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en del av och bidrog till att sätta igång. Den Nya 
kvinnan, självständig, intellektuell och yrkesverk-
sam accepterade inte längre den borgerliga kvin-
norollens begränsningar, utan att vara beroende av 
en man kunde hon själv ta ansvar för sitt liv. Denna 
omvandling och omförhandling av genuskontrak-
ten är i hög grad en del hela det moderna genom-
brottet.

Med sitt bredspektraperspektiv, har Englund 
och Kårelands definitivt tillfört något väsentligt till 
den tidigare forskningen. Genom att ta upp också 
de mindre kända kvinnorna, genom att fokusera 
länkar, kopplingar och små pusselbitar i ett större 
kulturellt sammanhang framträder mönstret och 
blir till en karta. Med sin kollektivbiografi har Eng-
lund och Kåreland förvandlat de skrivande Stock-
holmskvinnornas sekelskifte från det enstaka por-
trättets skärpa, till en rörlig och myllrande film.

Claudia Lindén

Arne Toftegaard Pedersen, Urbana odysséer. Hel-
singfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa 
(Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i 
Finland, nr 694). Helsingfors 2007.

Den moderna, västerländska kulturen har i stor ut-
sträckning definierats av tid och historia. Tid utgör 
fundamentet i den konvention som dominerar vårt 
sätt att se på och reflektera över världen. Det är där-
för inte så konstigt att humanvetenskaperna pre-
mierat tiden och det temporala som analyskatego-
rier framför rum och rumslighet. De senaste tjugo 
åren har dock en rumslig vändning kunnat iakttas. 
Tänkandet kring rum har vitaliserats och en flod 
av arbeten om rum och rumsligheter ser dagens 
ljus. Platsen i allmänhet och staden i synnerhet har 
blivit heta ämnen. Titlar som Rereading the City, 
Rereading Dickens (2003), Locating Woolf (2007) 
och Conceiving the City (2007) visar att den spati-
ala vändningen nu även omfattats av litteraturve-
tenskapen. Ett helnordiskt bidrag till detta annars 
så anglosaxiskt orienterade forskningsfält är fil. dr 
Arne Toftegaard Pedersens Urbana odysséer.

Toftegaard Pedersen, dansk till börden, bosatt i 
Norge, behandlar den urbana litteratur som upp-
står i Helsingfors kring förra sekelskiftet. Det är en 
prosa som ljuder av automobiler, gnistrar av elek-
triska spårvagnar och doftar fin cigarr. Vissa av tex-
terna är rena stadsskildringar. I andra har stadsrum-
met trätt tillbaka till förmån för en tematisering 

av den urbana erfarenheten; resultatet är tidsbil-
der som kanske inte är realistiska men som ändå 
känns autentiska, och frapperande moderna. De 
så kallade dagdrivarna, den grupp supande och 
spankulerande unga män av borgerskapet som trä-
der fram på den finlandssvenska litterära scenen 
mot artonhundratalets slut, intar en självklar plats 
i framställningen. Toftegaard Pedersen finner dock 
att dagdrivarlitteraturen inte alls var så knuten till 
Helsingfors som tidigare forskning velat hävda. 
Snarare skildrar dagdrivarförfattarna – bland andra 
Ture Janson, Torsten Helsingius, Runar Schildt och 
Richard Malmberg – en mängd olika landskap. Inte 
sällan fungerar skärgården som ett utopiskt alter-
nativ till den brusande storstaden.

Studien ställer överlag litteraturhistoriens por-
trätt av den finlandssvenska sekelskiftesprosan på 
ända. Tidigare hette det att den var pessimistisk, 
världsfrånvänd och hembygdsorienterad. Tofte-
gaard Pedersen visar tvärtom att den är urban och 
samhällsvänlig, engagerad i frågor som klass, kön 
och etnicitet.

Urbana odysséer undersöker ett fascinerande och 
brett primärmaterial – kåserier, noveller och roma-
ner, vilka alla, om än ur olika synvinklar, skildrar 
den dramatiska tid då Helsingfors blev storstad. 
Metoden är genomgående närläsningar. Analy-
serna är inriktade på verkens innehållsmässiga nivå 
snarare än den formella. Det är tematik snarare än 
struktur och berättarteknik som står i centrum. 
Inte bara stadsfrälsta Helsingforsskildrare disku-
teras, även kosmopoliter som Gabriel Sanden och 
småstadsskildrare som Paul Werner och Mikael Ly-
beck får egna avsnitt. Författarna passerar revy i 
snabb takt. Namnkunniga såväl som idag nästan 
helt bortglömda författarskap redovisas, flera i egna 
kapitel. Eftersom stadslitteraturforskningen gene-
rellt sett tenderat att helt negligera den stadsskild-
rande eller stadsvandrande kvinnan, är det upp-
friskande att läsa om just kvinnliga författares bi-
drag till den diskursiva kategori som i boken går 
under namnet ”urbaniserad litteratur”. Särskilt in-
tressant är presentationerna av Sigrid Backman och 
Anna Åkesson i ”Fjärran från Flanörstråken”, He-
lena Westermarck i ”Staden och livets vandrare” 
samt Karin Smirnoff och Kerstin Bergroth i ”Finns 
det kvinnliga stadsvandrare?”.

Toftegaard Pedersen skriver vid ett tillfälle att 
hans projekt är ”stort och vittförgrenat”. Anled-
ningen sägs vara själva forskningsobjektet, alltså 
staden. Med stöd i den danske litteraturvetaren 
Henrik Reeh, framhålls att en undersökning av en 
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stadskultur måste vara ”sökande och partiell”. Lik-
nande formuleringar om stadens svårgripbara vä-
sen återfinns i en rad stadslitterära studier, bland 
annat James Donalds Imagining the Modern City 
(University of Minnesota Press, 1999) och Chris-
topher Prendergasts Paris, and the Nineteenth Cen-
tury (Blackwell, 1992). Men är det inte något av en 
kliché att säga att staden undandrar sig all form av 
beskrivning? Som den komplexa enhet den är mot-
sätter den sig visserligen totaliserande tolknings-
modeller, men därmed inte sagt att det är omöjligt 
att närma sig en förståelse av stadsskildringen som 
litterärt fenomen. Ett problem hos många stads-
litteraturforskare är att de vill säga något om Sta-
den, när de i själva verket gott borde nöja sig med 
att diskutera den litteratur staden (eller snarare de 
urbana villkoren) ger upphov till. Det de kan bäst 
med andra ord.

Det Toftegaard Pedersens framställning framför 
allt lämnar att önska är en genrediskussion av det 
material boken undersöker. Urvalet sägs utgå från 
prioriteringen att det litterära verket måste skildra 
en stad, men också att författaren bör skriva ”initie-
rat” om staden. Detta är problematiskt. För vad är 
att skriva initierat om något? Då tonåringen Edith 
Södergran diktar om S:t Petersburg och ”livets bak-
terier” i Vaxdukhäftet (1907–1909) handlar det 
mer om en tänkt, imaginär platsframställning än 
om demografiska hårddata. Initierat? Knappast. 
Poetiskt? Ja. Och, vidare, vad menas med urbani-
serad litteratur? Är inte majoriteten av all littera-
tur urbaniserad, avhängig en stadskultur för pro-
duktion och distribution? Toftegaard Pedersens be-
greppsförklaring liknar här mest en tautologi: urba-
niserad litteratur är litteratur som skildrar staden – 
litteratur som skildrar staden är urbaniserad.

Urbana odysséer är en framtung bok. Det som 
tynger ner studien är inte urbanteoretiska utvik-
ningar och förklaringsmodeller, vilket i och för sig 
hade kunnat vara på sin plats, utan det historiska 
ramverket. Behövs verkligen en över femtio sidor 
lång introduktion om Finland och första världskri-
get? Skolboksformuleringar av typen ”När Titanic 
förliste 1912 var det en chock och ett knytnävsslag i 
ansiktet på utvecklingsoptimisterna” eller ”Skottet 
i Sarajevo var gnistan som fick krutdurken att ex-
plodera” (s. 23) är enbart irriterande, och tar fokus 
från det som verkligen är intressant och nytt i un-
dersökningen. Naturligtvis är det viktigt att sätta 
in materialet i sitt sammanhang, att alltid histori-
sera. Toftegaard Pedersen är också övertygande då 
han påvisar det ömsesidiga samspel mellan samhäl-

leliga skeenden och förändrade tids- och rumsupp-
fattningar som skapade föreställningen om Hel-
singfors. Men jag hade hellre sett att han hade satt 
rummet först. Diskuterat på vad sätt staden både 
kan sägas vara böckernas ämne och problem.

En annan invändning rör den kronologiska av-
gränsningen. För det första stämmer det inte – 
som det framhålls i bokens underrubrik – att det 
är 1910-talets prosa som står i centrum. Flera av 
de verk som tas upp är faktiskt såväl diktsamlingar 
som publicerade före 1910-talet. För det andra är 
avgränsningen något motsägelsefull, och det blir 
aldrig tydligt varför koncentrationen ligger på just 
tiotalet. Urbaniseringen var visserligen som kraf-
tigast under denna period, men litterärt sett ver-
kar de tidigare periodernas stadsskildringar vara 
så mycket intressantare. Vid ett tillfälle framhålls 
det dessutom att 1910-talets stadsskildring inte är 
”urbaniserad på en formell nivå” (s. 101). Tiota-
listerna använder sig alltså av staden mer som en 
kuliss än en integrerad beståndsdel i textens for-
mella och innehållsmässiga system. Vill vi studera 
normbrotten inom den svenska stadsskildringen i 
Finland, skriver Toftegaard Pedersen, bör vi i stäl-
let vända oss till det moderna 1880-talets och det 
psykologiserande 1890-talets prosa. Men om det 
nu är det sena artonhundratalets stadsskildrare som 
experimenterar med de litterära konstgreppen – 
varför inte lägga krutet på dessa?

Studien lämnar många frågor. Toftegaard Pe-
dersens starka sida är emellertid hans pedagogiska 
penna. Med fast hand lotsas läsaren genom ett rikt, 
inte sällan disparat material. Varje kapitel avrundas 
– eller inramas – med ett slags historisk faktaruta, 
som fördjupar förståelsen av det nyss lästa. Nog-
granna redovisningar av finlandssvenska detektiv-
pionjärer, bilens intåg i Helsingfors, tiotalisternas 
syn på manligt och kvinnligt, stadsarkitekten Ju-
hani Vikstedts elitistiska estetik, Freuds inflytande 
på Henning Söderhjelms romaner eller filmens be-
tydelse för litteraturens utveckling i ”Chaplin på 
Esplanaden”, är lättsamma digressioner från en an-
nars informationsspäckad färdrutt. Särskilt fascine-
rande finner jag anekdoten om den så kallade aero-
fonen, det vill säga den ”mobiltelefon” som dyker 
upp i Gabriel Sandens amerikaroman Money från 
1916: ”[E]tt platt, nickelglänsande etui, som var för 
stort att vara ett cigarrfodral, men påfallande li-
tet för något annat praktiskt ändamål, värdigt en 
vuxen karl.” (s. 300)

Urbana odysséer är en omfångsrik, elegant och 
rolig studie. Bara innehållsförteckningen med dess 
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många spatiala metaforer är en njutning i sig. Om-
sorgsfullt utmejslad och noga genomtänkt är den 
kongenial med sitt ämne. Likt landsortsbons första 
möte med storstaden erbjuds läsaren inledningsvis 
olika ingångar, olika ”vägar till staden”. Allt som allt 
rör det sig om tre övergripande kapitel: ”Finland, 
städerna och vitterheten”; ”Författarnas huvud-
stad” samt ”Världsmetropoler och finlandssven-
ska småstäder”. Sedan när vandringen är slut, plat-
sen och dess litteratur avhandlad, kommer avske-
det. Sista kapitlet heter ”Vägar från staden”. Boken 
lever så upp till sin titel: en urban odyssé.

Alexandra Borg

Louise Ekelund & Lars O. Lundgren, Gustaf Frö-
ding och ”Vackra Vivi”. SVT:s villfarelser – och verk-
ligheten, Proprius förlag. Stockholm 2008.

Som historisk forskare ställer man sig ofta frågan – 
drar jag rätt slutsatser, hur ska jag förstå och tolka 
de ofta bristfälliga fragmenten kring personer i 
det förflutna. Vilket etiskt ansvar har jag för att 
göra rättvisa bedömningar, som varken är för tvär-
säkra eller för vaga? Biografiska studier blir där-
för ofta en blandning av spännande detektivarbete 
och krävande formuleringskonst. Tack vare släkt-
forskningsrörelsen har alltfler blivit intresserade 
av att söka sina rötter. Ökad tillgänglighet till det 
svenska kyrkboksmaterialet lockar även yngre ge-
nerationer. Att skriva sin historia fungerar också 
utmärkt som självterapi. Vårt starkaste massme-
dium, Sveriges Television, har påpassligt ridit på 
den släkthistoriska vågen och sände 2003–2005 
en serie program under rubriken ”Din släktsaga”. 
Marianne Söderberg i Malmö var programledare 
och producent. Programmet uppmanade tittarna 
att själva sända in sina släktsagor till redaktionen. 
En interaktiv webbsida började byggas upp för att 
inbjuda till kompletteringar och dialog kring tv-in-
slagen. Programserien blev mycket populär.

Ett av programmen gick under den tämligen 
harmlösa titeln ”Vackra Vivi” och sändes i SVT 
tre gånger i november 2004. Vivi (Olivia Petersson 
1871–1908, gift Rickman 1897) arbetade på Frimu-
rarlogens restaurang i Karlstad 1891–1894. Gustaf 
Fröding blev förälskad i henne, friade men fick nej. 
Vivi inspirerade till två av Frödings mest bekanta 
dikter: ”Flickan i ögat” och ”Det borde varit stjär-
nor”. Fröding-biografen Henry Olsson har visat att 
även ”Fylgia” med all sannolikhet syftar på henne.

Vad hade då egentligen ”Din släktsaga” för ange-
läget ärende med sitt halvtimmesprogram om Frö-
dings musa? Man ville främst leda i bevis att några 
Frödingbrev till Vivi så sent som på 1940-talet bli-
vit uppeldade i en kakelugn. Detta skulle Vivis sys-
ter Anna ha gjort på grund av att professor Olsson 
i ett radioföredrag om Fröding förklenande kallat 
Vivis (och efter Vivis död även Annas) make Mag-
nus Rickman för en enkel perukmakare. Dessutom 
gjorde den grävande redaktionen den omtumlande 
upptäckten av en dittills okänd dikt av Fröding i ett 
poesialbum som tillhört Vivi. Den hade i själva ver-
ket författats av Vivis uppvaktare skolläraren Ernst 
Ahlborg och dikten skrevs in i Vivis poesialbum re-
dan i Linköping, alltså innan Vivi for till Karlstad 
och träffade Gustaf Fröding.

Litteraturforskarna Louise Ekelund och Lars O. 
Lundgren har skrivit ett arbete som är en redovis-
ning av ett stycke Frödingforskning kring Vivi men 
framför allt en kritisk granskning av SVT:s sätt att 
gå till väga. Bure Holmbäck har skrivit ett klar-
görande förord. Ekelund och Lundgren visar med 
knivskarp bevisföring hur programmets redaktion 
skruvat till sin uppgift så till den grad att resultatet 
kommit att bli ett inslag fyllt av faktafel och lösa 
spekulationer utan grund, både när det gäller bre-
ven och poesialbumet. Bakgrunden till program-
met är att man bland cirka 500 insända släktsa-
gor valt ut ett ”tips” om brevbränningen från Bertil 
Mothander, vars mor var systerdotter till Vivi. Men 
stora problem uppstår när man inte bemödar sig att 
undersöka om påståendet har någon verklig bäring. 
Som bekant har berättelser om släktingar förmåga 
att i flera led förvanskas till skrönor. Istället för att 
tillgodogöra sig den grundforskning som utförts av 
Olsson plockar redaktionen hellre billiga poäng på 
att denna auktoritet på området genom några för-
lupna ord skulle ha förorsakat skada på ett litte-
raturhistoriskt viktigt material. Men av vilken be-
skaffenhet och omfattning detta material egentli-
gen var vet vi ingenting om. Programledarens korta 
och dräpande kommentar till uppgiftslämnarens 
utsaga blir: ”Tre ord i ett radioprogram som fick 
ett stycke litteraturhistoria att gå upp i rök!” Ett 
sådant minst sagt hårresande uttalande kräver att 
bemötas med saklig kritik.

Ekelund och Lundgren – för övrigt dotter och 
svärson till Frödingkännaren Henry Olsson – lyckas 
övertygande visa att redaktionen för TV-program-
met gjort en inte bara slarvig utan också försåtlig 
research. Författarna lägger alla kort på bordet och 
kan konstatera att dessa pekar på att breven brändes 




