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Recensioner av doktorsavhandlingar

Anna-Maria Rimm, Elsa Fougt, Kungl. boktryckare. 
Aktör i det litterära systemet ca 1780−1810 (Skrif-
ter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi 
vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 
59). Avdelningen för litteratursociologi vid Litte-
raturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Upp-
sala 2009.

Anna-Maria Rimm har skrivit en avhandling om 
Kungl. boktryckaren Elsa Fougt, verksam som så-
dan i Stockholm mellan 1782 och 1811. Med det ar-
betet berikar Anna-Maria Rimm den svenska bok-
historien på ett förtjänstfullt sätt. Utifrån det in-
dividuella exemplet belyses inte bara det Kongl. 
tryckeriets verksamhet, utan upp på scenen träder 
tidens övriga aktörer på bokmarknaden: tryckare, 
förläggare och bokhandlare. Med fru Fougt som 
huvudrollsinnehavare blir det naturligt att reflek-
tera över vad det innebar för en kvinna att driva af-
färsverksamhet under en tid då kvinnor allmänt 
sett var omyndiga. Därmed bidrar avhandlingen 
även till den genushistoriska forskningen.

Svensk bokhistorisk forskning bygger på en tra-
dition som går tillbaka till 1900-talets början, men 
den har mestadels fört en tämligen tillbakadragen 
tillvaro. En gren har haft sitt fäste vid de stora forsk-
ningsbiblioteken, en annan inom universitetsvärl-
den. Om biblioteksförankringen var starkast under 
de första decennierna av förra seklet skedde under 
de sista decennierna en lätt överkantring till univer-
sitetssfären. Då nåddes Sverige av den nytändning 
som utgick från den amerikanske idéhistorikern 
Robert Darnton. Med sina studier av det franska 
1700-talets bokmarknad, där han satte ljuset på vad 
han kallade the literary underground, och bokbio-
grafin över den franska Encyklopedin knöt Darnton 
samman materiella produktionsförhållanden, distri-
bution och reception med socialhistoriska perspek-
tiv på ett sätt som uppenbarade att artefakter som 
böcker kunde få en avgörande betydelse för sådana 
ingripande händelser som den franska revolutionen.

Anna-Maria Rimms avhandling visar att denna 
koppling mellan internt bokhistoriska angrepps-

sätt och ett genomgående socialhistoriskt per-
spektiv fortsätter att ge intressanta resultat. Idag 
har intresset för kvinnors villkor gjort att den ge-
nushistoriska aspekten träder i förgrunden. Un-
der det senaste decenniet har forskningen inom 
de historiska vetenskaperna genomlyst olika verk-
samhetsområden utifrån kvinnors villkor. Man 
kan peka på Ann öhrbergs studie av författande 
kvinnor under svensk frihetstid, Vittra fruntim-
mer (2001), och Rosemarie Fiebranz Jord, linne 
eller träkol? (2002), om landsbygdens kvinnors ar-
bete 1750−1850. Sådana studier bidrar naturligtvis 
inte bara till att visa hur långt den kvinnliga radien 
sträckte sig utan också till att ge en samlad bild av 
kvinnors och mäns kultursfär, av produktionsvill-
kor och av konsumtionsmönster. Med Elsa Fougt 
i centrum blottläggs snart sagt hela den samtida 
svenska bokhanteringen, med tryckare, förläggare 
och bokhandlare.

Avhandlingen inleds på sedvanligt sätt med av-
gränsningar av ämnet, presentation av källmateri-
alet och en forskningsöversikt. Det inledande par-
tiet (i registret och på s. 19 lite förvirrande kallat 
”Sammanfattningen” – nedan betecknad ”S”) inne-
fattar visserligen en sammanfattning men även en 
så kallad ”Diskussion”, som är en fördjupning och 
analys av de resultat som de empiriska undersök-
ningarna avsatt. I de två första kapitlen tecknas en 
bakgrund till Elsa Fougts verksamhet. Hennes fö-
regångare i ämbetet som Kungl. boktryckare pre-
senteras med särskilt fokus på privilegiets omfång, 
tvister, statlig ersättning och distribution. Kapitel 
tre visar upp vad det innebar för Elsa Fougt att vara 
Kungl. boktryckare. Därefter följs hennes övriga 
verksamhetsgrenar på bokmarknaden upp. I föl-
jande kapitel granskas fru Fougts roll som förläg-
gare och i det femte och sista kapitlet hennes roll 
som internationell bokhandlare. Två avslutande 
bilagor visar i tabellform vilka privilegierade bok-
handlare som var verksamma i Stockholm mellan 
1780 och 1799 och vilka bokhandlare i Stockholm 
som under samma period drev både bokhandel och 
boktryckeri.
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Till formen skiljer sig Anna-Maria Rimms av-
handling något från den ordinära humanistiska av-
handlingen. Detta är nämligen en så kallad sam-
manläggningsavhandling, en form som är vanli-
gast inom den naturvetenskapliga sektorn. Bo-
ken består av fem uppsatser som under tidrymden 
2005−2009 publicerats separat. Nyskrivet är det 
inledande kapitlet, som dels innehåller gängse pre-
sentationer av material, tidigare forskning och en 
sammanfattning av de fem artiklarna, dels, mindre 
väntat, några avsnitt där artiklarna problematiseras 
och diskuteras utifrån olika teoretiska modeller.

En fördel med denna kontinuerliga publice-
ringsform är naturligtvis att man snabbt får tillfälle 
att presentera viktiga resultat allteftersom arbetet 
fortskrider. Att under flera år ”ligga lågt” med sitt 
arbete kan innebära att man får se sig omsprungen 
av andra med kortare upploppssträcka. Svårt också 
att delta i en eventuell debatt; så länge forskarens 
resultat är opublicerade är denna inte en jämbördig 
interlokutör. Men det finns samtidigt flera olägen-
heter med den kontinuerliga publiceringen. Lagt 
kort ligger och den utveckling av synsätt och an-
greppspunkter som ligger inbyggd i själva forsk-
ningsprocessen blir svårare att tillgodoräkna sig. 
Särskilt när det gäller en doktorsavhandling där 
författaren under sina första år är nybörjare och 
ännu inte har hunnit skaffa sig erfarenhet av den 
nya professionen blir tidsavståndet mellan de olika 
publiceringstillfällena lätt till ett hinder. Möjlighe-
ten att gå tillbaka för att justera en trevande bör-
jan och dra nytta av erfarenheter gjorda på vägen 
och på det sättet ge arbetet en enhetlighet har gått 
förlorad. Anna-Maria Rimm är själv medveten om 
detta och hon tvingas att i den nyskrivna inled-
ningen förklara varför hon i sin första artikel talar 
om Elsa Fougt som en person som först som änka 
blir indragen i arbetet vid officinen, medan hon i 
senare artiklar övertygats om att fru Fougt också 
under makens livstid i hög grad varit en arbetande 
delägare. (S:37) Hon har då helt enkelt hunnit läsa 
in sig på nya rön och synsätt som på ett, som hon 
menar, bättre sätt öppnar blicken för de komplexa 
sammanhang hon vill belysa och förklara.

Även själva namngivningen berörs. Det dröjer 
t.ex. innan benämningarna Kongl. Tryckeriet res-
pektive Kungl. boktryckaren utkristalliseras. Och 
Elsa Fougt som i del 1 introduceras som ”litterär 
mångsysslare” blir senare benämnd ”mångfunktio-
när”, ett begrepp som vidare utvecklas till ”multi-
funktionär”.

Upprepningar är en mer harmlös konsekvens, 

svår att undvika, särskilt när som här artiklarna 
har publicerats i olika organ. Men för den som lä-
ser avhandlingen Elsa Fougt, publicerad av Avdel-
ningen för litteratursociologi vid Litteraturveten-
skapliga institutionen i Uppsala 2009, kan det kän-
nas smått irriterande att vid varje artikels introduk-
tion få en rudimentär presentation av huvudföre-
målet utan att kännedomen om fru Fougt egent-
ligen fördjupas.

Ytterligare en olägenhet som kanske mer har 
att göra med själva dispositionen än sammanlägg-
ningsformen finns i avsnittet ”Diskussion” i det in-
ledande, tidigare opublicerade kapitlet. Det är ett 
viktigt avsnitt där de teoretiska fundamenten prö-
vas mot det empiriska materialet. Problemet är att 
denna prövning sker innan den empiriska under-
sökningen har presenterats. Detta gör diskussio-
nerna av olika möjliga angreppssätt och perspek-
tiv onödigt snåriga. I själva verket är detta avsnitt 
absolut centralt och borde därmed ha fått en cen-
tral plats, med en tätare integrering av den beskri-
vande empirin. Som jag ser det skulle avhandlingen 
tjäna mycket på en omarbetning av dispositionen. I 
en sammanläggningsavhandling finns inte möjlig-
heten att omarbeta de redan publicerade delarna 
och därför blir det inte möjligt att välja den bästa 
lösningen: en integration mellan empiri och teori. 
Men redan en omkastning, innebärande att de en-
skilda empiriska studierna föregår det avsnitt som 
kallas ”Diskussion” skulle ge en bättre genomlys-
ning av alla de ”fynd” som de tidigare publicerade 
artiklarna kan redovisa.

Syftet med avhandlingen är dubbelt: ”Studien 
ska bidra till den bokhistoriska forskningen.” Dess-
utom ska den skrivas in i ”den historiska forsk-
ningen om kön och kvinnors arbete”. (S:18) Dessa 
formuleringar är klara men samtidigt lite väl sve-
pande. Man kunde ha väntat sig en formulering där 
spänningen mellan det överblickande makroper-
spektivet och det närsynta mikroperspektivet hade 
tagits tillvara och fått bilda explicit utgångspunkt. 
Då hade även frågan om representativitet kunnat 
ta en större plats. Det är ett viktigt problem som 
författare till individcentrerade studier har att för-
hålla sig till. Att formulera ett alldeles adekvat syfte 
är inte alltid lätt. Det kan lätt bli reduktivt och där-
för är det förstås säkrare att vara bred, för ingen kan 
väl ha något att invända mot själva syftena att bidra 
till den bokhistoriska respektive den könshistoriska 
forskningen. Jag undrar om inte syftet bäst formu-
lerats i själva titeln: Elsa Fougt, Kungl. boktryck-
are. Aktör i det litterära systemet 1780−1810? Att 
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avhandlingsförfattaren ser sitt studieobjekt som 
aktör innebär ett ställningstagande och syftet blir 
då att bevisa detta påstående. Att hon talar om det 
litterära systemet (21) är också en indikation på att 
den bokhistoria som här skrivs har till syfte att in-
tegrera bokmarknaden i en struktur där också den 
intellektuella produktions- och konsumtionsfak-
torn är närvarande.

Forskningsanknytningen är god. Den bibehålls 
också genom hela avhandlingen och är inte − som 
man ibland kan se – en pliktskyldig avrapporte-
ring i inledningsavsnittet. Hos Anna-Maria Rimm 
fungerar den vitaliserande dialogen med tidigare 
forskningstraditioner. Inte minst monoliten Hen-
rik Schück är en ständigt närvarande interlokutör 
som får stå till svars för otydligheter och rena felak-
tigheter. Det kan man bara välkomna, för det står 
klart att Rimm i de enskildheter där hon polemise-
rar mot Schück är den av de två som tittat djupast 
i arkiven. Någon enstaka gång kan det ändå före-
falla som om Rimm mera drivs av en allmän oppo-
sitionslusta mot ”den store” än av ett vetenskapligt 
berättigat ifrågasättande. (II:27)

Vad jag efterlyser är dock en bättre anknytning 
till dagens nordiska bokhistoriska forskning. Från 
Danmark har vi sådana monumentala verk som 
Henrik Horstbølls Menig mands medie: det fol-
kelige bogtryk i Danmark, 1500−1840 (1999) och 
Charlotte Appels Læsning og bogmarked i 1600-tal-
lets Danmark (2001). I Norge är Lis Byberg verk-
sam som bokhistorisk 1700-talsforskare och i Fin-
land har Ilkka Mäkinen och Jyrki Hakapää publi-
cerat väldokumenterade bokhistoriska studier om 
1700-talet.

Anna-Maria Rimms fem artiklar bygger på om-
fattande arkivforskning. Den sanna arkivforskaren 
blir allt sällsyntare i takt med att digitaliseringen av 
arkivmaterial går framåt. Vi har snart vant oss vid 
att från vår hemmadator koppla upp oss mot det 
mesta, men det kommer ändå att finnas en gräns 
för vad vi kan nå hemifrån. Rimms avhandling är 
ett utmärkt exempel på hur långt en skicklig arkiv-
forskare kan nå. Hon visar i sina studier en väl upp-
övad förmåga både att spåra upp de många gånger 
svårbegripliga dokumenten och – inte minst vik-
tigt – att mjölka dem på relevant information. Läs-
ningen av t.ex. myndighetsprotokoll från äldre ti-
der kräver skicklighet i att tyda själva skriften men 
också i att förstå ett språkbruk som befinner sig 
långt från att motsvara dagens krav på begriplig-
het för varje medborgare. Arkivforskaren kommer 
att förbli en person som måste vara beredd på att 

rent konkret förflytta sig till källorna. Anna-Maria 
Rimm har gjort utflykter inte bara till Riksarkivet 
och Kungliga biblioteket, hon har också uppsökt 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâ-
tel, där hon med noggrannhet konsulterat STN:s 
(Société typographique de Neuchâtel) livre de com-
missions och den bevarade brevväxlingen mellan 
STN och fru Fougt och flera av de samtida svenska 
bokhandlarna.

Bokhistoria är inte en självständig akademisk 
disciplin. Till sin natur är den ett tvärvetenskap-
ligt ämne. Bokhistoria smyger sig sålunda in un-
der många olika moderämnen. Bokhistorisk forsk-
ning kan bedrivas inom historieämnet, inom litte-
raturvetenskap, inom idéhistoria, konstvetenskap 
osv. Det får vissa konsekvenser för hur den bok-
historiska forskningens teoretiska förankring ut-
formats. Det finns ingen rent bokhistorisk teori. 
Detta hindrar inte att dagens forskare inom områ-
det ofta åberopar den amerikanske idéhistorikern 
Robert Darntons kommunikationsmodell som en 
teoretisk grund. Genomslagskraften hos Darntons 
graf blev stor och den dröjer sig kvar som modell. 
Som Anna-Maria Rimm skriver är den en analys-
modell och därmed snarast en metod som kan visa 
vägen genom materialet. (S:20)

Darnton visar med sin kommunikationscirkel 
hur den som vill studera bokens historia måste skaffa 
sig en vid överblick över det samhälle i vilket bo-
ken cirkulerar, hur boken binder ihop en intellektu-
ell produktionssfär med en ekonomiskt marknads-
mässig och hur de olika instanser som boken pas-
serar på sin väg till konsumenten/läsaren ständigt 
står under inflytande av hela det omgivande sam-
hällets konjunkturer. Idag kanske den här modellen 
bäst fungerar som en påminnelse om hur insnärjd i 
olika slags samhälleliga processer boken är och har 
varit. Just när det gäller att teckna bakgrunder hade 
jag gärna sett att Anna-Maria Rimm hade följt upp 
modellen ännu lite mer energiskt. Hur såg de eko-
nomiska konjunkturerna ut? Vad betydde Gustav 
III:s krig? Hur påverkade missväxtår de ekonomiska 
förutsättningarna för bokmarknaden? Vad betydde 
instiftandet av Svenska Akademien?

En mer funktionsinriktad modell har Johan 
Sved jedal satt upp. (S:21) Den har visat sig vara 
mycket användbar i så måtto att med dess hjälp 
upprättas verksamhetsprofiler som visar hur pass 
multifunktionella enskilda aktörer kan vara. Och 
mycket riktigt visar Anna-Maria Rimm med hjälp 
av Svedjedals schema på en superfunktionell Elsa 
Fougt!
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Bristen på explicit bokhistorisk teoribildning 
behöver inte innebära att bokhistorisk forskning 
blir helt ateoretisk. Under de senaste decennierna 
har Bourdieus fältteorier flera gånger använts med 
lyckat resultat. Ganska säkert skulle även i detta 
fall en Bourdieu-inriktning ha kunnat ge intres-
santa resultat. Inte minst tror jag att en fält- och 
habitusanalys hade varit värdefull för de tre första 
artiklarna, som ger ett historiskt perspektiv på hur 
”arbetsbeskrivningen” för den Kungl. boktryckaren 
förändrades och utvecklades före och under den 
Fougtska perioden. Naturligtvis skulle man också 
kunna tänka sig att en från de ekonomiska veten-
skaperna inlånad modell som institutionell analys 
skulle ha kunnat tillföra en dimension som de hu-
manistiska ämnena saknar.

En inspiratör när det gäller att få bokhistoria 
att komma förbi det rent deskriptiva stadiet är den 
franske bokhistorikern Roger Chartier. Även om 
han inte ägnat sig åt den del som vetter mot den 
marknadsberoende delen av bokhistoria, dvs. bok-
marknadshistoria, skulle Chartier med sin speciella 
förmåga att skriva in den deskriptiva historien i en 
teoretisk diskurs kunnat fungera som en vägvisare 
för en djupare analys.

Jag kan tänka mig att det är svårare att komma 
vidare från den deskriptiva nivån när det som här 
gäller verksamhet på bokmarknaden än när fors-
karen undersöker praktiker som författarens pro-
duktion eller läsning. Men samtidigt är det viktigt 
att inte särskilja bokhistoria och bokmarknadshis-
toria. Som en del av bokhistorien är bokmarknads-
historia absolut nödvändig för förståelsen av hur 
boken, fysiskt objekt, cirkulerade som en vara med 
ett starkt symbolvärde.

Den dubbla inriktningen på dels det bokhis-
toriska sammanhanget, dels det genushistoriska, 
uppenbarar en bred klyfta mellan dessa två forsk-
ningsområden. Där bokhistorien lätt blir deskrip-
tivt ateoretisk kan det kvinnohistoriska samman-
hanget visa upp en överväldigande mängd teore-
tiska infallsvinklar. Bokhistorien friläggs genom 
empiriska forskningsmodeller. Könsteorierna är 
mer svårfångade och kan ofta bli spekulativa. Men 
Anna-Maria Rimm lyckas ofta förena den empi-
riska basen med det teoretiska bygget, som om det 
renodlas riskerar att utmynna i lufttunna spekula-
tioner. De bokhistoriska sammanhangen blottläggs 
genom empiriska undersökningar; när Elsa Fougt 
ställs i centrum kopplas teoretiska förklaringsmo-
deller in. Detta förhållande sätter sina spår i Rimms 
avhandling. Det är stor skillnad metodiskt och även 

diskursivt mellan de inledande studierna av före-
gångarna som Kungl. boktryckare och de där Elsa 
Fougt agerar. Framställningen vinner i engagemang 
när empirin inte blir allenarådande. Mest proble-
matiskt är tyvärr det avsnitt i inledningen, ”Diskus-
sion”, där Anna-Maria Rimm på aktören Elsa Fougt 
i en samtida struktur prövar och applicerar flera 
olika genushistoriska teorier på materialet innan 
den empiriska basen introducerats.

Rimm för i detta avsnitt fram olika modeller, 
som dock inte alltid är kompatibla. Som många 
genusforskare med historisk inriktning utgår hon 
från Joan Scotts artikel ”Gender: A Useful Cate-
gory of Historical Analysis” från 1986 för att se-
dan snabbt ta sig över till den delvis ganska kom-
plicerade forskningstradition som under de senaste 
decennierna utvecklats inom de svenska historie-
vetenskaperna. Avhandlingens undertitel, ”aktör i 
det litterära systemet”, ger ju en vink om att man i 
denna bok bör kunna finna både ett aktörs- och ett 
strukturperspektiv. Anna-Maria Rimm förklarar 
att hon vill kombinera dessa och sätta dem i relation 
till varandra. (S:22) Hon är inte ensam om denna 
kombination. Bland föregångarna finns Anita Gö-
ransson, Rosemarie Fiebranz och Eva Helen Ulv-
ros, alla historiker med särskild inriktning på ge-
nushistoria. Dessa har i sin forskning tagit fasta 
på den spänning som föreligger mellan en konkret 
aktör och den övergripande strukturen. Med detta 
synsätt framträder ett glapp som ger den individu-
ella aktören ett handlingsutrymme, trots struktu-
rens starka tendens att begränsa handlingsradien.

Hos Anna-Maria Rimm utvecklas det dubbla 
aktörs- och strukturperspektivet utifrån hushållet 
Fougt. Detta är den övergripande strukturen (S:38) 
i vilken Elsa Fougt verkade som aktör. I hushålls-
strukturen inbegrips inte bara familjen utan även 
tjänstefolk och andra anställda. Hushållet begrän-
sas inte till hemmets verksamhet utan även själva fa-
miljeföretaget Kongl. Tryckeriet, som sköttes från 
hemmet, hör till hushållet. Därmed skapas en spe-
cifik struktur. Genom att Anna-Maria Rimm går 
ned på hushållsnivån konkretiseras strukturerna 
och en tradition av kvinnlig företagarverksamhet 
friläggs. Denna struktur visar sig således stå i viss 
opposition till den högre, allomfattande struk-
tur som bygger på landets lagar och förordningar 
och i vilken det patriarkala systemet var allenarå-
dande. Rimm beskriver i detta avsnitt de två hus-
håll som Elsa Fougt tillhörde: familjen Mommas 
där Elsa Fougt växte upp och det hon själv byggde 
upp tillsammans med maken Henric Fougt. Inom 
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denna hushållsstruktur, som avslöjas som ur köns-
synpunkt ”liberal”, rörde sig Elsa Fougt mot en allt 
starkare maktposition.

Maktbegreppet problematiseras i linje med his-
torikern Kekke Stadins resonemang om makt och 
auktoritet som två skilda begrepp. Det första kan 
utövas informellt, medan auktoritet, som kan vara 
legal eller legitim, skulle vara ”rätten att agera” för 
sina ”intressen, idéer och mål”. (Rimm S:23; Stadin 
195 f.) Den legala auktoriteten grundar sig på sam-
hällets legala regelverk, medan den legitima bygger 
på praxis. Redan i sig själva är dessa distinktioner 
svåra att upprätthålla, och jag ställer mig frågande 
till vad de kan tillföra analysen. Att makt dock är en 
central kategori som inte får förbises vid analysen 
är klart. Men jag tror att en enklare definition som 
Rosemarie Fiebranz ”Makt betraktas […] som en 
förmåga till dominans” (Fiebranz 45) räcker långt 
för den analys som författaren sedan genomför. 
Anna-Maria Rimm tar till ytterligare en kategori 
som ska hjälpa henne att bättre förstå hur betydel-
sen av kön utföll i EF:s fall. Rimm inför begreppet 
positionsmakt, ett lån från etnologen Inger Löv-
krona. (S:23) Om maktbegreppets förgreningar 
kan verka mer förvirrande än upplysande så finns 
det dock en logisk hierarki som friläggs genom 
det sätt varpå det appliceras. Men när Anna-Ma-
ria Rimm också aktualiserar begreppet positions-
makt står vi inför system som delvis överlappar var-
andra, något som knappast bidrar till att skapa klar-
het. Ty positionsmakt beskrivs som ”knuten till ci-
vilstånd och hennes ställning som ogift, gift, änka”, 
alltså jämförbar med den legala auktoriteten. (S:23) 
Rimm förklarar att hon i den inledande samman-
fattningen applicerar termerna position och po-
sitionsmakt, medan hon i artikeln om Elsa Fougt 
som Kungl. boktryckare håller sig till Stadins makt-
begrepp. Detta är naturligtvis till stor del en kon-
sekvens av publiceringsformen. Författaren till ar-
tikeln om boktryckaren Elsa Fougt hade förmod-
ligen ännu inte stiftat bekantskap med begreppen 
position och positionsmakt. Den författare som 
avslutar sin avhandling med den inledande sam-
manfattningen har funnit ett i hennes tycke bättre 
verktyg och frångår den stadinska makttermino-
login. En tänkbar läsning vore att ta fasta på möj-
ligheten att jämföra olika begreppsuppsättningar, 
men för min del finner jag att en mer energisk ana-
lys utifrån antingen Stadins eller Lövkronas stånd-
punkter hade varit att föredra.

Men för att följa individen Elsa Fougt krävs att 
hon positioneras i förhållande till människor i sin 

omgivning. För detta ändamål är en analys utifrån 
nätverksrelationer fruktbar. Elsa Fougt visar sig på 
ett effektivt sätt ha kombinerat två nätverk. Föga 
förvånande tillhörde hon det nätverk som vävdes 
runt den svenska bokbranschen. Men samtidigt un-
derhöll hon täta relationer med högre skikt inom 
ämbetsmannavärlden. Hon höll fast vid de kretsar 
med vilka hennes man hade kunnat räkna tillhö-
righet utifrån sin titel som sekreterare i Bergskolle-
gium. Därigenom kunde Elsa Fougt, när det behöv-
des, distansera sig från den socialt sett lägre bok-
branschen och med sina nära kontakter inom den 
högre kretsen tillskansa sig ett socialt övertag gen-
temot konkurrenter på bokmarknaden. Anna-Ma-
ria Rimm frilägger dessa nätverk, men det framgår 
inte klart om hon insett i hur hög grad Elsa Fougt 
bygger sin kommersiella framgång på sin dubbla 
tillhörighet. Rimm skriver ganska försiktigt i den 
tredje artikeln: ”Sammanslagningen av dessa två 
nätverk torde ha gagnat affärerna, och kan ses som 
en av förutsättningarna för Elsa Fougts framtida 
framgångsrika verksamhet.” (III:10) Ja, här ligger 
uppenbarligen förklaringen till att Elsa Fougt åt-
njöt en så aktad position inom bokmarknadsfältet. 
Anna-Maria Rimm kan gång efter gång konstatera 
att Elsa Fougt inte alls särbehandlades utifrån sitt 
kön. Klass betydde alltså i Elsa Fougts fall mer än 
kön och därför, menar jag, skulle nätverken, som är 
förankrade i sociala hierarkier, ha getts större upp-
märksamhet. Författaren hade kunnat vara mer ka-
tegorisk och låtit nätverksanalysen få en mer fram-
trädande plats.

Den bästa genusförankringen sker trots allt ge-
nom det empiriska studiet av individen Elsa Fougt. 
Och det är där som Anna-Maria Rimm kan visa in-
tressanta resultat. Att boktryckaränkor visades en 
respekt som generellt sett inte bestods kvinnor har 
redan påpekats i både internationell och inhemsk 
forskning. Men här öppnar Rimm våra ögon för att 
det inte bara var i egenskap av änkor som kvinnor 
gjorde sig gällande i affärslivet. Hon argumenterar 
välgrundat för att Elsa Fougt redan som gift fru 
skötte Kongl. Tryckeriet tillsammans med sin make 
Henric Fougt. Hon var ju enligt gällande lagstift-
ning medägare till tryckeriet. Henric gifte sig vis-
serligen till detta, men han kunde aldrig bli mer än 
hälftenägare. Lagen om giftorätt gav de gifta kvin-
norna – liksom männen – femtioprocentigt ägar-
skap. Samtidigt står det klart att det var först i och 
med änkeståndet som Elsa Fougt trädde fram som 
offentlig ägare.

Det blir även tydligt hur företagsam Elsa Fougt 
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var. Hennes affärsvälde utökades och med moderna 
termer kan man verkligen tala om både mediekon-
cern och entreprenörskap. Det handlar bl.a. om hur 
hon efter Henrics död anhöll om tillåtelse att på 
egen hand få fortsätta driften av det stilgjuteri som 
inrättats under Henrics livstid. (Det är för övrigt 
i den ansökan som Elsa Fougt beskriver sin kom-
petens med följande nyckelformulering: ”[…] som 
jag under Min Sal. Mans lifstid städse varit honom 
uti alla hans entrepriser och all hans rörelse til bi-
träde […].” [III:28]) Hon startade ju också under 
sin änketid en internationell bokhandel. Anna-Ma-
ria Rimm betonar hur angelägen EF var att markera 
hierarkin mellan sin kompanjon Carl Gottlieb Ulff 
och sig själv. Hon hade initiativet, och det var hon 
som undertecknade brev och skrivelser. Det var ju 
dessutom bara hon som hade gett sitt namn åt fö-
retaget: Elsa Fougt & Comp.

Vi får alltså en god bild av Elsa Fougt som affärs-
kvinna. Alla hennes verksamhetsgrenar beskrivs, 
analyseras och summeras. Men Elsa Fougts person-
lighet kommer vi inte åt. Det finns två porträtt av 
henne reproducerade i avhandlingen, båda av ano-
nyma konstnärer. En pastell på omslaget visar en 
kvinna, inte helt ung, med egna gråa hår, som med 
fast blick ser framåt. Hon är på samma gång vär-
dig och intagande. Den andra bilden ligger som 
introduktion till artikeln om bokhandeln. Det är 
en silhuett. Den har inget intagande över sig. Här 
bär Elsa Fougt förmodligen en spetshätta. Näsan är 
mycket framträdande. Man anar rentav en skägg-
vårta på hakan. (V:2) Jag önskar att Anna-Maria 
Rimm hade vågat fundera lite mer kring det som 
vi kan kalla det rent personliga. För personen Elsa 
Fougt har en tendens att försvinna. Man saknar helt 
enkelt ett biografiskt avsnitt. Det skulle inte bara 
ha fördjupat kännedomen om Elsa Fougt själv utan 
hade också kunnat ge alternativa infallsvinklar på 
hennes verksamheter. Men framför allt hade det 
kunnat ge inblickar i den andra delen av livet, den 
del som hör till det som brukar kallas för intimsfä-
ren. Denna är märkvärdigt osynlig. Det paradoxala 
sker att när en kvinna som inte är fast i intimsfären 
träder fram i offentligheten så blir hon i mångt och 
mycket beskriven efter ett traditionellt manligt pa-
radigm. Hemmet, barnen, tjänarna, ja, själva hus-
hållsperspektivet försvinner. Här och där kan man 
plocka upp fragment, men en samlad bild ges inte. 
När hushållet diskuteras är det dess egenskaper som 
bas för affärsföretaget som förs fram. Dess repro-
duktiva karaktär lämnas utanför. Och då blir bil-
den av Elsa Fougt begränsad till de spår hon läm-

nade inom den offentliga sfären. Alltså: hon blir 
mindre komplex, mindre intressant, mer identisk 
med sina manliga kolleger än hon egentligen var. 
Kungl. boktryckaren, förläggaren, bokhandlaren 
Elsa Fougt är beundransvärt driftig och kapabel, 
men det är i sammansmältningen av alla rollerna, 
somliga traditionellt beskrivna som kvinnliga och 
andra, som de som hon här uppträder i, och som 
under den aktuella tiden brukade vara förbehållna 
män, som hon blir verklig. Nu har jag fått veta att 
avhandlingsförfattaren i sitt postdok-projekt skri-
ver på Elsa Fougts biografi. Men jag hade önskat att 
mer av det biografiska stoffet även hade fått komma 
med i avhandlingen.

Anna-Maria Rimm är mycket skicklig på att 
spåra upp arkivmaterial, och hon behandlar sitt 
källmaterial med duglighet. Men det finns några 
metodiska problem som hon inte lyckats lösa på 
ett fullt tillfredsställande sätt. Det första rör ana-
lysen av Elsa Fougts förlag, som behandlas i del IV. 
Rimms syfte är att redogöra för hur stor del av för-
laget som bestod av det offentliga trycket, det som 
Elsa Fougt ombesörjde i egenskap av Kungl. bok-
tryckare. Det ska sedan jämföras med hur stor an-
del av den samlade utgivningen som tillkom på 
Elsa Fougts eget initiativ. Genom en sådan un-
dersökning skulle man alltså kunna spåra en in-
dividuell profil, komma närmare hur Elsa Fougt 
agerade när hon inte var bunden av statliga upp-
drag. Men det visar sig att en sådan undersökning 
egentligen skulle kräva ett mer fullständigt käll-
material än Anna-Maria Rimm har kunnat upp-
bringa. (IV:10) Elsa Fougt gjorde inte någon skill-
nad mellan det egna och det offentliga i sin redo-
visning av Kongl. Tryckeriets produktion i den re-
dovisning hon tillhandahöll i form av förlagskata-
loger. Dessutom finns en förarglig lucka i förlags-
katalogslängden mellan 1786 och 1798, mitt under 
Elsa Fougts mest verksamma år. För att i någon mån 
kompensera denna brist på information går Anna-
Maria Rimm till Elsa Fougts annonser i Dagligt 
Allehanda. Hur hon resonerat för att vara säker 
på att det annonserade verkligen handlar om egna 
förlagsartiklar nämner hon tyvärr ej. Men hon an-
tar att (”kanske rent av sannolikt”, IV:18) allt som 
Elsa Fougt gav ut inte annonserades. Nästa åtgärd 
som Rimm vidtar är att via deldatabasen i LIBRIS, 
SOT (Svenskt offentligt tryck till och med 1833), 
bestämma vilka av de förlagda produkterna som 
var just offentligt tryck. Om SOT kan anses vara 
en tillförlitlig källa så kvarstår att för den del som 
inte tillhörde det offentliga trycket och som grun-
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dar sig på annonseringen i Dagligt Allehanda gör 
sig en osäkerhetsfaktor gällande. Elsa Fougt kan ju 
även ha annonserat tryckta men ej förlagda pro-
dukter. Anna-Maria Rimm gör själv en reserva-
tion: ”Allt som allt måste det sålunda konstateras 
att sammanställningarna på grund av avsaknaden 
av förlagskataloger 1786−1798 framför allt ska be-
traktas som uppskattningar.” Men i nästa mening 
fortsätter hon: ”Jag anser trots detta att det är av 
intresse att få en åtminstone grov uppfattning om 
hur förhållandet mellan utgivningen av offentligt 
tryck respektive av övriga förlagsartiklar såg ut, 
och i vilken mån detta ändrades över tid.” (IV:20) 
Därefter följer tabeller med uträkningar, procentu-
ella och exakta, av det offentliga trycket och övriga 
förlagsartiklar. Som källor anges ”Förlagskataloger 
från Kongl. Tryckeriet 1782−1785, annonser i DA”. 
(IV:22) Men SOT nämns inte. Det är ett förbise-
ende (för jag utgår från att det handlar om ett så-
dant) som tyvärr spär på osäkerheten inför de resul-
tat som redovisas i tabellerna. Jag tror att det bästa 
sättet att hantera denna fatala brist i källmateria-
let hade varit att tona ner de exakta resultaten och 
alltså ha låtit bli att publicera tabellerna. Det behö-
ver dock inte betyda att författaren skulle ha avstått 
från analys av egenförlaget. Resonemang grundade 
på uppskattningarna skulle ändå ha kunnat föras, 
och möjligheter att utläsa vissa trender skulle fort-
farande ha funnits.

De resultat som Anna-Maria Rimm kommer 
fram till efter att ha räknat, inte ark utan titlar, är 
att den utgivning som ligger utanför det officiella 
trycket egentligen aldrig når upp till mer än en ti-
ondel av den totala utgivningen och under de två 
senare decennierna (1790-tal, 1801−1811) befinner 
sig på en nivå som kan förefalla försumbar (4 res-
pektive 2 %).

I samband med presentationen av källmateria-
let och konstaterandet av luckan i förlagskatalogs-
längden nämns i en not, utan hänvisning till antal 
eller arkiv, ”korta, handskrivna förteckningar vilka 
snarare tycks vara trycklistor än förlagskataloger”. 
Det är lite förvånande att dessa listor, som, även om 
de skulle vara trycklistor, ändå innehåller informa-
tion om produktion, inte har kunnat avvinnas mera 
information. (IV:17) Också i bokhandelsartikeln 
dyker några handskrivna dokument upp i notap-
paraten. Inte heller de bestås någon presentation. 
(V:13) De förblir lika anonyma som de i förlagsde-
len. Denna styvmoderliga behandling av det hand-
skrivna hos en författare som annars utmärker sig 
för närmast fläckfri akribi är svårförståelig.

Med avsnittet om de litteraturkategorier som 
utgavs på Kongl. tryckeriets förlag utanför det of-
ficiella trycket under Elsa Fougts verksamhetspe-
riod blir konturerna av förlagets profil skarpare. 
Avhandlingsförfattaren har ställts inför uppgif-
ten att göra en ämnesklassificering av utgivningen. 
Den har genomförts med utgångspunkt från bok-
titlarna. Det har gjort marken något mer stabil än 
när det gällde att fastställa omfattningen av utgiv-
ningen. Men det betyder inte att den här kvalitativa 
analysen är problemfri. Grundläggande blir förstås 
hur kategoriseringen av titlarna görs. Anna-Maria 
Rimm diskuterar emellertid inte sin indelning när 
hon arbetar med förlaget. Den enda utgångspunkt 
hon nämner är att hon utgår från ett brett litte-
raturbegrepp. (IV:23) Eftersom det finns många 
sätt att resonera runt en sådan här indelning, vil-
ket också bekräftas i tidigare forskning, där kate-
goriseringarna är snart sagt lika många som anta-
let studier, hade man velat få grunden till det som 
här presenteras ordentligt genomlyst. I den arti-
kel som behandlar bokhandeln, där Rimm gör en 
kategoriindelning av utbudet utifrån den franska 
respektive tyska bokhandelskatalogen (V:13), skri-
ver hon något mer utförligt om hur hon kommit 
fram till sin indelning. Däremot nämner hon inte 
varför den kategoriseringen blev annorlunda och 
har fått andra benämningar än i förlagsdelen. Är 
också detta en konsekvens av den speciella publi-
ceringsformen på det sättet att hon i den senare 
utkomna studien av bokhandeln utvecklat sin syn 
på hur en kategorisering bäst genomförs? Ska man 
våga tro att t.ex. ”vitterhet, vältalighet, underhål-
lande litteratur” (från bokhandelsdelen) är syno-
nymt med ”dramatik, romaner, poesi” (från för-
lagsdelen)? Nej, så är det knappast. Med de olika 
kategoriseringskriterierna avhänder sig samtidigt 
Anna-Maria Rimm möjligheterna att göra jämfö-
relser mellan Elsa Fougts förlagsprofil och hennes 
bokhandelsprofil. Det är beklagligt. För det är ju i 
detta material, såväl förlagsutgivningen som bok-
handelsutbudet, som vi kan ana hur EF:s preferen-
ser och idiosynkrasier spelade in i hennes rent af-
färsmässiga agerande. Det samlade greppet skulle 
kunna ha fungerat som ett sätt att komma närmare 
huvudaktören, låta henne bli en person. (IV:23)

Flera frågor väcks av de benämningar som Anna-
Maria Rimm har valt. I bokhandelsavsnittet som 
arbetar med utländska böcker, främst tyska och 
franska, har hon infört en grupp ”antikvariska 
böcker”. (V:21) Av det enda exemplet som ges, His-
toire de la Guerre du Peloponese från 1671, är jag böjd 
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att tro att Rimm använder ”antikvarisk” synonymt 
med ”gammal”. En intressant aspekt som inte aktua-
liseras är hur mycket av bokmarknadens utbud som 
i egentlig mening var antikvarisk. Man kan förmoda 
att inte bara bokauktionskammaren utan också den 
privilegierade sortimentsbokhandeln, i större ut-
sträckning än vad som tidigare uppmärksammats, 
var verksam på en andrahandsmarknad där både 
äldre och yngre böcker bjöds ut till försäljning.

De klandestina böckerna utgör en egen grupp. 
Det handlar om böcker som än stämplats som ”för-
bjudna” (av censuren i Frankrike), än av sin sam-
tid betecknats som ”philosophiques” (beskrivna 
av Robert Darnton), och som ibland kategorise-
rats som ”bästsäljare” (i modern svensk forskning). 
Anna-Maria Rimm har visserligen låtit bästsäljare 
bilda en egen grupp, men i praktiken överlappar de 
klandestina och bästsäljarna varandra. Hon har på 
ett förtjänstfullt sätt gått igenom korresponden-
sen mellan svenska bokhandlare och den idag, inte 
minst tack vare Robert Darnton, välkända, ovan 
nämnda, schweiziska firman STN. Tack vare detta 
arkivarbete kan hon bekräfta att fru Fougt verk-
ligen importerade en ansenlig mängd av de ”för-
bjudna” böckerna. I bokhandelskatalogen över 
franska böcker till salu saknas många – men inte 
alla − ur denna kategori. Även om Uno Willers och 
Tomas Anfält tidigare gjort vissa nedslag i STN:s 
brevväxling med svenska handlare är Elsa Fougts 
roll som importör inte tidigare utredd. Det är spän-
nande att se hur också i Sverige såväl bokhandlare 
som lånbibliotekarier räknade med avsättning för 
en litteratur som på olika sätt utmanade den eta-
blerade samhällsmoralen. Där fanns pornografiska 
skildringar av aristokratins sexuella excesser. Andra 
gånger var det kyrkans tjänare som avslöjades som 
liderliga sällar. En tredje grupp böcker som hör till 
den klandestina kategorin är de rent politiskt radi-
kala. Ofta kombinerades dessa ämnesområden på 
ett överraskande sätt. De styrande samhällsskikten 
avslöjades som totalt renons på moralisk hållning. 
Den pornografiska boken bar på stark samhällskri-
tik och dess roll för den stora omvälvningen 1789 
har uppmärksammats. Även om vissa av dessa im-
porterade böcker inte togs upp i katalogen så kon-
staterar Anna-Maria Rimm samtidigt att rent po-
litiskt känslig litteratur som abbé Raynals Histoire 
des deux Indes förtecknades i katalogen trots att just 
den hade förbjudits i Sverige.

I artikeln om förlaget ingår ett avsnitt om några 
författare vars verk Elsa Fougt gav ut. Idén om 
den ”medskapande förläggaren”, lanserad av Johan 

Svedjedal, lyfter fram förläggaren som nyckelper-
sonen i det litterära systemet. (IV:57) Den rollen 
innebär ju först och främst att förläggaren står för 
finansieringen av tryckningen av boken. Under en 
tid då formgivare var ett okänt yrke fick förlägga-
ren/tryckaren utforma boken och i den finansiella 
satsningen ingick också lanseringen av den färdiga 
produkten. Men i själva begreppet ”medskapande” 
ligger även att förläggaren med olika medel inver-
kar på verket, alltså även på hur författaren skriver. 
Lillemor Santessons studie över Lars Salvius språk-
vårdande insatser, som kom 1986, öppnade ögonen 
för hur viktig och omfattande denna funktion var 
särskilt under en tid då den språkliga normen fort-
farande var flytande, både när det gäller stavning 
och grammatik. Rimm visar att Elsa Fougt inte var 
främmande för att göra sådana ingripanden.

Ett roande avsnitt är det där Anna-Maria Rimm 
samlat brevkommentarer från några av Elsa Fougts 
författare. Av dem framgår att Elsa Fougts förläg-
garuppgift utsträcktes till skilda områden. Lidner 
har i ett brev kallat henne ”Snillet” och i ett an-
nat framför han sitt tack för ”ändringen”. (IV:62) 
Karl Warburg anför i sin bok om Lidner att Elsa 
Fougt skulle ha försökt få Lidner att skriva ett före-
tal till De galne. (IV:63) I flera fall har hon fått agera 
medlare vid konflikter mellan teater och dramatisk 
författare. Envallsson vill inte gå Stenborg till mö-
tes genom att ändra i sitt manus och vill att Elsa 
Fougt agerar för hans sak. (IV:6) Schröderheim 
lyckas inte placera sin bearbetade översättning av 
en fransk pjäs och ber Elsa Fougt om ett gott ord till 
Edelcrantz efter att hon med sina ”rättelser [skulle 
täckas] förbättra mit arbete”. (IV:67) Adlersparre 
är uppbragt över att Elsa Fougt inte omedelbart 
prioriterar tryckningen av hans Krigs-samlingar. 
(IV:67) Som synes rör det sig om uppdrag som man 
kanske inte i första hand associerar till förläggarens 
åligganden men som ändå på ett logiskt sätt till-
hör förläggarens kompetensområde. Leopold ta-
lar om att hennes ”omsorg stadnar ej som andra 
Boktryckares vid stylar och papper”. Dessa spridda 
uttalanden vittnar om Elsa Fougts status, hon var 
betrodd. Anna-Maria Rimm menar också att Elsa 
Fougt fungerade som ”litterär rådgivare” (IV:57). 
Hon vill gärna tolka flera av de uppdrag som förfat-
tarna ber henne om som hjälp att höja den litterära 
kvalitén. Nu tror jag att Rimm överdriver betydel-
sen av Elsa Fougts insatser i detta avseende. Det var 
mer det språkliga än det ”litterära” som författarna 
ville få hennes hjälp med. Visst var Elsa Fougt med-
skapande, men titeln ”litterär rådgivare” för med 
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sig felaktiga konnotationer till en modern syn på 
ett samarbete på ett djupare plan.

Ett dilemma för dagens forskare som inriktar 
sig på äldre tiders historia ligger i hur långt man 
kan gå i användningen av moderna icke samtida 
termer och uttryck. Magnus von Platen, eminent 
1700-talsforskare, var obönhörlig. Inga moderna 
termer och begrepp fick tvingas på en äldre epok. 
Men samtidigt är det ju genom att anlägga nya ras-
ter tillhandahållna av vår egen tids forskning som 
vi kan avvinna den äldre tiden nya perspektiv, ny 
kunskap. Därför är det relevant att lägga ett köns-
perspektiv på 1700-talets samhälle eller att tala om 
makt utifrån Michel Foucault. Balansgången kan 
vara svår. ”Marknadsföring” är en begriplig term 
som, även om den är modern, knappast kan miss-
uppfattas. Men när det sägs om Elsa Fougt att hen-
nes saluförande av utländska böcker var ”ett strate-
giskt försök att stärka varumärket Kongl. Trycke-
riet” (V:6) finner jag anammandet av den nutida 
märkesfixeringen lite väl långt gånget. Om Elsa 
Fougt får vi flera gånger veta att hon ”går i pen-
sion”. Det valet är inte så lyckat. Visst fanns pen-
sioner även under 1700-talet men de var en slags 
gratifikationer som utdelades till särskilt förtjänta 
personer. Så vitt jag vet tilldelades Elsa Fougt inte 
någon sådan. Med ord som ”pensionering” (III:37) 
”gå i pension” (III:37), ”gick i pension” (V:26) och 
”pensionär” (IV:79) torde Anna-Maria Rimm vilja 
ha sagt att Elsa Fougt drog sig tillbaka från yrkes-
verksamhet på grund av hög ålder. Men någon re-
gelbunden utbetalning av pension vare sig i modern 
eller äldre betydelse var det knappast frågan om.

Trots att Anna-Maria Rimms avhandling är 
osedvanligt rik finns naturligtvis ändå vissa områ-
den som man kunde ha önskat se utvecklade. Den 
estetiska utformningen av böckerna berörs t.ex. 
inte. Elsa Fougts man Henric Fougt var känd för sin 
omsorg om den materiella utformningen. Vackra 
stilar och vackert tryck utmärkte den Fougtska pro-
dukten. Förmodligen kunde Elsa Fougt fortsätta 
att bygga vidare på detta goda renommé. Ett an-
nat närbesläktat tema är bokformaten. Vi vet att 
1700-talet innebar att de mindre formaten vann i 
popularitet. Formatens koppling till genrer är ett 
än så länge bara sporadiskt utforskat område. Där 
hade en anknytning till Henrik Horstbølls under-
sökning om formatets betydelse för bokens sprid-
ning ha kunnat vara till hjälp.

Bakom Anna-Maria Rimms avhandlingsarbete 
om Elsa Fougt ligger ett imponerande forsknings-
arbete. Det kartlägger ju inte bara Elsa Fougts insat-

ser på bokmarknaden utan där utreds i den introdu-
cerande undersökningen också föregångarnas akti-
vitet i ämbetet som Kungl. boktryckare. Även om 
man kan ställa sig frågande till att dessa föregångare 
ges så stort utrymme i boken om Elsa Fougt måste 
man vara tacksam för att Anna-Maria Rimm tagit 
sig an det mödosamma och föga glamorösa utre-
dandet av hur ämbetsuppdraget fluktuerade, blev 
utsatt för intrång, återtog marknadsandelar. Hon 
redovisar resultat som inte kan anses sensationella 
men som med sin exakthet och omsorg om detal-
jen visar att hon följer i spåren på den nyligen av-
lidne nestorn inom den svenska bokhistorien, Bo 
Bennich-Björkman.

I avhandlingens fortsatta delar fokuseras fru 
Fougts bana på bokmarknaden. Som titeln lovar 
får vi följa henne som aktör, och vi får också be-
grunda resultaten av hennes agerande. Efter att 
ha följt tryckeriet under Elsa Fougts ledning kan 
Anna-Maria Rimm konstatera att denna inte sär-
behandlades negativt, Rimm finner inga bevis för 
att Fougts ställning som Kungl. boktryckare eller 
hennes position i Boktryckerisocieteten skulle ha 
ifrågasatts därför att hon var kvinna. När grundför-
utsättningarna för Elsa Fougts verksamhet utretts 
framstår hennes sociala kapital som så pass grund-
murat att hon med det som bas utan att ifrågasät-
tas kan inta samma höga position i boktryckarhie-
rarkin som sin make Henric.

Förlagsdelen handlar i hög grad om att särskilja 
det som förlades på Elsa Fougts eget initiativ. Den 
undersökningen stötte på en del hinder men det 
kan konstateras att denna del, som alltså skulle vara 
styrd av personliga initiativ, aldrig nådde upp till 
någon större volym. Från början byggde den i hög 
grad på teaterpjäser. Mot slutet av Elsa Fougts verk-
samhetsperiod upphörde den nästan helt. I förfat-
tarnas brevkontakter med sin förläggare visar för-
fattarna mångskiftande förväntningar på sin för-
läggare. Med stor tillit anförtrodde de sina alster 
åt den mångkunniga fru Fougt.

Bokhandeln startade Elsa Fougt för att hon 
gjorde bedömningen att där fanns en lönsam 
marknad. Hon var klok nog att slå sig ihop med 
en man vars erfarenhet på området var stor. Men 
hon behöll hela tiden tyglarna. Ändå blev firman 
kortvarig. Anna-Maria Rimm tror att hon miss-
bedömde lönsamheten. De två bokhandelskata-
loger som analyseras visar en, vill man förmoda, 
slagkraftig blandning av högt och lågt. I avhand-
lingens kanske intressantaste avsnitt presenteras 
STN:s korrespondens med svenska bokhandlare, 
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varibland man alltså även finner Elsa Fougt. Hur 
de förbjudna böckerna importerades till Sverige 
och bjöds ut till salu visar sig vara en mindre spän-
nande historia än man kunde lockas att tro av Ro-
bert Darntons berättelser om samma litteratur ur 
ett franskt perspektiv.

Med sin avhandling har Anna-Maria Rimm både 
förnyat och återknutit. Hon har vågat sig på att 
teckna en bild av 1700-talets svenska bokmarknad 
genom en kvinnlig aktör, en individ, som inte kan 
betraktas som representativ för vare sig sitt yrke 
eller sitt kön men genom sin vitt förgrenade verk-
samhet reflekterar den samtida bokmarknaden. 
Anna-Maria Rimms angreppssätt innebär flera 
nya perspektiv på bokhistorien. De könshistoriska 
frågeställningarna strävar hon efter att hålla vid 
liv genom hela avhandlingen. På det planet finns 
förmodligen mer att hämta när porträttet av Elsa 
Fougt fördjupas.

I sina utredningar av hur Kongl. Tryckeriet fung-
erat, av förlagsverksamheten i Sverige och av bok-
handeln med den värdefulla bilagan över EF:s sam-
tida bokhandlare återknyter Anna-Maria Rimm till 
den uppsaliensiska tradition som initierades av Bo 
Bennich-Björkman. Outtröttligt sökande i arki-
ven har gett resultat och därmed har den svenska 
bokhistorien berikats på lika många punkter som 
antalet delstudier.

Bland alla de frågor som Anna-Maria Rimm 
ställer i inledningen och som hon ska söka svar 
på finner man frågan: var Elsa Fougt traditiona-
list eller förnyare? (S:19) Svaret blir: hon var både 
och. Samma fråga om bokhistorikern Anna-Maria 
Rimm får samma svar. Anna-Maria Rimm är både 
traditionalist och förnyare.

Margareta Björkman

Kari Haarder Ekman, ”Mitt hems gränser vidgades”. 
En studie i den kulturella skandinavismen under 
1800-talet (Centrum för Danmarksstudier). Maka-
dam förlag. Stockholm & Göteborg 2010.

Kari Haarder Ekmans doktorsavhandling ”Mitt 
hems gränser vidgades”. En studie i den kulturella 
skandinavismen under 1800-talet behandlar de liv-
aktiga kulturella förbindelserna mellan de skandi-
naviska länderna Danmark, Sverige och Norge som 
var i förbund med Sverige. Att hennes syn på skan-
dinavismen är kulturell snarare än politisk innebär 
att hon studerar skandinavistiska förbindelser un-

der hela 1800-talet. Med andra ord utforskar hon 
tiden före men framför allt efter den renodlat po-
litiska skandinavism som var som mest livaktig på 
1840- och 50-talet men som efter 1864 var helt pas-
serad.

Avhandlingen är indelad i sex kapitel. Indel-
ningen följer en kronologisk ordning och varje 
kapitel kretsar kring ett eller flera författarskap 
som representerar olika aspekter på skandinavis-
men, enligt ordningen förhistoria, blomstringstid 
och efter efterklang. I sin inledning slår avhand-
lingsförfattaren fast: ”Kulturskandinavismen ska 
här undersökas utifrån ett författarperspektiv. Från 
början fanns göticistiska idéer som grund, senare 
skrevs politiska dikter och till slut under åttiotalet 
skrevs den litteratur som hade Skandinavien som 
gemensam referensram.” (10).

I inledningskapitlet presenteras förutsättning-
arna för arbetet: avgränsningar ifråga om tid och 
empiri, presentation av metod, av tidigare forsk-
ning och redogörelse för dispositionen. Även om 
de första yttringarna av kulturellt samarbete vid 
1700-talets slut berörs och om skandinavismens 
fortsättning under 1900-talet skisseras är avhand-
lingen tidsmässigt tydligt avgränsad. Undersök-
ningen omfattar perioden 1809–1905. Den svenska 
förlusten av Finland och upplösningen av unionen 
mellan Sverige och Norge framstår som lämpligt 
valda politiska händelser för avgränsningen.

I delkapitlet ”Metod och centrala begrepp” 
presenteras några aspekter av New Historicism 
hämtade från Catherine Gallaghers och Stephen 
Greenblatts antologi Pracitising New Historicism. 
Kari Haarder Ekman ansluter också till Pascal Ca-
sanovas Bourdieu-inspirerade La république mon-
dial des lettres. Sin metod beskriver hon som ”en 
historiskt inriktad idéanalys, tillämpad på litterärt 
material, där nyhistoricismen bara varit en inspi-
rationskälla” (20).

De författarskap som studeras i avhandlingen 
behandlas med en likartad uppläggning. Haarder 
Ekman följer en kronologisk linje där varje förfat-
tares relation till skandinavismen beskrivs och tol-
kas i ett före, ett nu och ett efter. På så vis får läsa-
ren kännedom om utvecklingen av en skandina-
vistisk tematik i författarskapet i relation till den 
generella utvecklingen av skandinavismen. De för-
fattare som särskilt studeras är C.V.A. Strandberg, 
Almqvist, H.C. Andersen, Fredrika Bremer, Bjørn-
stjerne Bjørnson och Georg Brandes.

”Skandinavismens rötter: göticism och forntids-
romantik samt trevliga spioner” är rubriken på ka-




