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Åsa Johansson

Lyriken – en folklig rörelse?
Utgivningen av diktsamlingar på eget förlag i Sverige 1976–1995

»Många vill skriva poesi, få vill läsa den. Lyri-
ken är en kroniskt olönsam genre för förlagen,
trots rikligt statligt stöd. Poesin ges ut för att
den är viktig att ge ut, men det är snålt med de-
butanter.»1 Så lyder domen över lyrikens villkor
i Sverige inför det nya millenniet på framsidan
till ett nummer av branschtidskriften Svensk bok-
handel. Åsikten är pessimistisk, men inte alls
ovanlig: lyrikens tillvaro i Sverige har de senaste
decennierna ofta beskrivits som krisartad.

Det är sant att svenska diktsamlingar trycks i
små upplagor och att försäljningen oftast inte
uppgår till mer än några hundra exemplar. Till
detta kan läggas att bibliotekens inköp av lyrik
har minskat under det sena 1900-talet.2 Samti-
digt finns en helt annan bild av lyrikens position
på bokmarknaden och i den så kallade litterära
processen, verkets väg från författare till läsare.3

Via pocketboken har lyriken de senaste decen-
nierna börjat spridas till en större publik. Pock-
etupplagor med dikter av kända poeter som
Gunnar Ekelöf, Tomas Tranströmer och Kristina
Lugn har sålt i tiotusentals exemplar.4 Intresset
för att köpa och läsa lyrik kan alltså inte vara helt
obefintligt. Inte heller intresset för att skriva
den. Tillströmningen av spontaninskickade ma-
nus till förlagen är stor – ofta inkommer mellan
1000 och 2000 manus om året till vart och ett av
de största allmänutgivande förlagen – och en be-
tydande del av dessa är lyrikmanus.5

»Utgivningstakten må variera och försälj-
ningen vara låg, men den svenska lyriken lever i
förlagens utgivning, i uppläsningar, i tidskrifter
och förstås också i alla de refuserade amatörer-

nas skrivkamrar» skriver Gunilla Ericson och
Hans Strandberg i Svensk bokhandel 1999.6 Den
avhandling som jag arbetar med bekräftar denna
bild, och den visar att just amatörlitteraturen
sjuder av liv. Medan debatten om lyrikens för-
modat brydsamma läge fortgår på kultursidorna
lever alltså lyrikintresset sitt eget liv ute i lan-
det. Om de reguljära förlagen inte vill ge ut po-
eternas manus gör de det själva, på eget förlag.7

Bokstatistikens dilemma
Med utgivning på eget förlag åsyftas här bokut-
givning där författaren själv står angiven som
utgivare samt trycksaker utgivna av ett förlag
med ett registrerat förlagsnamn vars utgivning
är så liten att det kan antas vara författarens
eget. Hit räknas också utgivning på så kallade
»bokmaskiner» – exempelvis Författares bok-
maskin i Stockholm – där författaren låter
trycka boken, men själv tar den ekonomiska
risken och inte sällan medverkar vid sättning,
tryckning och distribution. Under den period
som står i fokus i denna artikel, tjugoårsperio-
den 1976–1995, står amatörförfattarna för den
absoluta majoriteten av de titlar som utgavs på
eget förlag.8

Det finns många problem med att söka fast-
ställa storleken på egenutgivningen, och materi-
alläget torde vara en av anledningarna till att det
inte finns mycket skrivet om amatörförfattarna
och utgivningen på eget förlag i Sverige. För de
senaste decennierna saknas materialet för en så-
dan diskussion helt. De statistikproducerande or-
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gan som har förutsättning att ta fram detta mate-
rial, som Nationalbibliografins monografienhet
på Kungliga biblioteket (där nationalbibliografin
sammanställs) och Statens kulturråd (som har det
övergripande nationella ansvaret för officiell sta-
tistik inom kulturområdet),9 har inte löpande ge-
nomfört några genomgripande undersökningar
av den svenska bokutgivningen, varför den som
är intresserad av mer detaljerade siffror är hänvi-
sad till Svenska Förläggareföreningens bransch-
statistik. Denna är den enda statistik där exem-
pelvis lyrik- och dramatikutgivningen redovisas
separerad från övrig skönlitteratur.

Branschstatistiken har ofta varit huvudkällan
för mycket av kulturpolitisk debatt under det se-
naste decenniet och den har använts i flera statli-
ga utredningar och andra sammanhang där det
har varit önskvärt att ge en bild av den svenska
bokcirkulationen.10 Dessvärre är det förknippat
med en rad problem att använda föreningens sta-
tistik i generella utsagor om bokutgivningen,
framför allt eftersom den inte är heltäckande
utan endast redogör för medlemsförlagens siff-
ror. Den omfattande amatörutgivningen saknas
exempelvis helt.11

Detaljerade studier av bokutgivningen av det
slag som nedan ska presenteras måste i stället
utgå från den svenska nationalbibliografin Svensk
bokkatalog och/eller Svensk bokförteckning. Flera
sådana studier har tidigare gjorts, de flesta med
anknytning till Avdelningen för litteratursocio-
logi vid Litteraturvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet. Förutom Gunnel Furu-
lands och Hans Olof Johanssons studier av lyrik-
utgivningen 1866–1930 respektive 1931–1960
och 1965–1976,12 kan nämnas Lars Furulands
och Hans Olof Johanssons undersökningar av
den skönlitterära bokutgivningen i Sverige
1965–1970, Stefan Mählqvists och Christina
Tellgrens studier av barnboksutgivningen 1870–
1950 respektive 1966–1980 samt Sten Torger-
sons och Johan Svedjedals undersökningar av
delar av fiktionsprosautgivningen 1866–1930
respektive 1916–1940.13

Först när studien vilar på materialet i natio-
nalbibliografin kan siffrorna sägas vara heltäck-
ande. I en sådan undersökning kan hela lyrikut-
givningen i Sverige beaktas och bilden blir där-
med ganska annorlunda än vad den nationella
pressen och den traditionella litteraturhistorie-
skrivningen vill göra gällande, vilket kommer
att visas i denna artikel.

Den studie som här föreligger bygger på ett
stort statistiskt material omfattande lyrikutgiv-
ningen 1976–1995. Materialet har insamlats från
nationalbibliografin Svensk bokkatalog och Svensk
bokförteckning, och studien innehåller därmed den
mest heltäckande redogörelsen för den första-
gångsutgivna lyriken mellan 1976 och 1995 som
med rådande materialläge är möjlig att preste-
ra.14 Det är den enda större undersökning av pe-
rioden där utgivningen utanför branschstatistiken
inkluderas, vilket innebär att amatörutgivningen
nu för första gången kan få en genomlysning.

Lyrikutgivningen – 
en historisk betraktelse
Under tjugoårsperioden 1976–1995 utgavs i
Sverige 3848 förstagångsutgivna lyriktitlar av-
sedda för vuxna läsare och publicerade på
svenska.15 Vid en jämförelse med de studier
som tidigare har undersökt den svenska lyrikut-
givningen kvantitativt kan konstateras att utgiv-
ningen av lyrik var större än någonsin när vi
närmade oss det nya millenniet. Utgivningen
har ökat successivt sedan 1866, vilket är det år
från vilket det finns relativt tillförlitliga siffror
som täcker hela lyrikutgivningen.16 Skillnader-
na i utgivningen under detta vida tidsspann är
stora, och klart är att lyrikutgivningen har ökat
markant under de 130 år som studierna täcker
(se diagram 1).

Gunnel Furuland har undersökt svensk för-
stagångsutgiven lyrik mellan 1866 och 1930.
Hennes studie visar att antalet utgivna diktsam-
lingar under hela perioden var stigande, från
181 titlar under tioårsperioden 1866–1875 till
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691 titlar 1916–1925.17 Det förekommer un-
der denna period en märkbar ökning till mer än
det dubbla jämfört med tidigare år från och
med åren 1906–1915, vilken inte kommenteras
närmare av Furuland. Ökningen torde dock
bero på att Svensk bokkatalog från och med den
volym som täcker åren 1906–1910 fick karaktä-
ren av nationalbibliografi i stället för bokhan-
delskatalog och därmed kom att innehålla fler
publikationer.18 En stor del av de publikationer
som tillkom i registreringen torde vara titlar ut-
givna på eget förlag eller motsvarande. Furu-
land anger att ungefär 22 procent av lyrikutgiv-
ningen mellan 1866 och 1930 är att betrakta
som egenutgivning.19

Hans Olof Johansson har undersökt svensk
förstagångsutgiven lyrik mellan 1931 och 1976
(med undantag för åren 1961–1964). Även han
noterar en successiv ökning av det totala antalet
titlar mellan 1931 och 1960, från 683 titlar
1931–1940 till 938 under 1951–1960.20

Egenutgivningen har under dessa tre decennier
ingalunda varit en marginell del av lyrikutgiv-
ningen; 28,9 procent (680 titlar) av diktsam-
lingarna utgavs enligt Johansson på eget förlag
under dessa trettio år.21

En sammanräkning av Johanssons siffror för
tioårsperioden 1966–1975 ger vid handen att
antalet diktsamlingar uppgick till 873 stycken,
vilket indikerar en minskning i förhållande till
uppgången under 1950-talet.22 Denna minsk-
ning beror till viss del på upprättandet av själva
källmaterialet och kan därmed inte sägas vara
statistiskt säkerställd. Sannolikt saknas en stor
del av framför allt egenutgivningen i siffrorna.23

Under det sena 1960- och tidiga 1970-talet
inträffade också den så kallade förlagskrisen, då
framför allt de stora förlagen fick ekonomiska
problem, bland annat till följd av en kraftig
överutgivning under efterkrigstiden. En bidra-
gande orsak var också att priserna på böcker
släpptes fria 1970. Förlagen tvingades därmed
modernisera verksamheten och skära i utgiv-
ningen.24 Krisen resulterade i stora förändring-

ar i lyrikutgivningen, vilket förklarar en del av
nedgången under perioden 1966–1975. Hans
Olof Johansson visar att den totala utgivningen
av lyrik under krisåren minskade med ungefär
30 procent, från närmare 100 till cirka 70 titlar
åren 1969–1971, och att de stora och etablera-
de förlagen Bonniers, Norstedts och Wahl-
ström & Widstrand successivt minskade sin ly-
rikutgivning under slutet av 1960-talet och det
tidiga 1970-talet med två tredjedelar, från totalt
46 titlar 1965 och 56 1966 till 16 titlar 1973
och 19 1974.25 Det går dessvärre inte att urskil-
ja utgivningen på eget förlag under decenniet,
eftersom Hans Olof Johansson inte särskiljer
den från utgivningen på mindre förlag och an-
dra tillfälliga utgivare.

Under perioden 1976–1985 publicerades
1973 förstagångsutgivna lyriktitlar i Sverige och
1986–1995 var antalet 1875 stycken. 36,9 pro-
cent av diktsamlingarna (1418 titlar) utgavs un-
der dessa tjugo år på eget förlag. Satt i sitt histo-
riska sammanhang visar de siffror som min studie
vilar på, att en stor ökning har ägt rum i lyrikut-
givningen från perioden 1966–1975 till åren
1976–1985, en ökning på närmare 130 procent
(från 873 till 1973 titlar). Denna ökning beror
sannolikt till viss del på skillnaderna i källmateri-
alets upprättande, men den kan även delvis för-
klaras med att förlagskrisen då var över och att
förlagen kunde öka sin utgivning igen. Ökningen
inträdde redan under 1970-talets första hälft;
Hans Olof Johansson uppger att antalet första-
gångsutgivna lyriktitlar ökade med ungefär tio
titlar per år mellan 1971 och 1975.26 Till detta
kan läggas att krisen hade sporrat författarna att i
högre grad ge ut sina böcker själva och att den
tekniska utvecklingen gjorde denna utgivnings-
form möjlig för dem på ett helt nytt sätt. Den så
kallade stencilutgivningen på alternativförlagen
tog fart runt 1970, men denna registrerades in-
ledningsvis i liten utsträckning i nationalbiblio-
grafin och kan till viss del saknas i Johanssons siff-
ror.27 Författares bokmaskin i Stockholm grun-
dades också 1972 och har svarat för en stor del av
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egenutgivningen sedan deras utgivning kom
igång på allvar 1975.28 Jag ska nedan återkomma
till dessa utgivningsfora när egenutgivningen
1976–1995 diskuteras närmare.

Mättekniska problem, den tekniska utveck-
lingen och förlagskrisens slut kan inte ensamma
förklara den stora ökning i lyrikutgivningen
som enligt statistiken har skett efter 1975; det
rör sig de facto om mer än en fördubbling från
den ena tioårsperioden till den andra, vilket il-
lustreras i diagram 1. Det som framför allt ka-
raktäriserar den period som min undersökning
täcker, är att den präglas av det statliga littera-
turstöd som till följd av förlagskrisen infördes
1975 för att stödja utgivningen av den så kallade
»kvalitetslitteraturen». Det hävdades tidigt att
detta stöd framför allt har varit till gagn för lyri-
ken,29 men det har ännu inte genomförts någon
genomgripande studie av stödets konsekvenser
för den svenska bokutgivningen, varför detta
endast kan betraktas som en kvalificerad giss-

ning. Det verkar dock mycket sannolikt att lit-
teraturstödet har fått genomslag i lyrikutgiv-
ningen sedan 1975, och förmodligen har stödet
del i den ökning som kan observeras från perio-
den 1966–1975 till 1976–1985.

Ovanstående jämförelse mellan de olika
kvantitativa studier av lyrikutgivningen som har
gjorts, visar att utgivningen i stort sett har ökat
under de 130 år som dessa undersökningar
täcker (se diagram 1). Med en ökning från 617
titlar utgivna under tioårsperioden 1906–1915,
till 1875 titlar (1695 utan antologier) utgivna
mellan 1986 och 1995, har lyrikutgivningen
ungefär tredubblats under den period som
Svensk bokkatalog har fungerat som Sveriges na-
tionalbibliografi. Trots att det är svårt att fast-
ställa egenutgivningens storlek under vissa de-
lar av de 130 år som kan överblickas, kan dock
konstateras att den har legat på mellan ungefär
22 och 37 procent av lyrikutgivningen, alltså en
inte alls oansenlig del.

Diagram 1: Antalet förstagångsutgivna diktsamlingar 1866–1995 fördelade på tioårsperioder30
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Egenutgivningen kontra 
de tre storförlagen

De tre största lyrikutgivande förlagen under pe-
rioden 1976–1995 var Bonniers, Norstedts och
Wahlström & Widstrand. Dessa förlag har legat i
lyrikutgivningens topp åtminstone sedan 1930.31

Under trettioårsperioden 1931–1960 stod dessa
tre förlag för 35 procent av utgivningen och räk-
nat på femårsperioder befann de sig bland de fem
största lyrikutgivarna under hela perioden. Mel-
lan 1966 och 1975 stod dessa tre förlag för 31,1
procent av utgivningen, alltså något mindre än
föregående decennier (på grund av materialläget
i Hans Olof Johanssons studie kan dock antas att
andelen är lägre än så). Under åren 1976–1995
stod dessa tre förlag för 16,1 procent av lyrikut-
givningen (se tabell 1).

De tre stora lyrikutgivarnas andel av den to-
tala förstagångsutgivningen av lyrik har, som
siffrorna visar, alltså minskat avsevärt under de
senaste decennierna, men detta beror inte på
att deras utgivning har sjunkit markant. Tvärt-

om har den legat på en ganska jämn nivå sedan
1940-talet sett till antalet titlar. Bonniers, Nor-
stedts och Wahlström & Widstrand har tillsam-
mans utgivit runt 300 titlar per tioårsperiod.
Detta gäller även åren 1966–1975, då förlags-
krisen inträffade; nedgången i utgivningen un-
der krisåren vägs inom tioårsperioden upp av
föregående års stora utgivning.32

Minskningen i de tre stora förlagens andel
sedan 1930-talet beror följaktligen inte på att
de tre stora förlagen har minskat sin lyrikutgiv-
ning, utan på att utgivningen bland övriga utgi-
vare har ökat, då framför allt utgivningen på
eget förlag. Utgivningen på eget förlag var som
nämnts ungefär 22 procent under åren 1866–
1930, 28,9 procent under 1931–1960 och,
som tabell 1 visar, 36,9 procent mellan 1976
och 1995. Trots vissa mindre metodiska skillna-
der mellan de båda senare studierna, kan den
ökning av egenutgivningen på 8 procent som
föreligger mellan perioderna 1931–1960 och
1976–1995 med stor sannolikhet sägas åter-
spegla de faktiska förhållandena.

Författares bokmaskin – 
ett resultat av 1970-talets förlagskris

Den stora andelen titlar utgivna på eget förlag
1976–1995 är anmärkningsvärd, och det är värt
att notera att en utgivning som så sällan beaktas
motsvarar över en tredjedel av lyrikutgivningen
under perioden (se tabell 1). Vad beror då ök-
ningen i egenutgivningen på? Exakt när den in-

träffar är svårt att säga eftersom Hans Olof Jo-
hansson som nämnts inte särskiljer egenutgivning
i de siffror som täcker åren 1966–1975. Konsta-
teras kan dock att det inte förelåg någon märkbar
ökning i antalet titlar utgivna på eget förlag un-
der tioårsperioden 1976–1985 (se vidare ned-
an), varför toppen måste ha nåtts före det.

En tänkbar hypotes är att förlagskrisen och
den tekniska utvecklingen tillsammans har haft

Tabell 1: Antalet och andelen förstagångsutgivna lyriktitlar 1976–1995 fördelade på förlagsgrupper33

Utgivare Antal titlar Andel
Bonniers, Norstedts, Wahlström & Widstrand 621 16,1
Medelstora och mindre förlag och utgivare 1809 47,0
Utgivning på eget förlag 1418 36,9
Totalt 3848 100,0
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betydelse för den omfattande egenutgivningen
under det sena 1900-talet. Bortsett från att för-
lagskrisen på ett direkt plan kan ha resulterat i
att författarna valde att publicera diktsamlingar
i egen regi, gjorde också de alternativa publice-
ringsformerna, som blev ett av krisens resultat,
att utgivningsformer utanför den reguljära
marknaden blev synliggjorda.

Bakgrunden till de alternativa publiceringsvä-
garna under det tidiga 1970-talet var som
nämnts att stora allmänutgivande förlag under
krisens inledande år minskade sin utgivning av
framför allt smal skönlitteratur och lyrik. Förfat-
tarna fick därmed svårare att få sina manus an-
tagna på etablerade förlag. Johan Svedjedal har
påpekat att lyriken drabbades hårdare än prosan
under krisåren och att de författare som främst
kom i kläm var de unga debutanterna. »Lyrikde-
butanter på de stora kvalitetsförlagen verkade
plötsligt vara ett utrotningshotat släkte» menar
Svedjedal.34 Hans Olof Johansson har visat att
antalet lyrikdebutanter under 1960-talets senare
del minskade totalt sett från 39 stycken år 1965
till som lägst 22 stycken 1969.35 Johansson me-
nar vidare att lyrikdebutanterna totalt sett mins-
kade »i antal fram till 1971, men därefter inträ-
der en uppgång. De stora förlagen fortsätter
emellertid att skära ned, och det är värt att no-
tera att Bonniers 1973 för första gången sedan
krigsåret 1940 inte hade en enda lyrikdebu-
tant.»36

I den rådande situationen fick författarna
söka andra vägar till publicering. Många tog sa-
ken i egna händer och därmed uppstod den om-
fattande utgivningen utanför den reguljära för-
lagsutgivningen under 1960-talets slut och bör-
jan av 1970-talet. Olika författare gick dock
tillväga på olika sätt. De redan nämnda stencil-
förlagen producerade billiga böcker och ville
utgöra ett alternativ till de etablerade storförla-
gen, vilka med sin kommersialism sågs som för-
fattarnas fiende nummer ett. Några av 1970-ta-
lets stencilförlag var Eremit Press, Inferi och
Poesiförlaget, där flera av kommande decen-

niers etablerade författare debuterade.37 Det
författarkooperativa Författarförlaget grunda-
des också 1969 med målsättningen att vara ett
alternativ för de fackligt anslutna författarna.38

En tredje väg till publicering uppstod genom
Författares bokmaskin, grundad 1972 av förfat-
tarna Gunnar Rydström, Arne Jacobsson, Har-
ry M. Hällgren och John Hedberg, som nyligen
själva blivit refuserade. Bokmaskinen är en
svensk motsvarighet till de så kallade vanity
press-förlagen, där författaren tar den ekono-
miska risken och för att hålla kostnaderna nere
själv medverkar vid produktion och distribution
av boken. Därmed är det likställbart med utgiv-
ning på eget förlag.39 Författares bokmaskin är
en av få av dessa det tidiga 1970-talets utbrytar-
verksamheter i förlagsvärlden som har bestått
till dags dato.

Sannolikt har dessa alternativa utgivare fung-
erat inspirerande på många av de författare som
utgav diktsamlingar i egen regi under perioden
1976–1995. Detta torde inte minst gälla För-
fattares bokmaskin, som under perioden utmär-
ker sig med en stor lyrikutgivning, hela 240 tit-
lar, vilket gör den till den näst största enskilda
utgivaren under perioden efter Bonniers. Det
finns också exempel på författare som har utgi-
vit en eller flera diktsamlingar på Författares
bokmaskin och senare valt att publicera dikt-
samlingar helt i egen regi.

Egenutgivningen 1976–1995
Under hela tjugoårsperioden 1976–1995 utgavs
1418 diktsamlingar på eget förlag (se tabell 1).
Den årliga utgivningen låg på cirka 60–90 titlar,
men någon klar trend kan inte urskiljas. Utgiv-
ningen fördelar sig i stället relativt jämnt över
perioden, och på grund av svårigheterna med
hur materialet har upprättats är det inte me-
ningsfullt att diskutera de skiftningar som före-
kommer mellan enskilda år närmare.40 Det kan
dock vara värt att nämna att 290 av titlarna ut-
gavs av olika bokmaskiner, 235 av ett namngivet
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förlag och 893 med en enskild författare angi-
ven som utgivare.41 Absolut vanligast var alltså
att författaren utgav sin diktsamling under sitt
eget namn, men många författare valde som sy-
nes också att registrera ett förlagsnamn. Ett ex-
empel på ett eget förlag som författaren gav ett
specifikt förlagsnamn är Blå märkets förlag i
Gräsmark, där Margareta Larsson både under
sitt eget namn och pseudonymen Nicotin utgav
fem lyriktitlar mellan åren 1984 och 1986.

Det är tydligt att de författare som valde att
ge ut sina verk i egen regi inte hade samma eko-
nomiska förutsättningar som de reguljära förla-
gen. Omfång och utstyrsel varierar, men i regel
var de egenutgivna diktsamlingarna både enkla-
re utformade, mindre omfångsrika och även
billigare än de kommersiella förlagens.

Det har inte varit möjligt att inom ramen för
denna studie ta del av innehållet i samtliga av de
1418 diktsamlingar som utgavs på eget förlag
mellan 1976 och 1995. Stickprov har dock fö-
retagits och den dominerande bilden är att den
egenutgivna lyriken är formmässigt traditionell
till sin karaktär. Det förekommer inte några
stora inslag av experiment, vilket föranleder
slutsatsen att den avantgardistiska lyriken inte
tycks återfinnas i denna utgivningskategori un-
der perioden.

Amatörförfattarna
Amatörförfattarna uppmärksammas sällan inom
bokmarknads- eller litteraturforskningen, annat
än just översiktligt i form av redovisade siffror
för egenutgivningens omfång eller liknande i
kvantitativa studier av det här slaget.42 Om de
recenseras sker detta i regel lokalt och de erhål-
ler oftast inte nationell uppmärksamhet i media
eller på andra sätt.

I den mån denna utgivning förs upp till dis-
kussion är det för att visa på lyckade övergångar
från ett eget förlag till ett etablerat, eller att ett
verk som först har publicerats genom författa-
rens försorg sedan har fått en självklar plats i lit-

teraturhistorien. Ett välkänt exempel på det se-
nare är Erik Lindegrens diktsamling mannen
utan väg (1942), som blev refuserad av etablera-
de förlag och utgavs av Lindegren själv, men se-
dan kom att införlivas i kanon som ett av den
svenska modernismens viktigaste verk.43

I det egenutgivna materialet mellan 1976
och 1995 finns ännu ingen Erik Lindegren. Ing-
en av de 1418 titlar som gavs ut på eget förlag
har lyfts upp och införlivats i kanon av den litte-
raturvetenskapliga forskningen och så kommer
knappast heller att ske med mer än någon eller
några. Det är tvärtom rimligt att anta att vi här
finner en stor del av de författare som har in-
trätt i de refuserades salong för att stanna där,
men även en del av dem som självvalt befinner
sig utanför det nationella litterära systemet.

Amatörförfattarens författarskap kan liksom
den etablerade författarens vara kort eller lång-
varigt, omfattande eller begränsat. Bland de
amatörförfattare som förekommer i mitt mate-
rial finns många som endast har utgivit en enda
diktsamling, ofta sent i livet. I många fall tycks
det röra sig om ett slags bokslut över en livslång
produktion för vänkretsen, ett lokalt samman-
hang eller byrålådan, manifesterad i en volym
som ofta får den enkla titeln Dikter. Påfallande
ofta var just denna grupp författare kvinnor. I
egenutgivningen finner vi över huvud taget en
någon högre andel kvinnor – framför allt äldre
kvinnor – än i övriga förlagsgrupper, även om
den typiske egenutgivande författaren av lyrik
mellan 1976 och 1995 var en man i övre medel-
åldern. Amatörförfattarnas ålder vid tillfället
för utgivning var även generellt högre än den
var hos författarna i övriga förlagsgrupper. Det
sistnämnda har sin förklaring i att de författare
som utgav diktsamlingar i egen regi som nämnts
ofta tycks ha samlat ihop dikter från ett långt liv
och publicerat en eller ett par diktsamlingar vid
hög ålder, medan de författare som utgav sina
diktsamlingar på de större kommersiella förla-
gen i regel debuterade tidigt och ofta befann sig
i början av en litterär karriär.
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Även om många av amatörförfattarna endast
gav ut en diktsamling finns det naturligtvis ock-
så många som utgav fler än så. Inte sällan är det
fråga om ett par eller en handfull samlingar,
men somliga av dessa författare var än mer pro-
duktiva. Inte heller de amatörförfattare som
hade en omfattande produktion tycks dock ha
blivit föremål för något nationellt eller regio-
nalt intresse i särskilt hög utsträckning. Det
finns emellertid exempel på amatörförfattare
som har sökt etablera sig som författare och
även uppmärksammats, framför allt i den egna
regionen. Amatörförfattaren Yngve Aldhagen
är en av dessa och hans författarbana får här tjä-
na som ett exempel på de mönster som ovan
har diskuterats.

Yngve Aldhagen – 
amatörförfattare och egenutgivare
Yngve Aldhagen (1927–1997) tillhör de mer
produktiva amatörförfattarna i materialet; hans
stora produktion spänner över ett flertal genrer
och ämnen, och hans digra bibliografi tangeras
endast av ett fåtal av egenutgivarna.44 Därmed
är han kanske inte representativ för denna
grupp i stort, men då hans författaröde utgör
ett tydligt exempel på hur villkoren för en regi-
onal amatörförfattare kan se ut, får han här
fungera som ett exempel på amatörförfattarens
litterära karriär. Han är också intressant efter-
som han verkade utanför Stockholm och det na-
tionella litterära systemet, i huvudsak i indu-
stristaden Norrköping där han försörjde sig på
icke-intellektuellt arbete. Han befann sig alltså i
ett helt annat sammanhang än de etablerade för-
fattarna – ett regionalt – vilket gör honom in-
tressant att betrakta i ljuset av Lars Furulands
forskning kring regional litteraturproduktion.

Lars Furuland menar att de regionala nätver-
ken är viktiga för de amatörförfattare som söker
sprida sin produktion. Han visar i en analys av
det svenska litterära systemet, att det både finns
ett nationellt nätverk och »livskraftiga kulturel-

la och litterära system som är provinsiella och
har viktiga delinstitutioner: provinsens tidning-
ar och etermedia, dess länsbibliotek, bildnings-
förbund, folkhögskolor, författarsällskap, för-
lag med regional förankring och inriktning,
amatörskrivarrörelser och bygdespel».45 Lik-
som det nationella nätverket med sina stora för-
lag och sin nationella press är viktigt för den na-
tionella författaren, är de regionala nätverken
av stor vikt för den lokala. Aldhagens författar-
skap utgör ett exempel på hur viktiga dessa kan
vara.

Vid en granskning av Yngve Aldhagens liv och
en nära läsning av hans produktion framträder
en person som var litterärt intresserad och när-
de en dröm om att etablera sig som författare.
Han började tidigt skriva skönlitterära texter
och skildringar av barndomens trakter kring or-
ten Strångsjö utanför Katrineholm i Söderman-
lands län. När han arbetade som skribent för Ka-
trineholms-Kuriren och Östergötlands Dagblad
1946–1952 fick han möjlighet att publicera både
reportage och artiklar, liksom kåserier och dik-
ter. Även de arbetsplatser som han sökte sig till i
början av sitt vuxna liv återspeglar hans stora
bokintresse. Han arbetade bland annat med bok-
binderi på ett boktryckeri i Katrineholm och
som biträde och lagerarbetare i en rad bok- och
pappershandlar under 1940- och 1950-talen.
Aldhagen hade arbetarbakgrund men hans in-
tresse för läsning resulterade så småningom i att
han i vuxen ålder vidareutbildade sig genom
brevskolor och universitet. Han läste bland an-
nat in realskolan och gymnasiekompetens via
korrespondensstudier och tog på så sätt student-
examen 1966. Han gick även en korrespondens-
kurs i litterärt skrivande och bedrev senare i li-
vet universitetsstudier i bland annat litteratur-
historia.

Samtliga publiceringar under de tidiga åren
skedde i tidningar och tidskrifter i lokala sam-
manhang, men Aldhagen försökte också komma
in i det nationella litterära systemet. Redan som
tjugoåring prövade han lyckan hos ett av de
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större förlagen i Stockholm, Wahlström &
Widstrand. I december 1947 sände han ett ly-
rikmanuskript till förlaget, men det återsändes
med ett kort refuseringsbrev där man sade sig
inte kunna »reflektera på detsamma».46 Enligt
vännen och författarkollegan Holger Lewin res-
te även Aldhagen till Stockholm på 1940-talet
för att försöka sälja sina dikter på olika tidnings-
redaktioner utan någon framgång.47

Aldhagen upprepade aldrig sitt försök att få
ett manus förlagt på Wahlström & Widstrand,
men däremot sände han totalt sex manuskript
till Bonniers mellan 1948 och 1989 och minst
två till Norstedts. Han blev refuserad vid samt-
liga tillfällen.48 Dock nådde han lokala fram-
gångar – exempelvis fick han 1958 pris hos
Sörmlands- och Östgötaavdelningarna i rikstäv-
lingen Min hemsocken.

Hans förlagsutgivna publikationer kom alla
på lokala eller regionala förlag, oftast utgivna i
egen regi. Den skönlitterära debuten i bokform
skedde 1951 i diktantologin Faber flöjt, en anto-
logi med dikter av Yngve Aldhagen, Rolf
Gardtman, Carol Samuelsson och Baltzar Wem-
menhög utgiven på De fyras förlag i Norrkö-
ping, som namnet antyder de fyra författarnas
eget förlag.49 Aldhagen medverkade med tio
dikter i antologin, av vilka majoriteten har en
lyriskt traditionell naturromantisk prägel. Dik-
ten »Där bortom ...» är ett representativt ex-
empel på författarens behandling av naturen
som motivsfär:

Där skogarna blånar i skymningen
och där molnen gå lågt,
strax över skogsranden,
långt där bortom väntar någon.
Jag vet det.
Vindarna ha berättat det

och molnen.
De skälvande gräsen invid dikesrenen
och björkslöjors vindvaggande sus.
(Faber flöjt, s. 15)

Aldhagens lyriska produktionen uppgår till ett
tiotal diktsamlingar. Nämnas kan Östgötaland

(1956), Målarens stuga (1962) och Mitt gränsland
heter Kolmården (1979), samtliga utgivna på eget
förlag. I sina diktsamlingar knyter han motiv-
mässigt an till romantiken och den svenska nit-
tiotalismen; dikterna kretsar ofta kring natu-
ren, hemtrakten, skildringar av hemmet och fa-
miljelivet samt kärleken till hustrun.

Den skönlitterära produktion i sin helhet be-
står av ett tjugotal titlar i bokform och en om-
fattande publicering i den lokala pressen (förut-
om dikter och noveller bland annat 15 sagor,
publicerade i Östergötlands Dagblad och Östgöta
Correspondenten under åren 1954–1956). Pro-
duktionen i bokform omfattar diktsamlingar,
noveller och ett krönikespel. Utöver detta pu-
blicerade Aldhagen bland annat sina egna me-
moarer i tre delar, bygdeskildringar och kortare
biografier samt skrifter om kyrkokonst, kyrko-
beskrivningar och kyrkklocksinskrifter. Böcker-
nas utstyrsel varierar från tunna häften med
egenhändigt häftade eller limmade fotostat-
kopior, till häftade skrifter tryckta hos olika
tryckerier. Det finns även några titlar utgivna
på etablerade mindre förlag, oftast Noteria i
Klockrike. Både Yngve Aldhagens svärson Bo
Johansson och Holger Lewin uppger att Aldha-
gen också hade en stencilmaskin eller mindre
press i sin ägo, men i hur stor utsträckning den-
na kom till användning är oklart.50

Som tidigare nämnts skedde debuten i en lyrik-
antologi, men även senare i författarskapet före-
kom medverkan i antologier av olika slag. Näm-
nas kan Kolmårdsskogar Bråviksvatten (1974), utgi-
ven av Aldhagen på eget förlag, och hans
medverkan i Linköpings stifts julbok 1956. Jämte
detta medverkade han i de 14 antologier som
under 1980- och 1990-talen utgavs av Sällskapet
Arioso, ett lokalt litterärt sällskap i Katrineholm
och Norrköping där Aldhagen var aktiv medar-
betare. Fem av hans dikter har också tonsatts av
vännen och yrkesmusikern Yngve Holmek, även
han medlem i sällskapet Arioso.51

Bredvid Aldhagens produktion av lyrik och
prosa återfinns skildringar av hembygden, ex-
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empelvis Ön heter Harstena (1969), Strångsjö
(1975, ny uppl. 1976), Från det gamla Strångsjö
(1977) och Skrivartorget (1985), samtliga utgiv-
na på eget förlag. En stor del av hans produk-
tion behandlar som nämnts kyrkor, med tyngd-
punkten lagd på kyrkokonst och -inskriptio-
ner.52 Han skrev ett flertal verk om kyrkorna i
södra och mellersta Sverige och även här domi-
neras utgivningen av verk utgivna på eget för-
lag.

Aldhagens produktion har i huvudsak lokalt
eller regionalt intresse och därmed begränsat
spridningsområde. Kyrkobeskrivningen Söder-
manlands kyrkor utgiven på Noteria är det enda
av hans verk som har uppmärksammats i natio-
nell press. Recensionen i Svenska Dagbladet är
kort – blott två stycken lång – och recensenten
Ingrid Padel förefaller ha varit föga imponerad
av den till formatet lilla boken. Hon menar att
Stockholms stift redan är »välförsett med kyr-
kobeskrivningar» och att Aldhagens tillskott i
genren »knappast [innehåller] några nyheter om
kyrkorna i detta stift».53

Aldhagen var, som genomgången ovan visar,
en synnerligen produktiv författare. Till den
produktion som har nämnts ovan kan läggas
drygt 300 artiklar och cirka 70 dikter som han
genom åren publicerade i den lokala och regio-
nala pressen, framför allt Norrköpings Tidningar
och Östergötlands Dagblad. Han gjorde också ett
flertal radioprogram för Radio Sörmland och
Radio Östergötland mellan åren 1978 och
1983, där motiven i hans skön- och facklitterära
verk återkommer. Programmen behandlar
bland annat uppväxttrakterna och kyrkor, äm-
nen som ofta förekom även i den stora mängd
artiklar som författaren skrev.

I augusti 1980 stiftade Yngve Aldhagen, till-
sammans med hustrun Guje och vännerna Ing-
rid Axbom-Andersson, Åsa Freij och Holger
Lewin samt initiativtagaren och konstnären
Wallina (May-Brit Wallin), Sällskapet Arioso i
Katrineholm, där Yngve Aldhagen valdes till
ordförande.

Sällskapets medlemmar framträdde på bibli-
oteket i Katrineholm samt arrangerade uppläs-
ningar och föreläsningar i samarbete med TBV i
Folkets Hus i samma stad. 1981 stiftades även
en systerförening, Arioso i Norrköping, i vilken
Aldhagen också valdes till ordförande.54 Kultur-
föreningens arbete med uppläsningar fortskred
under 1980- och 1990-talen och finns doku-
menterat i flera skrifter av Aldhagen själv.55

Verksamheten finns också omtalad i Yngve Hol-
meks memoarbok På fyra lösa strängar (1986),
där Holmek beskriver Arioso, »med Yngve
Aldhagen som grundare och energisk ’VD’»,
som »[e]tt kulturellt andningshål som ger varda-
gen mening, långt bortom allt politiskt käbbel
och annat grått som tidningar och TV har att
bjuda på».56 Även Holger Lewin framhåller
Aldhagens stora betydelse för sällskapet: »Allt-
sammans berodde egentligen på Yngve. Det var
ju han som var med från början och höll i gång
det». Lewin menar att Aldhagen höll liv i verk-
samheten både i Norrköping och i Katrine-
holm. I Norrköping agerade han både ordföran-
de, sekreterare och kassör; han var en »allt-i-al-
lo», som Lewin uttrycker det. Lewin menar
också att deras uppläsningar »samlade rätt
mycket folk» och att tidningarna visade stort in-
tresse när det var nytt, eftersom det inte hade
funnits något liknande i Katrineholm förut.57

För sitt arbete för det lokala kulturlivet blev
Yngve Aldhagen 1986 vald till årets kulturper-
son i Norrköping av Sällskapet Thalias Vänner,
ett kultursällskap i Norrköping som årligen ut-
delar ett kulturstipendium till en Norrköpings-
bo.58 Enligt Holger Lewin var Aldhagen en vik-
tig person i det kulturella livet i industristaden
Norrköping. »Visst var Yngve en stor kultur-
personlighet, det kan man inte komma ifrån»,
säger han.59

Yngve Aldhagens författarskap har här funge-
rat som ett exempel på en amatörförfattares
karriär. Han är en tacksam författare att studera
eftersom han själv vid ett flertal tillfällen under
sin författarkarriär ställde samman olika biblio-
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grafier över sin egen produktion. Hans efter-
lämnade papper visar att han var en ordningsam
person, men den noggranna redogörelsen för
produktionen och dess omnämnanden i olika
sammanhang är också ett tecken på hans ambi-
tion att vilja bli uppmärksammad. I själva verket
tyder Aldhagens agerande i stort på att han hade
en vilja att etablera sig som författare. Han pu-
blicerade artiklar och skönlitterära texter i
landsortspressen och försökte även bli publice-
rad i stockholmstidningarna; han gick en korre-
spondenskurs i litterärt skrivande och bedrev
universitetsstudier i litteraturhistoria; han gjor-
de upprepade försök att bli antagen på de stora
allmänutgivande förlagen i Stockholm och ut-
gav parallellt sina verk på eget förlag; han med-
verkade i lokalradion, arrangerade uppläsningar
och grundade två litterära sällskap. Han samla-
de på sig vad Pierre Bourdieu kallade symbo-
liskt kapital.60

Etableringen som nationell författare lycka-
des emellertid inte; Aldhagen förekommer i
dag inte i några litteraturhistoriska översikts-
verk eller litterära fora med nationell spridning,
och han har inte tidigare uppmärksammats i lit-
teraturforskningen. I stället fick han den upp-
märksamhet han eftersträvade i den egna regio-
nen. Det stora lokala engagemanget gjorde att
Aldhagen blev en nyckelfigur i regionens kul-
turliv och han belönades slutligen med en lokal
utmärkelse för sina insatser.

Aldhagen blev, som studien ovan visar, en ak-
tör i vad Lars Furuland benämner det provinsi-
ella litterära systemet och engagerade sig flitigt
i nära nog samtliga av detta systems delinstitu-
tioner. Den stora egenutgivna produktionen
och engagemanget för det lokala kulturlivet vi-
sar att drivkraften i Yngve Aldhagens författar-
skap i grunden inte var viljan att bli nationellt
erkänd. Liksom för många andra lokala och re-
gionala författare som aldrig når dithän bottna-
de engagemanget i ett intresse för litteraturen
och skrivandet som drev honom vidare även ef-
ter det att refuseringsbreven började trilla in.

Yngve Aldhagen representerar en regional
amatörlitteratur som litteraturvetenskapen,
med sin inriktning på det nydanande och natio-
nellt accepterade, ofta glömmer bort. Med en
sådan tradition inom forskningen kan det vara
värt att dra sig till minnes att en stor del av den
lyrik som ges ut är traditionell, lokalt spridd
och utgiven långt från de stora förlagen och de-
ras trender.

Noter
1 Svensk bokhandel 1999:20, omslagets framsida (opag.).
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Lars Furuland, »Litteratur och samhälle. Om litteraturso-
ciologin och dess forskningsfält» (rev.) i Litteratursociologi,
red. Lars Furuland och Johan Svedjedal, Lund 1997, s.
38–44.

4 Se t.ex. Ericson och Strandberg i Svensk bokhandel
1999:20, s. 18 och Jonas Modig, »Om att ge ut lyrik», i
Det roliga börjar hela tiden. Bokförläggare Kjell Peterson 60 år
den 20 december 1996, Stockholm 1996, s. [184].

5 1998 uppgavs Bonniers ha fått in omkring 2000 manus
per år, Norstedts ungefär 1800 (varav hälften var lyrik)
och Wahlström & Widstrand cirka 1500–2000. (Anders
Sundelin, »Drömmen om författarskapet», Svensk bokhan-
del 1998:12, s. 8 och 12, och Gunilla Ericson, »Tuff en-
treprenör som älskar böcker», Svensk bokhandel 1998:23,
s. 11. Se även t.ex. Ericson och Strandberg i Svensk bok-
handel 1999:20, s. 14; Inger Frimansson, »Att upptäcka
en författare kan kännas som ett mirakel», Svensk bokhan-
del 1986:9, s. 8 och Steinsaphir i Svensk bokhandel
1995:16, s. 7.)

6 Ericson och Strandberg i Svensk bokhandel 1999:20, s. 15.
7 Artikeln utgår från några avsnitt i min kommande dok-

torsavhandling, där den svenska lyrikutgivningen 1976–
1995 befinner sig i blickfånget. Avhandlingen vilar på en
inventering av förstagångsutgivningen av lyrik avsedd för
vuxna läsare publicerad på svenska i Sverige mellan 1976
och 1995. Det är alltså denna utgivning som avses i arti-
keln om inget annat anges.

Av utrymmesskäl har det inte varit möjligt att full-
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tistiken. Enligt föreningens uppskattningar motsvarar
medlemsförlagens produktion och försäljning ungefär tre
fjärdedelar av vad de menar med »den totala marknaden»,
det vill säga »de ca 250 professionella svenska bokförlag
som agerar på den gängse svenska bokmarknaden».
(Branschstatistik. Svenska Förläggareföreningen 2001, Stock-
holm 2002, s. 16.) I Boken i tiden anges att det vid tiden för
utredningen fanns cirka »200–250 professionella förlag
med regelbunden utgivning» i Sverige, men också att det
totala antalet registrerade utgivare 1996 var strax över
1000 stycken. (Boken i tiden 1997, s. 67.) De många små-
förlag som finns i dessa siffror inkluderas alltså inte i fören-
ingens siffror, och eftersom amatörutgivningen och små-
förlagen står för en betydande del av lyrikutgivningen är
det extra vanskligt att använda branschstatistiken för att ge
ett mått på dess omfång.

En sammanräkning av föreningens siffror över lyrik-
och dramatikutgivningen mellan 1976 och 1995 visar att
utgivningen i genomsnitt var ungefär 85 titlar per år under
den första tioårsperioden och cirka 84 titlar per år den an-

dra, vilket genomgående är mindre än hälften av vad siff-
rorna i min studie visar. Siffrorna i min undersökning visar
att det i genomsnitt utgavs 197 respektive 188 titlar per år
under dessa båda tioårsperioder. Föreningens siffror inklu-
derar även lyrik och dramatik i en och samma post samt
särskiljer inte förstagångsutgivning och nya upplagor. De
faktiska siffrorna för enbart förstagångsutgiven lyrik hos
medlemsförlagen är därmed ytterligare något lägre. För-
eningens statistik inkluderar alltså som mest endast 43
procent av den förstagångsutgivna lyriken 1976–1985 och
45 procent av utgivningen 1986–1995. (»Svenska bokför-
läggareföreningens branschstatistik 1982/83», Svensk Bok-
handel 1983:29, s. 19; »Svenska bokförläggareföreningens
branschstatistik 1985/86», Svensk Bokhandel 1986:30, s.
24 och Branschstatistik. Svenska Förläggareföreningen 2000,
Stockholm 2001, s. 6 och 11 ff.)

12 Jfr not 16 nedan.
13 Lars Furuland och Hans Olof Johansson, En bok om böcker

(SOU 1972:80), Stockholm 1972, kap. 9–11; Stefan Mähl-
qvist, Böcker för svenska barn 1870–1950. En kvantitativ ana-
lys av barn- och ungdomslitteratur i Sverige (diss. Uppsala),
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet 5, Stockholm
1977; Christina Tellgren, På barnens bokmarknad. Utgiv-
ningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 19661–975
(diss. Uppsala), Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet
14, Stockholm 1982; Sten Torgerson, Översättningar till
svenska av skönlitterär prosa 1866–1870, 1896–1900, 1926–
1930 (diss. Göteborg), Skrifter utgivna av Litteraturveten-
skapliga institutionen vid Göteborgs universitet 8, Göteborg
1982 och Fiktionsprosa på svenska 1866–1900. En utgivnings-
statistik, Litteratur och samhälle 26(1990):1/2, Uppsala
1990 samt Johan Svedjedal, Prosa mellan krigen. Förstagångs-
utgivningen av svensk prosafiktion i original i bokform för vuxna
1916–1940, Litteratur och samhälle 18(1982):2, Uppsala
1983.

14 Eftersom lyriken är en genre med många olika publice-
ringsmöjligheter går det inte att med säkerhet säga att
Svensk bokkatalog eller Svensk bokförteckning täcker all den ly-
rik som har utgivits i Sverige. Många diktsamlingar utgiv-
na genom exempelvis företag, konstgallerier eller på eget
förlag kommer sannolikt inte till Kungliga bibliotekets
kännedom för registrering. Samma bortfall finns dock i
alla tidigare undersökningar av genren, och något mer
omfattande material över det svenska trycket än vad natio-
nalbibliografin har att erbjuda existerar inte.

Hur stort mörkertalet är när det gäller diktsamlingar
utgivna på eget förlag och liknande är omöjligt att säga.
Diktsamlingar som utges på eget förlag eller genom andra
alternativa vägar, där de inte passerar ett tryckeri där kun-
skapen om regelverket för pliktexemplar finns förankrad,
lämnas inte nödvändigtvis in till monografienheten, och
därmed hamnar de utanför statistikundersökningar av det
här slaget. Det ska dock sägas att Svensk bokkatalog och
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Svensk bokförteckning redovisar en betydande del av denna
utgivning; 36,9 procent av titlarna i min studie är exem-
pelvis utgivna på eget förlag, vilket motsvarar 1418 dikt-
samlingar.

15 Statistikundersökningen bygger på de verk som i den sys-
tematiska delen av Svensk bokförteckning och Svensk bokkata-
log har klassificerats under Hc.03 (Poesi) och Hc.03(s)
(antologier innehållande lyrik). Detta innebär att den klas-
sifikation som har tilldelats verket av Bibliografiska avdel-
ningen (senare Nationalbibliografins monografienhet)
med några få undantag avgör om boken tas med i studien
eller inte.

Eftersom undersökningen endast täcker förstagångs-
utgiven lyrik har vissa uteslutningar gjorts bland de böcker
som i nationalbibliografin har klassificerats under Hc.03.
Dessa och andra avgränsningar har i huvudsak gjorts för
att få en jämförbarhet med tidigare undersökningar och
för att de gränsfall som finns i framför allt materialets dub-
belklassificerade poster ska kunna hanteras. Den huvud-
princip som har tillämpats är att hälften eller mer av ut-
rymmet i boken måste vara nyskriven lyrik, avsedd för
vuxna läsare, skriven på svenska och inte tidigare publice-
rad i bokform, för att boken ska inkluderas i studien. Ge-
nomgående gäller också att blanka sidor, inledningar, ef-
terord och liknande räknas bort vid beräknandet av antalet
sidor innehållande lyrik, prosa, bilder, noter eller annat
som hör till det konstnärliga verket.

De verk och böcker som har uteslutits är följande:
Retrospektiva urval, nyutgåvor, nya upplagor, retrospekti-
va antologier samt verk som till hälften eller mer innehål-
ler i bokform tidigare publicerade dikter; lyrik på svenska
utgiven i annat land – undantaget delupplagor utgivna på
förlag i Sverige – och verk som till hälften eller mer inne-
håller texter skrivna på ett annat språk än svenska; verk av
författare som har avlidit mer än två år före det att boken
har publicerats; diktsamlingar innehållande dikter av up-
penbart privat karaktär som inte är avsedda för spridning
utanför en trängre krets; diktsamlingar som omfattar min-
dre än 16 sidor; verk med dubbelklassificering där lyriken
upptar mindre än hälften av utrymmet; verk innehållande
lyrik skriven för barn och ungdomar som är klassificerad
under uHc.03. Efter dessa uteslutningar återstår 3848 tit-
lar, varav 3530 är diktsamlingar och resterande 318 titlar
är diktantologier.

16 Tre kvantitativa studier täcker den förstagångsutgivna
svenska lyriken mellan 1866 och 1976: Gunnel Furuland,
Från Poetiska försök i hemmet till Den spända strängen. Samling-
ar med svenskspråkig originallyrik av kvinnliga författare 1866–
1930, Specialarbete Högskolan i Borås 1989:100 (perio-
den 1866–1930); Hans Olof Johansson, Svensk lyrik 1931–
1960. En översikt av originalutgivningen i bokform, Litteratur
och Samhälle 5(1969):63, Uppsala 1969 (perioden 1931–
1960) och Hans Olof Johansson, »Utgivningen av skönlit-

teratur 1965–1976», bilaga C i Bengt Holmström, Statligt
litteraturstöd (Ds U 1977:14), Stockholm 1977, s. 162–
175 (perioden 1965–1976). Dessa studier utgår från
Svensk bokkatalog och Svensk bokförteckning. De har få meto-
diska skillnader och endast av marginell art, vilket gör att
de i princip är jämförbara.

17 G. Furuland 1989, s. 16.
18 Katalogen för åren 1906–1910 utökades med ett urval

av »i den vanliga bokhandeln icke förekommande tryck-
alster, utgifna af myndigheter, korporationer, sällskap
och enskilda». (Svensk bokkatalog 1906–1910 (1913), för-
ordet (opag.).) Se även H. Johansson 1969, s. 2962 och
Johan Svedjedal, Bokens samhälle. Svenska bokförläggareför-
eningen och svensk bokmarknad 1887–1943, vol. 1, Stock-
holm 1993, s. 182.

19 G. Furuland 1983, s. 16 f.
20 H. Johansson 1969, s. 3026. En detaljerad beskrivning av

förändringarna under perioden 1931–1960 finns på s.
2974–79.

21 Ibid., s. 3031; urvalsprinciperna för gruppen diskuteras
på s. 2988 f.

22 H. Johansson 1977, s. 172.
23 Hans Olof Johansson presenterar här siffror för perioden

1965–1976, vilket innebär att det sista året i Johanssons
undersökning har erbjudit en jämförelsepunkt med första
året i min undersökning. Hans Olof Johansson använde
årsvolymerna av Svensk bokförteckning som källa vid materi-
alinsamlingen och han påpekar att han inte kunde kom-
plettera dessa med det material som inkom till Bibliogra-
fiska institutet, som det då kallades, efter april 1977. På
grund av detta är siffrorna för 1975 och 1976 inte fullstän-
diga och Johansson menar att detta särskilt gäller siffrorna
för 1976. (Ibid., s. 162 f. och 165.) Som siffrorna visar –
Hans Olof Johansson anger att 123 titlar har utgivits 1976,
medan jag har fått det till 176 (43 procent mer) – är denna
eftersläpning inte av obetydlig art. (Ibid., s. 172.)

24 En redogörelse för förlagskrisen, liksom dess orsaker och
konsekvenser, finns i Per I. Gedin, Litteraturen i verklighe-
ten. Om bokmarknadens historia och framtid (2. utök. uppl.),
Stockholm 1997, s. 105–117.

25 H. Johansson 1977, s. 174.
26 Ibid., s. 172.
27 Johan Svedjedal menar att stencillitteraturen under 1970-

talets början till viss del saknas i nationalbibliografin:
»Produktionen var den billigaste möjliga» och »[b]öckerna
var så tekniskt enkelt hopkomna att de under de första
åren inte ens registrerades i den svenska nationalbibliogra-
fin. Fortfarande är det svårt att hitta dem i bibliografier
och i forskningsbibliotek – för att inte tala om i antikvari-
at. Därför är det nästan omöjligt att säga något om stencil-
förlagens andel av bokutgivningen.» Svedjedal uppskattar
dock utgivningen till någonstans mellan en femtedel och
en tiondel av alla skönlitterära titlar av svenska författare
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utgivna vid denna tidpunkt. (Johan Svedjedal, »Gurun och
grottmannen» i Tänkta världar. Samlingsvolym, Stockholm
2004, s. 77 och 438. Citaten är hämtade från s. 77.) Det
är troligt att stencilutgivningen, i den mån den har inklu-
derats i materialet i nationalbibliografin, har hamnat i det
eftersläpande materialet, och på grund av detta saknas i de
siffror som Johansson presenterar för framför allt 1975
och 1976.

28 En bibliografi över bokmaskinens utgivning finns i 30 år
med Bokmaskinen, red. Gunnar Rydström, Stockholm 2002,
s. [127]–148.

29 Jfr t.ex. Holmström 1977, s. 34 f.
30 I siffror var lyrikutgivningen 1866–1995 beräknad på tio-

årsperioder följande: 1866–1875: 181 titlar; 1876–1885:
226; 1886–1895: 233; 1896–1905: 258; 1906–1915:
617; 1916–1925: 691; 1926–1930: 364 (observera att
siffran avser en femårsperiod); 1931–1940: 683; 1941–
1950: 734; 1951–1960: 938; 1961–1965: –; 1966–1975:
873; 1976–1985: 1973; 1986–1995: 1875. (Källor: G.
Furuland 1989, s. 16; H. Johansson 1969, s. 2968 och
3026 och H. Johansson 1977, s. 172.)

Perioden 1926–1930 är en femårsperiod som efter
sammanräkning av Gunnel Furulands siffror kommer i
kläm mellan hennes och Johanssons studie. Siffrorna för
denna period har därför uteslutits i diagrammet. Siffrorna
för perioden 1961–1965 har uteslutits eftersom det en-
dast finns siffror för år 1965 och inte för de andra fyra
åren. Antologier är medräknade i samtliga siffror efter
1930. Perioden 1931–1960 rör det sig om 21 titlar. För
perioden 1966–1975 finns inga separata uppgifter om an-
talet. 1976–1995 utgavs 318 stycken (138 under 1976–
1985 och 180 under 1986–1995).

31 Gunnel Furuland specificerar inte vad hon menar med
stora förlag, varför dessa tre förlag inte kan urskiljas i sta-
tistiken före 1930. (G. Furuland 1983, s. 16.)

32 Mellan 1941 och 1950 utgav Bonniers, Norstedts och
Wahlström & Widstrand tillsammans 301 titlar och 1951–
1960 var antalet titlar 317 stycken. Mellan 1966 och 1975
utgav dessa tre förlag 310 titlar, mellan 1976 och 1985
315 stycken och mellan 1986 och 1995 306 stycken. (H.
Johansson 1969, s. 3027 f.; H. Johansson 1977, s. 174 och
Å. Johansson 2003, s. 129 ff.)

33 Förlagen har här indelats i tre grupper, ordnade efter stor-
leken på förlagens totala utgivning under perioden 1976–
1995. Vid den ena polen finns de tre största, vid den andra
egenutgivarna och däremellan de medelstora och mindre
förlagen samt övriga utgivare (den sistnämnda är en grupp
där förändringstakten är relativt hög). Den distinktion
mellan förlagen som här görs har alltså ingenting att göra
med hur kvalificerad utgivning de anses ha, eller vilka dist-
ributionsformer de har valt för sina förlagsartiklar.

I grupp 1 återfinns de tre största förlagen i Sverige,
tillika de tre största lyrikutgivarna: Bonniers, Norstedts

och Wahlström & Widstrand. I grupp 2 inkluderas mindre
och medelstora förlag, exempelvis Alba (dit även Bonnier
Albas utgivning räknas), Atlantis, Bakhåll, Cavefors, Co-
eckelberghs, ellerströms, Författarförlaget, Gedins, In-
vandrarförlaget, Inferi, Janus, Legenda, Libris, LT, Natur
och Kultur, Rabén & Sjögren, Rallarros, Symposion (även
Brutus Östlings Bokförlag Symposion), Tiden, Tre böcker
och Zinderman. Till denna grupp räknas även utgivare
som har en verksamhet där bokutgivningen sker inom ra-
men för en verksamhet där förlagsidkandet inte är det pri-
mära och därmed inte har registrerade förlagsnamn, fram-
för allt institutionella utgivare och intresseorganisationer
såsom bibliotek, bokhandlar, föreningar, gallerier, kultur-
nämnder, kyrkor, landsting och skrivarverkstäder. I grupp
3 återfinns utgivning på eget förlag. Till denna grupp räk-
nas alltså förlag där författaren själv står angiven som för-
läggare, namngivna förlag med en total utgivning av högst
två författare och bokmaskiner.

34 Svedjedal 2004, s. 76.
35  H. Johansson 1972, s. 258.
36 Hans Olof Johansson, Bokens väg. En översikt i Litteraturut-

redningens spår, Stockholm 1974, s. 30. Med stora förlag
avser Johansson här »utgivning på de fem ledande kvali-
tetsförlagen» Bonniers, Norstedts, Rabén & Sjögren, Ti-
den och Wahlström & Widstrand. (Ibid., s. 29.)

37 Stencilförläggaren framför andra Eric Fylkeson gav på det
egna stencilförlaget Poesiförlaget, förutom sina egna dikt-
samlingar Barnet och kriget (1973), Idyllernas död (texter ur
främlingsskapet) (1973) och Vi lever i en tyst film (1973), ex-
empelvis ut Bruno K. Öijers debutdiktsamling sång för
anarkismen (1973) och den blivande serietecknaren Gun-
nar Lundkvists diktsamlingar Träden gråter (1974) och Värl-
den intresserar mig inte (1977) (den sistnämnda titeln i sam-
arbete med Cavefors). Johan Svedjedal diskuterar 1970-
talets stencilutgivning i Svedjedal 2004, s. 76 ff. Stencil-
tidskrifterna och stencilförlagen diskuteras även utförligt i
Daan Vandenhautes Om inträdet i världen. Lyrikdebutanterna i
1970-talets svenska litterära fält (diss. Gent 2002), Skrifter
utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturveten-
skapliga institutionen i Uppsala 46, Hedemora 2004. Se sär-
skilt s. 49–68.

38 Rolf Yrlid, Litteraturens villkor (3:e uppl.), Lund 1994, s.
143 f. För Författarförlagets verksamhet se även t.ex.
Magnus Palm, »Det litterära kooperativets uppgång, ned-
gång och fall. En historia i två delar», Svensk bokhandel
1994:9, s. 14–24; Magnus Palm, »Författarförlaget (del
2). Marknaden tar allt», Svensk bokhandel 1994:10, s. 14–
23 och Ulrika Andersson, Författarförlaget. Verksamhet och
debatt 1970–1975, D-uppsats i litteraturvetenskap, Upp-
sala 1995.

39 Författares bokmaskins verksamhet diskuteras bl.a. i Yrlid
1994, s. 56 f. Se även t.ex. 30 år med bokmaskinen (2002)
och Vandenhaute 2004, s. 52 och 64 f.
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40 Siffrorna för egenutgivningen under respektive år är föl-
jande: 1976: 62; 1977: 79; 1978: 72; 1979: 78; 1980: 59;
1981: 70; 1982: 67; 1983: 81; 1984: 92; 1985: 82; 1986:
76; 1987: 59; 1988: 60; 1989: 77; 1990: 65; 1991: 72;
1992: 58; 1993: 82; 1994: 63 och 1995: 64.

41 I delgruppen Bokmaskiner ingår Artemis, Författares bok-
maskin (som utgav absolut flest diktsamlingar i delgrup-
pen), Bokmaskinen i Göteborg, Bokmaskinen Guten-
bergsgalaxen i Örebro och Hälsingeförfattarnas bokma-
skin i Harmånger. I delgruppen Förlag med eget namn
ingår alla de förlag som under ett specifikt förlagsnamn
(alltså ett namn som inte är författarens för- och efter-
namn) har utgivit diktsamlingar av högst två personer. I
delgruppen Författaren som utgivare ingår alla egenutgiv-
na titlar som är utgivna under ett personnamn, oftast för-
fattarens eget.

42 Två undantag utgörs dock av Ann-Sofie Einarssons studie
av Svenska Allmogeförlaget (Svenska Allmogeförlaget och Ju-
les Ingelow. Ett folkligt förlag och dess skapare, Litteratur och
samhälle 29(1993):1, Uppsala 1993) och Lars Furulands
studie av framväxten av amatörskrivarverksamheter i
Sverige under 1900-talet i allmänhet och amatörförfattar-
na i Skaraborg i synnerhet (L. Furuland 1978).

43 Publiceringen av mannen utan väg diskuteras i Anders Cull-
heds Tiden söker sin röst (diss. Stockholm), Stockholm
1982, s. 51–58.

44 Denna studie har möjliggjorts genom att Yngve Aldhagens
betyg, skriv- och klippböcker samt en stor del av hans
egenutgivna produktion, inklusive trycksaker som inte
finns att tillgå på Kungliga biblioteket, har ställts till mitt
förfogande av dottern Ann-Helén Aldhagen. Framställ-
ningen nedan bygger till stor del på detta material, samt
på intervjuer med Yngve Aldhagens efterlevande och be-
kanta. Kopior av Aldhagens skolbetyg samt betyg från
vuxenstudier finns i författarens ägo, liksom personupp-
gifter från Skattekontoret i Linköping och Landsarkivet i
Vadstena, och den förlagskorrespondens som hänvisas till
nedan. I de fall då hänvisning till annat än betyg och per-
sonuppgifter saknas i framställningen nedan är informatio-
nen hämtad från Yngve Aldhagens egna bibliografier Pro-
duktionen under 40 år 1944–1984 (odat.) och Publicerat
t.o.m. 1985. Böcker, Dikter, Sagor, Tidningsartiklar, Radiopro-
gram, Illustrationer m.m. (odat.), två ovärderliga källor där
uppgifter rörande Yngve Aldhagens produktion och kultu-
rella engagemang finns att tillgå.

45 L. Furuland 1997, s. 49.
46 Brev daterat 8 december 1947 från Yngve Aldhagen till

Wahlström & Widstrand samt refuseringsbrev daterat 10
december 1947 från Wahlström & Widstrand till Yngve
Aldhagen. (Wahlström & Widstrands förlagsarkiv.)

47 Intervju med Holger Lewin 4 september 2002. I Aldha-
gens bibliografier nämns inga publiceringar av dikter i
stockholmstidningarna under detta decennium, och något

bidrag av Aldhagen finns heller inte upptaget i tillgängliga
bibliografier, varför det får antas att försöken inte bar nå-
gon frukt. I ett brev till Norstedts daterat 5 januari 1954
framgår också att Aldhagen 1952 besökte förlagen i Stock-
holm och försökte få sitt lyrikmanuskript »Stad vid havet»
antaget. (Föreningen Stockholms företagsminnen.)

48 Det första försöket att bli antagen på Bonniers gjordes
1948 med diktsamlingen »och Du log». Nästkommande
försök skedde 1952 med diktsamlingen »Stad vid havet».
1954 sände Aldhagen åter en diktsamling med titeln »Där
bortom» till förlaget. Det fjärde försöket gjordes 1969
med ABC-boken »Quasi» som även var illustrerad av Ald-
hagen själv. 1973 sände Aldhagen »Kyrkklockspoesi» till
förlaget och slutligen 1989 »Kyrkliga sällsamheter i vårt
land». (Brev daterade 28 februari 1948, 16 maj 1952, 13
januari 1954, 19 februari 1969, 5 september 1973 och 21
november 1989 från Yngve Aldhagen till Bonniers samt
refuseringsbrev daterade 12 mars 1948, 26 maj 1952, 25
januari 1954, 21 mars 1969, 9 oktober 1973 och 26 janu-
ari 1990 från Bonniers till Yngve Aldhagen, Bonniers för-
lagsarkiv.) Aldhagen sände även »Stad vid havet» till Nor-
stedts 1954 och »Kyrkliga sällsamheter i vårt land» 1989
till samma förlag. (Brev daterade 5 januari 1954 och 4 fe-
bruari 1989 från Yngve Aldhagen till Norstedts samt refu-
seringsbrev daterade 3 februari 1954 och 30 mars 1989
från Norstedts till Yngve Aldhagen, Föreningen Stock-
holms företagsminnen.) Då delar av Norstedts förlagskor-
respondens för perioden 1938–1951 saknas går det inte
att avgöra hur många manus Aldhagen sände till förlaget.

49 Rolf Gardtman och Baltzar Wemmenhög har enligt det
svenska nationella biblioteksdatasystemet Libris inte
medverkat i någon annan titel än Faber flöjt. Carol Samu-
elsson utgav däremot 1946 romanen Kåk vid strömmen på
Tiden och utkom sedermera även på Bonniers med ytter-
ligare två romaner, Bolmörten blommar (1965) och Jaakko
(1966).

50 Intervju med Bo Johansson 13 juni 2002 och intervju med
Holger Lewin 4 september 2002.

51 Den första av dem, »Staden vid strömmen», tonsattes
1978 och finns insjungen av Yngve Holmeks hustru Sol-
veig Holmek på LP-skivan Östergyllen i dikt och ton (1978).
Yngve Holmek utgav även 1986 memoarboken På fyra lösa
strängar på Noteria, där vänskapen med Aldhagen, som
framgår nedan, nämns.

52 Med anledning av sina antologier med kyrkklocksinskrif-
ter omnämns Aldhagen i vännen och författaren Allan
Thybells minnesbok Här på jorden (Örebro 1979). Thybell
framhåller den stora omsorg Aldhagen lade på detta arbete
(s. 161 ff.).

53 Ingrid Padel, »Kyrkor i Sörmland», Svenska Dagbladet 17
oktober 1983.

54 Sällskapet Arioso. Verksamheten 1980–1981, red. Y. Aldha-
gen, Norrköping 1981, s. 5 ff.
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55 Se t.ex. Yngve Aldhagen, Arioso i Katrineholm 10 år. 1980–
1990, Norrköping 1990 och Yngve Aldhagen, Arioso i
Norrköping 1981–1991, Norrköping 1991.

56 Holmek 1986, s. 227.
57 Intervju med Holger Lewin 4 september 2002.
58 Sällskapet Thalias Vänner, STV, är ett sällskap som främjar

kamratskap och upprätthåller intresset för bland annat tea-
ter, konst, musik och sång. Den förste att ta emot fören-
ingens stipendium var skådespelaren John Harryson. Se
http://stoltastad.nt.se, sökord thalia. Sökning genomförd
26 april 2005.

59 Intervju med Holger Lewin 4 september 2002.
60 Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst

och struktur, Stehag 2000, passim. Se även t.ex. Erik Peu-

rell, En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet (diss.
Uppsala), Stockholm 1998, s. 21.

Holger Lewin menar att Yngve Aldhagen var besviken
över att han inte blev en nationellt etablerad och upp-
märksammad författare. Lewin säger apropå denna studie
av författarskapet att »det här skulle naturligtvis ha glatt
honom [Aldhagen] väldigt mycket, om han hade vetat om
det [...], att han skulle bli uppmärksammad på det här vi-
set, för att det strävade ju han efter egentligen hela sitt
skrivande [...]. Men han gav aldrig upp, han var en verklig
eldsjäl, för att man kan ju inte säga att han hade så särskilt
stora framgångar egentligen. Det kan man inte säga. Men
som sagt – han gav aldrig upp.» (Intervju med Holger Le-
win 4 september 2002.)
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