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boken, får redan i och med resultatredovisningen 
både kompass och karta till boken som helhet. 
Hon eller han möter redan här den huvudstruk-
tur som styr den synnerligen noggranna redovis-
ningen i det följande. Denna läsare kan möjligen 
någon gång finna vissa av de många summering-
arna överflödiga. Men eftersom ämnet är kompli-
cerat och behandlas utifrån ett otal teoretiker och 
ur många olika aspekter är summeringarna oftast 
till god hjälp i läsarens strävan att hålla alla de av 
Gustafsson uppkastade bollarna kvar i luften.

Som framgått av det föregående har jag sett som 
min viktigaste uppgift att just presentera Lars 
Gustafssons nyttiga och gedigna bok för Sam-
larens läsare. Mina kritiska synpunkter är också 
synnerligen få och gäller egentligen bara att det 
ibland kan bli lite för mycket av röster och ingå-
ende presentationer av olika ståndpunkter. Jag 
vet hur väl som helst att detta är sådant som man 
egentligen bara ska vara en forskare tacksam för. 
Men 800-talets tyska estetik, till exempel, är en 
svårsmält materia, och visst kan en otålig läsare 
bli förlåten när han frågar sig om kapitlet ald-
rig ska ta slut. På grund av bokens klara disposi-
tion och de ovannämnda summeringarna går det 
dock alldeles utmärkt att skumläsa vissa avsnitt, 
som möjligen inte intresserar så mycket, och ändå 
raskt hitta tillbaka till rätta vägen igen.

Summa summarum finner jag alltså att detta är 
en alldeles utmärkt bok som alla institutioner bör 
anskaffa och som alla som har minsta intresse för 
romanens historia bör ta del av.

Stina Hansson

Ingrid Elam, Min obetydliga beundran. Martina 
von Schwerin och den moderna läsarens födelse. 
Norstedts. Stockholm 2004.

De flesta som läser eller hör namnet ”Martina 
von Schwerin” associerar förmodligen till Teg-
nér. För det är som Tegnér vän och förtrogna 
hon blivit ihågkommen i eftervärlden, åtmins-
tone bland dem som är någorlunda insatta i det 
begynnande 800-talets litterära liv. Men vem var 
denna kvinna egentligen och har hon något att bi-
dra med till historien av alldeles egen kraft? Ing-
rid Elam, som skrivit en bok om Martina von 
Schwerin, tror det. Hon går så långt som till att 
påstå att Martina von Schwerin inkarnerar den 
moderna läsarens födelse. Samtidigt menar Elam 

att von Schwerin levde kvar i en äldre tid och var 
inte helt frigjord från ett äldre sätt att ta till sig det 
lästa. Till detta återkommer jag snart.

Elam bygger sin framställning och sina resone-
mang huvudsakligen på Martina von Schwerins 
omfattande brevväxling, där flera hundra brev be-
varats. Läsaren får en fin inblick i von Schwerins 
liv och får känslan av att komma henne tätt inpå 
livet. Boken är dessutom skriven på en driven och 
lättflytande prosa. Elam förklarar mycket peda-
gogiskt företeelser som kan vara främmande för 
läsare som inte är bekanta med tidsperioden. Då 
och då gör hon kopplingar till nutida företeel-
ser, för att för läsaren levandegöra det hon skild-
rar. Det breda perspektivet åskådliggör fint Mar-
tina von Schwerins tillvaro. Elam stannar upp 
och belyser företeelser som soffans intåg i möb-
lemanget, synen på utomäktenskapliga förbin-
delser och skolundervisning (eller snarare bris-
ten på skolundervisning) bland barn i det begyn-
nande 800-talets högreståndsmiljöer. Sådana ofta 
återkommande kultur- och mentalitetshistoriska 
fördjupningar ger liv åt framställningen på ett 
mycket förtjänstfullt sätt.

Elams bok är alltså på många sätt nöjsam att 
läsa. Men det som är bokens styrka, flyhäntheten 
i framställningen och det lättsamt pedagogiska, 
kan också bli till en svaghet. De mer djupgående 
analyserna får då och då stryka på foten för ele-
gansen. Och den som tack vare boken börjar in-
tressera sig för det begynnande 800-talets kul-
tur-, litteratur-, mentalitets- och bokhistoria, får 
svårt att med bokens hjälp hitta vägar för att för-
kovra sig inom dessa områden.

Elam menar att Martina von Schwerin inkar-
nerar en ny typ av läsare som tillägnar sig ett litte-
rärt verk på ett mer personligt och känslomässigt 
sätt. Martina von Schwerin påstås under sin tid 
vara unik som läsare, ty hon läste på ett mer mo-
dernt sätt, även om hon inte var en fullfjädrat mo-
dern läsare som är ”hänvisad till en passiv roll som 
konsument på en marknad” (s. 238). von Schwerin 
var inte passiv utan såg läsandet som en aktiv och 
medskapande handling; hon diskuterade och kri-
tiserade det lästa, också med dess författare. Detta 
gör att hon som läsare åtminstone delvis kan sägas 
ha levt kvar i en äldre tid. Elam tillägger att von 
Schwerin ”tidigare än andra kvinnor [vågade] vara 
ensam med sin bok” och läste tyst och bara för sin 
egen skull (s. 239). Belägg för detta finner Elam i 
von Schwerins brevväxling. Det är dock svårt att 
övertygas om att von Schwerin var så ensam om 
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detta, eftersom hennes läsning jämförs med en-
dast en annan kvinnas; Märta Helena Reenstiernas 
(”Årstafrun”). Är det verkligen tillräckligt för att 
dra någon mer långtgående slutsats om kvinnors 
läsning i det begynnande 800-talet? Vad säger 
t.ex. en auktoritet som Rolf Engelsing? Och: Vad 
säger forskare som Robert Darnton, Roger Char-
tier, Erich Schön, Ian Watt och Margareta Björk-
man om kvinnors läsning på 800-talet eller i tidi-
gare århundraden? Detta får läsaren av Elams boks 
sväva i ovisshet om, eftersom Martina von Schwe-
rin själv får stå som så gott som ensam auktoritet i 
frågan (Björkman får ett fåtal hänvisningar på an-
dra ställen i boken, övriga ovan nämnda forskare 
saknas helt bland referenserna).

Elam för ett intressant resonemang om det 
begynnande 800-talets syn på kvinnors läsning 
som mer intuitiv, ett resonemang som hade fått 
ännu större bärkraft om det ställts i relief till vad 
andra forskare haft att säga om detta. Och när 
Elam, också förtjänstfullt, behandlar tidens kom-
plementära syn på könen kunde hennes resone-
mang ha fördjupats med hjälp av andra som fors-
kat kring detta; t.ex. Gunnar Qvist, Karin West-
man Berg och Ingrid Holmquist. Den senare 
har för övrigt i antologin Nordisk salonkultur en 
mycket intressant och läsvärd uppsats om en al-
ternativ typ av manlighet och om könsrollernas 
förändring i början av 800-talet, där inte minst 
Martina von Schwerins förtrogne Carl Gustav 
von Brinkman (flitigt refererad till i Elams bok) 
får utgöra exempel.

Kort sagt: Vi vet inte om vi kan lita på att 
Martina von Schwerins sätt att läsa var så unikt, 
när den huvudsakliga bevisningen utgörs av von 
Schwerins egen korrespondens. Det hade för 
övrigt varit välkommet med ett kritiskt resone-
mang om värdet av att huvudsakligen använda 
brev från och till samma person som källmaterial 
och vilka problem det kan medföra. Vi får onek-
ligen komma Martina von Schwerin nära inpå li-
vet, så nära det går att komma såhär nästan 200 
år i efterhand. Men vad innebär det att brev sågs 
som en sorts halvoffentliga handlingar, som ofta 
cirkulerade i vänkretsen? Vilken historia är det ef-
tervärlden får sig serverad? Finns en annan histo-
ria? Hur kan vi veta något om det, om breven får 
utgöra det huvudsakliga bevismaterialet? Likale-
des efterlyser jag en diskussion om värdet av bo-
uppteckningar för att kartlägga en persons bok-
innehav. Många av de böcker som Martina von 
Schwerin främst läste kanske inte ens medtogs i 

hennes bouppteckning, eftersom de var för bil-
liga eller ansågs alltför obetydliga?

Elams bok innehåller många spännande och till-
spetsade slutsatser som dock alltför ofta får står för 
sig själva, utan argumentering och utan stöd i be-
fintlig forskning. Några exempel: Fredrika Bre-
mers Famillen H*** sägs vara ”den första svenska 
familjeromanen som håller sig innanför hemmets 
fyra väggar” (s. 5). Här undrar den nyfikne vad 
en ”familjeroman” är. Kan vi hålla med Elam el-
ler inte? Vad har tidigare Bremersforskare ansett? 
Några tiotal sidor längre fram sägs att Malla Silfver-
stolpe höll en ”borgerlig salong” – men vad innebär 
detta? Vad säger Ingrid Holmquist, som tidigare ar-
gumenterat för att Silfverstolpe höll just en borger-
lig salong? På sidan 86 omtalas att Poetisk Kalen-
der blev en ”alla tiders försäljningsframgång”, vil-
ket inte minst förvånar undertecknad, som försökt 
studera försäljningen av sagda kalender. Varifrån 
kommer siffrorna? Ingen referens ges. Nåväl; att 
sälja slut på 500 poetiska kalendrar var visserligen 
inte fy skam, men knappast en omvälvande för-
säljningsframgång. För att hitta riktigt stora fram-
gångar, med tidens mått mätt, får man studera för-
säljningen av tidens populära rövarromaner och 
översättningar av dåtidens bästsäljande författare 
som Lafontaine och Kotzebue. Här fastnar Elam, 
förvånande nog med tanke på det breda perspektiv 
hon annars anlägger, i en fälla gillrad av den tradi-
tionella litteraturvetenskapen: Hon tycks sätta ett 
likhetstecken mellan skönlitteratur och i eftervärl-
den ihågkommen och kanoniserad litteratur.

När läsaren av Elams bok får veta att romanen, 
som kom på bred front från 830-talet, var en 
”kvinnlig historia”, med kvinnliga författare och 
kvinnliga läsare, saknas vi referenser inte minst till 
Johan Svedjedal som utrett just denna sak. Och 
när Elam på s. 85 för ett resonemang om nutida 
svenska läsare ger hon en andrahandsreferens till 
en undersökning av Sten G. Lindberg från 983. 
Men visst finns det färskare siffror än så!

Men, och denna invändning är viktig, Elam 
har med all säkerhet inte haft en litteratursoci-
olog, läsforskare eller bokhistoriker som sin hu-
vudsakliga tänkta läsare. En sådan läsare hade öns-
kat mer fördjupade analyser och en mer energisk 
redovisning av förhållningen till andra forskare 
som sysslat med det begynnande 800-talets lä-
sare. Och jag är övertygad om att de läsare som 
Elams bok verkligen är avsedd för kommer att ha 
stort nöje av hennes bok.

Petra Söderlund




