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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-
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pitel 2. Vid seklets början skedde en förändring av 
nationalitetsbegreppet i hela Europa. Samhörig-
het i språk och traditioner blev mer avgörande än 
maktpolitiskt och dynastiskt grundade faktorer. Ett 
gemensamt fornnordiskt förflutet blev avgörande 
för den spirande nordiska samhörigheten. Göti-
cismen i Sverige och nationalromantiken i Dan-
mark innebar att man sökte samma fornnordiska 
identitet. Tegnér och Oehlenschläger blev de två 
namn som på ömse sidor om öresund fick repre-
sentera denna nya samhörighet. Båda har skrivit 
lyrik i fornnordisk anda och den berömda lager-
kransningen av Oehlenschläger i Lunds domkyrka 
1829 framstår som en innebördsmättad handling 
för brödrafolkens nya gemenskap.

Dessförinnan hade flera steg tagits som mani-
festerade att en ny tid hade börjat. Dansk-svenska 
kontakter etablerades innan någon egentlig skandi-
navism hade satt igång. Per Daniel Amadeus Atter-
bom kom relativt tidigt att knyta förbindelser med 
Bernhard Severin Ingemann och Søren Christian 
Molbech. Atterbom och Ingemann sammanstrå-
lade i Sorø 1825 och deras brevväxling sträcker sig 
över tre decennier. De utbytte tankar om litterära 
ting och skickade varandra sina böcker. Hos Atter-
bom lästes litteraturen högt fast den var på danska. 
I ett brev skrev han att nu förstår inte bara barnen 
danska, utan även barnpigan.

Molbech kom till Sverige 1812. Han var utsänd 
som spion tillsammans med språkforskaren Ras-
mus Rask och historikern Rasmus Nyerup. De 
studerade isländska handskrifter i Stockholm men 
hade samtidigt i uppdrag att rapportera om svenska 
trupprörelser. Kari Haarder Ekman noterar att det 
i Molbechs brev framgår att han tidigt visade in-
tresse för kulturellt samarbete. När den politiska 
skandinavismen så småningom uppstår framgår det 
emellertid av hans brevväxling med Atterbom att 
ingen av dem hyser någon entusiasm för denna typ 
av samarbete.

Carl Jonas Love Almqvist ägnas en kort avdel-
ning i detta kapitel. Avhandlingsförfattaren föl-
jer Almqvists väg från hans inträde i Manhems-
förbundet och hans sökande efter en svensk na-
tionalkaraktär.

”Den politiska dimensionen” är rubriken på ka-
pitel tre. I en exposé över händelseutvecklingen stö-
der sig författaren på den forskning som är gjord 
om skandinavismens mest intensiva skede. Hon 
beskriver de första, trevande initiativen till möten 
mellan studenter från Köpenhamn och Lund. En 
ångbåtsförbindelse över Sundet hade inrättats 1829 

men först den stränga vintern 1838 då en delega-
tion studenter från Köpenhamn kunde ta sig till 
fots hela vägen till Lund hade ett större utbyte tagit 
sin början. Året därpå kom 150 Lundastudenter till 
den danska huvudstaden. Nya möten följde de när-
maste åren, och från och med mötet i Uppsala 1843 
började man tala om studenttågen som ett samtida 
fenomen. Mötet 1843 har vid sidan av mötet i Kö-
penhamn 1845 gått till historien som det kanske 
mest betydelsefulla. Drömmen om en union mel-
lan de nordiska länderna och ett försvar mot yttre 
fienden stod på programmet. Det är de svenska och 
norska studenternas ankomst till Köpenhamn 1845 
som avbildas på avhandlingens omslag, Jørgen Son-
nes målning, visserligen utförd 1847 men ett vik-
tigt ikonografiskt uttryck för betydelsen av denna 
händelse.

De närmaste åren gick studenttågen till Kris-
tiania och Uppsala. Ofta gjordes avstickare på vä-
gen och färden kunde gå via universitetsorterna 
Lund och Köpenhamn. Det sista stora mötet hölls 
i Köpenhamn 1862 och först 1875 satte man punkt 
med det allra sista skandinavistiska studentmötet 
i Uppsala.

Två diktare ägnas ett omfattande studium i detta 
kapitel: Carl Vilhelm August Strandberg och Carl 
Jonas Love Almqvist. Strandberg framstår som en 
närmast militant skandinavist. Han var med vid 
mötena i Uppsala 1843 och i Köpenhamn 1845. I 
två av hans diktsamlingar tematiseras den nya rö-
relsen och dess kamp. Först studerar Kari Haarder 
Ekman hans tidiga diktning med skandinavistiska 
förtecken. Ett belysande exempel utgörs av dikten 
”Till Danmarks söner”, där Strandbergs använd-
ning av Tegnérs dikt ”Nore” varit utgångspunkten. 
Medan Tegnérs dikt behandlar relationen mellan 
Sverige och Norge har Strandberg inriktat sig på 
förhållandet mellan Danmark och Sverige.

Mötet i Köpenhamn 1845 innebar en tydlig po-
litisering av skandinavismen. Samma år utkom 
Strandbergs diktsamling Sånger i pansar. Den po-
litiska udden riktar sig här mot Ryssland medan 
den nästföljande samlingen Vilda rosor (1848) har 
Tyskland som mål för kritiken. Haarder Ekman 
gör iakttagelser när det gäller tendens, tematik och 
metaforik.

I samma kapitel behandlas Almqvist och hans så-
väl politiska som kulturella skandinavism. Vintern 
1845–46 vistades diktaren i Köpenhamn. Dessför-
innan hade han publicerat en serie artiklar i Jönkö-
pingsposten om den skandinaviska frågan och dess 
relation till Europa. I Köpenhamn höll han ett fö-
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redrag i Det skandinaviske Selskab. I tio ”unioniella 
punkter” behandlar han geografi, historia, språk, 
juridik, tullunion, monetär egalisering, pass- och 
postunion, militära förhållanden och universitets-
väsendet. Kari Haarder Ekman menar att det uti-
från referatet i Faedernelandet, och specifika for-
muleringar där, går att utläsa att Almqvist varit 
tvungen att utelämna vissa punkter.

För att få perspektiv på vad Almqvist egentligen 
har avsett har Kari Haarder Ekman ställt föredraget 
i relation till ännu en serie artiklar som publicerades 
i Jönköpingsposten vårvintern 1846. Här visar Alm-
qvist att han är kritisk mot vissa företeelser i Dan-
mark, särskilt till enväldet och koncentrationen av 
makten. Haarder Ekman beskriver innehållet som 
en ”total politisk plan för ett modernt, skandina-
viskt samhälle” (111).

”Den kulturella gemenskapen: tre exempel” är 
rubriken på avhandlingens mest omfattande kapi-
tel. Här behandlas tre författare med ett ansenligt 
skandinaviskt kontaktnät. De är alla flitiga resenä-
rer: H.C. Andersen, Fredrika Bremer och Bjørn-
stjerne Bjørnson. Inledningsvis noterar avhand-
lingsförfattaren att unionstanken inte var särskilt 
viktig för någon av dem.

Vänskapen mellan Fredrika Bremer och H.C. 
Andersen tog sin början redan 1837 när Andersen 
gjorde sin första svenska resa. Andersens syn på 
samhörigheten mellan länderna kom på allvar till 
uttryck i dikten ”Jeg er en Skandinav” från 1839. 
Dikten tonsattes och arrangerades fyrstämmigt av 
både Otto Lindblad och av Johan Christian Ge-
bauer. Haarder Ekman gör en kort analys utifrån 
ett skandinavistperspektiv. Här åberopas språket 
och historien som sammanhållande faktorer lik-
som historien och det moderna som representeras 
av byggandet av Göta kanal och av vetenskapliga 
framsteg. När skandinaviströrelsen var som star-
kast (1843–1848) tillfrågades Andersen om han 
inte ville gå in i Skandinavisk Selskab, något som 
han tackade nej till.

Andersen skrev flera andra dikter med liknande 
motiv. Även i hans sagor finner man skandinavist-
frågan aktualiserad, enligt avhandlingsförfattaren, 
så till exempel i ”Elverhøi” som gavs ut 1845 liksom 
”Laserne” (Trasorna), publicerad så sent som 1869.

För avhandlingsförfattaren råder det ingen tve-
kan om att det i första hand är den kulturella sidan 
av skandinavismen som Andersen omfattar. Frågan 
om varför han inte vill bli förknippad med den po-
litiska skandinavismen kan enligt Haarder Ekman 
ha att göra med att Christian VIII var emot denna 

riktning och att H. C. Andersen ville framstå i po-
sitiv dager hos kungen.

Avhandlingsförfattaren noterar att det inte finns 
mycket skrivet om Fredrika Bremers eventuella 
sympatier med skandinavismen. Bremer byggde 
upp och underhöll ett stort internationellt kon-
taktnät, inte minst i Norge och Danmark. Hon var 
god vän med Welhaven och Wergeland och vista-
des en hel del i Norge. Från 1848 intensifierades 
kontakterna med Danmark, i synnerhet med H.C. 
Andersen och teologen Martensen. Samma år på-
började hon en längre vistelse i Köpenhamn där 
hon kom i kontakt med många av tidens förfat-
tarnotabiliteter.

Kari Haarder Ekman visar att Bremers gränslösa, 
skandinavistiskt sinnade öppenhet kommer till ut-
tryck i romanerna Strid och frid (1840) och Syskon-
lif (1848) och i reseskildringen Lif i Norden (1849). 
Den senare grundar sig på en serie artiklar publice-
rade i Göteborgs Handels- och sjöfartstidning som-
maren 1848. Detta var vid tiden för det dansk-tyska 
kriget. Boken såldes till förmån för danska solda-
ters hustrur och barn.

Bjørnstjerne Bjørnson medverkade vid student-
mötet i Uppsala 1856 och lärde känna bland andra 
Carl Ploug. Han vistades samma höst och en del av 
1857 i Köpenhamn och träffade flera radikala skan-
dinavister. Även efter det avgörande året 1864 var 
skandinavismen viktig för honom, men efter hand 
uppstod en schism med Ploug och 1869–70 börjar 
han kritisera denne offentligt. Bjørnson tog ställ-
ning för en ny form av skandinavism och mot den 
alltmer konservativa inriktning som Ploug repre-
senterade vid den här tiden.

Kari Haarder Ekman visar hur Bjørnsons för-
ändrade inställning sätter spår i dennes diktning, 
detta med exempel från 1856, 1864, 1868 och 1870. 
Hon noterar att fram till 1870 ansluter sig Bjørn-
son till vad hon kallar en traditionell skandinavism, 
men att det därefter finns få dikter där Skandina-
vien eller Norden över huvud taget nämns. Haar-
der Ekman visar med hänvisning till hans brevväx-
ling att diktaren 1872 slutligen bröt med den gamla 
skandinavismen och att den s.k. Signalfejden ut-
gjorde skiljelinjen. Från denna tid offentliggör han 
en annorlunda hållning till Tyskland.

Bjørnsons bekantskap med Georg Brandes fick 
betydelse för hans syn på skandinavismen. Det var 
inte längre fråga om politisk union utan om ett kul-
turellt samarbete.

Kapitlet ”Skandinavien och Europa: Georg 
Brandes” belyser Brandes roll som inspiratör och 
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rådgivare inom ramen för naturalismen i ett slags 
skandinavistisk anda. Han för in de kontinentala 
idéerna och inspirerar författarna att verka i deras 
anda. I sin ungdom medverkade han vid ett av stu-
dentmötena och hyste ”traditionellt skandinavis-
tiska sympatier” (226). Kari Haarder Ekman menar 
att rätt snart modifierade han sina tidigare stånd-
punkter och att hans inställning till den skandina-
viska gemenskapen kom att likna den som Ander-
sen, Bremer och Bjørnson omfattade. Unionstan-
ken var inte längre aktuell. Carl Plougs idéer be-
traktades inte längre som radikala, fronderingen 
mot Tyskland var inte heller lika väsentlig trots att 
Brandes engagerade sig i Slesvigfrågan. Brandes 
perspektiv begränsades inte längre till de tre skan-
dinaviska länderna utan till hela Norden och i för-
längningen Europa.

I det sista kapitlet, ”Politiska drömmar – skan-
dinaviska realiteter”, introducerar avhandlingsför-
fattaren en typologi för den kulturella skandina-
vismen (229–233).

 1. Orden skandinav, dansk, svensk och norsk får 
en positiv betydelse.

 2. Språkbrukets förändringar.
 3. Det refereras till skandinavismen i skönlitterära 

texter.
 4. Språket upplevs som en sammanhållande faktor, 

och ett arbete för större språkförståelse börjar.”
 5. Norden uppfattas som en kulturell enhet.
 6. Genom avståndstagande från den politiska 

skandinavismen definierades en kulturell skan-
dinavism som blev uttryck för något positivt 
som det var hedervärt att stödja.

Avslutningsvis summerar Haarder Ekman skan-
dinavismens betydelse och relaterar till de röster 
som hördes vid unionsupplösningen 1905. Hon 
blickar ytterligare framåt i tiden och konstaterar 
att många företeelser som vi i dag inte nämnvärt 
reflekterar över har den kulturella skandinavismen 
under 1800-talet som sin förutsättning.

Kari Haarder Ekman framstår i sin avhandling som 
en auktoritet på området; hon är väl inläst på skan-
dinavismen och interskandinaviska kulturrelatio-
ner. Hennes svenska tillhörighet och danska ur-
sprung är en tillgång för genomförandet av ett ar-
bete som detta. Hon har utfört sin uppgift med 
stöd av ett försvarbart antal källor hämtade från 
olika håll: brev, tidningsartiklar, dagböcker, biogra-
fier, skönlitterära texter mm. De flesta föreligger i 

tryckt form. Man kan fråga sig om hennes arbete 
inte skulle ha verkat ännu mer övertygande om hon 
dessutom hade konsulterat handskrifter och annat 
material i arkiv och bibliotek.

Under alla förhållanden framstår aldrig de tolk-
ningar som hon gör som överdrivna eller för hårt 
pressade för att passa den egna matrisen. De är ge-
nomgående adekvata. Bakom detta ligger många 
timmar av orienteringsläsning och endast en liten 
del av allt som Haarder Ekman har tillägnat sig har 
satt konkreta spår i avhandlingen. Bland de litte-
rära exemplen förekommer idel storheter: Alm-
qvist, H.C. Andersen, Bremer, Brandes. Därför är 
det stimulerande att se att en diktare som C.V.A. 
Strandberg uppmärksammas. Han är numera bort-
glömd men betraktades som ett viktigt namn på sin 
tid. Det är i periferin man bäst ser helheten, som 
Pascale Casanova uttrycker det, en av de teoretiker 
som Haarder Ekman åberopar.

En faktor som skapar kontinuitet och samman-
hang i avhandlingen och i framställningen av den 
litterära skandinavismen är att Haarder Ekman 
återkommande relaterar till Carl Ploug. Han fram-
står som en konstant faktor i en föränderlig och 
växande kulturell skandinavism. Föränderligheten 
blir tydlig när den ställs i relation till den oförän-
derlige Ploug.

Vad gäller akribi är arbetet väl utfört. Källorna är 
redovisade i enlighet med gängse fordringar. Trots 
det går det att komma med enstaka invändningar. 
Pascale Casanovas La république mondial des lettres 
(1999) förtecknas med fransk titel medan citat från 
samma verk är återgivna på engelska i ett fall och 
på danska i ett annat. En annan punkt som väcker 
frågor är varför Haarder Ekman refererar till en för-
fattare som Alf Henriksson i stället för till en his-
toriker av facket.

Stilen är ledig. Berättelse och analys förs fram 
med lätthet. Historiska fakta interfolieras med lit-
terära exempel på ett otvunget sätt.

Dispositionen är i regel klar men helheten hade 
vunnit på att Haarder Ekman redan från början 
hade redovisat de så kallade skandinavistmarkö-
rer som varit vägledande för urval och analys. De 
nämns visserligen som begrepp inledningsvis och 
förekommer sedan glimtvis i avhandlingen (125, 
164, 183, 202) men en systematisk presentation och 
definition redovisas först på slutet (229). Läsaren 
skull vara hjälpt av att en så viktig faktor för hela 
uppläggningen hade presenterats från början.

Man kan beklaga att den teoretiska anknyt-
ningen (19–20) är så pass tunn. Nu använder Haar-
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der Ekman förvisso inte ordet teori; i stället finner 
man rubriken ”Metod och centrala begrepp” (19). 
Trots det förekommer ett kort resonemang om ny-
historicismen och några av riktningens främsta fö-
reträdare, Stephen Greenblatt och Catherine Gal-
lagher. Nyhistoricismen har många gånger kommit 
att belysa en hel epok, med renässansen som para-
digmatiskt exempel. Ofta har man ägnat sig åt ka-
noniska verk och stora författarskap men i själva 
riktningen ingår att man kan komma att lyfta fram 
författarskap som befinner sig längre ned i hierar-
kin. På så vis kan ett nyhistoriskt studium komma 
att påverka kanonbildningen. En sådan inriktning 
har inte sällan skett på ideologiska grunder där av-
sikten varit att lyfta fram situationen för margina-
liserade grupper.

Som Haarder Ekman noterar använder nyhisto-
rikerna sig av andra typer av texter än de litterära: 
”Genom att utöka studiematerialet till icke-litte-
rära texter tillförs ny kunskap om de litterära tex-
terna från samma period. I sin yttersta konsekvens 
ses en hel kultur som en ’text’.” (20) Avhandlings-
författaren betonar att nyhistoricismen huvudsak-
ligen har varit en inspirationskälla, inte en teoretisk 
grund. Med respekt för ett sådant ställningstagande 
där empirin har tilldelats huvudrollen kan man ändå 
invända att nyhistoricismen mycket väl hade kun-
nat beredas större utrymme i avhandlingen. Ungefär 
som en nyhistoriker studerar ett visst författarskap 
som ett slags katalysator för en epok hade några av 
de mest centrala författarskapen under 1800-talet 
kunnat betraktas på liknande sätt. Skandinavismen 
hade på så sätt kunnat studeras som ”text”.

Greenblatt för exempelvis ett resonemang om 
mobilitet som hade kunnat passa Haarder Ekmans 
studieobjekt bra. Litterära verk som är starkt kri-
tisk mot någon företeelse i samtiden eller tvärtom, 
dvs. panegyriska, väcker stor uppmärksamhet och 
betraktas som viktiga när de är aktuella men glöms 
snart bort. Tillämpat på det skandinavistiska ma-
terialet väckte många av C.V.A. Strandbergs dikter 
uppmärksamhet när de kom men föll snart i glöm-
ska. Ur en annan aspekt hade avhandlingsförfat-
taren kunnat stödja sig på nyhistoricismen. Hon 
betraktar tidningsnotiser, brev, biografier och fik-
tionsverk som likvärdiga men för inte något reso-
nemang om bevekelsegrunderna för ett sådant ställ-
ningstagande. Nyhistorikerna gör en dygd av att 
betrakta alla texter på samma nivå, något som av-
handlingsförfattaren hade kunna åberopa.

Haarder Ekman framhåller att i ett vidgat text-
begrepp ingår ritualer, ceremonier med mera, en-

ligt Greenblatt (21). Finns det något som karakte-
riserar 1800-talet är det just det rituellt performa-
tiva. En musikalisk performativ faktor är sången 
och särskilt den fyrstämmiga sången i kvartett och 
kör som var så uppskattad under 1800-talet. I ka-
pitlet om ”Den kulturella gemenskapen” uppmärk-
sammar Haarder Ekman att H.C. Andersens dikt 
”Jeg er en skandinav” arrangerades för fyra stäm-
mor och förekom som bilaga när dikten trycktes 
i Hertha 1840, den kalender som Bernhard Cron-
holm gav ut i Lund. Studentsången hade utveck-
lats i Lund med Otto Lindblad som framstående 
körledare och kompositör och med studentpoe-
ten Strandberg som radikal ideolog. Musikvetaren 
Leif Jonsson skriver att ”Under studentmötet 1842 
framstod sången som ett av de viktigaste momen-
ten och nu var båda studentkårerna representerade 
med kör. Nu yppades också tankarna på att dra in 
Uppsala.” (Leif Jonsson, ”Stå stark du ljusets rid-
darvakt! Folkets enande röst – manskörens roll på 
1800-talet”, Sångare! En bok om svensk manskörs-
sång och Svenska sångarförbundet, 2009). Den ri-
tuella musikalisk-poetiska sidan skulle mycket väl 
kunna studeras tillsammans med litteraturen i en 
omfattande skandinavistisk syntes.

Avhandlingens styrka ligger i författarens dis-
tinktion mellan politisk och kulturell skandina-
vism och i den konsekvent genomförda undersök-
ningen av den kulturella skandinavismens bety-
delse. Företeelsen har tidigare berörts, något som 
Haarder Ekman inte uppmärksammat. Ulla-Britta 
Lagerroth har i en studie noterat ”hur skandina-
vismen, eller nordismen, sedan den havererat poli-
tiskt 1864 vitaliserades genom koncentration på det 
kulturella området.” (”August Lindberg som visio-
när skapare av ett nordiskt teatersamarbete”, Nor-
diska spelplatser. Studier i nordisk teaterverksamhet 
från sekelskifte mot sekelslut, 1990). Lagerroth lyfter 
fram andra namn som hade kunnat aktualiseras i 
sammanhanget, exempelvis Carl Rupert Nyblom 
och den unga Selma Lagerlöf. ”De många nätver-
ken för en nordism med kulturella förtecken hade 
starkt fäste i det Danmark där Selma Lagerlöf un-
der 80- och 90-talen var en flitig besökare”. (”Nord-
ism i Selma Lagerlöfs liv och författarskap”, Nordisk 
tidskrift för vetenskap, konst och industri. Utgiven av 
Letterstedtska föreningen. Årg. 76, 2000, Häfte 2, 
Stockholm 2000, s. 132). Så fort Lagerlöf hade eta-
blerat sig i Landskrona började hon regelbundet 
resa till Köpenhamn för att se teater. Lagerroth vi-
sar bland annat hur dessa kontakter och ett fördju-
pat studium i dansk kultur satte spår i ett par novel-
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ler, ”Riddardottern och havsmannen” (1892), som 
utspelas under Kalmarunionen, och ”Tale Thott” 
(1895), som utspelas vid tiden för upplösningen av 
samma union. Det ska sägas att Lagerroths insatser 
i omfattning är blygsamma i jämförelse med Haar-
der Ekmans anspråk på att belysa utvecklingen un-
der ett helt århundrade.

Det finns ett annat namn som kunde ha fun-
nits med i boken, den norske litteratur- och konst-
historikern Lorentz Dietrichson. Det var student-
skandinavismen som förde honom till Sverige. Han 
medverkade i studentmötet i Uppsala 1856. Slum-
pen gjorde att han återvände 1859 och blev lärare i 
nordisk litteratur. Han introducerade danska och 
norska nyheter inom poesin och kom att stå fad-
der för Namnlösa sällskapet, dvs. signaturpoeterna. 
Dietrichson hade Snoilsky som elev och hade bland 
annat introducerat denne för Christian Winthers 
diktning, som blev en betydelsefull för den unge 
diktaren.

Dietrichson skulle aktivt bidra till att Ibsens dra-
matik spelades vid teatrarna i Stockholm. Han blev 
informator åt prinsessan Lovisa (1868) som så små-
ningom gifte sig med den danske kronprins Fred-
rik. Det bestämdes att prinsessans bildning skulle 
inriktas på hennes framtida roll som drottning av 
Danmark. Det var också han som föreslog Carl Ru-
pert Nyblom att Ibsen skulle utses till hedersdok-
tor vid Uppsala universitets 400-årsjubileum 1877.

Det finns naturligtvis ytterligare författare som 
har haft betydelse för utvecklingen av den kultu-
rella skandinavismen men det viktiga är ändå att 
betona att Haarder Ekman har uppehållit sig vid de 
centrala namnen. Flera av författarna var vid tiden 
internationella stjärnor: Andersen, Bremer, Ibsen. 
De var med andra ord i lika stor utsträckning in-
ternationella som skandinavistiska. Man kan fråga 
sig om inte deras ställningstagande i högre grad 
borde relateras till deras valfrändskaper i världen 
än till dem i Skandinavien. En sådan större kontext 
skulle kanske visa att det skandinavistiska perspek-
tivet endast utgör en mindre del i deras kulturpoli-
tiska ställningstagande.

I urvalet av författarskap betonar Haarder Ek-
man att det ska representera Danmark, Sverige och 
Norge. Samtidigt måste man konstatera att behand-
lingen av de olika ländernas faller olika ut i rela-
tion till tiden – 1800-talet är nämligen långt. Den 
götiska, förskandinavistiska perioden betonar rela-
tionen Sverige–Danmark. Under studentskandina-
vismens höjdpunkt står de svensk-danska förhållan-
dena i centrum, men här koncentrerar sig Haarder 

Ekman på två svenska författarskap: Strandberg och 
Almqvist. Mer jämlik är relationen vad gäller kapit-
let om den kulturella gemenskapen. Möjligen kan 
man invända mot att H.C. Andersen och Bremer 
tillhör en tidigare generation än Bjørnson. Slutligen 
är det dansken Brandes som representerar skandi-
navismen under det moderna genombrottets tid. 
Det skulle ha varit klargörande ifall Haarder Ek-
man hade fört ett resonemang om de olika förfat-
tarnas representabilitet i förhållande till de olika 
perioderna under 1800-talet. Det kunde också vara 
intressant att veta vilka författare som Haarder Ek-
man övervägde att ha med och på vilka grunder de 
eventuellt lämnades därhän.

Man kan fråga sig hur de skandinavistiska kon-
takterna hade utvecklats om inte den politiska 
skandinavismen hade varit. Den senare var i hög 
grad generationsbetingad, en ungdomsrörelse, och 
framsprungen på grund av hotet utifrån, framför 
allt från Tyskland. Utbytet mellan de skandina-
viska länderna hade med största säkerhet utveck-
lats ändå. Andra faktorer i det framstegsdrivna 
1800-talet hade säkerligen stor betydelse. Haarder 
Ekman uppmärksammar ångbåten och järnvägens 
betydelse. Man skulle kunna nämna en industri-
ell tryckteknik, cellulosapappret, införandet av en 
normaltid, innovationer och industriella landvin-
ningar som var avgörande för bättre kommunika-
tioner och en utvecklad infrastruktur.

En bok som inte finns med i Haarder Ekmans lit-
teraturförteckning är Fredrik Nilssons doktorsav-
handling i etnologi: I rörelse. Politisk handling un-
der 1800-talets första hälft. Författaren uppehåller 
sig vid hur ångbåten revolutionerade resandet; han 
betonar det nya färdmedlet som ”kulturellt bety-
delsebärande symbol” (91). ”Den kom att symbo-
lisera ett modernt, jämlikt och oförtrutet framåt-
skridande samhälle” (93). Han menar att med ång-
båten påverkades människans uppfattning om tid 
och rum. Det lägre priset, möjligheten för perso-
ner från olika klasser att färdas på samma gång med 
samma färdmedel visade på en ny samhällsordning 
och på det moderna.

Vid studentmötet i Köpenhamn 1845 anlände 
de svenska och norska studenterna samtidigt. Ång-
fartygen väntade in varandra så att effekten skulle 
bli särskilt stark vid den gemensamma ankomsten 
till den danska huvudstaden. Andra performativa 
yttringar belyses av Nilsson, bland annat bruket 
av flaggor.

Trots vissa invändningar måste Kari Haarder Ek-
mans doktorsavhandling betraktas som ett gediget 
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och på sina håll framstående arbete. Genom att 
förflytta uppmärksamheten från de politiska till 
den kulturella skandinavismen har hon visat på ett 
tilltagande kulturellt utbyte under 1800-talet. Ge-
nom utnyttjandet av många skiftande källor har 
hon lyckats belysa i vilka skiftande riktningar den 
litterära och kulturella trafiken gått mellan broder-
folken men också vilken betydelse inslagen av poli-
tisk skandinavism har haft. Med sin svensk-danska 
tillhörighet rör hon sig otvunget över gränserna. 
Denna dubbla identitet har möjligen också gjort 
att förhållandet mellan Sverige och Danmark har 
fått en fullödigare beskrivning och analys jämfört 
med dessa länders relation till Norge. Den begrän-
sade teoretiska anknytningen uppvägs i stor ut-
sträckning av att det empiriska materialet har an-
vänts så grundligt och så väl.

Johan Stenström

Maria Lival-Lindström, Mot ett eget rum. Den 
kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska lit-
teratur. Åbo Akademis förlag. Åbo 2009.

I sin doktorsavhandling tar Maria Lival-Lindström 
tag i en välkänd debatt: går det att tala om en kvinn-
lig bildningsroman, och vilka särdrag karakteriserar 
i så fall genren? Enligt Lival-Lindström, som utgår 
från fiktionsprosa av kvinnliga författare publicerad 
mellan 1862 och 1939, måste vi när det gäller kvin-
nor skilja mellan bildning och bildning: ”kvinno-
bildning” är lika med kvinnornas traditionella so-
cialisering in i den sortens femininitet som den do-
minerande genusdiskursen krävde – men ”kvinnlig 
bildning” handlar om protagonistens självupptäckt 
och ”en verkligare relation med sig själv” (s. 37). De 
texter som Lival-Lindström har valt att analysera, 
sex romaner som hör till Finlands svenska littera-
tur, är därför alla exempel på det som Rachel Blau 
DuPlessis i sin studie från 1985 kallade ”writing bey-
ond the ending”, det vill säga när romanhandling-
arna har nått slutet har de kvinnliga protagonisterna 
varken gift sig eller avlidit. Utifrån sitt material för-
söker Lival-Lindström dessutom precisera genrens 
”kvinnolitterära sammanhang” (s. 18).

Sin metod beskriver Lival-Lindström som ”fe-
ministiskt tematisk” (s. 18), det vill säga med ut-
gångspunkt i ett feministiskt perspektiv testar hon 
genrebegreppet genom att granska texterna med 
fokus på vissa centrala teman. Dessa textläsningar 
är i huvudsak referentiella, men här och var tar Li-

val-Lindström också till narratologiska analyser, 
och då i huvudsak med utgångspunkt i Susan Sni-
ader Lansers Fictions of Authority: Women Writers 
and Narrative Voice (1992).

Romanerna som Lival-Lindström har valt för att 
undersöka den kvinnliga bildningsromanen och 
dess betydelse i Finlands svenska litteratur är Fred-
rika Runebergs Sigrid Liljeholm (1862), Alexandra 
Gripenbergs I tätnande led (1886), Anna Åkessons 
Gertrud Wiede (1909), Sigrid Backmans Vindspel 
(1913), Hagar Olssons Chitambo (1933), och Anna 
Bondestams Fröken Elna Johansson (1939). Det är 
ett i flera avseenden intressant och välkommet ur-
val. Runeberg brukar oftare representeras av sin 
första roman, Fru Catharina Boije och hennes dött-
rar (1858); romanen av Gripenberg är hennes enda 
och har tidigare bara fått relativt begränsad upp-
märksamhet; och romanerna av Åkesson och Bon-
destam måste också räknas till de mer eller mindre 
förbisedda. Att Lival-Lindström nu har lyft fram i 
ljuset flera tidigare tämligen försummade romaner 
i Finlands svenska litteratur hör till avhandlingens 
stora plus. Och att få Chitambo, den mest välkända 
av texterna, analyserad i relation till Lival-Lind-
ströms övriga urval är också en tillgång.

Lival-Lindströms analyser bygger på noggranna 
textläsningar och väl använt sekundärmaterial, och 
analyserna preciseras med hjälp av teoretiskt ma-
terial från bl.a. Rita Felski, Elizabeth Grosz, Grace 
M. Jantzen och Rosi Braidotti. Den teoretiker som 
står i fokus i avhandlingen är emellertid Luce Iri-
garay, och hennes teorier utnyttjas både textana-
lytiskt (framför allt begreppen déréliction, mime-
sis) och mera övergripande (vad för slags kulturell 
roll spelar en ”kvinnlig” skönlitterär genre som den 
kvinnliga bildningsromanen för kvinnlig subjek-
tivitet?). Med Lival-Lindströms läsning konstru-
eras protagonisten i Sigrid Liljeholm framför allt 
som ett andligt subjekt, medan det andliga subjek-
tet i I tätnande led också visar sig ha en kroppslig 
existens, hur försiktigt den än representeras. I Gert-
rud Wiede med dess konkreta bildningsresa under 
några av 1900-talets första år framträder det kvinn-
liga subjektet i relation till både nationell och inter-
nationell politik och till såväl klass- som kvinnofrå-
gor, och här finns också utrymme för kroppen och 
sexualiteten. I Vindspel urskiljer Lival-Lindström 
ett genomskådande av den kvinnliga platslösheten 
(déréliction) med romanens vita gård som en projek-
tion av en kvinnlig plats. Med ett intressant grepp lä-
ser hon dessutom romanen sida vid sida med Edith 
Södergrans Dikter (1916) utifrån tesen att båda tex-




