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Jennyismen 1845
Pressens tusende trumpeter 

och medialiseringen av Jenny Lind 

ANDREAS NYBLOM 

Jenny Lind öfverglänser alla andra både dödliga och odödliga, födda 
och ofödda storheter! Hennes lof skall sjungas på gator och i gränder, 
i tidningsspalter och brochyrer: hon är en storhet, som ej något moln 
skymmer.1

Våren 1845 bedrev den liberala veckotidningen Den Konstitutionelle en 
 intensiv kampanj mot den, enligt tidningen, alltför utbredda och uttrycks-
fulla entusiasmen över operasångerskan Jenny Lind (1820–1887).2 ”Jenny-
ismen”, som tidningen benämnde företeelsen, kännetecknades av en om-
fattande publicitet och kommers samt av en överdrivet känslosam och 
vördnadsfull retorik i den samtida tidningspressen. Jenny Lind framställdes 
som något av ett nationalhelgon om vilket inga avvikande uppfattningar 
tolererades. Enligt Den Konstitutionelle var sångerskan så omhuldad och 
 hennes popularitet så omfattande att allt som kunde associeras med hennes 
namn – åsikter såväl som varor – kunde påräkna ett starkt ökat stöd. Vid 
ett eventuellt regentskifte i Sverige förutspådde tidningen att tronföljaren, 
för att vinna sympatier från alla samhällsklasser, liksom från press och 
 representation, skulle vara tvungen att anta valspråket ”Gud och Jenny 
Lind” istället för den dåvarande kungens ”Rätt och sanning”.3 Tidningen 
föreställde sig också införandet av en särskild Lind-paragraf i Tryckfrihets-
förordningen, vilken sannolikt skulle göra gällande att ”ingen måge ut-
sätta Jenny Linds namn i tidning eller periodisk skrift, utan utropstecken”.4 
Bara genom att höra namnet Jenny Lind uttalas, kände sig människor 
 ”underbart elektrifierade”, och i tidningsspalterna yttrades sådant som att 
en ”strålande helgongloria” omgav ”hvarje bokstaf af detta namn”.5 Ibland 
framhölls namnet Jenny Lind som något vardagligt och påtagligt  närvarande 
– ”som en pastille på våra tungspetsar” – andra gånger som något kosmiskt, 
nästan översinnligt – som ”en meteor, ej allenast på konstens, utan på hela 
tidehvarfvets himmel”.6 
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Jenny Lind var kort sagt en celebritet – ett kulturellt och medialt feno-
men vars ursprung och betydelser måste förstås med utgångspunkt i långt 
fler faktorer och aktörer än bara den biografiska personens faktiska be-
gåvning, inre egenskaper och reella handlingar. Den Konstitutionelles diskus-
sion av 1840-talets Jenny Lind-vurm är intressant redan av skälet att den 
uppmärksammar en företeelse vars uppkomst alltför ofta förknippas med 
senare tiders massmedier. Det som gör den relevant i den här bokens sam-
manhang är att den också betonar mediernas centrala roll i skapandet av 
Jennyismen, samt att den förmedlar en syn på relationerna mellan medier, 
kultur och berömmelse som har beröringspunkter med hur begreppet 
 medialisering har använts under senare tid. Kan man tala om Jennyismen, 
om Jenny Lind eller om 1840-talets Sverige i termer av medialisering, och 
vad tillför det i så fall för slags förståelse för den tiden, och för vår egen? 

Medialisering är, som många påpekat, inget entydigt eller självklart be-
grepp. Oklarheterna framträder inte bara i de teoretiska diskussionerna av 
begreppet/företeelsen, utan också genom en frekvent och varierad använd-
ning av termen i såväl akademiska som populärare texter, mer eller mindre 
oberoende av den snävare teoriutvecklingen. Det senare ska inte nöd-
vändigtvis uppfattas som ett problem – begreppet, och de associationer det 
förknippas med, fyller uppenbarligen en funktion inte bara i samtidsorien-
terad medieforskning, utan också i historiska och kulturvetenskapliga stu-
dier, liksom i mer populärt hållna samtidsdiagnoser.

Avsikten med detta kapitel är att i korthet diskutera några aspekter och 
användningar av medialiseringsbegreppet samt att antyda något om dess 
möjligheter och problem i relation till studier av medier, kultur och be-
römmelse i det förflutna. Såväl medialiseringsteorierna som mycket av 
 celebritetsforskningen är i hög grad samtidsorienterade och saknar ofta ett 
reflekterat förhållningssätt till historisk förändring och tidigare medieland-
skap. Exemplet Jennyismen, som jag ska återkomma till, visar i sig självt 
att detta är problematiskt. Men innan vi återvänder till frågan om 1840- 
talets och Jenny Linds eventuella medialisering, ska jag i det följande redo-
göra för vad jag uppfattat som tre olika sätt att förhålla sig till begreppet. 
Först görs några nedslag i de senaste årens teoretiska definitioner av och 
sätt att se på medialisering, en kategori jag benämnt ”Medialisering som 
samtidsteori”. Därefter ges, under rubriken ”Medialisering som farsot”, 
exempel på hur begreppet i några mer populärt hållna framställningar 
 införlivats i en samtidskritisk retorik där medialisering framstår som ett 
mer eller mindre patologiskt tillstånd av kulturellt förfall. Slutligen disku-
teras ”Medialisering som motstånd” med utgångspunkt i historisk och 
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litteratur vetenskaplig forskning där begreppets användning kan förstås 
som en ambition att dels historisera föreställningar om den samtida medie-
situationens egenart, dels att problematisera essentialistiska och realhisto-
riska förhållningssätt till litteraturen och det förflutna. De tre kategorierna 
bör knappast betraktas som helt avgränsade från varandra även om sätten 
att förstå och använda begreppet delvis är motsatta, och diskussionen  nedan 
gör heller inga anspråk på att vara vare sig heltäckande eller fullständigt 
rättvisande. Ambitionen har varit att identifiera några övergripande intryck 
från de olika sammanhang inom vilka begreppet medialisering kommit till 
användning. 

Medialisering som samtidsteori

I samtidsorienterad forskning har medialisering framhållits som en moder-
niseringsprocess i paritet med globalisering, urbanisering och individuali-
sering.7 Begreppet förknippas med föreställningar om att medierna idag 
intar en lika central plats i våra liv och verksamheter som mat, luft och 
kärlek. Såväl vardagslivet som våra identiteter har, liksom offentligheten 
och politiken, medialiserats.8 Våra tankar, åsikter och kunskaper sägs vara 
alltmer beroende av medierna, och det framhålls som närmast omöjligt att 
föreställa sig en tillvaro utan tidningar, mobiltelefoner och internet.9 Sam-
tidigt som det i någon mening kan tyckas självklart att mediernas makt och 
betydelse i samhället har ökat, är det, som Johan Fornäs påpekat, ”långt-
ifrån självklart vad detta egentligen innebär”.10 

Nick Couldry och Andreas Hepp har framhållit medialisering som ”a 
category designed to describe change”.11 För att peka på förändringar krävs 
jämförelser med det som antas föregå det nya, som visar på vilka sätt dagens 
medialiserade samhälle skiljer sig från tidigare samhällen. Medialiserings-
teorierna gör på så sätt anspråk på att säga något om historisk förändring 
samtidigt som företeelsen i sig vanligen framhålls som senmodern och 
framförallt kopplas samman med förekomsten av elektroniska massmedier 
och digitala medier.12 Friedrich Krotz har visserligen framhållit medialise-
ring som en historisk, långsiktig och pågående process genom vilken alltfler 
medier växer fram, institutionaliseras och blir väsentliga för den sociala 
konstruktionen av vardagslivet, samhället och kulturen.13 Men bristen på 
historiskt och empiriskt förankrade studier av temporal förändring inom 
medialiseringsforskningen har av andra lyfts fram som ett problem med 
densamma.14 

I många sammanhang framträder termen inte bara som ett analytiskt 
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begrepp för att faktiskt beskriva vari förändringarna består, utan även som 
ett signalord vilket på förhand tycks betona det förment särpräglade och 
nya i nuet.15 Till detta bidrar även ett språkbruk präglat av uttryck som 
”ökad intensitet”, ”stigande inflytande” och ”acceleration”, samt av meta-
forer som floder, strömmar och översvämningar – en vokabulär som i sig 
pockar på historisering i relation till tidigare erfarenheter av medial för-
ändring. Medan dagens samhälle inte sällan framhålls som präglat av en 
”långtgående” medialisering, är det också betydligt svårare att finna exem-
pel på diskussioner som berör en annalkande, ofullgången eller partiell 
medialisering.16 Vad är medialisering i så fall för slags process – varifrån och 
vart rör den sig stegvis – om den bara uppmärksammas i ett skede då den 
redan anses ha genomträngt samhällets alla vrår och skrymslen? 

Det finns med andra ord en tendens i de teoretiska diskussionerna att 
närmast naturalisera och bekräfta intuitiva och konventionella föreställ-
ningar om den samtida mediesituationen såsom exklusiv i förhållande till 
det förflutna. Denna tendens, samt det faktum att empiriska studier av 
medialisering nästan uteslutande behandlar samtiden, har sannolikt bidra-
git till att begreppet också kommit att begagnas och ges förklaringsvärde i 
mer eller mindre affekterad samtids- och mediekritik. 

Medialisering som farsot

I antologin Medialiseringen av Sverige (1997) exempelvis, är utgångspunkten 
inte någon teori om vardagslivets successiva medialisering.17 I centrum står 
snarare en söndagsversion av kultur och offentlighet – präglad av seriös 
konst, fördjupning och intellektuella samtal – vilken i medialiseringens spår 
alltmer trängs undan till förmån för populärkultur, ytligt pladder och lätt-
viktiga kändisar. Förbundet med samhällets medialisering är, för bokens 
redaktörer, mediernas kommersialisering, skriftkulturens avtyning och 
skönlitteraturens marginalisering. Peter Luthersson menar följdriktigt att 
det så kallade informationssamhället snarare är ett suggestionssamhälle: 
”[a]ura och karisma tycks nu enklare än någonsin triumfera över logik och 
noggrannhet”.18 Ett symptom på detta är enligt Luthersson att författare 
inte längre är självklara aktörer och auktoriteter i det sociala och politiska 
livet. Författaren, menar han, är driven på reträtt av ”det offentliga pladd-
rets legioner”.19 Ett annat exempel som Luthersson framhåller som känne-
tecknande för den medialiserade samtiden är att tidningen Expressen år 1995 
bytte krönikör, från den liberale debattören Per Ahlmark till sångerskan 
Eva Dahlgren. Detta innebär, skriver Luthersson, att ”argument, kunskap 
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och engagemang har blivit umbärligt, medan kön, ålder och förankring i 
populärkulturen är betydelsefullt”.20 Medialiseringen framstår även på 
 andra håll i boken som ett brännande tillstånd av kulturellt förfall. Mats 
Gellerfelt beskriver en ”farsartad och tragisk värld” präglad av narcissism 
och ”’kändisar’, vars enda merit är att de syns i det offentliga livet”.21 Och 
Göran Sommardal ser ett samband mellan å ena sidan utbildningsväsendets 
och den seriösa publicistikens förlorade auktoritet, och å den andra ett allt 
enfaldigare medieutbud fokuserat på det ”kändishungriga, skandalfixerade, 
bantarfobiska, sexsäljande”.22

Även om både tiden och utgångspunkten är andra för ekonomen Nanna 
Gillbergs Uppmärksamhetssamhället (2014) framträder medialiseringsbe-
greppet även här inom ramen för en värderande bedömning av det sociala 
och kulturella livet i relation till samtida medievanor och medieinnehåll. 
Till skillnad från det föregående exemplet finns här gott om referenser till 
 forskare som Stig Hjarvard och Nick Couldry, men även i Gillbergs 
 samtidsanalys är kategorier som ”underhållning”, ”personifiering”, ”inti-
misering” och ”snuttifiering” vägledande för beskrivningen av nuets 
media lisering. Narcissismen breder ut sig och mediernas produktion av 
pseudohändelser och meningslösa nyheter om känt folk tycks aldrig sina. 
Även här framhålls kändiskulturen som en central aspekt av det mediali-
serade samhället, där övergången från ett tidigare meritokratiskt system 
för berömmelse till ett präglat av medierotation och synlighet betecknas 
som karaktäristisk för nuet.23 En liknande bild av samtiden skymtar i 
 statsvetaren Maria Wendts Politik som spektakel (2012), där politikens media-
lisering beskrivs i termer av intimisering, personifiering, banalisering och 
icke-händelser – och inte minst relateras till en alltmer genomgripande 
kändisjournalistik.

I dessa exempel framträder medialiseringen inte som någon långsam, 
historisk process utan som ett nytt, helt samtida tillstånd vilket på olika 
sätt präglas av dramatiska gränsförskjutningar där mediernas omfattning, 
inflytande och innehåll tycks göra det allt svårare att skilja mellan illusion 
och verklighet, konst och varumarknad, fakta och värderingar, sak och 
person, nyheter och underhållning. Implicit bygger dessa samtidsdiagnoser 
på föreställningen om att ett föregående, mer genuint samhällstillstånd är 
på väg att gå förlorat. Såväl språkligt och retoriskt som i fråga om att 
 mediernas innehåll alltmer sägs präglas av förströelse, sensationer, under-
hållning och spektakel, ansluter texterna till en förfallsteoretisk tradition 
inom medie- och masskulturkritiken som fick särskilt starkt fäste under 
1960-talet med arbeten av exempelvis Jürgen Habermas och Daniel Boor-
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stin, och som fördes vidare av bland andra Richard Sennett och Guy 
 Debord.24 En mycket snarlik föreställning, som i exemplen ovan, om att 
autenticitet och djup ersatts av simulation, yta och utslätning uttrycktes 
också i 1960-talets svenska mediekritik.25 I exempelvis Ni har väl läst tid-
ningen idag? (1969) och Press på villovägar (1969) är det bara medialiserings-
begreppet som saknas och exemplen på pseudohändelser och menlösa kän-
disnyheter som är andra. En inte väsensskild medie- och celebritetskritik 
kan dock spåras betydligt lägre bakåt i tiden, exempelvis till Jennyismen 
1845.

Samtidsfixeringen och de mer eller mindre vemodiga föreställningarna 
om offentlighetens förfall, samverkar till att det förflutna oförtjänt får stå 
till tjänst som en oförställd motpol till nuet. Bilden av spektakelsamhället 
och dess motsats – ett tillstånd av autentiska budskap och direkta relationer 
– förbiser kommersiella och sensationella inslag i det förflutna, liksom att 
de ”offentliga sfärerna alltid har upprättats genom olika typer av medie-
rade publikrelationer, dvs. genom framställningen och användningen av 
olika tekniker för kommunikation med större grupper av männi skor”.26 På 
samma sätt bidrar historielösa perspektiv på dagens kändis kultur till skeva 
föreställningar såväl om nuet som om det förflutna. 

Inte minst i Daniel Boorstins efterföljd har de moderna massmediernas 
celebriteter ofta framhållits som ett slags banala och underhaltiga surrogat 
i förhållande till de genuina hjältar och snillen som i gångna tider blev 
berömda på grund av sina särpräglade talanger och storartade bragder.27 
Sådana gyllene tider av sanna värden och självgenererad berömmelse har 
emellertid aldrig existerat. Ryktbarhet har, som Leo Braudy visat, i alla 
tider fordrat mediering och publicitet, varför inte heller det heroiska kan 
frigöras från sitt uttryck.28 Några skarpa skiljelinjer mellan ”premodern 
’fame’ and mediatized ’celebrity’” går inte heller att se med utgångspunkt 
i Braudys breda framställning av berömmelsens historia.29 Tom Mole 
 konstaterar också att alltför många forskare utgått från Richard Schickels 
antagande att kändisskap, som företeelse, inte existerade före 1900-talet.30 
Än mer extrem är Ellis Cashmores uppfattning om att företeelsen uppkom 
först mot slutet av 1900-talet, på grund av ”the proliferation of media in 
the 1980s”.31 Historiska studier på området behövs därför, menar Mole, 
inte minst för att klargöra ”how much our modern, media-saturated culture 
of celebrity has in common with the fame cultures of the past”.32 Såväl 
medialisering som kändisskap måste studeras och diskuteras historiskt om 
vi ska förstå vår egen tid och vad dessa företeelser egentligen handlar om.
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Medialisering som motstånd

Begreppsutvecklingen kring medialisering har framförallt skett inom ra-
marna för samtidsorienterad medieforskning, ofta med fokus på övergri-
pande samhällstendenser på makronivå eller på olika fält eller institutioner 
såsom politik, utbildning, forskning och religion. Begreppet förekommer 
dock även i litteraturvetenskaplig och historisk forskning, men då vanligen 
i en betydligt öppnare och mindre anspråksfull bemärkelse. Referenser till 
de teoridiskussioner som berörts ovan är också sällsynta. I sådana sam-
manhang har det framhållits att historiska händelser ofta är att betrakta 
som ”identiska med historien om sin egen medialisering”.33 Fallstudier har 
bland annat diskuterat den mjölkdrickande allmänhetens medialisering i 
det tidiga 1900-talets mejeripropaganda, vardagslivets medialisering med 
utgångspunkt i mat- och mediekonsumtion kring sekelskiftet 1900, nyk-
terhetsfrågans medialisering vid 1800-talets mitt, samt det tidiga motor-
flygets och aviatikernas medialisering i början av 1900-talet.34 Ett flertal 
studier, såväl samtidsorienterade som historiskt inriktade, har också disku-
terat ”författarens medialisering”.35 

Även om begreppet i sig sällan vare sig definieras eller ges någon närmare 
förklaring, låter sig medialisering, åtminstone i flertalet av dessa exempel, 
inte utbytas mot ”mediering”. Det handlar med andra ord inte enbart om 
analyser av hur olika fenomen överförts, delats eller lagrats via olika kanaler 
för medierad kommunikation (mediering), utan om hur den medierade 
kommunikationen formar och transformerar dessa fenomen (medialise-
ring).36 Det rör sig om företeelser och verksamheter som aktivt utnyttjat 
och anpassat sig efter en befintlig mediesituation, och vars samhälleliga och 
kulturella betydelser inte kan förstås utan en analys av de mediala villkor 
och strategier genom vilka de mötte sin samtid och genom vilka de fram-
träder för eftervärlden. 

Medialiseringen, påpekar Patrik Lundell i sin undersökning av nykter-
hetsfrågans mediala förutsättningar, ”kan […] inte reduceras till hur 
nykterhetsrörelsen representerades utan handlar snarare om vad den 
överhuvudtaget var för något och hur den konstituerades”.37 Anders Ek-
ström har på ett liknande sätt använt begreppet i anslutning till en diskus-
sion av vetenskapernas mediehistoria som en inriktning mot att studera 
inte bara vetenskaperna i medierna utan också medierna i vetenskaperna 
– ”den roll som olika former av medialisering har spelat i den vetenskapli-
ga praktiken och inom vetenskapssamhället i stort”. Termen medialisering, 
fortsätter Ekström, ”syftar därför inte bara på hur vetenskap representeras, 
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utan på hur de vetenskapliga praktikerna aktivt anpassas till en medial 
 situation och dess förmodade logik”.38

På samma sätt kunde man kanske säga att medialiseringen av Jenny Lind 
handlar om hur hon själv och inte minst andra inblandade aktörer anpassa-
de och formade Linds publika persona och framträdanden efter befintliga 
medieformer och rådande mediepraktiker, och att de mediala representa-
tionerna i sin tur återverkade på hennes eget och publikens handlings-
utrymme. Poängen med ett sådant perspektiv är inte, som i affekterad 
mediekritik, att avslöja iscensättningar som ytliga projektioner och avvi-
kelser från en autentisk verklighet, utan snarare att som Peter Burke i En 
kung blir till: Myter och propaganda kring Ludvig XIV studera mytens verklighet 
– dess effekter på världen utanför medierna.39 

Men även utan någon mer analytisk precisering av medialiseringsbegrep-
pet kan dess användning i historiska och litteraturvetenskapliga studier 
vara motiverad. Till utgångspunkterna för den kulturhistoriska medieforsk-
ningen, till vilken flertalet av de nämnda studierna ovan måste räknas, hör 
inte minst ett brett och empiriskt definierat mediebegrepp.40 Redan genom 
att förflytta talet om medialisering till andra tider och andra medieformer, 
utmanas och kompletteras ett annars dominerande intresse inom medie-
forskningen för 1900-talets massmedier och samtidens digitala medier. Att 
den teoretiska medialiseringsdiskussionen avsatt få spår i den historiska 
forskningen beror sannolikt både på dess koppling främst till storskaliga 
förändringsprocesser och på tendensen att framhålla nuets medialisering 
som exceptionell. Ur ett historiskt och kritiskt perspektiv finns det tvärtom 
ingen anledning att på grundval av en i faktiska termer ökad integrering 
av medier i vardagslivet, behandla nutidens föreställningar om mediernas 
alltmer genomgripande betydelse som mer giltiga eller sanna än liknande 
utsagor i relation till upplevda eller reella förändringar i tidigare mediesys-
tem. Tendensen att teoretisera och bekräfta vedertagna föreställningar om 
mediernas alltjämt ökade betydelse, kan också uppfattas som oförenlig med 
den ambition att ”ifrågasätta det självklara och avtrivialisera det invanda” 
som präglar mycket kulturforskning.41 Medan medialiseringsbegreppet ofta 
förefaller införlivat med ”nuets klichéer om informationssamhället”42 eller 
inbäddat i en ”nyhetens retorik”, är kulturforskarens och historikerns 
 uppgift snarare att problematisera och historisera sådana förhållningssätt 
för att ”sätta samtidens medieumgänge i ett annat och mindre magiskt 
ljus”.43

Även inom litteraturstudiet har en likaledes öppen tolkning av media-
liseringsbegreppet en kritisk potential. Studier av författarens medialisering 
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markerar ett intresse för meningskapande praktiker och sammanhang 
utöver såväl litteraturen själv som det litterära fältets trängre gränslinjer. 
Traditionellt sett är konstens universum, som Pierre Bourdieu uttryckt det, 
”ett universum av tro, tron på gåvan, tron på den oskapade skaparens unika 
karaktär”.44 Förhållningssätt till konst och litteratur som utgår från att 
konstformerna i sig kan bära på estetiska egenvärden, eller en syn på för-
fattaren som geni eller en överlägset begåvad individ osynliggör de sociala 
processer genom vilka mening och värden skapas.45 Epitetet geni, har David 
Higgins påpekat, ”tends to work against investigation into the operations 
of cultural production”.46 Poängen med att studera litterärt kändisskap och 
författarens medialisering är att synliggöra på vilka sätt mening skapas och 
genom vilka medier litteraturens och författarnas sociala värden produ-
ceras.47 En underhållande recension av min avhandling, som behandlar 
konstruktionen av Verner von Heidenstams mediala persona, visar att ett 
sådant perspektiv verkligen kan uppfattas som en provokation mot tron på 
det estetiska värdet och den oskapade skaparen. Recensionen, som helt 
sonika rubricerades ”Nej, Heidenstam var ingen medieprodukt”, ställde 
avhandlingens perspektiv mot ”det som ändå är det mest angelägna i fråga 
om Heidenstam – hans lyriska originalitet”.48 En sådan skenbar konflikt 
mellan å ena sidan konstnären och det konstnärliga uttrycket och å den 
andra de sociala och mediala sammanhang genom vilka de ges mening kan 
också identifieras på musikens område och i relation till bilden av Jenny 
Lind. 

Jennyismen 1845

Det är inte möjligt att i detta sammanhang säga något mer precist om 
vilka händelser, texter och hyllningar som låg till grund för Den Konstitutio-
nelles angrepp mot Jennyismen våren 1845. Den Jenny Lind-litteratur jag 
tagit del av rymmer överhuvud taget inga uppgifter om att uppståndelsen 
kring Jenny Lind någon gång skulle ha ansetts oproportionerlig eller väckt 
kritik. Förekomsten och betydelsen av mediestrategier, reklamkampanjer 
och iscensatta hyllningar diskuteras emellertid alltid i relation till den 
 ”Jenny Lind mania” som rådde under sångerskans Amerikaturné 1850 till 
1852, inte minst för att dess ingenjör, affärsmannen Phineas Taylor Bar-
num, inte gjorde någon hemlighet av sina marknadsföringsåtgärder. Om 
den svenska Lind-kulten 1845 i efterhand kan vara svår att få korn på, så 
vittnar den amerikanska och Barnums metoder desto tydligare om att 
 fenomenet Jenny Lind bör förstås i termer av medialisering. 
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P. T. Barnum, ofta kallad ”humbugens konung”, var den som engage-
rade Jenny Lind för den omfattande turnén genom USA. Han var också 
ansvarig för den utstuderade paketeringen och marknadsföringen av henne 
som ”The Swedish Nightingale”. Barnums bakgrund som entreprenör och 
showman med spektakulära cirkusar, freak-shows och museer gav Jenny 
Lind en populärkulturell och kommersiell inramning som många funnit 
anledning att efterhand rädda henne ifrån. Tobias Norlind hävdade till 
exempel att Barnum felaktigt framställts som en reklamsjuk ”humbugs-
makare av högsta ordningen”, och att han i praktiken inte var någon ond 
eller beräknande människa ”som med kallt hjärta reste omkring med Jenny 
Lind liksom förut med dvärgar, fiskmänniskor och underliga djur”.49

I sin självbiografi, The life of P.T. Barnum (utgiven 1855 och översatt till 
svenska samma år med titeln Barnum, puffarnes konung), ägnar Barnum 
 väsentligt utrymme åt att beskriva ”Jenny Lind-spekulationen” och sina 
planer för att under halvåret före Jenny Linds ankomst i september 1850 
bearbeta den amerikanska opinionen för att hon skulle tas emot med del-
tagande och entusiasm.50 Barnums första åtgärd var att samla ihop ett 
 kapital för kampanjen. Nästa steg handlade om medierna: ”Derpå, trogen 
mina vanor, började jag verksamt att med tillhjelp af pressens tusende 
trumpeter förbereda allmänna opinionen till förmån för den stora sånger-
skan. Amerika torde ännu påminna sig den magiska verkan mina artiklar 
i detta ämne frambringade. [---] Jenny Lind blef inom kort det populära 
föremålet för alla samtal.”51 Med hjälp av texter, bilder, föremål, folk-
samlingar och evenemang skapade och underhöll Barnum en utbredd 
 entusiasm för Jenny Lind. I stor upplaga lät han sprida en gratis biografi 
över föremålet, liksom han i pressen placerade berättelser om Jenny Linds 
triumfer och välgärningar. ”Litografien var ständigt sysselsatt att fram-
ställa Jenny Linds ansigte och figur i alla möjliga dagrar, och tidningsbladen 
hade icke nog beröm för detta underverkens underverk.”52 Men mediering-
en av Jenny Lind omfattade alla tänkbara uttryck utöver bilder och texter: 

Man dedicerade till henne sånger, polkor, françaiser. Poeterne  sjöngo 
hennes lof. Vi hade Jenny Lind-handskar, dito mössor, amazon-
koeffyrer à la Jenny Lind, Jenny Lind-schalar; mantiljer, klädningar, 
stolar, piano, soffor m. m. – med ett ord allt var à la Jenny Lind. Man 
följde alla hennes rörelser, utspionerade hvarje hennes steg, och så 
snart hennes ekipage syntes vid porten af hotelet, var den omgifven 
af en tät folkmassa, hvaraf hvarje medlem brann af begär att kasta 
åtminstone en blick på den svenska näktergalen.53



Entreprenören Phineas Taylor Barnum kontrakterade Jenny Lind för en turné i USA 
1850 till 1852. I självbiografin The life of P.T. Barnum (1855) be rät tar Barnum inte 
minst om sina mediala strategier för att skapa intresse och entusiasm för sångerskan. 
Här titelsidan i den svenska utgåvan, Barnum, puffarnes konung (Stockholm: P.G. 
Berg, 1855).
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Av allt att döma var Barnums propaganda mycket framgångsrik. Med an-
ledning av den intensiva annonseringen inför Jenny Linds anländande i 
USA, hävdade tidningen The Message Bird att hennes turné sannolikt  skulle 
bli en succé även om hon själv skulle råka avlida före ankomsten till New 
York: ”her skin properly stuffed would be nearly as successful”.54 Barnum 
själv tillstod också att det vore ett misstag att betrakta Jenny Linds beröm-
melse som ett resultat bara av hennes sångförmåga: ”She was a woman who 
would have been adored if she had had the voice of a crow.”55 Om Barnum 
med detta avsåg att betona betydelsen av Linds personliga utstrålning eller 
snarare resultatet av sina egna insatser för att lansera henne är oklart. 
 Oavsett vilket fäster uttalandet uppmärksamhet på att berömmelse och 

”Panorama of Humbug”. Litografi i vilken Barnums utstuderade publicitets-
kampanj inför Jenny Linds turné i USA parodieras. Bakom scenpodiet syns en stor 
banderoll med en bild av Jenny Lind hållandes en näktergal i handen – smeknam-
net ”The Swedish nightingale” var en av Barnums uppfinningar. Under scenen 
finns ett orkesterdike med åtminstone några av de ”pressens tusende trumpeter” 
som Barnum utnyttjade i marknadsföringen. Blåsinstru  menten bär namn på New 
York-tidningar som Tribune, Herald, Express och Courier and Enquirer. I bakgrun-
den syns Barnums museum och i biljettkontoret bakom scenen står Barnum själv 
och iakttar uppståndelsen. Bilden publicerad av W. Schaus, New York, 1850. Libra-
ry of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.
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framgång, då som nu, inte bara är en produkt av konsten i sig, utan att de 
måste förstås i relation till tidsbundna sociala och kulturella betydelser och 
deras mediering. 

Den ”Jenny Lind-feber” som uppenbarligen förekom i Sverige, England 
och Tyskland före Amerikaturnén har, särskilt i fråga om moderlandet, 
betydligt lösare konturer.56 ”Det äkta tål att skrapa på”, skriver Moses 
 Pergament i sin biografi från 1945, ”och något mera äkta och ursprungligt 
än hänförelsen kring Jenny Lind torde man få leta efter. Att incitamentet 
stundom utgjordes av en illusion, en medvetet frammanad förhandsinställ-
ning eller ett reklamtrick, därom var Jenny Lind själv lika medveten som 
mången klarseende samtida.”57 Artiklarna i Den Konstitutionelle, som anför-
des i kapitlets inledning, handlade förstås i någon mån om att ifrågasätta 
just äktheten och det spontana i uppslutningen kring Jenny Lind. Att i 
efterhand söka efter andra källor till Jenny Linds popularitet än röstens 
klang och publikens naturliga entusiasm, handlar dock inte om någon före-
sats att i sig skrapa på eller ifrågasätta det äkta, utan om att överhuvud 
taget försöka förstå på vilka sätt Jenny Lind-febern eller Jennyismen skapa-
des och blev möjlig.  

En dominerande föreställning, både i Jenny Linds samtid och långt 
 senare, var att det ytterst var från sångerskans ”geniala personlighet,  hennes 
genomrena karaktär och upphöjda själstyp, som denna trollmakt utström-
made”.58 Medan en utsaga som denna förnekar betydelsen av yttre faktorer 
och andra aktörer, till förmån för en mytologisering av den enskilda indi-
videns begåvning, egenskaper och dygder, innebär ett analytiskt intresse 
för fenomenet och celebriteten Jenny Lind att också betrakta detsamma 
som en historisk och medial konstruktion. Detta betyder givetvis inte att 
Jenny Linds faktiska röstresurser och konstnärskap skulle ha varit ovidkom-
mande, men att det publika fenomenet Jenny Lind och dess samtida bety-
delser formades i, var beroende av och anpassades efter de medieformer 
som fanns tillgängliga i 1840-talets Sverige. Även om publikerna vid hennes 
uppträdanden ofta var rekordstora innebär inte detta att direkta erfarenheter 
av hennes röst och scenframträdanden var legio i dåtidens Sverige, eller att 
publikerna konstituerades spontant. Erfarenheterna och intrycken av såväl 
Jenny Lind som hennes omfattande och hängivna publiker, måste för de 
allra flesta ha varit en fråga om medieanvändning. 

Något som gör ett perspektiv som detta särskilt relevant i fråga om  Jenny 
Lind är att själva grunden för ett essentialistiskt förhållningssätt till hennes 
framgång och popularitet – det vill säga sångrösten – både för majoriteten 
av hennes samtida och för eftervärldens uttolkare – bara kunde ta vägen 



42

Andreas Nyblom 

via representationer av densamma. Även om ljudinspelningar förstås inte 
är att betrakta som neutrala återgivningar så saknades sådana förutsätt-
ningar för att bevara hennes konstnärliga uttryck i samtiden: ”Den, som 
själf ej haft lyckan höra Jenny Lind, måste för en karakteristik af hennes 
konstnärsperson hålla sig till samtidas omdömen”, konstaterade Adam 
Lindgren i Nordisk familjebok 1912.59 Medan en avhandling från 2013 tvärt-
om understryker ”röstens betydelse för hennes mediala identitet”60, visade 
Lindgren redan hundra år tidigare att historien om Jenny Lind också i den 
meningen måste betraktas som en historia om sångerskans och fenomenets 
mediering. Många av Jenny Linds levnadstecknare i början av 1900-talet 
reflekterade också över de metodologiska problem som detta medförde. 
Tobias Norlind konstaterade 1919:

Vi höra ej längre hennes toner, se ej henne själv och kunna endast 
draga vissa slutsatser ur andras yttranden. Det blir inför Jenny Lind 
dubbelt svårt att fälla en objektiv dom, ty samtidens yttranden äro så 
enstämmigt berömmande, allt tecknas så i ljust, att ingen skugga för-
mår ge den rätta reliefen åt bilden. Hon är så litet ”mänsklig”, stå så 
litet fast på jorden, att allt blir svävande och obestämt.61

På ett liknande sätt begrundar Moses Pergament att namnet Jenny Lind 
alltjämt är en levande verklighet, medan människan bakom namnet bara 
lever kvar som en från generation till generation överlåten minnesbild: ”De 
själfulla anletsdragen, långt ifrån bildsköna men ofta präglade av geniets 
extas, blev i tid fästade på duk, metall och papper. Men stämman, den 
bevingade, konstfulländade stämman, den var borta för alltid. Det fanns 
ingen vaxskiva och ingen celluloidremsa som kunde ha förevigat den. Den 
var borta med tidens vind.”62

Jenny Linds genombrott som operasångerska skedde 1837, och efter en 
inledningsvis nationell karriär gjorde hon internationell debut 1844 med 
en turné genom Tyskland. Den första biografin över Lind – som snart 
skulle följas av åtskilliga andra – skrevs av sångerskans vän Charlotte Birch-
Pfeiffer och publicerades i januari 1845 i tre delar i dagstidningen Berliner 
Spenersche Zeitung. Denna biografi spreds snabbt vidare och trycktes i andra 
tyska tidningar och tidskrifter, liksom i svensk översättning i bland annat 
Aftonbladet.63 Ingela Tägil menar att översättningar av tyska häften, recen-
sioner och biografiska skisser bidrog till att i Sverige skapa ett förstadium 
till det som senare skulle benämnas Jenny Lind-febern. En indikation på 
detta var att tusentals människor samlades för att möta Jenny Lind när hon 
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i maj 1845 återvände från turnén i Tyskland.64 Den Konstitutionelles kritik 
mot Jennyismen inleddes emellertid redan i januari samma år.

Som ansvariga för Jennyismen och dess utbredning framhöll Den Konsti-
tutionelle konkurrenterna inom den samtida pressen, och särskilt tidningar 
som Stockholms Figaro, Dagligt Allehanda och Aftonbladet vilka anklagades för 
att skriva både för mycket och alltför hänfört om sångerskan. För att under-
bygga detta påstående hävdade tidningen i februari 1845 att man skickat 
Allehandas samtliga artiklar om Jenny Lind till Norra Viktualievågen, var-
efter man fått besked om att dessa tillsammans vägde ett skålpund och 
tjugo lod (cirka 650 gram).65 Även om detta sannolikt var ett skämt, skulle 
måttangivelsen tveklöst visa på tidningens slöseri med både tidningspapper 

”Queue utanför operahuset den 3 December 1847”. Teckning som vittnar om 
 tumultet vid biljettförsäljningen inför Jenny Linds föreställningar i Stockholm. 
Publicering och konstnär okända. Här efter Sven Dorph, Jenny Linds triumftåg 
 genom nya världen och senare levnadsackorder (Uppsala: J.A. Lindblad, 1918). Afton-
bladet kommenterade dagen därpå, den 4 december, att ”den vilda folkträngseln” 
vittnade om att försöket att ”bilda queue” hade misslyckats för alltid. Köandet 
hade säkert gått bättre, menade tidningen, om ”polisbetjeningen funnits utanför 
porten, i stället att den nu stod innanför och pöbeln hade fritt spel på torget […] 
Att nu flere hamnbusar kunde promenera och krypa ofvanpå de andras hufvuden 
för att komma fram till porten, var onekligen ett sjelfsvåld som ej behöft äga rum.”
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och trycksvärta. Liknande sätt att väga och mäta publicitet och beröm-
melse har emellertid genomförts i praktiken. Daniel Boorstin framhåller 
exempelvis i Skenbilden (1968) som ett mått på hur snabbt ensamflygaren 
Charles Lindbergh förvandlades till en celebritet och till ”den största 
mänskliga pseudohändelsen i modern tid”, att amerikanska tidningar 
 dagen efter atlantflygningen 1927 förbrukade 25 000 ton mer tidnings-
papper än vanligt, och att försäljningen var två till fem gånger större än 
normalt.66 Ett annat exempel är volymen International celebrity register (1959) 
vars urval inte skedde med utgångspunkt i några meritokratiska kriterier. 
Författarna påstod sig i mer demokratisk anda ha vägt tidningsklipp.67

Liksom medialisering idag förknippas med en tillsynes alltmer genom-
gripande betydelse och makt för medierna, vilken ofta beskrivs i analogier 
med naturfenomen, kunde tidningarnas spridning uppfattas som lavinartad 
på 1840-talet. Den Konstitutionelle konstaterade i januari 1845: ”vi blifva 
alldeles öfversvämmade af tidningar”.68 Även om tidningspressen också i 
reell mening expanderade kraftigt vid mitten av 1800-talet, innebär detta 
inte per automatik att tidningsfloden på 1840-talet var mer omvälvande än 
tidningarnas genomslag och ritualisering av vardagslivet hundra år tidi-
gare.69 I tidningspressen framställdes Jenny Lind i enlighet med redan eta-
blerade journalistiska konventioner för skildringar av offentliga personer. 
I sådana gestaltningar framhålls celebriteter som på en gång märkvärdiga 
och ordinära, som komplexa, intressanta ”människor” vars unika talanger 
och begåvningar samtidigt åtföljs av drag som är mer bekanta och allmän-
giltiga.70 Den Konstitutionelle påpekade att de dagliga betraktelserna över 
sångerskan i pressen, kunde sorteras i ”tvenne afdelningar: Jenny Lind som 
konstnär och Jenny Lind som menniska”.71

Jennyismen var dock inte ett fenomen som uteslutande formades i och 
av tidningspressen. Det fortplantade sig även i praktiker och materiella 
artefakter i det omgivande samhället. Inte minst utnyttjades Jenny Linds 
namn för att marknadsföra otaliga varor och produkter. ”Det behöfves nu 
mera blott, att framföre någon tillverknings namn sätta ordet: Jenny, för 
att den finner strykande afsättning och skaror af afnämare”, hävdade Den 
Konstitutionelle och exemplifierade med snusfabrikat, tyger, gatstenar och 
en anekdot om att Lars Johan Hierta, för att öka försäljningen av en häftes-
roman skulle annonsera om att upplagan tryckts i en Jenny-press.72 Afton-
bladet betecknade Den Konstitutionelles artiklar som ”ett utfall mot hänryck-
ningen för det sköna” och hävdade att tidningens kritik mot Jennyismen 
var ett uttryck för avundsjuka. Förtjusningen över Jenny Lind hade inte alls 
gått till någon överdrift.73
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Annons för konditorn Fredrik De la Croix ”Conditori-Exposition” innehållande 
bland annat karameller med gravyrer och porträtt ”äfven af Jenny Lind”. Aftonbla-
det 22/12 1847.

Annons för tobakshandlaren H. Evensen som importerat ett större parti cigarrer 
vilket bland annat innehöll ”Dam-Cigarrer, hvaribland må nämnas Jenny Lind och 
Lola Montez”. Aftonbladet 9/11 1847.

Även om en del av Den Konstitutionelles exempel på Jennyismens uttryck 
utanför tidningspressen uppenbarligen var fingerade, utgjorde anknytning-
en till Jenny Linds namn en obestridlig försäljningsstrategi i samtiden. I 
butikerna fanns nothäften med hennes porträttbild, musik komponerades 
till hennes ära och hundratals produkter försågs med hennes namn – ”allt-
ifrån tvålar och barnkläder till braskaminer och snälltågslok”, konstaterar 
Nils-Olof Franzén i sin biografi över Jenny Lind.74 Under hennes turnéer 
i Tyskland, England och USA visade affärsmän alltjämt prov på stor upp-
finningsrikedom i fråga om att utnyttja hennes popularitet. ”Det fanns 
knappast en salubjuden sak som inte uppkallades efter henne. Inte ens 
Jenny Lind-korvar saknades”, menar Moses Pergament.75 Ett samtida vitt-
nesmål om denna kommers bidrog Oscar Patric Sturzen-Becker (Orvar 
Odd) med då han i november 1845 använde termen ”Jennyism” för att 
beteckna det tillstånd av begeistring som präglat Köpenhamn under Linds 
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vistelse i  staden. Jenny Lind hade under en månads tid, hävdade han, utgjort 
köpenhamnarnas ”enda tanke om dagen och enda dröm om natten!”:

Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer, 
i alla bokhandels-fönster sitter den älskliga sångarinnan i tio olika 
formater, och idag på förmiddagen kunde man knappast komma fram 
i ”Vimmelskaftet”, för den massa folk, som lägrat sig utanför en bok-
låda, der man upphängt en ny Jenny, afritad som Norma, för öfrigt en 
ganska vacker lithografi, nätt kolorerad. Alla flickor, som i denna tiden 
blifva döpta, hafva erhållit namnet Jenny, och alla, som tillfälligtvis 
hetat Jenny förut, hafva i denna vefvan erhållit fästmän.76 

Några år senare blickade Sturzen-Becker tillbaka mot fenomenet Jenny-
ismen och konstaterade då att Jenny Lind hade varit: 

illustrationen på alla enskilda soiréer och det magiska lockmedlet för 
alla offentliga musiknöjen, man har sjungit serenader utanför hennes 
fönster och öfverraskat henne med subskriberade silfverserviser, man 
har litografierat henne i alla möjliga formater, man har tryckt henne 
på silkesnäsdukar, man har diktat verser till hennes lof och tillegnat 
henne sina kompositioner, man har uppkallat efter hennes förnamn 
både luktvatten och snussorter, och man har intagit henne som med-
lem i alla möjliga förnäma välgörenhetsinrättningar.77 

Med utgångspunkt i ett informellt och empiriskt öppet mediebegrepp är 
det inte orimligt att betrakta även materiella produkter som dessa som 
medier genom vilka celebriteten och fenomenet Jenny Lind producerades, 
spreds och gavs mening. Samtidigt kan celebriteter, som David Haven 
Blake föreslagit, i sig betraktas som medier. Den offentliga konstruktionen 
av celebriteter som Jenny Lind, försåg sådana gestalter med en liknande 
funktion som de predikningar, tidningstexter och annonser genom vilka 
den samtida publiken och kulturen lärde känna sig själv. Gestalter som 
Harriet Beecher Stowe och Jenny Lind, skriver Haven Blake, ”conveyed as 
much cultural knowledge, as much political identity, as the media through 
which their significance was conveyed. In fact, as both a human text and a 
form of media, the celebrity provided a figure of public attention that ap-
peared to come from the people while simultaneously being represented 
before them”.78 Sherry Lee Linkon har, också med utgångspunkt i den 
amerikanska Lind-kulten, påpekat att Jenny Linds publik sträckte sig långt 
utöver konsertsalarna och inkluderade tusentals människor som aldrig 
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hörde henne sjunga. För dessa skedde kontakten via tidningar, tidskrifter 
och böcker, vars texter visar att ”the Swedish Nightingale’s tour provided 
writers and readers an opportunity for public discourse about gender, 
 religion, business success, and public life”.79

Även i Den Konstitutionelles artiklar framträder Jenny Lind och Jenny-
ismen som företeelser genom vilka frågor om kön, framgång och offentlig-
het artikulerades – en diskussion som i vissa avseenden påminner om 
 aspekter av den förfallsdiskurs som långt senare förekommit i anslutning 
till medialiseringsbegreppet. Det rör sig om normativa idéer om hur offent-
ligheten och medierna bör fungera samt om vem som egentligen förtjänar 
att synas i medierna. Den Konstitutionelles parallell mellan regenten och 
Jenny Lind, som berördes inledningsvis, skulle sannolikt främst illustrera 
omfattningen och karaktären av hennes offentliga ställning. Men den kun-
de också uppfattas som en kritik av den offentlighet och de medier som 
placerat henne där. I egenskap av kvinna och sångerska framstod hennes 
position som utmanande och problematisk i förhållande till kungens legi-
tima makt och manlighet. Tidningen anförde också andra exempel som mer 
explicit jämförde Jenny Linds popularitet och synlighet med män med 
 andra typer av meriter: ”[T]y så qvinna hon är, fördunklar hon alla andra 
tidens storheter. Geijer, Tegnér, Berzelius, Franzén – alla tillsammans upp-
väga de i dessa dagar icke en enda Jenny Lind, alla hafva de icke under hela 
deras lefnad fått af pressen emottaga så många lofsånger, som de Jenny Lind 
uppburit blott under detta år”.80 Tidningen påpekade också med utgångs-
punkt i förekomsten av visuella representationer, att åtminstone femton 
porträtt av sångerskan publicerats på blott fyra år, medan bara en bild av 
Berzelius offentliggjorts under loppet av ett kvarts sekel. Därtill jämfördes 
Jenny Linds ekonomiska rikedom med de betydligt blygsammare pekuniä-
ra förhållanden som kommit de omnämnda männen till del. ”Nej”, kon-
staterade tidningen, ”Berzelius borde istället gifvit sig till dansör, Geijer till 
bassångare, Franzén och Tegnér till skådespelare”.81

Det slags demokratisering av offentligheten som fenomenet Jenny Lind 
på flera sätt tycktes vittna om, föreföll ha skett på bekostnad av ett mer 
berättigat erkännande av intellektuella verksamheter och manliga genier. 
Aftonbladet, som inte höll med om Den Konstitutionelles kritik av fenomenet, 
ansåg ändå, angående tidningens jämförelse, att svenskarnas brist på yttre 
hyllning av vetenskapligt utmärkta män kunde förklaras av att ”mängden 
ännu ej står på en särdeles hög bildningsgrad” samt att man ”alltför länge 
underhållit den missriktningen att skänka det största värdet åt rikedomen 
och den yttre glansen”.82 
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Avslutning

En teori om medialisering bör inte utformas som en teori om en ny tids-
ålder. I Medierna och moderniteten (1995/2001) hävdade John B. Thompson 
samma sak i relation till de anspråksfulla teorierna om ett postmodernt 
tillstånd, och påpekade att vad som behövdes snarare var ”en teori om en 
tidsålder vars grova konturer lades fast för ganska länge sedan och vars 
konsekvenser vi ännu inte riktigt har utrönt”.83 En teori om medialisering 
som inkluderade en större känslighet för historiska sammanhang och varia-
tioner kunde möjligen utgöra ett svar på Thompsons efterlysning. Men 
såsom medialiseringsdiskussionen utvecklat sig har denna snarare anslutit 
sig till den retorik om det nya som Thompson ville göra upp med, varför 
den, likt de postmoderna idéerna, skymmer istället för uppmärksammar 
det faktum att vi ofta har mer gemensamt med våra föregångare ”än vad 
vissa nutida teoretiker vill få oss att tro”.84

Jennyismen 1845 utgör ett exempel mot vilket olika aspekter av media-
liseringsbegreppet kan prövas. Det vittnar bland annat om möjligheterna 
att historiskt studera medialisering, såsom Magnus Andersson lyfter fram 
på annat håll i denna bok, i termer av hur medieringen av ett fenomen 
påverkar och förändrar detsamma. Men framför allt erbjuder det tillfällen 
att på empiriska grunder historisera samtida föreställningar om mediali-
seringens och kändiskulturens acceleration, om det förflutna som nuets 
antites, och om konstens successiva marginalisering. Jennyismen var, lika 
lite som förekomsten av exempelvis Beliebers (hängivna fans av popartisten 
Justin Bieber) idag, en produkt bara av ”spontan hänryckning för det skö-
na”.85 Studier av medialisering och kändisskap måste för att säga något 
väsentligt om vår tid både förankras historiskt och väja för kulturpolitiska 
och moraliska domar över nuet. Ur någon synpunkt vore det kanske  bättre, 
som Aftonbladet påpekade i anslutning till kritiken av Jennyismen 1845, ”om 
man alltid i första rummet gjorde till förmån för sin beundran hvad som är 
af största och varaktigaste inflytande på slägtets välfärd och  förkofran”. 
Men det skulle i så fall, fortsatte tidningen, innebära ”ett omvändelseverk, 
som icke blott måste gälla Stockholms allmänhet år 1845, utan mennis-
korna i alla länder och alla tider”.86
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