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Inledning
Den här rapporten är min tredje som programsensor för Bachelor- (BA) och Masterprogrammet (MA)
i medievetenskap vid universitetet i Bergen. Den tar sin utgångspunkt i de samtal som fördes via
mailkonversation med Karl Knapskog (programrådsleder) 2012-04-04 och framåt.
Överenskommelsen var ge ett inspel kring de historiska ämnena på 200-poängsnivån. Frågan som
ställs är om studenterna behöver mer av gemensamma historiografiska eller mediehistoriska
perspektiv. Detta sker mot bakgrund av att den nya kursen i examensarbete för BA (MEVI200) är en
fördjupning studenterna gör skriver uppsats med ett eget valt ämne med egna problemställningar.
Konsekvensen blir, om jag förstår saken rätt, att BA-kursens examensarbeten blir väldigt olika och
ofta saknar en gemensam förståelse av olika vetenskapliga och inte minst mediehistoriska
perspektiv.
Men mot bakgrund mot de insikter jag fått från studenter via samtal och den enkät som
genomfördes 2011 kan man också lyfta in att en återkommande kritik var att alla mediehistoriska
kurser ”började om” med historiska och mediehistoriska framställningar, utan att relatera till de
andra mediehistoriska kurserna. Detta var också något som uppmärksammades i min första rapport
(2010).
Det handlar, som jag ser det, dels om att studenterna på 200-poängsnivån behöver en mer
gemensam förståelse och kunskapsbas kring historiska/mediehistoriska perspektiv, dels om att
progressionen för de mediehistoriska kurserna på kurserna på 200-nivån kanske inte är den optimala.
Som underlag för denna rapport har jag gått igenom hur mediehistoria tas upp vid svenska
utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap samt hur situationen ser ut vid IMK i Oslo och
vid universitetet i Bergen.
Rapporten bygger på genomgångar av litteraturlistor och studieanvisningar, vilket är en styrka ifråga
om bredd. Men det innebär också att djupet kanske till viss del saknas, detta då jag inte är bekant
med all litteratur som finns på olika orter. Framställningen får istället ses som ett inspel i en
pågående diskussion i programrådet kring hur de historiska kurserna kan organiseras i relation till
MEVI200.
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Utblick
Ser man på hur historiska perspektiv tas upp i ämnet medievetetenskap/medier och kommunikation i
Sverige sker det i princip på två sätt. Dels genom att låta studenterna arbeta sig igenom
medieforskningshistorien, från förra sekelskiftet fram till idag, dels genom att låta dem lära sig hur
medieutvecklingen gått till – från tryckpress till Internet. Alla utbildningar har dessa perspektiv, där
den förra ofta ingår i kurser där studenterna orienteras i ämnet och olika vetenskapstraditioner.
Betoningen på kultur- respektive samhällsperspektiv ser lite olika ut, ofta beroende på vilka ämnen
som ingår i medie- och kommunikationsvetenskap vid respektive ort och om ämnet ligger på
humanistisk eller samhällsvetenskaplig fakultet. Kort sagt är journalistiken ofta mer i fokus om ämnet
ses som ett samhällsvetenskapligt ämne och populärkultur inklusive film får större utrymme om
ämnet inkluderas i humaniora.
I Sverige återkommer John B Thompsons Media and Modernity på flera orter som kurslitteratur, men
även andra översiktsböcker i ämnet såsom Jostein Gripsruds Mediekultur och Jesper Falkheimers
introduktionsbok till medie- och kommunikationsvetenskap förekommer också. Bland dem som är
mest ambitiösa ingår att läsa originaltexter (från samma tidsperiod), och arbeta med "kanoniska
texter" ur mediehistorien (filmer, TV-program, radioinslag, tidningsklipp, m.m.).
Ser man på mediehistoria har de flesta svenska utbildningar en kurs som tar upp mediestruktrurell
utveckling och medieinstitutionernas betydelse som liknar MEVI101 Medier: institusjonar og historie.
Ofta är Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbrings Massmedier huvudbok. De tar ofta ett
historiskt perspektiv på medieutveckling, med pressens utveckling från partipress till dagens situation
och hur radio- och tv-historien ser ut med en allt mer konkurrensutsatt mediemarknad. Även digitala
medier brukar tas upp, men på vissa orter har de digitala medierna en egen kurs.
Inom denna övergripande beskrivning finns det givetvis stora skillnader. Liksom i alla verksamheter
finns det sediment kvar av gamla strukturer och äldre MKV-institutioner är kanske något traditionella
i sin organisering av kurserna. MKV-ämnet beskrivs där framförallt i förhållande till
effektskoletraditonen som utmanats av ett kritiskt/kulturperspektiv. Även mediehistoria ses i första
hand utifrån pressens och etermediernas utveckling. Mindre utrymme ägnas åt kulturhistoriska
perspektiv, andra medieformer och medieteknologiernas betydelse.
Några saker förtjänar att poängteras. På flera orter finns ett nytänkande i det att både
medieutvecklingen ses brett kulturhistoriskt och knyts till dess växelverkan med det omgivande
samhället. Dessutom ser man också att medieteknologi i ett historiskt perspektiv lyfts fram på flera
orter – ofta i ett historiskt perspektiv där också nya medier ingår. Södertörns högskola kan lyftas fram
där man är lite mer ambitiös ifråga om historiska perspektiv än på många andra lärosäten. Anslaget
är brett och inte bara press och TV ingår utan även film och fotografi. Även betydelsen av
kommunikationsteknologi för samhälls och kulturutveckling tas upp.
De mediehistoriska kurserna ligger dock på första och andra terminen och kan därför ofta likställas
med MEVI100 och MEVI101. Att som i Bergen ha flera fördjupningskurser i mediehistoria är ovanligt
och de endat undantagen jag sett har gällt kurser kring medieteknologiers betydelse.
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Vad fördjupningarna tar upp är istället digitala medier, populärkultur, politisk opinionsbildning eller
delar av MKV som inte finns i Bergens defintion av medievetenskap så som
organisationskommunikation, PR eller kommunikationsplanering. De senare får ett betydande
utrymme på många svenska lärosätens fördjupningar.
Ska man finna en utbildning med lika omfattande mediehistoria bland de medievetenskapliga
utbildningarna i Sverige får man gå till ämnet Mediehistoria, som sedan något år är ett eget ämne vid
Lunds unviersitet. Här läser man flera terminer mediehistoria och som bilaga till rapporten finns
kurslitteraturen till dessa kurser. Mediehistoria som ämne vid Lunds universitet kombinierar
mediehistoria som innehåll och struktur, men fokus ligger på det senare. Det finns också en
integration mellan nya och gamla medier samt kombination av mer traditionella historiska
beskrivningar med mer kommunikationsteoretiska perspektiv. Vad som kanske saknas - med
förbehållet att jag inte är bekant med all litteratur som ingår – är de mer teknologiorienterade
perspektiven.
I Norge har IMK i Oslo har två mediehistoriska kurser på BA-nivån. En i filmhistoria och en i generell
mediehistoria, där fokus ligger på presshistoria och radio- och tv-historia. Men även utvecklingen av
digitala medier ingår. Ser man på innehållet är den förra mer inriktad på innehåll, även om
ekonomiska och teknologiska aspekter tas upp. Den senare har mer ett institutionellt perspektiv.

Inblick
I detta avsnitt går jag kort igenom de mediehistoriska momenten på det medievetenskapliga
programmet på 100 och 200-poängsnivån i Bergen för att peka på vissa överlappningar och även vad
som kanske kan vara inspiration för det fortsatta arbetet.
MEVI101: Medier: institusjonar og historie
Kurserna på 100-poängsnivån ger grunderna för kurserna på 200-poängsnivån och jag tror att man till
viss del måste diskutera dessa tillsammans. Ser man på pensumlistan för VT13 ger den ett brett
perspektiv på medierna som instiution, där både historiska perspektiv blandas med förståelse för en
bred repertoar av det nya mediesamhället. Olika sociala medier och de traditionella mediernas villkor
på internet tas också upp. Även innehållet ser relativt brett ut, där både populärkulturella uttryck och
nyheter får utrymme. Fokus ligger som studieplanen anger på strukturella villkor och
medieproduktion.
MEVI211 Pressehistorie
Pensum i presshistoria har både generella böcker om mediehistoria (inklusive historisk metod),
brittisk presshistoria och norsk presshistoria. Även om jag inte detaljstuderat böckerna verkar de i
huvudsak fokusera på strukturella aspekter såsom pressutveckling och visst avseende hur olika
faktorer påverkat eller påverkats av denna utveckling (såsom redaktörsrollen).
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MEVI212 Kringkastingshistorie
Nu har jag sett på pensumlistan för VT 2012, vilket jag förstår kanske inte längre är aktuell. Vad som
slår en här är det närmast uteslutande norska perspektivet. När det finns utrymme att ägna en hel
kurs åt radio- och tv:s utveckling borde nog de internationella utblickarna kunna vara mer
omfattande. En annan fråga gäller radio. Ser man på kurslitteraturen verkar inte radio få särskilt stort
utrymme i kursen, utan fokus ligger starkt på TV. Detta bör man kanske ta i beaktande, då radio både
i historiskt och samtida perspektiv har stort betydelse.
MEVI213 Film: historie og analyse
Ser man på pensum i filmhistoria är det slående hur fokuserat det är på innehåll. Vad jag kan se
handlar det filmhistoriska perspektivet i första hand om genrehistoria och dess spridning till andra
format (nyheter) och medier (TV). Här är ju frågan också hur mycket överlappningar det finns mellan
denna kurs och MEVI103 Medietekstar: teori og analyse.
INFOMEVI201 Teknologi, kultur og samfunn
Kursen har sin bas i informationsvetenskap och är lite annorlunda vinklad än både de mer traditonellt
medievetenskapliga kurserna och den i filmvetenskap. Fokus ligger som beskrivs i
ämnesbeskrivningen på medier och medieteknologiers roll för framväxten av det moderna samhället.
Det handlar med andra ord med om kommunikationsteknologiers påverkan på samhället.
Överlappningar och saker som tappats mellan stolarna?
Ser man övergripande på de kurser med historiska perspektiv som tas upp på BA-programmet i
medievitenskap är det ganska tydligt att det finns risker med överlappningar och även att olika
aspekter faller mellan stolarna. Vad jag kan se ger dock kursen på 100-poängsnivån Medier:
institutisjonar og historie en bred bas för förståelse av mediernas roll i samhället.
Går man mer in på de olika delkurserna på 200-poängsnivån är de ganska olika till sin karaktär.
Pressehistorie och Kringkastningshistorie är mest lika varandra i innehåll och upplägg. På andra
lärosäten brukar dessa inte vara två olika kurser utan en gemensam, dock med det förbehållet att
dessa kurser då ofta ligger på första eller andra terminens studier. Film: historie og analyse gör vissa
utvikningar mot andra genrer, men sysslar vad jag kan förstå mest med traditionell filmhistorisk
genreanalys och genreutveckling. Teknologi, kultur og samfunn har sin bas i informationsvetenskap
och därmed är perspektivet mer mot kommunikationsteknologier och dess betydelse för samhället.
Jag vill till att börja med påpeka att kurserna verkar mycket relevanta och ger alla olika intressanta
historiska perspektiv. Men om syftet är att se om studenter som läser dessa varken ska behöva få för
mycket överlappningar eller missa vissa perspektiv kommer här några generella synpunkter/förslag
som man kan fundera på. De ska ses som inspel i programrådets diskussioner.
I mailet från Karl Knapskog diskuteras att ha vissa gemensamma moment i de olika mediehistoriska
kurserna. Ett alternativ skulle vara att göra en allmän kort obligatorisk introkurs i mediehistoriska
perspektiv. Denna kurs skulle då läsas innan man börjar någon mediehistorisk kurs. Nu vet jag inte
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om det går att lösa rent organisatoriskt, men fördelen jämfört med att ha gemensamma moment i de
olika kurserna är att studenterna inte behöver få höra samma kursinnehåll flera gånger.
Frågan är då vad detta moment/kurs ska innehålla. Ska det vara en mediehistorisk beskrivning eller
mer handla om hur man kan studera mediehistoria (historiegrafi)? I den presshistoriska kursen finns
det ett mer generell mediehistoriskt avsnitt där både mediehistoria såväl som historisk metod tas
upp. Ett sådant gemensamt moment skulle kunna ingå i alla kurser, eller också vara en gemensam
kurs. Detta skulle förhoppningvis bidra till att fördjupningskurserna ses i ett mer sammanhållet
perspektiv och att studenterna förmår att se hur olika mediehistoria kan vara.
Ser man på kurserna är de ju också mycket olika, inte bara ifråga om ämne, utan också att de tar upp
frågan om mediestruktur/medieinnehåll på olika sätt. Den kurs som sysslar allra mest med innehåll
är filmhistoria och den som uttalat inte alls har detta perspektiv är Teknologi, kultur og samfunn. De
medievetenskapliga kurserna om press och etermedier kan sägas ligga någonstans mellan dessa.
Studenterna läser minst två av de fyra mediehistoriska kurserna får därmed ganska olika perspektiv
på mediehistoria. Även om ett historiegrafiskt moment/kurs skulle stärka förståelsen bör man nog
ändå fundera på innehållet i de olika delkurserna och överväga om balansen mellan struktur/innehåll
på kurserna. Nu kanske detta balanseras på andra kurser (t ex MEVI103). Men jag undrar ändå om
inte frågan bör lyftas. Diskuteras t ex filmbranschens strukturella utveckling? Var kommer
journalistikens förändrade innehåll in i kurserna? Nyhetsgenrens utveckling?
Andra funderingar kring organisationen av kurser
På de flesta andra lärosäten är inte press och kringkastingshistoria två skilda kurser och man kan se
samspel och relationer mellan utveckling av etermedier och press mer naturligt. Inte minst när det
gäller nya medier. En tanke skulle kunna vara att ha en gemensam kurs om mediehistoria i press och
etermedier. Man skulle kanske då få möjlighet att bredda kursutbudet på 200-poängsnivån till att
innehåll lite mer journalistik och samhällsperspektiv än vad som är fallet idag.
En annan sak handlar om mediepublik. Konsumtion och användning ligger rimligen mest på kursen
MEVI104. Min fråga är dock om det kanske saknas vissa mer breda beskrivningar av
medieanvändning i hela kursutbudet? Fokus i hela programmet tycks mig ligga på medieanvändning
som kulturell praktik och meningsskapande. Ingår mer generella beskrivningar om medieanvänding –
i Norge och internationellt – eller saknas det? På samma sätt som kurserna ger en bred beskrivning
av ”mediegeografin” ifråga om andra strukturella villkor undrar jag om detta även gäller
mediepubliken i ett historiskt perspektiv? Även i ett historiskt perspektiv kan detta vara relevant, inte
minst eftersom man ska komma ihåg att ”nya medier”, inte längre är så nya längre. Internet och nya
mediekonsumtionsvanor är ett faktum sedan snart 20 år.
MEVI200 Bacheloroppgåve i medievitskap
I detta avsnitt diskuterar jag om MEVI200 och dess relation till de problem som togs upp i rapportens
inledning. Bristande gemensamma perspektiv nämns som ett problem med BA-opgaverna. Jag är inte
säker på att lösningen endast ligger i en omorganisering av de mediehistoriska kurserna. Jag tror
även att MEVI200 kan behöva ses äver. I mailkonversationen med Karl Knapskog uttrycks det åsikter
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om att kursen inte hittat sin form ännu. Jag tror att man – förutom eventuella insatser på de
mediehistoriska kurserna – också kan struktuera examensarbeteskursen så att slutprodukterna har
mer av gemensam form och upplägg.
Kursen beskrivs som att genomföra ett mindre forskningsprojekt. Då kursen inte innehåller några
föreläsningar är det endast handledning som är endast en mycket begränsad del där studenterna
kommer i kontakt med lärare och olika perspektiv.
Lite förvånande är det dock att det inte ingår någon metodlitteratur på denna kurs, utan endast en
bok om akademiskt skrivande. I samband med detta undrar jag också lite kring
metodundervisningen, inte minst med tanke på mediehistorias starka ställning i Bergen. Metodebog i
medievintenskap är den bok som genomgående används i programmet. Men med tanke på att
historisk metod får ett ganska begränsat utrymme i boken skulle det kanske kunna ingå lite mer
litteratur kring hur man får tag på olika typer av historiskt material och hur detta kan analyseras.
Ett sätt att få kursen att hänga ihop är att eventuellt låta studenterna författa promemorior för sina
opgaver, där de också kan få kommentera sina studentkamraters arbeten på seminarier. Genom att
också låta handledarna träffas och diskutera igenom studenternas promemorior före dessa
seminarier kan man höja kvaliteten och skapa en samsyn om vilka ämnen/arbeten som håller en god
standard. Det går då också att säkra att de föreslagna projekten är genomförbara, att de håller sig
inom ämnet, att metoden kan besvara frågeställningara mm.
Ett alternativ är också att man inte låter studenterna välja ämnen helt fritt, utan att de får välja inom
ett eller flera teman under en termin. Dessa kan utformas på olika sätt. En variant är att man
exempelvis har ett gemensamt aktuellt case som alla skriver inom som exempelvis det amerikanska
presidentvalet eller fotbolls-VM. Andra teman som inte är lika knutna till en händelse kan exempelvis
vara sociala medier, politik och populärkultur.
Det finns säkert andra sätt att strama upp MEVI200, men detta är några sätt som kanske kan skapa
en mer enhetlig kurs.

Summering
Att ha satt mig in i hur mediehistoria tas upp på olika lärosäten och jämfört dem med hur situationen
i Bergen ser ut har gett flera intressanta insikter. På många håll saknas i stort sett generellt mer
djupare beskrivningar om historia som ämne och hur historia kan studeras. Man dyker ganska
oproblematiserat in i historiska beskrivningar och utvecklingar. Här har Bergen kommit längre än
många andra genom att ha historiska fördjupningar på olika områden/medier.
Men när man reflekterar över vad som kan vara ett idealt sätt att se på mediehistoria tror jag
följande. Det behövs mer av gemensam förståelse av historiska perspektiv i betydelsen hur historia
kan studeras och vilka konsekvenser det får för hur man ser på och förstår utvecklingen från
tryckpressar till cyberspace. På så sätt kan man också förstå växelverkan mellan
mediestruktur/innehåll och det omgivande samhället. Om studenterna har denna gemensamma
förståelse blir det ett mindre problem att olika mediehistoriska kurser drar åt lite olika håll. Om detta
sedan ska vara ett moment i alla mediehistoriska kurserna eller en egen kurs kan diskuteras.
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Lunds universitet
Kurslitteratur för MHI A01, Mediehistoria: Grundkurs 1-30 hp, ht 2012
Fastställd av institutionsstyrelsen, Institutionen för kommunikation och medier, den 11 maj
2012.
Delkurs 1: Introduktion till mediehistorien, 7,5 hp
Burke, Peter, Vad är kulturhistoria? (Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion, 2007). (159 s.)
ISBN 978-91-7139-763-8
Certeau, Michel de, ”Reading as Poaching”, The Practice of Everyday Life, vol. 1 (Berkley:
University of California Press,1984), s. 165–176. (12 s.) ISBN 0520047508
Ekström, Anders, Solveig Jülich & Pelle Snickars, ”I mediearkivet”, 1897: Mediehistorier kring
Stockholmsutställningen, Ekström, Jülich & Snickars, red. (Stockholm: SLBA, 2006). (37 s.)
ISBN 91-88468-07-0
Fiske, John. Kommunikationsteorier: En introduktion (Stockholm: Wahlström & Widstrand,
1997), kap. 1 & 3–5. (100 s.) ISBN 9146170472
Hultén, Britt, Journalistikanalys: En introduktion (Lund: Studentlitteratur, 2000). (105 s.) ISBN
9144008333
Hultén, Britt, Massmedieretoriska mönster i journalistiken: Exempel från 30-tal till 90-tal (Lund:
Inst. för nordiska språk, 2001), s.19–36. (18 s.)
Nerman, Bengt, Massmedieretorik (Stockholm: AWE/Geber, 1981). (utdrag, 15 s.) ISBN
9120038542.
Jensen, Klaus Bruhn, ”Media”, The international encyclopedia of communication (Malden, Mass.:
Blackwell, 2008), Wolfgang Donsbach, red. (5 s.)
Lundell, Patrik, ”Anteckningar kring en staty och en bredare presshistoria”. Ingår i: Magnus
Nilsson m.fl. (red.), Då och där, här och nu (Lund: Litteraturvetenskap, 2007), s. 137–143. (7 s.)
ISBN 9789188396231
Lundgren, Kristina, Birgitta Ney & Torsten Thurén, Nyheter – att läsa tidningstext (Stockholm:
Ordfront, 1999). (s. 140) ISBN 9173246646
McLuhan, Marshall, ”The Medium is the Message”, Essential McLuhan, Eric McLuhan & Frank
Zingrone, red. (London: Routledge, 1997), s. 151–161. (11 s.) ISBN 0415162440
Snickars, Pelle, ”Ny och gammal mediehistoria”, Nordicom Information nr 1 2006. (13 s.) ISSN
0349-5949
Thompson, John B., Medierna och moderniteten (Göteborg: Daidalos, 2001), s. 19–60, 107–149,
257–289. (117 s.) ISBN 917173158x
Torbacke, Jarl, ”Det mediehistoriska genombrottet”, Att skriva god historia, Karl Erik Gustafsson
& Per Rydén, red. (Göteborg: Nordicom, 2003), s. 97–110. (14 s.)
Ca 750 s.
Delkurs 2: Från stentavlor till snällpressar, 7,5 hp
Boberg, Stig, Pressens historia (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1970), s. 11–120. (110 s.)
Chapman, Jane, Comparative Media History (Cambridge/Malden, Mass.: Polity, 2005), s. 1–68.
(68 s.) ISBN 0745632432
Darnton, Robert, The forbidden bestsellers of pre-revolutionary France, (New York: W.W.
Norton, 1995) (ca 270 s.) ISBN 0393314421
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Harvard, Jonas & Patrik Lundell, 1800-talets mediesystem (Stockholm: Kungliga biblioteket,
2010.) (248 s.) ISBN 9789188468222
Holmberg, Claes-Göran, Ingemar Oscarsson & Per Rydén, En svensk presshistoria (Solna: Esselte
studium, 1983), s. 1–80. (81 s.) ISBN: 9124318973
Jarlbrink, Johan & Patrik Lundell, Från pressarkivet 1800–1899: En källsamling (Stockholm:
Kungliga biblioteket, 2012) s. 7-169. (163 s.) ISBN 978-91-88468-26-0
Ong, Walter J., Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet, (Göteborg: Anthropos,
1991) (224 s.) ISBN 91--8572215-4
Thompson, John B., Medierna och moderniteten (Göteborg: Daidalos, 2001), kap. 2. (45 s.) ISBN
917173158x
Ca 1200 s.
Delkurs 3: Moderna medier, 7,5 hp
Chapman, Jane, Comparative Media History (Cambridge/Malden, Mass.: Polity, 2005), s. 71237. ISBN 0745632432
Cronqvist, Marie, ”Vi går under jorden: Kallt krig och varm välfärd i svensk civilförsvarsfilm", i
Hedling & Jönsson, (red.), Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen (Stockholm:
Mediehistoriskt arkiv, 2008) (16 s.) ISBN 978-91-88468-09-3
Edin, Anna & Vesterlund, Per (red.), Svensk television: En mediehistoria, (Stockholm: Statens
ljud- och bildarkiv, 2008). 200 valfria sidor. ISBN 9789188468055
Hadenius, Stig, Lennart Weibull & Ingela Wadbring, Massmedier: Press, radio och TV i den
digitala tidsåldern (Stockholm: Ekerlids, 2011), s. 88-103 (16 s.) ISBN 978-91-7092- 185-8
Holmberg, Claes-Göran, Ingemar Oscarsson & Per Rydén, En svensk presshistoria (Solna: Esselte
studium, 1983), s. 81-186. (106 s.) ISBN 9124318973
Oscarsson, Ingemar, ”Nöjsamt och nyttigt: Svensk veckopresshistoria i koncentrat”, i Peter Carelli
& Ulf Dahlström (red.), Veckovis: en antologi om svensk veckopress (Helsingborg: Dunkers
kulturhus, 2005), s. 11-22. (12 s.) ISBN 9197455024
Jarlbrink, Johan, Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för den svenska
pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2009). (346 s.)
ISBN: 9789188468123
Jarlbrink, Johan & Patrik Lundell, Från pressarkivet 1800–1899: En källsamling (Stockholm:
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