhang en dubbel 

betydelse: man syftar dels på att det är viktigt att följa med sin tid vad gäller klädmode, dels 

anspelar man på att man i rubriken använt sig av ordet ”ultras”, en  ny politisk term för något 

radikalt eller extremt, som man väljer att använda både för att det är ett modeord i sig men 

också för att uppmärksamma det radikala med de nya snörliven. I en artikel om snörliv 

kommenterar man alltså det faktum att man lever i en revolutionär tid vilket ett nyhetsmagasin 

måste meddela sina läsare om, samtidigt som man sätter detta i relation till att det inträffat en 

slags revolution i modets värld i och med att man tar tillbaka de något extrema snörliv som var 

moderna för några generationer sedan. Här kan man alltså se hur Kosellecks och Bermans 

resonemang om medvetenheten om att man befinner sig i en tid av revolution går att applicera, 

på samma sätt som det också innebär att man börjat iaktta den egna tiden ur ett nytt perspektiv 

där det egna tidevarvet är skilt ifrån både tidigare och kommande enligt teorin om erfarenhet 

och förväntan.  

 Dessutom kan man urskilja hur man talar om en reform inte bara i klädmodet, utan även 

gällande kvinnornas kroppar.  

Denna radicala Revolution, hvarigenom Damernas kropps constitution fått en reform och blodets 
omlopp blir prohibitift handteradt, förmedelst den mängd af fiskben hvarmed modkrämerskorna äro 
liberala, består deruti at de fordna Snörlif, dessa gamla Ultras ur Ludvig XIV:s tid, åter allmänt 
blifvit antagne. Men på det våra vackra läsarinnor icke måtte för mycket förskräckas, eller 
blottställas för en och annan svimning öfver hvad de skola få se i nästa nummer (…) hafva vi 
försigtigtvis velat väna deras sköna ögon vid dessa ultras, dem blott en och annan Mormor eller 
grand' Tante minnas. Af denna anledning meddela vi i närlagde teckning 7 stycken fordomdags 
Snörlif, vid hvilka de måste väna sina ögon och behag, sedan modet åter antagit dem.28 

Den materiella kulturen som temporaliserats i och med klyftan mellan dåtid och framtid, och 

medför att man numera förväntar sig ett ständigt nytt mode inom kläder och hår, tar här steget 

                                                
27 ”Porträtter af några ultras”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1819), s.36. 
28 ”Porträtter af några ultras”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1819), s.36. 
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till att även innefatta själva kroppens utformning som ytterligare ett område satt i rörelse. Modet 

och förändringen som detta innebär flyttar allt närmare inpå människorna, varifrån man kan 

tänka sig att man får lättare att ta den nya tidsuppfattningen för given. När nya ideal om såväl 

hur kroppen ska kläs som hur den ska vara byggd förmedlas genom ett magasin som MKNM, 

inlemmas man på sätt och vis automatiskt även i det sätt att tänka om tid som möjliggör för 

magasinet att konstruera denna identitet. En temporalisering av tänkandet är nödvändigt för att 

mode och modernitet ska ha någon mening, och därmed har man redan accepterat och blivit en 

del av ett samhälle som förutsätter en splittring mellan erfarenhet och förväntan när man tar till 

sig av den materiella kulturen som presenteras i ett magasin som MKNM.  

 Hur klädmodet kan visualisera en förändring i såväl tid som tänkande gestaltas ytterligare 

i en artikel översatt ifrån en tysk motsvarande mode-journal, som kallas för ”Den eleganta 

verldens krönika”: 

Redan i en längre tid, lötaktade vårt århundrades öfverlägsna snillen, våra klädedrägters fattigdom, 
och ansågo det för nödvändigt, at stöda vår Toiletts anordning på bredare och pittoreskare 
grundvalar. Redan hafva några dristiga fantasier, förtjuste af deras skräddares goda smak och 
skickliga sax, företagit den med så mycken otålighet efterlängtade reform, at stycke för stycke 
tilintetgöra hufvudbonadens antika byggnader, fotbeklädnaden samt til och med de nödvändigaste 
klädespersedlarne, och helt och hållet förändra deras vederlikars skinn.  

(…) 

Stunden är inne at revolutionera och reformera drägterne, liksom den gamla Monarkien.29 

En omodern klädedräkt är ett tecken på ett outvecklat samhälle, där mer överlägsna sådana 

redan har förändrat och förädlat sitt folks kläder för att tydliggöra för alla att man går i spetsen 

för utvecklingen. Man lånar in ordet reform, som har tydliga politiska associationer, när man 

talar om att ge en ny design till huvudbonader, skor och övriga klädesplagg, och man liknar det 

även vid att ”tillintetgöra antika byggnader”, något som också för tankarna till en 

samhällsförändring i vidare mening än enbart den klädmässiga. Förändringen i kläder kommer 

dessutom att ”helt och hållet förändra deras vederlikars skinn”, vilket implicerar en förändring 

hos människorna även bortom kläderna – nya kläder ger nya medborgare. Detta anknyter delvis 

till Gudrun Anderssons forskning om hur magasin som MKNM aktivt bidrog till att forma och 

befästa borgerlighetens kulturella identitet genom konsumtion av en viss livsstil, en relativt ny 

samhällsklass som på sätt och vis i sig är ett av symptomen på en rörelse mot en modern värld.30 

Men här kan man även se ännu tydligare hur denna nya kläd- och konsumtionsstil hade en tydlig 

                                                
29 ”Den eleganta verldens krönika”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1833), s.46. 
30 Gudrun Andersson, s.147. 



 23 

koppling till tiden och passas in i en nutida kontext som är avskild och annorlunda ifrån tidigare 

tidsperioder för att ges mening.  

Huvudsakligen är det dock den sista meningen som blir betydelsebärande, där reformen 

i klädväg knyts direkt samman med reformen av statsskicket. Meningen tycks implicera att en 

förändring i klädmodet är ett steg på vägen mot även en politisk revolution, där ett nytt sätt att 

klä sig kan underlätta även för ett nytt sätt att tänka. Det nya klädmodet symboliserar den 

moderna världen, som kräver att detta nya ska genomsyra samhället på alla nivåer. Man kan 

förstå detta enligt Kosellecks teorier som att man i denna mening gestaltar och etablerar en 

tydlig skillnad mellan då och nu, och vidare ifrån detta ser en acceleration inom förändringen 

där något ändå så trivialt som klädmode kan komma att så småningom leda vidare till att 

reformera hela sättet samhället styrs på. Det handlar på sätt och vis om en slags värdeupplösning 

när två så olika företeelser sätts i ett så direkt samband och kläder helt plötsligt ges en helt ny 

betydelse som är att jämföra med politik, men detta visar också på att framtiden förväntas föra 

med sig oväntade saker och att allt är satt i rörelse. Framför allt syns här alltså hur en 

temporalisering av materiella faktorer såsom kläder kan få inverkan även på mer abstrakta 

områden som politiskt tänkande, och att en acceptans av att klädmodet förändrades snabbare 

och snabbare kunde bidra till att man anpassade sig till denna nya temporalitet också i andra 

avseenden. 

 Ett annat exempel på detta där sambandet mellan mode och politik gestaltas på ett 

visserligen mer satiriskt sätt men som ändå ger ett tydligt sken av just ett samband, är en 

karikatyrteckning med tillhörande text ifrån 1843 som diskuterar det orimliga mode i frisyrer 

och smink för kvinnor som förekom i slutet av 1700-talet. Man jämför dagens mode med det 

dåvarande och beskriver på så sätt ett asymmetriskt förhållande mellan erfarenhet och 

förväntan. Samtidigt beskriver man också ganska exakt tidsspannet inom vilken denna 

förändring har skett vilket illustrerar och understryker utvecklingens hastighet inom modet – 

inom en mormors livstid har man gått från att ha en ”tornbyggnad” på huvudet till det som 

dagens mode består i, vilket får ytterligare signifikans när man väger in aspekten att 

medellivslängden hos en mormor under tidigt 1800-tal var ungefär hälften av vad den är idag:  
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När man jemnför Damernas nuvarande hårklädsel och hufvudbonader med de for några och 50 år 
sedan brukliga, faller man i förundran och kan nästan icke fatta at det varit möjligt för modet at gå 
til en sådan ytterlighet i osmakliga former, som derjemte medförde en verklig penitens för det vackra 
könet, och likväl finnes säkert en och annan mormor i lifvet som påminner sig, at hon varit utrustad 
med en tornbyggnad på hufvudet och pudrad liksom hade hon en vinterdag varit blottställd för 
rimfrost.31  

 

Det politiska vävs in i resonemanget när det kommer till hur själva förändringen gick till, och 

man beskriver det som att damernas frisyrer nedrevs tillsammans med Bastiljen under franska 

revolutionen: 

Carrikaturen kom ändtligen Damerna til hjelp, men framför allt Franska revolutionen 1789, som 
nedref Bastiljens torn, nedref äfven med ens alla dessa byggnader som man uppfört på Damernas 
hufvuden, och allt sedan den tiden har en bättre smak och en ädlare stil i Damernas hårklädsel varit 
allmänt rådande, med undantag af den Chinesiska, som för några år sedan fick några anhängare, men 
blef snart utträngd och bortlagd.32 

Här föregår den politiska förändringen den modemässiga, men på så vis kan också förändringen 

i politiken förstås på ett ännu mer påtagligt sätt i människors vardagliga liv när den 

                                                
31 ”En carrikatur mot slutet af adertonde århundradet”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 
1843), s.23. 
32 ”En carrikatur mot slutet af adertonde århundradet”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 
1843), s.24. 
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materialiseras i modet. Detta kanske framför allt i Sverige där det franska modet stundtals 

kanske varit mer direkt inflytelserikt än den franska politiken. Vidare aktualiserar detta 

Bermans citat och iakttagelse om just franska revolutionen och dess betydelse för uppfattningen 

av en modern värld – tidsuppfattningen som den varit ställdes på sin spets och bröts upp när 

man under revolutionen tog historien i egna händer och vägrade låta erfarenheten fortsätta 

bestämma vägen för förväntan. Att man beskriver denna brytning och förändring som något 

som kan visualiseras i mode förstärker teorin att materiella faktorer kunde ha stor inverkan på 

hur man förhöll sig till temporalitet. När man anammar de nya moden som uppstår till följd av 

de politiska revolutionerna ”översätter” man på sätt och vis politik till mode samtidigt som man 

därmed går med på dess premisser, vilket i detta fall även innebär att man i så fall också anpassar 

sig till en ny syn på tidens utveckling. Mode behövde precis som allt annat inte längre följa som 

en given kurva där frisyrerna till exempel bara blev högre och högre ju mer tiden gick, utan 

kunde när man väl rivit ned illusionen om påbyggnaden av detta torn istället därefter gå från ett 

tillstånd till ett helt annat oväntat och bättre sådant. Även med hänsyn till att denna text förekom 

som en karikatyr med komiska intentioner, så blir detta ett uttryck för hur uppfattningen om 

den moderna världen kunde ta plats i människors liv. Den temporalisering som bland annat 

franska revolutionen bidrog till, åskådliggjordes och förverkligades delvis genom den 

materiella kulturen. 

 Sambandet mellan materialitet och temporalitet är inte ett sådant som enbart går att 

teoretisera och rekonstruera i efterhand, utan en diskussion som även förekom i tiden och finns 

uttryckt i MKNM. Under den något ospecifika och anonyma rubriken ”Boufflers yttrande om 

modet” följer en reflektion om modets inverkan som samtidigt är en påfallande kärnfull 

sammanfattning av det som senare ska komma att känneteckna moderniteten. 

Jag känner blott en som är fredad för alla revolutioner, emedan han sjelf är en oaflåtlig revolution. 
Det är hans rörlighet som uppehåller honom. Allt hvad den beslutar, skyndar han sig at återkalla, 
hvart enda af dess beslut har endast bestånd til dess man hinner gifva et annat utslag. Dess domare 
äro lyckligtvis frikallade ifrån värdighet, insigter och dygder. Fruntimren äro der rådande; ungdomen 
presiderar; den mogna åldern sitter på nedersta bänkarne, ålderdomen har der ingen rösträttighet: 
denna domstol är - Modets.33 

Här tolkar jag det som att den rörlighet och osäkerhet som beskrivs kan liknas vid den som 

definierar temporaliseringen som Koselleck redogör för, där ålderdom och tradition inte längre 

har någon inverkan över de rådande värderingarna utan det istället är en föränderlig och 

nyckfull ungdom som styr. Att även ”fruntimmer” anses ha stor del i denna revolutionernas 

                                                
33 ”Boufflers yttrande om modet”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1834), s.4. 
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revolution på grund av att de är ”lyckligtvis frikallade ifrån värdighet, insikt och dygder” får 

tolkas som ett uttryck för tidens syn på genus och könsroller, trots att den vilja till 

identitetsskapande som modet egentligen drog nytta av sannolikt var mer beroende av klass än 

kön, och således lika manligt som kvinnligt. Detta framhålls dock ändå inte som det verkligt 

problematiska i och med modets makt, eftersom ungdomen och fruntimren kanske ändå främst 

betraktades vara intresserade av just sådana till synes irrelevanta ting som kläder, frisyrer och 

kosmetika. Problemet är tvärtom just det att modet inte avgränsar sig enbart till dessa områden: 

Medlertid om Modet inskränkte sig inom fåfänglighetens krets, som man öfverenskommit anvisa 
det til departement, vore dess myndighet endast löjlig. Men det vidrör allt, gycklar med allt; det 
inverkar, oss ovetande, på våra innerligaste känslor, på våra största intressen, sederna, konsterna, 
vetenskaperna, på sjelfva politiken; alla måste skatta åt Modet, och om det är et lappri at det 
förbryllat dens eller dens svaga hjerna, har det likväl någon gång äfven förderfvat Nationer.34 

Här uttrycks just hur modet kommit att influera fler aspekter än bara kläder och liknande, och 

även att den tyckts sprida sig med epicentrum just i det materiella. Texten beskriver inte exakt 

hur relationerna mellan materiella faktorer och mer abstrakta sådana som känslor, seder och 

konster antas fungera, men det framgår att det har varit tillräckligt att modets rörlighet blivit 

accepterat och normerande inom ”fåfänglighetens krets” för att det sedan även ska ha tagit sig 

vidare till slutligen själva politiken. Att processen sker utan vårt vetande gör den omöjlig att 

värja sig emot, och verkar plötsligt bara ha satt allt under modets föränderliga premisser. 

Återigen  kan Anderssons forskning om funktionen hos konsumering av materiell kultur för att 

bygga en identitet användas för att sätta denna text i ett nytt perspektiv, då man kan tänka sig 

att författaren bakom denna text underskattade, eller snarare ännu inte hade möjlighet att kunna 

utvärdera den betydelse som det hen reducerar till enbart fåfänga faktiskt hade och fortfarande 

har över människors liv och vårt sätt att tänka kring omvärlden. Vårt förhållningssätt till och 

accepterande av en viss temporalitet inom ett visst område, som hur trivialt det än tycks vara är 

något vi aktivt utövar och införlivar varje dag, kommer oundvikligen så småningom att vänja 

oss vid denna temporalitet och komma att bli en grundläggande uppfattning för vår tidsliga 

uppfattning även inom andra områden i vårt liv. Det är på så sätt som varje enskild fåfänga till 

slut kan tyckas ha fördärvat nationer. 

I detta kapitel har jag visat hur de nyheter och diskussioner om materiell kultur som kläder, 

hår och kosmetika som återfinns i MKNM kan förstås som bidragande till en ny uppfattning 

om tid. Detta i och med att den rörelse och förändring som ligger till grund för det mode som 
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magasinet rapporterar om i sig är en produkt av en temporalisering, enligt mig liknande den 

som Koselleck beskriver där erfarenheten och förväntan har skilts åt. När den materiella 

kulturen förstås utifrån denna typ av temporalitet, förstår jag det som att den blir ett tecken på 

tidens asymmetri och hur detta kunde bidra till att forma en förståelse av detta ”nya” förhållande 

mellan dåtid och framtid även på en mer abstrakt nivå hos människor när de tog del av materiell 

kultur som den del av sitt identitetsbygge. I flera av exemplen har klädmode satts i samband 

med politisk förändring, vilket också visar hur materiella nyheter redan i magasinets samtid 

kunde tänkas vara sammanfogade med en större bild av samhällsförändring. Det finns alltså 

samband mellan förändringen i materiellt mode och hur man ser på tiden, inte minst därför att 

vara klädd och bete sig enligt senaste mode var en stor del i en modern identitet vilket också 

innebär att tid blivit något som var en essentiell del i människors förståelse av sig själva och sin 

omvärld. Detta resulterar i att man kan betrakta det som att föreställningen om den moderna 

världen som sådan och tidsuppfattningen som möjliggör den materialiseras, och inte längre är 

något enbart teoretiskt.  

 

Tidens förgänglighet och framtidens flyktighet 
 
 
I och med MKNM:s inriktning på nyheter och rapportering om mode, finns redan i själva valet 

av innehåll en vilja att illustrera en skillnad mellan gammalt och nytt, eller vad vi med 

Kosellecks ord skulle kunna beskriva som en skillnad mellan erfarenhet och förväntan. Denna 

skillnad är vad gällande mode inom mer materiella aspekter som möbler, inredning och kläder 

ofta underförstått positiv, i och med att dessa reportage gärna förekommer okommenterade med 

endast en rubrik, eller i form av en neutral rapport. Skillnaden mellan gammalt och nytt upplevs 

på så sätt självklar och som en naturlig följd, och lägger inte fokus på den faktiska diskrepansen 

mellan erfarenheten och förväntan. Det förekommer dock även uttryck för när denna skillnad 

istället uppmärksammas och placeras i centrum, och då istället ur perspektivet av att vara 

någonting negativt.  

Den tydliga positioneringen och åskådliggörandet av åtskillnaden mellan då och nu, 

mynnar, som vi ska se exempel på, alltså ofta ut i iakttagelsen av det negativa i detta förhållande. 

Detta resulterar i en reflektion över tidens förgänglighet och upplösningen av allt beständigt, 

såväl verk och värderingar som livet i sig självt. Ett uttryck för detta återfinns i ett stycke ifrån 

en längre artikelserie om journalister, där man vid seriens slut ägnar några rader åt att diskutera 
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yrkets position i dagens samhälle, varifrån man konstaterar att det mesta av det viktiga och 

värdefulla arbete som en journalist ägnat sig åt under en livstid snabbt kommer glömmas bort 

efter att denna gått ur tiden. Den som tar för allvarligt på sitt arbete kommer inte få något för 

det hos de efterlevande, utan istället snabbt falla till glömska utan att egentligen kunna ha gjort 

något för att förhindra detta - ”förgätenhet och obemärkthet” är ju den rådande tidens lag: 

 
Men, säger man, et sådant lif tilbragt och förslösadt at med fulla händer kasta snille och stil omkring 
sig, är ju helt och hållet förloradt! af alla dessa ansträngningar blir ingenting qvar! hvarje dag bortför 
med sig allt hvarmed han slitit vetenskapen, smaken, snillet, harmen, vanäran och härligheten! Dessa 
lösa blad med så mycken omsorg författade, blifva ju, snart sagdt, endast dagens svepduk! af allt 
detta buller och bång, blir intet qvar, knappast echo't? Nå väl! hvem vet icke det? - Men jag ber er, 
hvad är det som blir qvar af hela århundradet? Vet man i dag hvem som lefver eller dör? Desse män 
som haft den sorgliga försigtigheten at en och en inregistrera deras samlade arbeten, som hvarje 
qvartal upstapla Volymer, äro de mer förvissade om odödlighet än de snillen som utströ sina dagliga 
foster för vinden? 
(---) 
Förgätenhet och obemärkthet är tidehvarfvets lag: hvaraf följer at den förståndige mannen med et 
lekande snille, med en lindrigt sjelfsvåldig imagination, som kastat i vinden dessa svaga småsmulor 
författade för dagen, har i verkligheten varit mer vis än alla de hederlige män som tro på deras 
arbetens odödlighet.35  

 

Återigen får man intrycket att redaktionen bakom MKNM förhåller sig till detta som att de 

publicerar texten ifrån en position separerad ifrån vad man egentligen skulle kunna kalla deras 

kollegor, dels eftersom den kompletteras med några mer eller mindre karikatyrartade skisser 

över hur journalister såg ut men dels även på grund av det generella sätt på vilket man relativt 

oreflekterat uttrycker sig kring journalism. Kanske ansåg redaktionen att det verk de skapade i 

form av magasinet var skilt ifrån annan journalistisk produktion och så självklart högkvalitativt 

att det garanterat skulle leva kvar, eller så har de överraskande mycket självinsikt och anser att 

det istället är uppenbart att de lever som de lär och ”författar för dagen” genom att ägna sig just 

åt att rapportera om dagens nyheter och mode, som ju ändå är passé imorgon.  

 Vad som tycks vara det rätta sättet att förhålla sig till sitt författande är enligt texten att 

inte författa något med odödlighet i åtanke, utan istället anpassa sig till den nya temporaliteten 

där inget garanteras varaktighet längre än vad som här beskrivs som någon dag. Det är en pik 

dels mot temporaliseringen som sådan, men dels även mot författare som tagit sig själva på för 

stort allvar. Det finns undertoner av en välbehövlig reform av skrivandet, där nya snillen kan få 

rum om det görs plats på hyllorna när många gamla verk tillåts glömmas bort, samtidigt som 

man ändå huvudsakligen beklagar sig över den ansträngning och den omsorg som varit för 

gäves. Flyktigheten som definierar det moderna drabbar det förflutna, men man erkänner ändå 

att den nya tiden kanske också erbjuder en ny slags formbarhet, där ”lekande snillen, med en 
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lindrigt självsvåldig imagination” kan tillåtas ta risker och göra chansningar för att kunna 

experimentera fram framtidens uttryckssätt. 

 En annan liknande gestaltning som verkligen tar tillvara på flyktigheten i upplevelsen av 

den moderna världen är dikten ”Den starka blåsten” ifrån 1844 års nummer, som metaforiskt i 

flera stycken beskriver olika sätt på vilket vinden har blåst bort det förflutna och lämnat kvar 

en barskrapad framtid. 
  

Det stormar och det blåser jämt  
Och tycks som alla vindar stämt  
Et trotsigt rabulistiskt möte;  
De slåss och strida alla dar  
Och hvar och en sin rigtning tar 
Mot det conservativas sköte.  
I skogen höres storm och brak,  
Kring bygden blåser halm och tak,  
Vindstillan trifves ej på jorden  
Och lugn och dvala uti Norden  
De ha blåst bort.  
(---)   
Så gäckad uppå flera sätt  
Jag frågar, om jag ej har rätt  
At hata blåsten mest af alla?  
At anse kärlek blott för svek  
Och stora löften som en lek?  
Ja, allt hvad menskor dygder kalla  
det kan man börja tvifla på,  
När stormen kan grassera så.  
Och tro, at vänskap, redligheten  
Och kärleken, beständigbeten  
Allt, har blåst bort!36  

 

”Det konservativas sköte” står under angrepp, och alla slags dygder tycks vara i upplösning. På 

det hela kan dikten läsas som en klagosång över konsekvenserna av den nya avvikelsen mellan 

erfarenhet och förväntan i den moderna tiden, där inget är varaktigt. Själva beständigheten har 

ju som i dikten konstateras också blåst bort, och kvar finns bara den nya, moderna världen där 

inget är på förhand givet. Kanske säger det oss något att denna dikt är publicerad i det allra sista 

numret av MKNM, när man under tjugosex år kunnat iaktta de materiella förändringarna och 

nyhetsflödet och nu vid magasinets sista årgång kan lämna detta som en slags utvärdering.  

Framför allt rör kritiken av temporaliseringen idémässiga och idealistiska skillnader som 

upplevs som negativa. Iakttagelser om nya fenomen som uppfattas som typiska för den varande 

tiden i klyftan mellan dåtid och framtid, tas upp för att försöka påverka framtiden i en annan 

riktning. Ett exempel på hur detta kan uttryckas återfinns i 1824 års aprilnummer, där en text 

samt tillhörande illustration diskuterar den nya idéströmningen liberalism. Att redaktionen 
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anser liberalismen vara något destruktivt och farligt står genast klart, men det är just i ljuset av 

kontrasten mellan dåtid och nutid som det framgår varför liberalismens intåg i samhället är av 

ondo. Liberalismen placeras in i en sluttande utveckling där den egna tidens 

uppfostringsmetoder möjliggjort för liberala idéer att få fäste, och därifrån in i en framtid kan 

fortsätta att ytterligare upplösa de seder och lagar som tidigare varit till för att disciplinera och 

kontrollera folket.  

 
At de liberala idéerne allt mer och mer taga öfverhanden, at folket vill befatta sig med at tänka på 
egen hand, utan at ledas par exellence, är beklagligen mer än sant, och man har redan drifvit det 
derhän at när folket sagt: ”seder, vi gifva dig magt och myndighet at styra oss efter de grundlagar vi 
sjelfve gjort;”- så vill man kalla detta et Statsfördrag, en magt utgången ifrån folket, då det likväl är 
solklart, at den öfverlåtna magten upkommit fullvuxen ur jorden (såsom Minerva ur Jupiters 
bufvud), är en jordens tilhörighet, som således var förr än folket; hvaraf åter följer, at den af folket 
icke kunde disponeras, ty — måste folket disponeras. 
(…) 
I det hela är det lätt begripligt, at constitutionela Stater icke borde finnas, och at allt hvad man tänker, 
talar och skrifver i en constitutionel Stat til dess uprätthållande , är en falsk liberalism; men detta 
kommer sig ifrån vår tids upfostran som är skadlig och förvänd. Fordomdags fick man icke yttra sig 
förrän man var kommen til mogna år, det vill säga hade en anständig och stelt kammad peruk; men 
nu går man på i eget hår, klippt á la Titus, med Coup de vent och créte de coq, at vilja bevisa gammalt 
folk, at tiden är annorlunda än den var i deras ungdom, och at de gamla formerne icke mera hålla 
tilsammans, när en ädlare metall skall stöpas deri.37 

 

Liberalismen är alltså inte bara något nytt i sig, utan något som utifrån sin själva essens kommer 

fortsätta att upplösa  och sätta saker i rörelse. Man iakttar och reagerar på hur det verkar finnas 

en poäng med att urskilja den egna tiden ifrån den gamla och aktivt ta avstånd ifrån det förflutna. 

Det oberäkneliga och oväntade med liberalismens inverkan på framtiden framställs som det 

obehagliga, utifrån det faktum att liberalismen inte verkar ha någon annan agenda än att just 

uppmuntra till individens egna tänkande och därmed ytterligare nyckfullhet: ”Och hvar är målet 

för Liberalismen?” frågar man sig avslutningsvis i artikeln.38 Att det dessutom är en 

allomfattande process där till och med spädbarn influeras såväl indirekt som direkt att leva ut 

de liberala idéerna – exemplet med barnet som ryckt pastorn i skägget under ett dop till följd 

av den nya vanan att inte linda armarna, illustrerar hur den liberala problematiken verkar i flera 

dimensioner. Barnet fungerar i exemplet som en symbol på vad framtiden kommer föra med 

sig, och där pastorn blir det förflutnas beständiga seder och traditioner: 

 
Se här händelsen: sedan man nu af idel liberalism kommit så långt, at icke mera inlinda det späda 
barnets armar i lindan, och dymedelst försummar at ifrån ungdomen väna det at hafva händerna, (det 
är viljan) bunden, tildrog sig at et nyfödt barn, medan det hölls i armarne af ortens Pastor, fick tilfälle 
at taga fatt i Prestens ena polison och med sin lilla näfve höll sig fast, icke utan smärta för Pastor, 

                                                
37 ”Liberalismen”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1824), s.74. 
38 ”Liberalismen”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1824), s.76. 



 31 

som likväl måste hålla god mine, men til fasa och förskräckelse för de kringstående, hvilka sent 
omsider måste befria honom ifrån den lilla ogudaktiga liberalens luggning.39 

 

 

Den tillhörande bilden med dragningar åt karikatyr tycks anspela på människors känslor och 

ytterligare förverkliga hotet – det humoristiska ligger nära det satiriska. Själva situationen med 

dopet måste upplevts välbekant för läsarna och kunnat få dem att föreställa sig det generande i 

det återgivna händelseförloppet. 

Det ska också påpekas, vilket görs av Jarlbrink och Lundell i deras forskning, att 

liberalismen i sig vid denna tidpunkt var ett mycket omtvistat begrepp som många försökte fylla 

med sin egna mening, och att det är enbart en lite mer ledande tolkning av vad som var 

liberalism under 1800-talet som kommit att förmedlas till oss i eftervärlden.40 Detta gör det 

också uppenbart att man i texten även kan finna uttryck för att man såg den egna tiden som ett 

vägskäl, där själva bekräftelsen av att framtiden är på väg åt ett oönskat håll även öppnar upp 

för möjligheten att hindra detta och påverka utvecklingen åt den riktning man själv vill. Att 

försöka vända tillbaka blir därmed också en väg framåt, där man i denna exempeltexten 

argumenterar med hjälp av ”den heliga Alliancen”41 och ”den fransyska hären” som exempel 

på  ansträngningar att förhindra liberalismen som blivit lyckade, och på så vis kanske även 

                                                
39 ”Liberalismen”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1824), s.75. 
40 Jarlbrink & Lundell, s.8. 
41 Namnet på ett förbund slutet mellan Ryssland, Österrike och Preussen år 1815 med syfte att verka för fred i 
Europa efter Napoleon-krigen. 
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kunna omförhandla liberalismen till något som passar den egna agendan bättre. Här gör sig 

också det resonemang som Halldorf och Hedberg argumenterar för i sin forskning påmint,42 där 

det poängteras att vad som kommit att betraktas som modernt egentligen bara är det som lyckats 

bli den dominerande av ett antal möjliga temporala utsträckningar, för att låna in Kosellecks 

ord. Det ”moderna” blir i detta sammanhang något som inte längre bara har en beskrivande 

effekt, utan som också kan bli ett argument för en eventuell framtid. Framtiden kommer 

oundvikligen, men i och med att den nu föreställs vara separerad ifrån tidigare erfarenhet kan 

man argumentera för vilken väg framåt som är den mest moderna.    

Kritiken mot liberalismen är ett exempel på när man i magasinet uttrycker sig mycket 

konkret om orsakerna till att tiderna förändras och något som kanske kan beskrivas som 

formningen av en modern värld iakttas, om än ur en negativ synvinkel. I flera andra artiklar kan 

samma problematik urskiljas, men mer indirekt. En vid flera tillfällen i magasinet 

uppmärksammad företeelse som har vissa kopplingar till liberalismen, är upplevelsen att pengar 

har tagit över som en betydligt mer såväl lättillgänglig som lättförgänglig statusmarkör på 

bekostnad av mer traditionella och långvariga värden som släktskap eller historiska anor. Att 

pengar och konsumtion har en central position i magasinet, kanske rentav en grundläggande 

sådan, och delvis kan fylla en ny funktion i både magasinet och förståelsen av den egna och 

kommande tiden har jag utvecklat mer i det föregående kapitlet. Dock finns det alltså också en 

kanske i och med detta något motsägelsefull vinkling av förhållandet mellan tid och pengar som 

inte beskrivs som positiv. Bland annat syns detta i en dikt ifrån 1842, där en konversation mellan 

en vapensköld och en penningpung porträtteras i flera verser liknande dessa: 

 
Vapenskölden konstigt skuren 
Ut i sandsten, kan ej få 
hänga prunkande på muren; 
han står dammig i en vrå: 
''Andra tider! andra seder!" 
''suckar han der år från år, 
''penningpungen visas heder" 
"stin han på pulpeten står," 
 
Penningpungen: 
"Hvem är det som suckar i skummande vrå? 
Jag tröttnar at höra den klagan uppå; 
Om sorgen dig qväljer, din plåga då göm, 
och uphör at störa min gyllene dröm; 
ty vet at jag tyckte i sömnen mig se 
hur kungar och furstar mig ville tilbe. 
 
Vapenskölden: 
Du är stolt, men utan anor, 

                                                
42 Halldorf & Hedberg, s.8. 
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åt ditt högmod kan man le! 
borgarns råa språk och vanor 
får man hos dig höra, se; 
 
förr än verlden blef förryckter , 
i min tjenst ditt slägte stod; 
nu den ädle blir förtryckter 
utaf Köpmans öfvermod."43 

 

Dialogen är jämbördig, och det är endast subtila ordval och vinklingar som antyder att texten 

förmodligen är skriven till vapensköldens fördel. Dennes klagan över att penningpungen, på 

grund av att det numera är andra tider och därmed andra seder, har övertagit hans plats som det 

mest prestigefulla i människors uppfattning, är menad att illustrera just den förändring som 

skett i synen på ideal och värderingar. Den anonyma författaren har valt att placera 

vapenskölden i en dammig och skummande vrå, vilket kan utläsas som ett tydlig bildspråk för 

den förflutna tiden medan penningpungen står på pulpeten, högt upp i ljuset med utsikt över 

framtiden. Borgaren, ett exempel på person som tjänat på att pengar är det som numera indikerar 

status, får figurera som rå kontrast till en förfinad värld som går förlorad. Det är ett förvisso 

lättsamt och komiskt porträtt som fått ta plats i magasinet, men samtidigt måste den kritiska 

skärpan i detta framgått även för dåtidens läsare och varit menad som en kanske något förklädd 

tankeställare. Inom dikten ryms dessutom en tidslig dimension, som också är baserad på en 

upplevelse av separationen mellan erfarenhet och förväntan. Dels finns det tillbakablickande 

till det förflutna i inledningen, dels finns i diktens avslutning en utblick inför framtiden: 
 
Åter tändes tvistens låga,  
än den flammar då och då.  
Hvems blir segren? är en fråga  
framtiden får svara på.  
Dock en aning spår förut,  
huru härmed går til slut.44  
 

Även här förstås alltså framtiden som något osäkert och oförutsägbart, något som inte står i 

direktkontakt med nuet och vars skepnad vi bara kan ha aningar om. Det är en något 

pessimistisk vinkling av framtiden, men inte hopplös. Det framstår inte som självklart vilken 

sida som kommer avgå med segern, och därmed kan man enligt mig läsa in Kosellecks 

temporalitet också i denna dialog. I utrymmena mellan de båda sidornas argument uppstår flera 

möjligheter att tänka sig nya vägar in i framtiden, som inte till fullo tillgodogör sig vare sig 

traditionen eller pengarnas linje. 

                                                
43 ”Wapenskölden och penningpungen”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1842), s.100. 
44 ”Wapenskölden och penningpungen”, Magasin för konst, nyheter och moder, (Stockholm, 1842), s.104. 
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I ännu en artikel som balanserar i gränslandet mellan kritik och komik går en ung man 

för att tala med en rik kapitalist om sin idé att kunna börja assekurera (försäkra) unga kvinnor 

mot att förbli ogifta alltför länge, och samtidigt därigenom agera äktenskapsförmedling för att 

kunna göra vinst på försäkringarna. Poängen visar sig vara att den unge mannen vill gifta sig 

med kapitalistens dotter, vilket också sker efter att kapitalisten omedelbart försäkrat henne efter 

att ha hört om idén. Här finns dels samma kritiska udd riktad mot pengars nya makt och 

kapitalismens inverkan på våra värderingar som i det föregående exemplet, dels närmar man 

sig också en mer abstrakt nivå av oron inför en värld där förväntan inte längre kan härledas ur 

erfarenheten. 

 
Hvem hade väll någonsin kunnat tro, at vid utgången af et tvifvels- och osäkerhelsfullt tidehvarf, 
som det sista, vi skulle inträda i et annat så uteslutande sammansatt af assuradörer och assekurerade, 
som vårt närvarande? I adertonde århundradet omstörtade man allt, emedan man tviflade på allt; i 
nittonde århundradet tviflar man på ingenting, emedan man icke öfverlemnar någonting åt den blinda 
lyckan. Det är genom säkerheten, assekuransen, som samhället reorganiseras. (…) Hvad är det icke 
allt som man i våra dagar assekurerar? Hvarje steg på vår vandring här i lifvet kan assekureras, 
sjelfva döden med inbegripen. Assekuransens mägtiga inflytande sträcker sig til och med på andra 
sidanom grafven; man assekurerarer rygtbarhet....derigenom at man reser en minnesvård på er graf.45  

 

Det inledande partiet påminner utifrån min tolkning mycket om olika teoretiska beskrivningar 

av sjutton- och artonhundratalet som gjorts av betydligt mer sentida teoretiker, exempelvis 

följande citat som återfinns hos Koselleck: ”Allt har blivit rörligt eller görs rörligt, och med 

syftet eller förevändningen att fullända Allt ifrågasätts, betvivlas Allt och går en allmän 

omvandling till mötes.”46 Texten tycks anspela på ett samhälle där alla tidigare värderingar helt 

plötsligt är satta ur spel och man kan sätta ett pris på allt. Det ständiga tvivlet och separeringen 

mellan erfarenhet och förväntan har här resulterat i att det nyfunna glappet däremellan blivit en 

plats där tidigare omoraliska och tveksamma handlingssätt nu kan få grogrund. Man ställer sig 

frågan vad det finns kvar i livet som inte längre styrs med pengar, när till och med ens minne 

efter döden kan åtminstone försöka köpas genom olika minnesmärken och gravstenar. Här 

aktualiseras också den rädsla för framtiden som uppstår när tidens gång accelereras och 

tillvaron blir mer flyktig, och att det blir viktigt att försöka föregripa tiden som kommer, oavsett 

om det handlar om att garantera ett giftermål eller att bli ihågkommen efter sin död. Tidigare 

när framtiden inte varit så närvarande och inte så oberäknelig, har saker likt dessa mer tagits i 

den takt de kommer eller bara helt tagits för givet. Framtiden har helt enkelt inte spelat lika stor 

roll då man inte varit lika akut medveten om sin ständiga relation till tidens gång. Det finns en 
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ny oro inför framtiden som gestaltas i texten, som resulterar i att man tar varje chans till att 

försöka påverka. Framtiden blir något förhandlingsbart. 

 Sammantaget har jag i detta kapitel exemplifierat och diskuterat hur det i MKNM finns 

uttryck för en diskrepans mellan erfarenhet och förväntan lik den Koselleck beskriver, och där 

jag menar att denna diskrepans får stor betydelse i och med att den gestaltas som något med en 

negativ innebörd för framtiden. Man iakttar hur man nu befinner sig i en ny slags övergångstid 

som tappat kontakten med sitt förflutna, och där samtidens idéer tycks vara på väg att leda till 

en oönskad framtid. Tanken att inget längre är beständigt är ett återkommande inslag i 

exemplen, tillsammans med en observation av tvivel på allt, värdeupplösning och tidens 

förgänglighet och kritik mot att gamla värden nu ersatts av framför allt pengar och att det går 

att köpa sig status och ryktbarhet. Men i och med oron för framtiden och insikten om att leva i 

en brytningstid där inget är särskilt varaktigt, så ser man också en möjlighet att skapa den 

moderna världen som man själv vill ha den. Det som var modernt i samtiden blir något 

förhandlingsbart inför framtiden - den moderna världen kan på grund av det nya ”nollställda” 

utgångsläget med ett stort antal av möjliga temporala utsträckningar in i framtiden bli föremål 

för en argumentation om vad som ska komma. 

 
 

Avslutning & slutsatser 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det går att finna ett nytt uttryck för 

temporalitet och medvetenhet om tid i det svenska modemagasinet Magasinet för konst, nyheter 

och moder som utgavs mellan 1818 och 1844. Jag har utgått ifrån ett teoretiskt ramverk baserat 

på Reinhart Koselleck och Marshall Berman för att kunna upptäcka och analysera vilka 

funktioner och förståelser av temporalitet och modernitet som magasinet i så fall förmedlade 

till sin publik. Förhoppningen har sedan varit att utifrån detta kunna säga något nytt om hur 

synen på en modern tid, och i förlängningen moderniteten, formades och etablerades i Sverige 

i början av 1800-talet. 

 Undersökningen resulterade i en mångfald av olika exempel, där framför allt tre olika 

typer av funktioner hos gestaltningen av tid och temporalitet blev uppenbara. Där fanns de som 

uttryckte ett nytt intresse för tiden, ett plötsligt nytt tankesätt kring hur man bör förhålla sig till 

den egna tiden till följd av att nu uppleva sig i en tid där erfarenhet och förväntan skilts åt. 

Dessa exempel var konstruktiva och utredande, snarare än dömande åt ett eller annat håll, men 
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visar likväl på hur man i magasinet tog tillvara på idéer om tid som fanns i det resterande 

samhället och presenterade dessa för sina läsare. Detta var något som aktualiserade ett 

ifrågasättande och nytänkande kring tidsliga förhållanden som i sin tur kan ha legat till grund 

för moderniteten. Den andra kategorin av exempel var den där temporaliseringen av tid 

gestaltades i den materiella kultur som magasinet förmedlade, och på så vis tycktes kunna 

underlätta för läsarna att acceptera en ny uppfattning om tid. Dels handlade det om att själva 

det nya modet och rapporteringen av det i sig bygger på en ny temporalitet som läsarna i någon 

mån redan accepterar genom att acceptera modet, dels gjorde man i magasinet kopplingar 

mellan modemässiga och politiska förändringar som aktivt bygger vidare på tanken att 

förändringar i materiella faktorer även påverkar mer abstrakta sådana. I kombination med 

tidigare forskning kunde man dessutom utifrån detta tänka sig att i och med materiella kulturers 

stora betydelse för identitetsskapande, så var numera även tid en viktig del i en modern identitet 

och självförståelse. Slutligen urskildes även en kategori av exempel där den iakttagna 

skillnaden mellan erfarenhet och förväntan skildrades som något negativt i flera olika aspekter. 

Man beskrev en värdeupplösning och flyktighet som påverkade hela samhället och som tycktes 

leda mot en oönskad framtid. Dessa pessimistiska utsagor anspelade dock också på att 

framtiden nu var något upp till människorna själva att skapa och där den moderna världen är 

något förhandlings- och argumenterbart. 

 I den här uppsatsen valde jag att betrakta hela magasinets utgivning som en helhet, utan 

att lägga någon särskild vikt vid författare eller år på artiklarna i själva analysen. I och med 

detta kan man se hur dessa tre olika kategorier av exempel inom magasinet formar ett 

resonemang som tillsammans visar på ett tydligt sätt hur det finns en överraskande utbredd och 

artikulerad ny slags medvetenhet om tid i magasinet. Den förståelse av temporalitet som 

uppvisas har även förvånansvärt stor korrelation med de teorier av Koselleck och Berman som 

användes. Detta visar att en förståelse för temporalitet inte enbart går att urskilja i smalare 

politiskt och filosofiskt material ifrån en viss tid, utan var en högst närvarande del också i den 

folkliga uppfattning som förmedlades genom betydligt mer allmängiltiga kanaler så som just 

MKNM redan under tidigt artonhundratal. 

Vidare kan detta leda fram till ett svar på frågan hur denna nya förståelse också kan bidra 

till ny kunskap om modernitetens etablering i Sverige. Jag har alltså visat hur man kan se hur 

de tankar om tid och iakttagelser om temporalisering som finns närvarande går att förstå enligt 

Kosellecks teorier på olika sätt, bland annat genom att det skiftande mode som man rapporterar 

om redan tycks förutsätta en viss temporalisering. Att anamma denna temporalisering inom 

mode gör som delvis redan nämnt att man börjar överföra denna nya tidsförståelse även på mer 
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abstrakta områden såsom ideologi och liknande. Ord som tidigare mest använts för att beskriva 

materiella ting, exempelvis ”modern”, ”nymodig”, ”ny”, kan då följa med även in i ideologiska 

diskussioner. Kombinationen mellan materialitet och temporalitet kan i sig ha bidragit till 

aktualiseringen och den ökade medvetenheten om den moderna tidens klyfta mellan erfarenhet 

och förväntan och det negativa i detta, men också bidragit till att skapa en lösning på detta. 

Tiden blev mindre abstrakt när den visade sig möjlig att förstå genom materiella faktorer, och 

att vad som betecknas som modernt dessutom är något i högsta grad föränderligt som kan fyllas 

med vilken betydelse som helst. Både framtiden och det moderna blir till något argumenterbart, 

från att tidigare ha varit något konstant eller enbart beskrivande. Man kan också säga att detta 

gör att framtiden blir materialiserad i någon mån. Själva tiden blir förstådd genom materialitet, 

och när den blir argumenterbar blir den mer konkret. Tiden tar form i olika argument.  

På så sätt har jag i den här undersökningen också visat hur man kan se den svenska 

moderniteten som ett begrepp i Kosellecks mening, där den i magasinet framställs som något 

med en temporal utsträckning och anknytning till en viss identitet. Huvudsakligen visar den 

dock på ett nytt sätt hur materiell kultur i en svensk kontext kunde komma att påverka 

människors uppfattning om tid och därmed tänka annorlunda om sin framtid och den moderna 

världen, något som får inte minst politiska effekter när allt blir omstritt och argumenterbart.  

Inför framtida forskning vore det intressant att bredda forskningsområdet och sätta dessa 

frågeställningar även i en internationell kontext, till exempel genom att jämföra med de 

engelska och franska motsvarigheterna till MKNM och försöka se huruvida de mönster om 

uttryck av temporalitet som framträtt i denna undersökning går att återfinna även där eller ser 

annorlunda ut. Samtidigt vore det också aktuellt och relevant att fokusera mer på relationen 

mellan temporalitet och materialitet, och ytterligare sätta sig in i hur tid har begripliggjorts 

genom materiella faktorer och kanske i så fall snarare göra en jämförelse som sträcker sig över 

tid från början av artonhundratalet fram tills nu. Vårt förhållande till tid kommer sannolikt att 

fortsätta att vara en avgörande faktor för vår förståelse av omvärlden, men är också något som 

är föremål för många förgivettaganden och därmed ständigt behöver kritiseras och 

dekonstrueras. 
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