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Abstract
Sahlin, G: Författarrollens förändring och det litterära systemet 1770-1795 (The 
Changing Role of the Author and the Literary System 1770-1795). Stockholm, Sahlin 
1989, ISBN 91-7146-718-1. Swedish text with a summary in English. 326 pp.

The central theme of the dissertation is the changing role of the author. The development 
is traced and close attention is paid to three phases: the civil servant-author dependent on a 
patron, the author publishing his own books on a subscription system, the author who 
receives a fee as emolument. Furthermore, a broad presentation is given of the expansion 
that took place in the whole literary system towards the end of the eighteenth century. 
Attention is also drawn to the parallels between the changes that took place in the role of 
the author and in the literary system as a whole, and those overarching changes that took 
place in the economic and social systems. Special attention is paid to the influence of 
Gustavus HI on the freedom of the press and his dominating role as the leading patron of 
literature.

The heart o f the dissertation is the investigation of a population of authors (269 
persons), who are studied from the point o f view of social background, university 
education, place of birth and residence, and occupation. Particular weight is attached to 
the social importance of the author's work -  from what group in society he came and the 
effect of his writing on his social status and professional career -  his moves between dif
ferent geographical locations: the metropolis (Stockholm) -  provincial centres (cathedral 
and university cities, provincial capitals, commercial towns) -  and the peripheral areas 
(small towns and country districts). One group of authors crystalizes out -  the littérateurs 
-  who, voluntarily or involuntarily, left their post in the civil service to find an independ
ent position from which to write.

Journalists and playwrights -  the press and the theatre were the two most expansive 
literary forms at the end of the eighteenth century and offered authors the best economic 
opportunities -  and the three littérateurs Carl Envallsson, Bengt Lidner and Thomas 
Thorild, who best illustrate the changing role of the author, are studied in greater depth. 
The situation of these three authors is considered in relation to patronage, publishing and 
copyright. Changes in non-literary factors are also briefly related to those in the literary 
world. The attitude of authors to the literary public as well as its effects on their ability to 
earn their living by the pen are also studied.

Keywords: Thorild, Envallsson, Lidner, Gustavus III, patronage, the literary system, the 
changing role of the author, 1770-95.
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Vid hänvisningar inom avhandlingen tecknas nummer på kapitel och avsnitt samt, 
inom parentes, namnet på delavsnitt.





Förord

De flesta av avhandlingens kapitel har presenterats vid äldreseminariet vid Litteratur
vetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Till alla dess deltagare vill jag 
rikta ett varm t tack. I synnerhet har fil kand Anita Ankarcrona och fil kand Bengt 
Larsson bidragit med värdefulla påpekanden. Seminarieledaren Inge Jonsson —  pro
fessor och numera universitetsrektor—  har följt hela avhandlingsarbetet och granskat 
de olika avsnitten. Med ett vaksamt kritiskt sinne har han bidragit med åtskilliga kons
truktiva förslag till förbättringar och gjort en sista granskning av manuskriptet före 
tryckning.

Avhandlingen har även till stora delar presenterats inför det litteratursociologiska 
seminariet vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. För värde
fulla kommentarer tackar jag  seminariedeltagama. Speciellt vill jag nämna fil doktor 
Johan Svedjedal, som bidragit m ed synpunkter inom sitt specialområde. Ett särskilt 
och varmt tack går till professorerna Lars Furuland och Bo Bennich-Björkman som 
med stort intresse och engagemang har tagit del av materialet.

Professor Stellan A rvidson har granskat avsnittet om Thorild och med sin stora 
specialkunskap bidragit med värdefulla kommentarer. Fil kand Per-Olof Mattsson har 
granskat avhandlingen ur språkliga och tekniska aspekter. Fil doktor Michael Stevens 
har översatt summary och abstract.

Jag vill även tacka personalen vid Kungliga biliotekets låneexpedition, okatalog
iserade sektion, kart- och bildsektion samt l:e bibliotekarie Gunilla Jonsson.

Slutligen vill jag framhålla det positiva samarbetet med min handledare docent Per
S. Ridderstad. Flans kunnighet och lärdom har varit en stimulerande vägledning vid 
avhandlingens fortskridande, och med en lagom blandning av kritik och uppmuntran 
har han stött avhandlingsarbetet.

QoAuta/i
Sollentuna, januari 1989





Kapitel I

Inledning

I "Satyriskt Betänkande Angående Bokmängden'' —  utgiven första gången i Den dan
ske Profeten (1766) och sedan omtryckt i Vitter hetsjournal (1777) samt Extra-Posten 
(1793) -— beklagar sig Pehr Rudin över att så många skrifter varje år lämnar tryck- 
pressama. Den ”lärda Republiken” är så överhöljd med böcker, att man inte ”finner de 
Lärda igen”. ! I biblioteken samlas böckerna ”mera för zirat, än för nytta skull”.2 Där 
finns inte de antika klassikerna men väl Pamela, Clarissa och Grandisson.

Den stora mängden gör det omöjligt att lära känna de goda böckerna. Många ”släta 
böcker” blir berömda, och detsamma gäller för författarna. ”Denna svärm af släta 
Auctorer skyler de verkeligen goda och betager dem deras glans”, skriver Rudin.3 
Direkt från skolan försöker man bli författare, och tävlingspremier i lärda sällskap och 
akademier erhålls genom att författarnas bidrag är avskrifter ur en redan utgiven bok.4

I Europa grasserar en skrivsjuka. I alla stånd finner man författare, från kungar till 
betjänter, och även kvinnorna skriver. Rudin anger flera skäl till att så många ägnar 
sig åt en skrivande verksamhet. Några vill genom författarskapet bli odödliga, andra 
vill upplysa världen och man skriver för att förvärva penningar eller vinna befordran.5

Den mest omfattande studien av svenska författare är Bo Bennich-Björkmans avhand
ling Författaren i ämbetet, en studie av författarnas funktion 1550-1850. Hos Ben- 
nich-Björkman läggs tonvikten vid ökade möjligheter till befordran, som det väsent
ligaste skälet till att ägna sig åt författarverksamhet i det äldre samhället. Författar
skapet var ett medel till socialt avancemang. Samtidigt bestämdes skrivandet av att 
författarna fungerade inom ramen för ett ämbete eller någon annan tjänst. Det gällde 
inte att uttrycka sig själva utan formulera kungens, mecenatens eller institutionernas 
intentioner. Med utgångspunkt i det tydliga sambandet mellan författarskap och an
ställning m yntar Bennich-Björkman termen ”ämbetsförfattare” för äldre tiders för
fattare.

Den skrivande verksamheten hade således en nyttofunktion för såväl författaren 
som hans uppdragsgivare. Det sammanhängde med litteraturens samhällsuppgift för

1 R udin, s. 24.

2 Rudin, s. 20.

3 Rudin, s. 10.

4 Rudin, s. 15 f, 18 f.

5 Rudin, s. 14 ff.



2 Kapitel I

hov, stat och kyrka. Litteraturen hade en representativ funktion och skulle stärka hov
ets kulturella identitet samt vara ett propagandainstrument. Än mer tillhörde litteraturen 
den lärda världen, som ett led i den lärda utbildningen och den kristna fostran.

Den kraftigt ökade bokmängden, som Rudin noterar, var en följd av att nytto- 
litteraturen under 1700-talet kompletterades med litteratur av annat slag, romaner, 
reseskildringar, teaterpjäser, mm (vad jag i det följande kommer att kalla förströelse
litteratur) samt tidningar, som enligt honom trängde undan den lärda litteraturen.

Tillkomsten av en litteratur, som inte var nyttobetingad, ändrade också villkoren 
för författarnas verksamhet. Produktionen av förströelselitteratur och tidningar 
utfördes normalt inte inom ramen för ett ämbete (utom vad gäller en betydande del av 
teaterpjäserna och några tidningar). Författarnas produktionsvillkor förändrades och 
rollen som äm betsförfattare upplöstes successivt, en utveckling som Bennich- 
Björkman noterar i ett avslutande kapitel med titeln ”Upplösningen”.

Det som Rudin med starka överdrifter —  observera titeln —  noterar om bokmängden 
och litteraturens inriktning var del av en kraftig utveckling och förändring av det lit
terära systemet. En tydlig och direkt mätbar förändring är kvantitativ: mer litteratur och 
ett ökat antal aktörer.

(Begreppet det litterära systemet vill jag introducera med hänvisning till Reinhard 
W ittmans definition [definiendum är "das Literarische Leben"]: ”Literarisches Leben 
kann schlicht definiert werden als das historische Umfeld, in dem Literatur entsteht, 
verbreitet und gelesen wird. Dazu gehören sowohl die am literarischen Kommunika- 
tionsprozeB unmittelbar beteiligten Faktoren [nämlich Produzenten, Distribuenten und 
Rezipienten von Literatur], als auch Einfliisse politischer, sozialer, ökonomischer und 
insgesamt kultureller Art, die von 'auBen' her an diesem ProzeB mitwirken.”6 Det lit
terära systemet sammanfaller ungefär med vad Arne Melberg kallar den litterära ins
titutionens materiella del.7

I samband med definitionen av begreppet det litterära systemet vill jag  nämna ett 
annat och vanligare uttryck: den litterära marknaden. Att använda detta uttryck för 
1700-talet är delvis en motsägelse, eftersom det är tveksamt om varor vid denna tid 
producerades och distribuerades inom ramen för en marknadssituation. Boktryckare, 
bokhandlare och förläggare är jäm te den litterära publiken och givetvis författarna den 
litterära marknadens huvudaktörer. När jag mer konkret skriver om den situation de 
hade att verka i används mestadels uttrycket det litterära systemet men ibland även ut
tryck som bokmarknad och litteraturmarknad och vid något enstaka tillfälle bokhan
tering.)

Det litterära systemets ökade självständighet visavi olika myndigheter var en annan 
del av förändringen. Litteraturens ställning var i det äldre samhället intimt samman
vävd med politiska, sociala och ekonomiska faktorer. Dessa faktorer hade avgörande 
betydelse för litteraturens möjligheter att fungera och bestämde ramarna för det litterära 
systemet. Hov, stat och kyrka gav litteraturen finansiellt stöd och kontrollerade det 
tryckta ordet. Förändringarna inom det litterära systemet hänger på ett allmänt plan

6 W ittman, s. 233.

7 Melberg 1975, s. 22 f.



Inledning 3

samman med förändringen av samhälleliga fenomen: absolutismens försvinnande med 
kyrkans och hovets minskade auktoritativa roll samt ekonomiska förändringar såväl på 
nationalekonomisk som företagsekonomisk nivå.

Det litterära systemets utvecklingsprocess var under den senare delen av 1700-talet 
inne i ett avgörande skede. Utvecklingsprocessen påskyndades särskilt under frihets
tidens slutskede. Den gustavianska tiden var en brytningstid. Politiska, ekonomiska 
och sociala förändringar fick förutsättningarna för litteraturen att variera kraftigt. 
Förändringsvilja hos flera aktörer i det litterära systemet konfronterades med de styr
andes avsikt att fortsätta styra litteraturutbudet.

Utvecklingen mot ett mer fristående litterärt system möjliggjordes av förändringar 
inom andra samhällsfält, och förändringsprocessema kan även iakttas inom politiken 
och ekonomin. England och Holland visar den politiska frihetens betydelse för handel 
och industrialism. Karakteristiskt nog var utvecklingen i marknadsekonomisk inrikt
ning —  såväl den litterära som hela den ekonomiska sektorn —  starkare i dessa länder 
med större allmän frihet. Den långsammare svenska utvecklingen mot marknadseko
nomi under 1700-talet skedde däremot med m er begränsad politisk frihet.

Det finns inte bara klara paralleller mellan den litterära, politiska och ekonomiska 
utvecklingen. I en gemensam och ömsesidig process utvecklas och förändras dessa 
samhällsfunktioner i intensiv samverkan. Det finns likheter och i vissa fall gemen
samhet i bakgrund, förutsättningar, liksom i själva utvecklingens gång. De politiska, 
ekonomiska och litterära områdena hade visserligen skilda förutsättningar, men i det 
förkapitalistiska samhället fanns en enhetlighet och samstämmighet på såväl idé- som 
handlingsplanet. Förändringens tid innebär samtidigt avslutningen på enhetssamhället 
och inledningen till ett mer splittrat, där de olika samhällssektorerna till stor del får 
möjlighet att fungera självständigare.

Det litterära systemets utveckling har sin parallell i den litterära institutionens immate
riella del. Den ökade självständigheten möjliggjorde även en större frihet i det litterära 
skapandet. Klassicismens formler och regler hade bestämt den litterära utövningen, 
men mot slutet av 1700-talet strävade flera författare efter att ge litteraturen en mer 
subjektiv uttrycksform. Jag vill hänvisa till två verk som ställer den estetiska föränd
ringen i förgrunden. I Upplysningstidens romantik beskriver Martin Lamm hur epok
skiftet i början av 1800-talet förebådas av brytningar inom den vittra litteraturen under 
stora delar av föregående århundrade, och i Den romantiska texten analyserar Horace 
Engdahl övergången från det han benämner repertoar- till verkdiktning.

Uppläggning och avgränsningar
Jag avser att studera författarnas roll i utvecklingsprocessen från ett litet litterärt sys
tem, dominerat av hovet och den lärda världen, till ett omfattande och fristående. För 
att visa hur författarnas utveckling betingades av andra faktorers förändring kommer 
brytningen mellan det gamla och nya även att åskådliggöras inom åtskilliga andra delar 
av det litterära systemet. Således blir själva förändringsprocessen ett grundtema i 
undersökningen. Jag avser inte att undersöka om  det litterära systemet och författar
rollen förändrades. Denna utgångspunkt tas för given. Jag vill beskriva hur, och
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betoningen ligger på de förutsättningar som litteraturen och dess skrivande utövare 
hade att verka i under ett viktigt skede av förändringen.

Undersökningen begränsas till 1770-95, d.v.s. i stort sett Gustaf III:s regerings
tid och förmyndartiden. Frihetstidens slutskede var betydelsefullt för det litterära sys
temets utveckling under den gustavianska tiden, till stor del beroende på 1766 års 
Tryckfrihetsförordning. Placeras den bakre tidsgränsen så tidigt som vid mitten av 
1760-talet försvinner en grundläggande idé med avhandlingen, att ur olika infallsvin
klar närmare penetrera en begränsad, enhetlig period. Med 1770 —  året före Gustaf 
III:s tronbestigning och två år före hans revolution —  som bakre tidsgräns tas em el
lertid viss hänsyn till den sena frihetstiden.

I likhet med åtskilliga historiker vill Sten Carlsson se den gustavianska epoken 
(1772-1809) som en ”särskild, avgränsad enhet i Sveriges historiska utveckling”.8 I 
första hand politiskt, men även kulturellt och vetenskapligt betonar han kontinuiteten 
mellan Gustaf III:s och Gustaf IV Adolfs regimer.9 På litteraturens område finns visst 
fog för Sten Carlssons uppfattning, och flera litteraturhistoriska översikter stannar för 
den tidsavgränsningen. Jag ser dock 1809 som en mindre lämplig tidsgräns för denna 
studie. Åtskilliga av de författare, som kom att dominera romantikens litterära värld, 
framträdde redan under Gustaf IV Adolfs regeringstid. Med dem följer helt andra för
utsättningar för litteraturen. Flera tongivande författare ur den tidigare generationen, 
s.k. gustavianska författare, var endast verksamma fram till mitten av 1790-talet: 
Thorild landsförvisades 1793, samma år avled Lidner och två år senare Bellman och 
Kellgren. Endast Leopold och Lenngren har en stor del av sin litterära produktion 
framför sig. Det förefaller därför rimligt att exkludera Gustaf IV Adolfs regeringstid 
från undersökningen men inkludera förmyndartiden, som betecknar avslutningen på 
G ustaf IILs tid.

Det är emellertid inte fråga om hermetiskt slutna tidsgränser. Utblickar skall hela 
tiden ge perspektiv på den fokuserade tidsperioden och får dem onstrera djupet i 
förändringarna. Genom begränsningen till en epok ges dessutom utrymme att vidga 
synsättet till försiktiga anknytningar och samband och/eller visa på parallellitet mellan 
förändringarna i och utanför det litterära systemet. Utan att exakt kunna bevisa hur de 
interagerar kan man närma sig en helhetsbild. Det innebär att avhandlingens inriktning 
med nödvändighet blir bred, åtskilliga delar i det litterära systemet kräver sin förklar
ing och djupare studium kan blott genomföras av enskilda avsnitt.

Vidare beaktas i denna avhandling endast de praktiska förutsättningarna för författ
are och litteratur; materiella faktorer (situationer och miljöer samt möjligheter och be
gränsningar) som angav villkoren för författarnas verksamhet. Det estetiska para- 
digmskiftet faller utanför avhandlingens ram. Bristen på analyser av litterär praxis i 
växelverkan med estetisk-teoretiska och utomlitterära faktorer reducerar helhetsbilden 
åtskilligt. Den politiska rollen, väsentlig för upplysningsförfattarna, behandlas heller 
inte.

Av stor betydelse som bakomliggande faktorer är ideologiska förskjutningar inom 
de idéhistoriska, politiska och ekonomisk-historiska fälten. Genom hela framställ

8 Sten Carlsson 1964, s. 99.

9 Sten Carlsson 1964, s. 96 f.
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ningen löper några idémässiga motsatspar och förändringspoler: klassicism-romantik, 
absolutism -liberalism , merkantilism-marknadsekonomi. Annorlunda uttryckt är det 
en kamp mellan stat, hov, kyrka och opposition i olika former: politisk, ekonomisk 
och kulturell.

Som avhandlingens huvudpersoner fördjupar författarna bilden av utvecklingsproces
sen. Rudin kopplar samman ökningen av antalet författare med den ökande bokmäng
den. En första utgångspunkt i studiet av författarna är den ekonomiska verklighet de i 
sin skrivande funktion ställdes inför. Det är nödvändigt att anknyta till betingelserna 
för deras skrivande verksamhet. En presentation av såväl litterära produkters produk
tion och distribution som reception måste ingå i en studie av författarnas situation. 
Detta avhandlas i kapitel II, som kan betraktas som avhandlingens fundament och är 
en nödvändig introduktion till studiet av författarrollens förändring.

Övergången från ämbets- och mecenatförfattaren, som var verksam inom ramen för 
en offentlig eller privat tjänst eller garanterades utkomst genom mecenatstöd, till en 
fristående författare, som i honoraret ser sin huvudsakliga inkomstkälla, är själva 
kärnpunkten i författarrollens förändring. Denna övergång, som är avhandlingens 
idéstruktur, presenteras översiktligt i kapitel III.

Avhandlingens tyngdpunkt är en studie av författarnas sociala bakgrund, bostads
ort och sysselsättning. I likhet med Bennich-Björkmans avhandling baseras under
sökningen på en författarpopulation. Kapitel IV är en grundlig genomgång av författ
arnas utomlitterära förhållanden i slutet av 1700-talet. I såväl kapitel III som IV kon
kretiseras författarnas relationer till myndigheterna men delvis på olika plan. I det äldre 
samhället förenades ofta rollerna som hov och stat. Trots enväldet var kanske hovet 
och staten ovanligt separerade under G ustaf ni:s tid. Inom den samhällssektor som 
här står i fokus initierade kungen kulturen och var mecenat. Staten kan mer entydigt 
knytas till ämbetsvärlden. I enlighet med dessa funktioner relaterar kapitel III i första 
hand författarnas förhållanden till hovet medan kapitel IV i större utsträckning rör re
lationerna till staten.

Om kapitel IV anger författarnas ställning i det aktuella skedet återgår de följande 
kapitlen till förändringsprocessen, genom att intresset fokuseras på teaterförfattare och 
journalister samt några tydliga exempel på förändringen: Envallsson, Thorild och Lid
ner. I kapitlen V och VI konkretiseras avhandlingens centrala tema —  författarrollens 
förändring —  på några illustrativa objekt. Åtskilligt av intresset koncentreras på pu
blikens efterfrågan, som får en allt större betydelse för författarnas utövning.

Innan vi lämnar inledningen måste ytterligare några faktorer beaktas. För det första 
presenteras några studier, som förutom Bennich-Björkmans avhandling, varit av be
tydelse för avhandlingens struktur. Dessutom diskuteras och definieras några centrala 
begrepp. Vidare måste de publiceringsmöjligheter som lagen erbjöd boktryckare, för
läggare och författare redan inledningsvis penetreras ganska noggrant.
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Några viktiga referenser

Den kanske mest intressanta aktuella forskningen om  1700-talets författare har 
genom förts av Robert Damton. Han beskriver den franska författarsituationen och 
koncentrerar sig på de s.k. Grub street-författama.10

Enligt Damton (jag följer här hans framställning i kap. "The High Enlightenment 
and the Low-Life of Literature" i The Literary Underground o f  the O ld Regime) de- 
lades den litterära världen i Frankrike under senare delen av 1700-talet upp i två sfärer 
följande ett strikt hierarkiskt mönster. Gapet var stort mellan författareliten —  ”le 
m onde” —  som tillhörde samhällets topp och en lägre kategori författare —  ”Grub 
street” —  som utgjorde den stora massan av författare.

D et franska samhällets elit —  hovet och aristokratin —  absorberade de ledande 
upplysningsförfattarna, däribland encyklopedistema. Författarnas anseende och soci
ala ställning förbättrades och samhällseliten fick underhållning och undervisning. De 
etablerade författarna och filosofem a erhöll ära och välstånd genom frikostiga pen
sioner och sinekurer från akademier, hovet och andra mecenater. Anställningar och 
egna förmögenheter var andra inkomstkällor, men ingen ”le monde-forfattare”— utom 
möjligen Diderot— försörjde sig på att sälja de litterära produkter man producerat. 
Däremot försökte och lyckades en del andrarangsförfattare leva på sina pennor.

När det litterära systemet expanderade behövdes fler författare. Vinstema från den 
ökande publiceringen kom em ellertid bara ett fåtal författare, förläggare och bok
handlare till del. Damton stöder inte tesen, att de franska författarnas ställning stadigt 
förbättrades under 1700-talet. Alltför många unga män kom till Paris med stora för
hoppningar om litterär karriär. Genom kontakter och beskydd av äldre författare eller 
ledande personer i samhället lyckades några få hamna i ”le monde”. Ytterligare en del 
fick arbete som journalister, andra gjorde populärom skrivningar av upplysnings
filosofernas verk och en tredje möjlighet var lexikonarbeten. Konkurrensen var myc
ket hård om de litterära sysslorna. Förläggarna kunde diktera villkoren, och ersätt
ningarna var låga. Eftersom de som ville leva som författare var fler än de arbetsmöj
ligheter det litterära systemet erbjöd, kunde få leva enbart på att sälja sina litterära pro
dukter. Flertalet fick försöija sig på annat sätt.

Den stora massan av författare utvecklades till ett författarproletariat. Det uppstod 
starka spänningar mellan de favoriserade författarna och de som inte kom i ånjutande 
av förmåner. Många ”Grub street-författare” vände sig i smädeskrifter mot samhällets 
översta skikt och de etablerade författarna samt mot korporationer inom kultureliten 
och privilegier i olika former.

Beskrivningen av Damtons forskning innebär inte, att den skall ses som en modell 
för den studie som här skall göras av de svenska författarnas situtation i slutet av 
1700-talet. Varken av hans undersökningsobjekt (Grub street-författama) eller hans 
forskningsinriktning. (Damton är snarast mentalitetsforskare.) Referensen till D am 
tons forskning är istället dikterad av att denne gör ett verksamt försök att binda 
samman författarnas inkomstmöjligheter och deras övriga situation, exempelvis rela-

'0  Om de engelska Grub street-författama, se bl.a. Bonham-Carter, s. 28; Collins 1927, s. 23-28.
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tionema till hov och andra maktcentra, med förändringen av litteraturutbudets innehåll 
och utvecklingen av litteraturens produktions- och distributionsförhållanden.

En annan studie, som heller inte skall ses som en modell men som anger en 
väsentiig förutsättning för denna framställning, är Jurgen Habermas Strukturwanaei 
der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der biirgerlichen Gesellschaft. 
Habermas studerar inte på samma sätt som Damton ett historiskt skede utan följer ut
vecklingen av vad som snarast kan betecknas som ett begrepp —  omstruktureringen 
av samhällets offentlighet. Den offentlighet, som tidigare enbart stått till hovets och 
aristokratins disposition, tas i ökad grad i anspråk också av en resonerande allmänhet. 
Genom den nya publiken, dominerad av borgerskapet,11 vidgades den offentliga dis
kussionen. Pressen var denna offentlighets väsentligaste uttrycksmedel, och den hade 
också sina förform er i kaffehusens, sällskapens, logemas och salongernas diskus
sioner. En vidgad litterär publik, kollektiva uppläsningar och diskussioner på offent
liga platser samt pressens frammarsch var basen i det offentliga samhällets omstruk
turering.12 Dessa nya former för offentlig diskussion växte fram i Sverige och fram
för allt Stockholm under senare delen av 1700-talet men får full genomslagskraft först 
under 1800-talet.1:1

Damton redovisar sammanhanget i författarens och hela det litterära systemets ut
veckling. Habermas speglar ’idéklimatets’ förändring. Den tredje infallsvinkeln bland 
referenserna omfattar författarrollens förändring. Åtskilliga forskare har beskrivit 
framväxten av författarskapet som yrke. I första hand vill jag hänvisa till Hans Jiirgen 
Haferkom, D er fre ie  Schriftsteller. Eine literatur-soziologische Studie uber seine 
Entstehung und Lage in Deutschland zwischen 1750 und 1800 men även forskare som 
Victor Bonham-Carter, Author by profession, W.H. Bruford, Die gesellschaftlichen  
Grundlagen der Goethezeit (kap. "Der Beruf des Schriftstellers"), A.S. Collins, 
Authorship in the Days o f  Johnson  samt The Profession o f  le tte r s  och Hannes 
Schwenger, Literaturproduktion ("Selbstverwirklichung und Vergesellschaftung im 
A utorenbem f', kap. I-V).

Några centrala begrepp
Metropol, regioncentra och periferi 

Endast huvudstaden och de största landsortsstäderna erbjöd de praktiska möjligheterna 
att mer omfattande utveckla litterära system vid denna tid. Eftersom religionen domi
nerade litteratur och andra kulturyttringar spelade stiftsstäderna länge en viktig roll. 
Genom sitt universitet var speciellt Uppsala en betydelsefull kulturell ort. I takt med en 
avtagande religiös kulturdominans och en växande central förvaltning utvecklas hu
vudstaden till kulturellt centrum, vad jag här kommer att kalla kulturmetropol. En 
växande befolkning och statens och hovets starka kulturdominans fullbordar huvud
stadens ställning. Stockholm blir det litterära systemets centrum och kommer framgent 
att dominera bokutgivningen samt vara platsen för flertalet av det litterära systemets

11 För en närmare diskussion av begreppen borgerskap och borgerlighet, se kap. IV:2 (Näringslivet).

12 Habermas, § 5.

D  Om framväxten av en borgerlig offentlighet i Sverige, se Melberg 1978, kap. 1:2.
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aktörer och institutioner. Med Uppsala som enda konkurrent —  fram till och med för
sta delen av 1700-talet och sedan under romantiken —  är Stockholm obestridlig kul
turmetropol i Sverige.

Övriga landet befinner sig i kulturmetropolens periferi. Jag betraktar det dock inte 
som en enhetlig periferi. Lärdomsstäderna, d.v.s. universitets-, stifts- och gymnasie- 
städer, samt ämbetsstäder och större handelsstäder var provinsiella knutpunkter. I 
många avseenden skilde de sig markant från mindre städer och landsbygd. Jag kallar 
de provinsiella knutpunkterna för regioncentra  medan omgivande landsbygd och 
mindre städer betecknas periferi.

Interaktioner, jämförelser och motsättningar mellan metropol-regioncentra-periferi 
är centrala för framställningen.

Litteratur, vitterhet och författare 
Hittills har jag vid flera tillfällen använt litteratur i betydelsen skönlitteratur, en bety
delse som skiljer sig från 1700-talets. Bo Bennich-Björkman genomför i Termen litte
ratur i svenskan 1750-1850 en uttömmande studie om litteraturbegreppets (-termens) 
betydelseförändring 1750-1850 och ställer upp tre huvudbetydelser: 1. Studier och 
undervisning i de ämnen som representerades i det offentliga skolväsendet. Vid uni
versiteten fästes från 1770- och 80-talen allt mindre vikt vid föreläsningar. U tveck
lingen gick mot självstudier med hjälp av tryckt facklitteratur. Litteratur kom därvid 
m er och mer att betyda undervisning med stöd av det tryckta ordet. 2. Studier i de 
klassiska språken samt vetenskapen om antikens samhälle och de klassiska skrifterna. 
Under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet glider betydelsen från 
vetenskap om antiken via vetenskap under antiken till studiet av skrifter från antiken. 
Samtidigt började diktkonsten utsöndras från det vetenskapliga området. D iktkonst 
blir litteratur, skild från vetenskapen. 3. Studier i språkkonst, undervisning i konsten 
att uttrycka tankar och känslor språkligt, i huvudsak på de moderna språken och 
främst det egna. Förutom undervisning i ordkonst omfattas litteratur också av utöv
ande, såväl poesi som vältalighet. Betydelsen utövning av ordkonst tränger under 
1800-talet ut undervisning om språkkonst och utvecklas mot betydelsen produkter av 
språkkonst, d.v.s. diktverk.

Innebörden av litteraturbegreppet förskjuts från den första betydelsen, som do
minerade under hela 1700-talet, mot den tredje, som är väletablerad i början av 1800- 
talet men blir dominerande först i mitten av århundradet. Den betydelsen gäller fort
farande, även om reminiscenser finns kvar av de båda övriga betydelserna.

Den äldsta betydelsen åsyftar förvärvad lärdom, den andra förståelse för de antika 
författarna och den tredje förmågan att själv uttrycka sig samt bedöma andras u t
trycksförmåga i skrift. Från egenskapen lärdom, som var en av dess betydelser också 
i antiken och som levde kvar även i andra europeiska språk under 1700-talet, 
förändras betydelsen av begreppet litteratur till skriven produkt och förmåga att tolka 
och skriva. Carl Fehrman, som också undersökt begreppet, skriver att förut ”hade 
man litteratur, nu skrev och läste man litteratur”.14

14 Fehrman, s. 95.
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En viss betydelseförskjutning från lärdom till tryckta produkter inskränkte inte den 
’vida litteraturbetydelsen’. Raymond W illiams skriver: ”within the terms of this de
velopment, literature normally included all printed books. There was not necessary 
specialization to ’imaginative’ works. Literature was still primarily reading ability and 
reading experience, and this included philosophy, history, and essays as well as po
ems. ” *5

Jag avser att använda begreppet litteratur i 1700-talets breda betydelse, omfattande 
alla tryckta alster av enstaka eller periodisk karaktär, oavsett kvalitet, ämne, inriktning 
och antingen de är avfattade på vers eller prosa. Eftersom författare, som kan karakte
riseras som diktare, ägnas stort utrymme i undersökningen, kan emellertid betydelsen 
ibland kan glida mot den modernare varianten.

D et äldre ordet för skönlitteratur var vitterhet. Även vitterhet hade olika betydelser 
under 1700-talet. Från tidigare århundraden härstammar betydelsen förstånd, klokhet, 
lärdom, inkluderande såväl naturvetenskap som humaniora. Begreppets betydelse re
ducerades när naturvetenskap, i takt med ökad specialisering, började särskiljas från 
hum aniora, och det instiftas en Vetenskapsakademi (1739) respektive Vitterhets
akademi (1753). Vitterhet levde vidare i betydelsen humanistisk bildning, motsvar
ande franskans ”belles-lettres”, som bland annat inkluderade vältalighet, diktkonst, 
historia, språkkunskap, musik, målning. Även den hum anistiska bildningen ut
vecklade under århundradets senare del en strängare vetenskaplighet. 1700-talets två 
sista decennier ser därför en ytterligare reduktion av begreppet vitterhet till enbart väl
talighet och diktkonst, d.v.s. det fick en mer inskränkt estetisk betydelse.111 Enligt 
Bennich-Björkman uppträdde ”mot slutet av 1700-talet vitter och vitterhet i regel [...] 
som ekvivalenta” med ovannämnda betydelsetyp tre av litteratur.17

Trots att ”detta begrepps gränser äro lika obestämda, som ordets begagnande är 
allm änt” 18 på 1700-talet, och trots att begreppets betydelse skiftar under den tid 
undersökningen omfattar, håller jag  mig i stort sett till betydelsen humanistisk bild
ning.19

^  W illiam s 1977, s. 47 f. I litteraturbegreppets betydelseutveckling från läsförmåga och beläsenhet 
m ot tryckta arbeten av en viss kvalitet, särskiljer W illiam s förutom  ökad specialisering m ot 
skönlitteratur, en förskjutning från lärdom till smak och stilkänsla som ett kriterium för att definiera 
litterär kvalitet. Dessutom en utveckling av begreppet tradition i nationella termer, som resulterar i en 
m er användbar definition, nationallitteratur. Tendensernas ursprung förelåg redan i renässansen men 
utvecklades under 1700- och 1800-talen och blev vedertagna under innevarande århundrade (Williams 
1977, s. 46 ff). Bennich-Björkman (Termen litteratur i svenskan 1750-1850, s. 10) hänvisar till Es- 
carpit, vilken anger 1770-1800 som den period då begreppet genomgick en avgörande förändring.

1(1 G öthe, s. 52 ff; Bennich-Björkm an, Term en litteratur i svenskan 1750-1850, s. 86 ff, 96 f; 
Fehrm an, s. 93 -98 . Om litteratur- och vitterhetsbegreppets betydelse för 1800-talets litteraturhistori
ker, se Gustafsson, s. 80-108.

17 Bennich-Björkm an, Termen litteratur i svenskan 1750-1850, s. 88.

18 G öthe, s. 54.

19 Se vidare kap. IV: 1 (Litteraturämnen och populationema).
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Den grundliga presentationen av litteraturbegreppet motiveras bl.a. av att förändringen 
av litteraturbegreppets betydelse, som det kommer att visa sig, är sammankopplad 
med författarrollens förändring; betydelseförskjutningen hänger samman med över
gången i författarnas villkor från mecenatstöd till honorar som betalning på en littera
turm arknad.20 (Det bör i det sammanhanget observeras att den första av Bennich- 
Björkmans tre betydelsetyper innebär en övergång till undervisning på tryckt littera
tur.)

Med utgångspunkt i litteratur- och vitterhetsbegreppet kan man även gå till den för 
avhandlingen så betydelsefulla frågan: vad är en författare? Med författare menar jag 
helt enkelt den som publicerade litterära alster. Begränsningar föreligger inte i fråga 
om ämnen, den litterära produktionens omfång och ekonomiska betydelse, dess kva
litet eller författarens litterära ryktbarhet. Ej heller fäster jag något avseende vid ut
tryckssättet (prosa, lyrik) eller den tryckta formen (bok, häfte, tidning). I övrigt hän
visas till kapitel IV: 1, där urvalsprinciperna för författarpopulationen diskuteras.

Tryckfriheten
På 1700-talet hade aktörerna i det litterära systemet att käm pa mot en mängd hinder. 
Utvecklingen mot ett fristående litterärt system är i själva verket en successiv avveck
ling av dessa hinder. Ett av de avgörande var tryckfrihetsinskränkningama. Genom 
sin betydelse för upplysningsrörelsen blev tryckfriheten en av 1700-talets mest omdi
skuterade frågor. Bristen på uttrycksfrihet upplevdes av många upplysningsföreträd- 
are som en hämsko på utvecklingen. Tryckfrihetsinskränkningama hindrade såväl en 
väl fungerande bokmarknad som författarnas uttrycksmöjligheter. Tryckfriheten och 
dess inskränkningar var den grundläggande förutsättning som bestämde samtliga ak
törers möjligheter att fungera i det litterära systemet och blev därigenom en av de av
görande faktorer, som bestämde dess utveckling.

De världsliga tryckfrihetsinskränkningama 
Inskränkningar i den svenska tryckfriheten har en lång tradition. Först med 1809 års 
författning kom ett definitivt genombrott för det fria ordet. Alltsedan Gustaf Vasas tid 
hade det tryckta ordet stått under politiska m yndigheters och kyrkans beskydd. 
Tryckfriheten var under stormaktstiden och större delen av frihetstiden mycket be
gränsad. Från 1661 övervakade Kanslikollegium de tryckta skrifterna, och 1684 in
fördes censur. Två år senare inrättades censor librorumämbetet med uppgift att se till 
att inga skadliga böcker trycktes, såldes eller infördes från utlandet, samt språkligt och 
estetiskt granska skrifterna och föra register över bokprivilegier.21

20 Se W illiams 1976, s. 152.

21 Burius, s. 10 ff. Enligt lagen var det ingen skillnad på tryckt och otryckt material, men censorerna 
gick förbi otryckt material (Burius, s. 69). Som centralt dirigerad var tryckfriheten i högsta grad bero
ende av strängheten hos censor librorum och dennes överordnade i Kanslikollegium. Hela tiden pågick 
en förändring av hur bestämmelserna om tryckfrihetsinskränkningama tillämpades, ”både vad det gäller 
intensiteten i censuren och motiveringarna för den” (Burius, s. 337).
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1766 års tryckfrihetsförordning (TF) bröt helt med den tidigare politiken, 
förhandscensuren upphävdes och censor librorumämbetet avskaffades. Kvar fanns 
förbud mot gmndlagskritik, kyrklig censur och bokimportövervakning. För smädande 
av kyrka, kung, råd, ämbetsmän och främmande makt kunde man dömas till böter. I 
övrigt fick man fritt skriva om politiska, ekonomiska och andra ämnen. Offentliga 
handlingar (rådets voteringar, riksdagsprotokoll och domstolshandlingar) fick också 
tryckas fritt. Ansvaret för det tryckta låg nu hos både författaren och boktryckaren. 
Författaren var dock närmast ansvarig. Om han var anonym fick boktryckaren överta 
ansvaret.

Trots de nya möjligheterna som TF 1766 erbjöd, fanns inneboende nackdelar i 
själva lagtexten. Vagheten gav upphov till tolkningsgodtycke. Uppmärksammade rät
tegångar med i vissa fall godtyckliga domar förekom under hela denna tryckfrihetspe- 
riod.22 Osäkerheten blev än större efter Gustaf III:s revolution 1772. Då uppstod en 
diskussion huruvida TF 1766 upphävdes genom den nya regeringsformen.23

Både i lagtext och i praktisk utövning var 1766 års TF med dåtida jäm förelser 
mycket liberal. Den svenska tryckfriheten väckte berättigad uppmärksamhet utomlands 
och prisades av företrädare för upplysning och fysiokratism. Eftersom G ustaf III 
under sin kronprinstid gjort sig känd som anhängare av dessa läror och framhållit 
nyttan av tryckfrihet, väntades han låta det tryckta ordet få arbeta relativt fritt.

Förhoppningarna infriades inte. Med Gustaf III:s kungatillträde skärptes inställningen 
till tryckfriheten, och den liberala tryckfrihetslagstiftningen upphävdes. TF 1774 stad
gade principiell tryckfrihet och var omgärdad med vackra fraser, men i realiteten blev 
inskränkningarna betydande. Den nya TF saknade den tidigares liberala karaktär.24 
Böter för grundlagskritik ersattes av dödsstraff för kritik mot grundlagen, regerings
formen och kungen. Vidare blev det förbjudet att smäda främmande nationer. Redan 
1773 hade viss censur införts. Innan tidningarna publicerade något om Sveriges rela
tioner med utlandet skulle det uppvisas för Kanslikollegium.25 Den teologiska censu
ren och bokimportkontrollen behölls. Kungen införde också "politisk censur bakvä
gen": boktryckarna skulle dela ansvaret med författarna vid brott mot tryckfrihetsför
ordningen.26 Om författaren var anonym gällde som tidigare, att boktryckaren ensam 
var ansvarig.

22 Burius, s. 321, 335 f.

23 Boberg 1951, s. 25-31.

24 Denna åsikt har såväl Hilding Eek och Stig Boberg som Elm ar Nyman. Litteraturhistorikerna är 
som vanligt mer positivt inställda till G ustaf IH:s åtgärder: ”Hans liberala tryckfrihetsförordning av 
1774 framkallade en livlig tidningsverksam het” (Ek 1967, s. 312.) Sverker Eks påstående är felaktigt 
på båda punkterna. Litteraturhistorikernas försiktiga hållning gentemot censur uttrycks på följande sätt 
av rättshistorikem  Eek på tal om censuren under stormakts- och frihetstiden: ”Litteraturhistorikerna 
synas särskilt böjda att se till de goda sidorna i censorämbetets utövande.” (Eek, s. 161.)

25 Boberg 1951, s. 49.

26 E lm ar Nyman, s. 32.
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Enligt Gustaf III var TF 1774 —  i det mesta hans egen skapelse —  endast en ju ri
disk översyn av föregående förordning, men förändringarna gjordes otvivelaktigt av 
politiska skäl. Kungen ville skydda sig själv och övriga styrande för kritik och hindra 
offentlig diskussion om såväl inrikes som utrikes affärer. I officiella uttalanden och i 
brev till upplysningsfilosofer visar G ustaf III fram en positiv attityd till deras idéer 
samt till tryckfriheten. Inofficiella uttalanden och praktiska handlingar uttrycker en mer 
negativ inställning till tryckfrihet.27

Bristen på grundlagskaraktär hos TF 1774 gjorde tryckfriheten beroende av kung
ens godtycke och möjliggjorde framtida inskränkningar.28 Från 1777 gav sig Gustaf 
III rätt att själv ingripa i alla tryckfrihetsmål. Därmed kunde han, när han så önskade, i 
realiteten personligen bestämma utgången av ett tryckfrihetsmål.29

När kritik mot Gustaf IH:s regeringsutövning tog fart i slutet av 1770-talet kom det 
första tillägget till TF 1774. Från 1780 var boktryckarna ensamma ansvariga för inne
hållet i det tryckta materialet, men vid angrepp mot kung, råd, ständer och regerings
chef blev även författarna medansvariga. Det utvecklades en boktryckarnas censur, 
eftersom de tvangs ta ställning till om skrifterna de tryckte var lagenliga eller inte. 
Denna censur utövades ”med den stora stränghet försiktigheten bjöd och utan den 
kunskap och bildning, som dock kännetecknat de statliga censores librorum”.30

1785 infördes privilegietvång för tidningar och teatercensur.3! Under återstoden av 
G ustaf DI:s regeringstid var så gott som all tryckt kritik omöjlig. Dessutom tillkom 
1790-91 förbud att skriva om franska revolutionen i tidningar och skrifter.32

Några kännetecknande drag i G ustaf HI:s tryckfrihetspolitik var diskretion, samt 
godtycke och nonchalans inför lagen.33 Medan den allmänna tendensen i Europa gick 
mot allt mindre tvång i tryckftthetsfrågor, var det tvärtom i Sverige under Gustaf IH:s 
regeringstid. Redan från böljan av sin kungatid var han negativ till det fria ordet. Men 
ambitionen att visa fram en upplysningsfasad hindrade Gustaf III att införa totalcen
sur.34 Hans tryckfrihetspolitik var preventiv: i mindre utsträckning bestraffa redan 
tryckta alster än förhindra tryckning av kritik. I spåren av en alltmer beskuren tryck
frihet och skärpningar av straffsatserna var självcensur en naturlig del av den preven
tiva tryckfrihetspolitiken.35 Trots skärpningarna i tryckfrihetslagstiftningen använde

27 Boberg 1951, kap. Gustav III och tryckfrihetsförordningen 1774.

28 Man kunde straffas för ”otjenligt skrifsätt", en alltför obestämd term som lämnade godtycket stort 
spelrum. Det kritiserades bl.a. av Thorild i ”Om Det Allmänna Förståndets Frihet” (Thorild:3, s. 281, 
299). Se också Boberg 1951, s. 51.

29 Elm ar Nyman, s. 32.

30 Eek, s. 171.

3 ' Teatercensuren behandlas i kap. V:2 (1785 års teatercensur).

32 Elmar Nyman, s. 58 f.

33 Boberg 1951, s. 110, 137 f.

34 Stig Boberg (1951) och Sven Delblanc är de ivrigaste att slå hål på myten om G ustaf III som 
upplysningman. Om olika forskares inställning till G ustaf III, och åsikten om ett eventuellt brott 
kring 1780 i kungens idéutveckling och i hans styrande, se Landberg.

33 Elm ar Nyman, s. 66.
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G ustaf III sällan juridiska medel. Tryckfrihetsprocesser gav nämligen den anklagade 
rätt till dom stolshandlingar, vilka genom offentlighetsprincipen kunde publiceras. 
Kungen föredrog andra åtgärder, som att hota författare och boktryckare. Han an
vände även pensioner som direkt påtryckning mot obekväma författare.36

Strax efter kungamordet infördes censur. Men redan i juli 1792 signerade Reuterholm 
en ny TF, m ed principiell tryckfrihet utom då kyrkan, regeringssättet, moralen och 
utländska nationer smädades. Dessutom behölls den teologiska censuren och smäde- 
skrifter (paskiller) förbjöds. Däremot upphävdes tidningarnas privilegietvång. Denna 
TF var vag och konturlös, och innehöll mer liberal tryckfrihetsretorik än liberala bes
täm m elser i egentlig mening.37 När det ånyo erbjöds möjlighet att skriva fritt, var 
Thomas Thorild bland de författare som berömde den nya tryckfrihetsförordningen. 
Han var dock inte odelat positiv. I brev till Reuterholm kritiserade Thorild oklarheter i 
förordningen och ville ha klarare bestämmelser.38

Tryckfrihetens andra blomstringstid blev kort. Under intryck av händelserna i 
Frankrike skärptes tryckfrihetslagstiftningen ånyo mot slutet av året. 1774 års TF:s 
straffbedöm ning gällde åter, och boktryckarnas och författarnas ansvar fördelades 
jämnt. Förmyndarregimens alltmer hårdnande tryckfrihetspolitik innebar förnyade in
skränkningar i nyhetsförmedlingen, bl.a. mot nyheter om franska revolutionen (1793— 
94). Tryckfriheten var under förmyndartiden hårt beskuren genom viss censur, åtal 
och indragningar.

U nder G ustaf IV Adolfs regeringstid inskränktes tryckfriheten ytterligare; privi- 
legietvånget återinfördes och straffen skärptes. Han förde en repressiv tryckfrihetspo
litik till skillnad från faderns preventiva. Målet var dock detsamma: att undertrycka 
m öjligheten av kritik mot de styrande.3^ Inskränkningarna av tryckfriheten hade ”en 
förlamande inverkan på det fria skriftställeriet” och skapade ”osäkerhet och oro för 
kom m ande restriktiva regeringsåtgärder. Denna osäkerhet blev kännetecknande för 
den gustavianska epoken i dess helhet”.40

Den kyrkliga censuren 
Genom tryckfrihetens olika faser på 1700-talet kvarstod den teologiska censuren. Den 
innebar efter 1766, att konsistorierna skulle godkänna (imprimatur) teologiska skrifter 
och tidningar, tryckta predikningar och andra tryck, som innehöll något som berörde 
religionen. Förhandsgranskningen utfördes vanligen vid teologisk fakultet eller av 
domkapitlet, men även av prästeståndet vid riksdagarna, ecklesiastika deputationer el

36 Boberg 1951, s. 136 ff.

37 E lm ar N ym an, s. 75 ff. Nyman skriver (s. 77) att den kan ses som ett politiskt dokument, som 
skulle visa fram den nuvarande regeringens liberala politik gentemot den tidigares auktoritära.

38 Brev till Reuterholm  [juli 1792] (Thorild:6, s. 216 f). Om Thorilds brev, se Arvidson 1938, s. 
214 f.

3® Elm ar Nym an, s. 144 ff.

40 Eek, s. 171.
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ler enskilda prästmän.41 Tolkningarna var ofta problematiska, och praxis växlade 
mellan konsistorierna.

Det är visserligen oklart hur och i vilken omfattning censor librorum uppm ärk
sammade den andliga litteraturen 42 men ett system med central censur hade varit lätt
are att hantera och givit effektivare kontroll, till skillnad från decentraliseringens god
tycke och brist på kommunikation. Vid riksdagen 1786 krävde prästerna noggrannare 
tillämpning av den teologiska censuren. Cirkulär skickades till konsistorierna med be
gäran, att de skulle meddela varandra om skrifter, som nekats imprimatur.

Kyrkans kontroll över småtryck och periodisk litteratur var bristfällig. Icke
teologiska tidningar, som ej var underkastade censur, kunde innehålla referat av 
religiösa skrifter eller artiklar om  religionen.43 Man försökte också undgå censur 
genom tryckning utomlands och sedan smuggla in skriften. Det latinska språket var en 
annan utväg, eftersom gränserna för det tillåtna var vidare inom de lärdas krets än för 
allmänheten. Slutligen kunde skriften ges en sådan titel och/eller ett sådant innehåll, att 
den framstod som mer filosofisk än teologisk.44 Trots svagheterna torde den teolo
giska censuren ha fungerat i stort.45 Liksom vid de världsliga tryckfrihetsinskränk- 
ningam a var den preventiva funktionen viktig med straffhot vid överträdelser av 
tryckfrihetslagen.

Internationellt perspektiv 
Tryckfriheten var hårt beskuren i de flesta europeiska länder. Censur förekom i såväl 
Ryssland och Tyskland som Frankrike. Under senare delen av århundradet mildrades 
emellertid censurutövningen, och i Frankrike etablerades en kortvarig tryckfrihet vid 
revolutionens utbrott. Några länder lät det tryckta ordet verka friare. Redan 1695 hade 
England som första land avskaffat censuren. Det innebar långtifrån någon fullständig 
tryckfrihet, en särskild lag som skyddade tryckfriheten fanns ej, och författare och 
boktryckare kunde behandlas hårt. England blev ändå ett föregångsland för dem som 
ivrade för tryckfrihet. Ett annat undantag var Holland, som visserligen hade en delvis 
sträng tryckfrihetslagstiftning, men där myndigheterna utövade lagen med stor tole
rans. I Danmark avskaffades censuren 1770, och under ett par år rådde stor frihet att 
skriva och trycka. Trots att myndigheterna åter skärpte lagstiftningen, var tryckfri
heten där även i fortsättningen relativt stor.46

41 Burius, s. 109.

42 Burius, s. 27.

43 Boberg 1951, s. 261.

44 Lenhammar 1974, s. 12.

45 M er än en tredjedel av alla manuskript, som lämnades till konsistoriet i Stockholm 1767-91, fick 
vidkännas större eller m indre ändringar eller tryckförbud (Boberg 1951, s. 263 f)- Även Kalmar- 
konsistoriet var m ycket nitisk i sin censurerande verksamhet (Hallvik, s. 47). Gösta Lext m enar där
em ot, att övervakningen i Göteborg inte var särskilt effektiv. Då oppositionen inte var speciellt stor, 
förekom emellertid få kollisioner mellan domkapitlet och författarna. (Lext, s. 89.) Kontrollen av så
väl profan som religiös litteratur var säkert hårdare i huvudstaden än i landsorten. Enligt Burius (s. 
111) var censor librorums kontroll över konsistorierna på frihetstiden mindre i landsorten.

46 Om de internationella förhållandena, se Boberg 1951, s. 3-5 , 15-17.
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Det litterära 
system et

En bakgrundsstudie av praktiska basfaktorer som bestämde litteraturens och författar
nas möjligheter är avhandlingens fundament. Den skall belysa det litterära systemet 
under senare delen av 1700-talet, och placera detta skede i utvecklingsprocessen. 
Indikationer på viktiga förändringar blir därför väsentliga element i framställningen.

Litteraturmarknadens aktörstyper presenteras var för sig, helhetsbilder parat med 
detaljerade nedslag. Det är emellertid ogörligt att beskriva alla faktorer som betecknar 
det litterära systemet. Det har heller inte varit möjligt att bearbeta eller beakta allt av 
den stora mängd tryckt och otryckt material, som finns om den aktuella tiden. Urvalet 
av såväl faktorer som material är säkert inte invändningsfritt. Det är dock knappast 
troligt, att det som inte beaktats på någon avgörande punkt skulle förändra helhetsbil
den.

B ak grundsstudien bygger till stor del på ett konglomerat av andra forskningsinsat
ser, en sammanfogning av till idag utförda undersökningar om den aktuella tidens lit
terära system. Det är en bild som ständigt är mogen för revideringar, allteftersom nya 
källstudier tillkommer. Egna grundstudier fyller ut framställningen där så är nödvän
digt.1 Förhoppningsvis kan översikten även bidra till att klargöra vilka områden, som 
är i behov av förnyade studier.

Ett framställningsätt baserat på andra forskningsinsatser är alltid förenat med en 
viss osäkerhet. Med tanke på sekundärkällornas stora antal och kapitlets karaktär av 
bakgrundsstudie penetreras dock inte källomas vederhäftighet utom i undantagsfall.

Henrik Schiick är givetvis den främsta sekundärkällan. Hans monumentala forsk
ning spände över stora fält, och flyhänt gjorde han nedslag på de flesta av litteraturens 
områden. Utan tvekan har i första hand Schiick format vår föreställning om 1700- 
talets litterära system. Mina egna och andras grundstudier visar inte att Schiicks bild är 
mogen för avskrivning —  i stora drag äger den säkert sin giltighet —  men avgränsade 
och detaljerade undersökningar av befintligt arkivmaterial kan nyansera och förtydliga 
bilden.

1 En m odell för en heltäckande beskrivning av det litterära system et är Reinhard W ittm ans 
Buchm arkl und Lektiire im 18. und 19. Jahrhundert. Boken om fattar några punktstudier om 1700- 
talcts tyska litteraturmarknad samt ger en helhetsöversikt av det litterära systemet i Tyskland 1848— 
1880.
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1. Boktryckare
Tryckerierna drevs hantverksmässigt under lång tid och stora förändringar hör först 
1800-talet till, med nya tryckpressar och ny pappersframställning. Under den hant
verksmässiga perioden gjordes dock framsteg och förbättringar inom den trycktekni
ska processen och i tillgången på papper. Typografin utvecklade tidigt det som karak
teriserar icke-hantverksmässig industriproduktion: ”massfabrikation i långa serier och 
sekventiell uppdelning av arbetet med fördelning på olika specialiserade arbetare.”2 
Framställningsprocessen rationaliserades med olika led i produktions- och distribu
tionskedjan, och kvaliteten höjdes.

Genom ett yttre tryck från den framväxande industrialismen, med dess möjlighet 
till tekniska framsteg, och ett inre från branschens behov att tillgodose krav på en 
ständigt växande mängd tryck, ökade stordriften på 1700-talet och möjliggjorde 1800- 
talets tekniska innovationer. Stordrift och specialisering märktes tidigast i viktiga eu
ropeiska bokcentra. I ett senare skede nådde denna process Sverige. Blygsamma an
satser kan noteras i slutet av 1600-talet, men först efter 1700-talets mitt accelererade 
utvecklingen kraftigt.

Boktryckarna bildade till skillnad från andra hantverkare ej något skrå. Skråordning
arnas minutiösa reglering var mindre omfattande hos boktryckarna. Sedvänjor utbilda
des dock under stormakts- och frihetstiden, men först med boktryckarreglementet 
1752 skapades fasta former för etablering av nya tryckerier och relationer mellan redan 
existerande, och det gavs detaljerade förhållningsregler för faktorer, gesäller och 
lärlingar. Samtidigt förändrades tillståndsgivningen för bokprivilegier. Reglementet 
kom att gälla fram till 1810 och stadfäste gamla sedvänjor samt undanröjde vissa ut- 
vecklingshinder och missbruk som förekommit.

Boktryckarreglementet stadfästes av Kanslikollegium. Till skillnad från övriga 
hantverkares skråsammanslutningar, som lydde under städernas administrativa myn
digheter, var boktryckarna underordnade en statlig myndighet.

Boktryckarnas sammanslutning, som alla boktryckare skulle tillhöra, var förbin
delselänken till staten och tog tillvara tryckarnas intressen. Boktryckerisocieteten 
skulle också hålla uppsikt över tryckerierna och noggrant kontrollera möjligheter för 
nyetablering. I sista hand avgjorde Kanslikollegium ärenden om tryckeriprivilegier, 
men Boktryckerisocieteten hade stort inflytande och kunde förhindra tillkomsten av 
alltför många konkurrenter. Dessutom var myndigheter och boktryckare överens om 
att det fanns för många tryckerier. Ansökningarna kontrollerades noggrant och åtskil
liga avslogs. Före tillståndsgivning för bokhandel konfererade också myndigheterna 
med Boktryckerisocieteten.3

2 Rosvall, s. 15. Han gör en kortfattad presentation av boktryckarkonstens historia, s. 13 ff. E tt 
standardverk i äm net är S.H. Steinberg, Boktryckarkonst och bokhistoria genom fe m  sekler, översatt 
och kompletterad med svenska uppgifter.

3 En utförlig redogörelse av boktryckarreglementet och dess tillkomsthistoria presenteras av Bring 
1943, s. 29-49 och Schiick 1929, s. 87-130.
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Tryckeriutvecklingen fram till 1800
Under 1500- och 1600-talen uppmuntrades tryckerietablering av hov och stat. För
måner och ekonomiskt stöd utdelades. På 1700-talet åtnjöt fortfarande de flesta tryck
erier särskilda privilegier. I Stockholm använde sig de centrala myndigheterna av 
Kungliga boktryckeriet. I landsorten arbetade akademi- och gymnasietryckerier åt 
universitet, kyrka och lokala myndigheter. Privilegierade tryckerier utförde fasta ar
beten mot någon form av ersättning. De fick företräde till myndigheternas beställ
ningar av kungörelser, cirkulärskrivelser, blanketter och kataloger samt (för akademi
tryckaren) dissertationer och promotionshyllningar. Av m yndigheter sanktionerade 
boktryckare utgjorde tryckerikårens bas. Fristående boktryckare stod dock, i vaije fall 
i huvudstaden, för 1700-talets nyetablering.

Vid 1600-talets inträde fanns endast ett tryckeri i Sverige, men under århundradet fick 
tryckerinäringen sitt genombrott. Stockholm stryckeriem a etablerades framför allt 
under århundradets senare del i samband m ed en första kraftig expansion av det lit
terära systemet.

I landsorten tillkom först tryckerier i de viktigaste lärdomsstäderna. Före 1650 
startades tryckerier i Göteborg, Linköping, Strängnäs, Västerås, Uppsala och Åbo 
och senare under århundradet i Lund och ämbetsstaden Jönköping.

I första hand ombesörjdes tryckning åt ämbetsverk, kyrka och universitet. Den 
lärda världen dominerade fram till mitten av 1700-talet litteraturen både som producent 
och konsument. Lärdomsstäderna fortsatte därför att täcka behovet av tryckerier. 
Skara, Karlstad och Växjö fick tryckerier redan före århundradets mitt. Den lärda och 
religiösa kvoten var nu i det närmaste fylld. När Kalmar 1757 fick ett nytt tryckeri (ett 
kortvarigt försök hade gjorts redan 1626-35), ombesörjde egna boktryckare tryck
ningen i tio av landets stiftsstäder. Visby var fortfarande utan när Härnösand år 1800 
fick eget tryckeri, som då blev landets nordligaste.

1 större landsortsstäder liksom i huvudstaden breddades publiken utanför den lärda 
världen, till ämbetsmän, handelsmän och industriidkare. Dessutom behövde även 
världsliga myndigheter utanför huvudstaden mångfaldiga information. Som första 
renodlade industristad fick Norrköping 1723 ett tryckeri, några år senare amiralitets- 
staden Karlskrona och 1734 startades Göteborgs andra tryckeri. Under senare delen 
av 1700-talet etablerades tryckerier i Gävle (gymnasie- och sjöfartsstad), Falun (gruv- 
och ämbetsstad) och Örebro (ett viktigt Bergslagscentrum).

Tryckeriverksamhet fortsätter att främst etableras i regioncentra men också i de pe- 
rifera städerna Nyköping, Vasa och Vänersborg.

Landsortens försteg i antal tryckerier på 1600-talet fortsatte under nästa århundrade. 
År 1700 fanns 17 tryckerier (11 i landsorten och 6 i Stockholm), 1750 fanns 22 (14 
respektive 8) och vid århundradets slut 39 (23 respektive 16) 4

4 Samm anställningen gjord efter Johan M annerheim s "Svenska boktryckarlängder 1483-1883". 
H ans fö rteckn ing  ligger även till grund för övriga u ppg ifte r om tryckeriu tveck lingen . 
Statistikbearbetning av antalet tryckerier finns också hos Rosvall, s. 138 f och (för 1600-talet) hos 
Hansson 1982, bilaga 4, s. 310.
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Ökningen av antalet landsortstryckerier var långsam och kontinuerlig, medan hu
vudstadens utveckling gick språngvis. Den snabba utvecklingen under senare delen av 
1600-talet upprepades hundra år senare, då antalet boktryckare i huvudstaden fördub
blades. Vändpunkten var TF 1766, som fick störst betydelse för metropolens litterära 
system. När tryckfriheten för en tid liberaliserades blev genomslagskraften större och 
kraftigare i Stockholm —  hårdare kontrollerat av stat och kyrka —  än i landsorten. 
Återgång till en skärptare lagstiftning resulterade emellertid inte i nedgång eller stopp 
för nyetableringar. Boktryckarna ersatte nedgången i politiskt och ekonom iskt tryck 
med ökad produktion av tidningar och förströelselitteratur. Ökad tidningsproduktion 
kom också landsortstryckeriema till del, och exempelvis skillingtrycken hade viss be
tydelse för deras sysselsättning. Men rimligtvis absorberades publikens efterfrågan på 
förströelselitteratur och tidningar snabbare av huvudstadens boktryckare. Metropolens 
konjunkturvariationer kan nog härledas till större känslighet för myndighetsingripande 
och publikens efterfrågan.5

Tryckeriernas utveckling kan också studeras i antalet pressar. Flertalet svenska 
tryckerier var små under hela seklet. Normaltryckeriet hade en till två p r e s s a r .6 Ett 
fåtal tryckerier expanderade kraftigt under 1700-talets senare skede. Över hälften av 
Stockholms tryckerier hade kring år 1800 endast två pressar eller mindre. Några hade 
tre till fyra pressar. Endast Lindhs tryckeri var relativt stort och hade sex pressar, vilka 
dock utnyttjades i begränsad omfattning.7

Några landsortstryckerier utvecklades kraftigt. Akademiska tryckeriet i Åbo förfo
gade endast över en press under hela första hälften av seklet. Under de tre sista 
decennierna ökade emellertid sysselsättningen kraftigt. På 1770-talet hade tryckeriet en 
eller två pressar igång, och på 90-talet sysselsattes fyra, ofta alla fem pressam a.8 
Samuel Norberg, ägare till ett av Göteborgs två tryckerier, ökade under 1780- och 90- 
talen kraftigt antalet anställda och ”dageligen flere och ofta 7 Prässar äro i rörelse”.9 
Akademiska tryckeriet i Uppsala expanderade med familjen Edman som ägare och 
hade i början av 1800-talet fyra pressar.fö Övriga landsortstryckerier var avsevärt 
mindre och hade högst två pressar.11

5 örebroboktryckaren Lindhs omfattande produktion av rom aner i slutet av 1700-talet och framför 
allt i bötjan av 1800-talet är en specifik företeelse. Dessutom drev familjen Lindh även tryckeriverk
sam het i Stockholm.

5 Sten G. Lindberg 1979, s. 6.

7 Bring 1943, s. 92.

8 Gardberg 1957, s. 225.

9 DA  5 mars 1794. Om Norbergs rörelse, se Lext, s. 120 f.

fö Bring 1964, s. 1 7 0 .1 varje fall två av dessa inköptes under 1790-talet.

11 Om några landsortstryckeriers (i Norrköping och Kalmar) begränsade om fattning, se Loos och 
Hallvik.
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Boktryckarnas produktion
Preliminära siffror anger ungefär 42.000 titlar för perioden 1700-1829.12 Till det 
skall läggas minst 25.000 tillfällestryck och dissertationer, som enbart i Uppsala var 
närmare 8.000 under 1700-talet,13 samt skillingtryck och ett mycket stort antal statligt 
och kommunalt forvaltningstryck.

Tryckmängdens och tryckeriernas expansion från 1400-talet till och med 1700-talet 
var inte en jämn utan m er en språngvis utveckling. Variationerna kan relateras till 
skiftande politiska, religiösa, kulturella och ekonomiska förhållanden. Expansionen av 
antalet tryckerier från 1760-talet och framåt samt en kraftig ökning av tryckta produk
ter kan således relateras till tryckfrihet och ökad efterfrågan.

Vid diskussion av den kraftiga expansionen under 1700-talet måste det vidare 
perspektivet stå klart. För 1800-talet gällde en fortsatt och stegrad utveckling av såväl 
tryckmängden som antalet tryckerier.14

Den ekonom iska och politiska litteraturen växte kraftigt i om fattning under 
tryckfrihetsperioden efter TF 1766 men sjönk sedan (en andra tillväxtperiod var efter 
TF 1792).15 Sett i ett längre perspektiv är denna expansion av politisk och ekonomisk 
litteratur endast en parentes. Den väsentliga tendensen i litteraturproduktionen under 
senare delen av 1700-talet är, att tryckning för den lärda världen alltmer ersätts av 
produktion åt en bredare efterfrågepublik. Omkring 1770 ökade variationen i littera
turutbudet, och tidningar och förströelselitteratur blev tryckeriernas ersättning när po
litiska och ekonomiska skrifters tillfälliga expansion upphörde. Romaner, biografier 
och reseskildringar blev alltmer vanliga, och det stora teaterintresset avsatte en mängd 
skådespel.

Talrika skådespel och rom aner översattes under senare delen av 1700-talet. 
Förströelselitteraturen kom till övervägande del från utlandet.16 Flertalet böcker lästes 
nog fortfarande i originalversion, men antalet översättningar ökade.17 Sett över hela 
1700-talet blir det svenska språket alltmer dominerande bland de i Sverige tryckta 
skrifterna, medan såväl latinet som tyskan sjunker tillbaka.18

12 Uppgift från Gunilla Jonsson (ansvarig för arbetet med nationalbibliografin 1700-1829) i decem
ber 1988.

13 Sten G. Lindberg 1983, s. 41.

14 Den brantare utvecklingskurvan vad det gäller antalet tryckerier för 1800-talet jäm fört med tidigare 
århundraden kan studeras hos Rosvall, s. 139.

13 Boberg 1951, s. 79 ff.

16 Engelsk litteratur som kom till Sverige utgjordes till nästan häften av romaner, främst av Pope, 
Fielding och Richardson (östm an , s. 23 ff)- Om den flitiga översättningen av teaterstycken, se kap. 
V:2 (Vad skrevs för teatern?).

17 Det är dokumenterat för den engelska litteraturen (Östman, s. 20).

18 Rosvall, s. 108. Latinet var fortfarande dominerande språk i de vetenskapliga skrifterna. Under fri
hetstiden började översättningarna komma. Speciellt i tekniska, ekonomiska och topografiska ämnen 
samt framför allt hushållningslära. Gränsen mellan svenska och latin gick också tvärs genom ämnena. 
Vid erfarenhetsvetenskaper och forskning om svenska förhållanden, i synnerhet om det var till
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Förströelselitteratur i svensk originalproduktion bestod främst av dikter, sånger 
och skådespel, samt en del reseskildringar men få romaner. Den kraftiga ökningen av 
romanöversättningar mot slutet av 1700-talet och än mer i början av nästa århundrade 
hindrade tillkomsten av svenska originalrom aner.19 Dessutom riktade sig tryckfri- 
hetsinskränkningam a främst mot prosan. Enligt Örjan Lindberger hade ingreppen 
under G ustaf IV Adolfs tid en negativ betydelse för utvecklingen av svensk skön
litteratur. Romanförfattandet och romanläsandet motverkades och romanens genom
brott försenades i Sverige.20 Den mer verklighetstrogna prosan utsattes för m iss
tankar och mötte hårdare motstånd från myndigheternas sida. Lindbergers bedömning 
kan vidgas till att omfatta även Gustaf HI:s tid.

Förströelselitteraturen utgjorde ännu mot slutet av 1700-talet en begränsad del av 
den totala bokproduktionen. Brukslitteraturen dominerade, men parollen var nu nytta 
och nöje, inte enbart nytta. Litteraturens funktion var fortfarande att betjäna statens 
och kungamaktens propaganda, undervisningsväsendet och kyrkan. Den religiösa lit
teraturen, som tidigare helt dominerat, var ännu produktionsledande. I synnerhet hade 
den religiösa stapellitteraturen en säker avsättningsmarknad. Uttrycket betecknar de 
religiösa standardverken: bibel, katekes och psalmbok.21 Privilegier på dylika verk 
var eftertraktade. De kom ut i stora upplagor och fanns i många hem. Uppgifter om 
bibelutgåvor under 1780- och 90-talen talar om  upplagor på 10.000 respektive
16.000.22 Psalmboken var också en stor förlagsprodukt med en normalupplaga på
6.000.23 Uppbyggelseskrifter kompletterade stapellitteraturen inom det religiösa 
området men hade lägre upplagor, en normalupplaga var troligen ett par tusen exem
plar.24

Den praktiska icke-religiösa litteraturen hade avsevärt större omfattning än förs
tröelselitteraturen. Almanackan var den skrift som totalt sett trycktes i störst upplaga. 
1785 var upplagan 294.000.25 Lagboken, läroböcker och grammatikor hade en rela
tivt säker avsättning men trycktes givetvis i långt färre exemplar. Den naturvetenskap
liga forskningen hade sin höjdpunkt under frihetstiden, men åtskilliga vetenskapliga 
skrifter producerades också senare under århundradet. D issertationerna, även vid

sam hällets eller den enskildes nytta, skrev man på svenska. Då inriktningen istället var boklig lär
dom: filosofi, teologi, juridik, filologi, föredrogs alltjäm t latinet. Den lärda litteraturen utsattes em el
lertid också för anfäktclser av inhemskt språkbruk. (Bo Lindberg, s. 100-116.)

19 Lamm 1920, s. 584 f.

20 Lindberger, s 341, 346 f.

21 Uttrycket är delvis hämtat från Rosvall: Som utfyllnadsarbeten vid produktionssvackor producera
des ”tryckeribranschens stapelvaror, såsom enklare läroböcker, psalmböcker o.s.v.” (Rosvall, s. 20.) 
Motsvarande begrepp profan stapellitteratur betecknar i första hand almanackor, lagböcker och läro
böcker av standardtyp.

22 Lext, s. 124.

23 Schuck 1924, s. 175.

24 Lext, s. 126, not 1; Schuck 1924, s. 175.

23 Sörbom, s. 22.
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denna tid föga säljbara, hade sin återkommande produktionslunk. Praktiska hushålls
böcker och skrifter om  lanthushåll var mer efterfrågade och det finns uppgifter om 
upplagor på upptill 3.000 exemplar.26

Det föreligger få uppgifter om upplagestorlek. För såväl profan som religiös litte
ratur anger ovanstående sifferexempel förhållandevis stora upplagor. En normalupp
laga på 1700-talet uppgick uppskattningsvis till 1.000 exemplar.

Problem och expansion
Att öppna tryckeri var förenat med höga etableringskostnader, och åtskilliga 
boktryckare hade problem med stora löpande utgifter samt ojämn orderingång. Om 
orderingången var god och pressama utnyttjades effektivt, blev investeringskostna
derna snabbt betalda. Men pressar fick ibland stå overksamma.27 Såväl arbetskraft 
som fast kapital utnyttjades ineffektivt, och lönsamheten var dålig för de flesta bok
tryckare.

D etta problem hänger samman med den säsongsvarierande sysselsättningen. 
Dissertationer, promotionshyllningar, almanackor, mm skulle tryckas vid fasta tid
punkter och bestämde den kapacitetsnivå som tryckeriet måste hålla. Därigenom upp
stod ofta under övriga året en överkapacitet.2^ Boktryckare med särskilda privilegier 
kunde delvis fylla ut ledig kapacitet med myndigheternas beställningsarbeten.

Samtliga boktryckare försökte komma över privilegium på säkra och stora verk: 
biblar, psalmböcker, katekeser, läroböcker och lagböcker. På 1600-talet dominerade 
sådana verk helt utgivningen, och de var även under hela 1700-talet tryckerinäringens 
bas. Tryckning av tillfällesdikter hade stor betydelse för tryckerierna, tills de i slutet av 
1770-talet drastiskt minskade i omfattning.29 Ersättning för dem, liksom för politiska 
och ekonomiska skrifter, blev förströelselitteratur och tidningar. Ersättningsproduk
terna växte till och med så kraftigt, att tryckerinäringen kunde fortsatta expandera.

Konkurrensen inom  branschen var hård. Tidvis rådde en överetablering, vars 
negativa konsekvenser förstärktes genom säsongsvariationema. Överkapaciteten, så
väl den säsongsvisa som den som sträckte sig över längre tidsperioder, ledde till att 
driftiga boktryckare genom egna initiativ vidgade verksamheten. Tidningsutgivningen 
var ett utmärkt sätt att bredda verksamheten och fylla upp outnyttjad kapacitet. Bok
tryckarna slapp göra sig av med kvalificerad arbetskraft, och pressam a utnyttjades 
effektivare. Men framför allt bidrog egen förlagsverksamhet till att jämna ut säsongs
variationerna och var den avgörande faktorn för boktryckarnas expansion. Från att 
enbart ha väntat på att få tryckeriuppdrag, blev boktryckare förläggare på ett mer aktivt

26 Gardberg 1957, s. 242 f. Han ger även exempel på åtskilligt lägre upplagetal.

27 Bring 1943, s. 92.

2^ Det fanns också en undre kapacitetsgräns. Akadcmiboktryckama fick ibland lämna ifrån sig en del 
av dissertations- och prom otionshyllningstryckningen. Bl.a. fick boktryckare Höijer i Uppsala vid 
flera tillfällen anlita tryckerier i Stockholm och Västerås under de år man höll prom otioncr (Bring 
1964, s. 101).

29 Ridderstad 1983, s. 243; Bring 1964, s. 149; Lext, s. 129; Hallvik, s. 113.
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sätt än tidigare. Ett flertal boktryckare var också bokhandlare. Det möjliggjordes av en 
ökad mängd tryck och av rätten för boktryckare att sälja böcker, som följde av bok- 
tryckarreglementet 1752. Boktryckarnas expansion sträckte sig också mot tidigare led 
i produktionskedjan: papperstillverkning och stilgjuteri.

För boktryckare i mindre och medelstora städer var verksamhetsbreddning ofta en 
nödvändighet, i huvudstaden och andra större städer ett sätt för driftiga företagare att 
lämna hantverksstadiet. Därvid ökade spännvidden mellan stora och små boktryckare. 
Verksamhetsbreddningen resulterar i framväxten av en ny boktryckartyp. Den litterärt 
okunnige men tekniskt erfame hantverkaren —  själv hela tiden aktiv i tryckeriet —  er
sätts av en tryckeridirektör, som ofta var akademiskt utbildad. Denne deltog endast i 
begränsad utsträckning i tryckeriets dagliga skötsel, eftersom han fungerade som 
företagsledare med flera verksamhetsgrenar. Från att tidigare ha varit en homogen 
yrkesgrupp, vilken endast önskade särställning gentemot andra hantverkare, uppstod 
en social gränslinje mellan boktryckarpatronen och de anställda: faktorer, sättare, 
gesäller och lärlingar. Den nya boktryckartypen inlemmades i borgerskapets burgnare 
skikt och skilde sig socialt från de anställda, såväl utbildningsmässigt, ekonomiskt 
som i sitt leverne.30

Den skisserade utvecklingen tog sin böijan med Lars Salvius kring mitten av år
hundradet och fortsatte med ökad intensitet. Salvius var akademiskt utbildad och skrev 
tillfällesdikter, som han samlade och gav ut. Han var tidningsutgivare och ämbetsman, 
innan han, utan större egna tillgångar, gifte sig med änkan till boktryckaren J.L. 
Horm. Salvius övertog tryckerirörelsen och utvidgade den till att även omfatta bok
handel, förlag, tidningsutgivning och lånebibliotek. Han var en av de drivande kraf
terna bakom boktryckarreglementets tillkomst och fram till sin död 1773 en ledande 
gestalt i det litterära systemets förändring. ”Bokmarknadens reformator” kunde vis
serligen motsätta sig andras bokhandelsprivilegium, när de innebar konkurrens till 
hans ”universalbokhandel” , men hans idéer och verksamhet pekar fram mot mark
nadsekonomin. Som framgångsrik företagsledare tillhörde han det välsituerade borg- 
erskapet. Till huset hörde husjungfru och informator, husdräng och pigor.31

30 Gardberg 1957, s. 296. Robert Darnton beskriver samma upplösning i Frankrike av den gamla 
föreningen mellan boktryckare och hans anställda: ”the masters had witdrawn into a separate world o f 
haute cuisine and grasses matinees." (Damton 1984, s. 82.)

31 Salvius liv och verksamhet tecknas av Schuck. Vid Salvius bortgång fanns tillgångar i rörelsen på 
297.477 dkm (33.053 rd). E fter att skulderna dragits av, bl.a. till styvbarnen, blev överskottet 
166.279 (18.475 rd). Privat ägde han en sätesgård i Västberga och eu  hus i Norrköping. I boet fanns 
dessutom juveler, guld och silver för 11.084 (1.232 rd). (Schuck 1929, s. 202 f.)

Fram till 1776 m otsvarade 1 riksdaler (rd) —  3 daler silverm ynt (dsm) —  9 daler kopparmynt 
(dkm) —  12 mark. Efter delvalveringen 1776 ändrades relationerna till: 1 rd specie —  6 dsm —  18 
dkm —  72 mark. 1 rd motsvarade 48 skilling (sk). (Jörberg, s. 81; Åmark, s. 16 f.)

J.C. Franckell II var också framgångsrik boktryckare. Han ärvde akadem iska tryckeriet i Åbo av 
sin far, och drev det under slutet av 1700-talet och i början av nästa århundrade. Franckell var akade
m iskt skolad, men till skillnad från Salvius även utbildad hantverkare. Åbo tryckaren breddade verk
samheten med förlag, bokhandel, tidningsutgivning och pappersbruk. Företaget expanderade snabbt 
och den ekonomiska ställningen blev mycket god. Franckell fick plats i Åbos societet och fanns med
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2. Bokhandlare
Rätten att sälja svenska böcker under 1700-talet framställs ofta som ett envig mellan 
bokbindare och boktryckare. Enligt en skråordning från 1630 hade bokbindama en
samrätt till försäljning av böcker de själva bundit. Boktryckarna var förbjudna att sälja 
inbundna böcker men fick avyttra de fåtaliga oinbundna. Genom ensamrätten kunde 
bokbindama —  till antalet åtskilligt fler än boktryckarna —  dominera försäljningen av 
svensktryckta böcker under 1600-talet och första delen av 1700-talet. I den begrän
sade konkurrensen kunde de bestämma priset. Följden blev ett oskäligt högt bokpris. 
Bokbindama köpte oinbunda böcker och sålde dem inbundna med kraftig avans.32

I böijan av 1700-talet luckrades skråväsendet upp. Några boktryckare med bok- 
bindarutbildning fick tillstånd att såväl binda in sina tryckta böcker som att sälja dem 
direkt till kunderna. Men först med boktryckarreglementet 1752 bröts bokbindarmo- 
nopolet. Boktryckare fick också sälja svensktryckta böcker samt rätt att anställa bok
bindare. Dessutom blev det möjligt att ha återförsäljare i andra städer.

Bokbindama försökte flera gånger upphäva reglementet och återta sin monopol
ställning. Det lyckades 1766 när mössorna kom till makten. (Bokbindama stöddes av 
mössorna medan hattam a gav sitt stöd åt boktryckarna.) Bokbindama återtog sitt 
gam la privilegium, som gällde fram till 1787, då förlikning nåddes. Bokbindama 
avstod från sitt monopol mot ensamrätten till försäljning av de biblar, psalmböcker, 
katekeser och läroböcker, som hela tiden varit deras huvudsakliga försäljningsob
jekt.33

Med TF 1810 avskaffades de sista statliga skrårestriktionema, som förhindrade en 
fri bokhandel.34 Med den snabba utvecklingen på såväl utbuds- som efterfrågesidan 
och det litterära systemets successiva frigörelse från olika hinder kom bokpriset att 
bestämmas av flera aktörer. Huruvida denna ökade konkurrens under 1700-talet ledde 
till reellt minskade priser är här inte platsen att utreda. Faktorer som löneökningar, 
inflation, mm måste vägas in, men konkurrensen bör ha haft en dämpande effekt på 
bokpriset.

Bokförare och de första stationära bokhandlarna
Kampen mellan bokbindare och boktryckare ger ingen fullständig bild av aktörerna på

i föreningar och sällskap med akademiker, ämbetsmän, officerare och andra grupper i det förnäma 
borgerskapet. (Gardberg 1957, s. 296 ff.)

32 Schiick 1923, s. 34; Schiick 1924, s. 175. Att den svenska litteraturen stod lågt i kurs på 1600- 
talet berodde, enligt Schiick (1924, s. 175), till stor del på att bokförsäljningen låg i händem a på lit
terärt okunniga bokbindare.

33 Kampen mellan bokbindare och boktryckare har relaterats av åtskilliga forskare, bl.a. Schiick 
1923, s. 51-72; Schiick 1929, s. 126-130.

34 D e statliga skrårestriktionerna ersattes senare av privata skråbestäm m elser i Svenska bokförläg
gareföreningens (bildad 1843) namn.
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bokförsäljningsmarknaden, inte ens försäljarna av de i Sverige tryckta böckerna. 
Försäljningen av utländska böcker ombesörjdes länge av kringresande s.k. bokförare, 
mestadels av tysk härkomst. Genom den utländska litteraturens stora andel av bokut
budet var bokföram a betydelsefulla för den svenska bokförsäljningen och kultur
spridningen mellan 1500-talet och böijan av 1700-talet.

Uppmuntrad och med bidrag av svenska m yndigheter öppnade den holländske 
bokhandlaren Johannes Jansonius 1647 bokhandel i Stockholm.35 Detta tidiga försök 
med stationär bokhandel för utländsk litteratur —  det första exemplet på sortiments- 
bokhandel —  var blott en parentes.

Vid frihetstidens böijan etablerade några bokförare fast bokhandel i huvudstaden 
och landsorten, men försöken blev oftast kortvariga. I Stockholm dominerades för
säljningen av utländska böcker fram till mitten av århundradet av tyskarna Johann 
Friedrich Lochner och Gottfried Kiesewetter. Deras försäljningsställen är de första 
exemplen på bokhandel av någon nämnvärd omfattning, och de gav viktiga bidrag till 
sortimentsbokhandelns utveckling. Utbudet var till övervägande del utländskt, men 
även svenska förläggare utnyttjade denna försäljningskanal.3̂

Bokföramas aktivitet minskade i huvudstaden men hade kvar sin betydelse i lands
orten. Förutsättningarna för försäljningen av svensktryckt litteratur fortsatte att vara 
producentbetingad. Försäljningen var fram till mitten av århundradet i huvudsak en 
kompletteringsverksamhet och förlängning av den egna produktionen. Försäljnings- 
verksamheten hos de bokbindare och i några fall boktryckare, som sålde självprodu- 
cerade böcker, skilde sig markant från kringresande eller stationära bokförares ofta 
mer specialinriktade försäljning.

När bokförama blev alltmer stationära och sortimentsbokhandeln, om än föga utveck
lad, etablerats, införde myndigheterna bokhandelsprivilegium vid sidan av bokbindar
nas generella. Få utdelades före århundradets mitt.37 Privilegiesystemet, som bestod 
fram till 1810, fick större betydelse under seklets andra hälft. Det fanns olika slags 
privilegier, i början mest för utländska böcker, sedan också för svenska samt gamla 
böcker. Salvius var den förste som fick tillstånd att driva en utvecklad sortimentsbok- 
handel. Från 1757 försålde han svenska och utländska böcker samt drev lånebibliotek 
i sin s.k. ”universalbokhandel”.38

Bokbindamas återtagna monopolställning fick liten betydelse för bokförsäljningen. 
M yndigheterna hade redan utdelat ett flertal bokhandelsprivilegier, och bokbindama 
var inte intresserade av eller förstod sig inte på den vittra och vetenskapliga litteratu
ren. Bokbindamas betydelse för bokförsäljningen blev under senare delen av 1700- 
talet alltmer marginell. De var outbildade och alltför statiska för att möta den nya tiden,

35 Jansonius bodde dock kvar i Amsterdam och bokhandeln sköttes av Henric Curio, som sedan 
också blev ägare (Rasmusson, s. 130; Bonnier & Hånell, s. 26).

35 K iesew etters bokhandelskataloger innehåller å tsk illig t med svenska böcker (KB, Svenska 
Bokhandeln 1741-1779).

37 Schiick 1923, s. 86.

38 Schiick 1929, s. 130-146.
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medan det fanns boktryckare med förmåga att utnyttja kravet på effektivare distribu
tion och bättre kvalitet.

Andra försäljare av böcker
Under första hälften av 1700-talet var bokförsäljningen, även efter privilegiesystemets 
införande, primitiv och splittrad, ofta med begränsade och tillfälliga försäljningsstäl
len. Vid sidan av boktryckare, bokbindare, kringresande bokförare och sedermera 
sortimentsbokhandlare, förekom redan i böljan av århundradet, men främst under fri
hetstiden och i viss mån under den gustavianska tiden, en mängd bokförsäljare, som i 
huvudsak levde på sysselsättning utanför det litterära systemet. Böcker såldes av 
handelsmän i olika branscher: bagare, kryddkrämare, apotekare, kaffekokare och i to
baks-, järn- och porslinsbodar, men även i privata bostäder och då mestadels av äm
betsmän. 39 Visserligen sålde flertalet av dem endast ett fåtal böcker, men till antalet 
var de många och deras verksamhet långtifrån obetydlig. Sammantaget bidrog de till 
en breddning av utbudet, som markant skilde sig från bokbindamas statiska inriktning 
på religiös stapellitteratur och läroböcker. De förde ibland utländsk litteratur och var 
ombud för många förläggare —  varav en hel del egenförläggande författare —  och 
flera av dem förläde böcker själva. Enligt Schtick var under frihetstidens första år
tionden handelsmännens och privatpersonernas bokförsäljning större än bokbindar
nas.40

Under hela 1700-talet förekom dessutom en regelbunden och omfattande försälj
ning vid Bokauktionskammaren i Stockholm.41

Bokhandlare i Stockholm under senare delen av 1700-talet
Av alla dem som sålde böcker under första hälften av 1700-talet kan endast ett fåtal 
karakteriseras som sortimentsbokhandlare. Hantverkarna fortsatte att dominera bok
marknaden men nu var det boktryckarna, som stod för flertalet bokhandelsnyetable- 
ringar kring mitten av århundradet, på bokbindamas bekostnad.

Några expansiva boktryckare lät inte bara bokförsäljningen vara en förlängning av 
produktionsverksamheten utan bokhandel och förlag blev självständiga enheter i deras 
företag. Skillnaden var dock stor mellan i första hand Salvius och Momma, mindre 
hantverkare än företagsledare för tryckeri, förlag och bokhandel, och Nyström, i 
första hand hantverkare med komplementförsäljning av egna förlagsprodukter, eller 
Grefing, betydande boktryckare och förläggare som endast idkade försäljning i 
tryckeriboden 42

39 Bonnier & Hånell, s. 36 ff; Schiick 1923, s. 86 ff; Schiick 1924, s. 178 f. Tidningsannonser är 
det som främst presenterar olika försäljningsställen.

40 Schiick 1923, s. 90.

41 Jag går inte närmare in på bokauktionsverksamheten, som är föremål för en pågående doktors
avhandling i litteraturvetenskap (Anita Ankarcrona, Stockholms universitet).

42 Bonnier & Hånell, s. 48 f (Grefing), s. 45 (Nyström).
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Salvius ”universalbokhandel” var ett första försök, där en hantverkare drev sorti- 
mentsbokhandel. Syftet att bredda verksamheten och få del i försäljningen av utländsk 
litteratur innebar på intet sätt att banden mellan produktion och distribution upphörde. 
Fram till mitten av 1760-talet var boktryckeri/bokbinderi och bokhandel fortfarande 
integrerade. Undantaget var några få på utländsk litteratur baserade bokhandlare. 
Därefter kompletteras kombinationen boktryckare/förläggare/bokhandlare med bok
handlare/förläggare. Under 1700-talets sista decennier var den sistnämnda kombina
tionen dominerande, men i ett längre perspektiv löper två parallella linjer: tryckeriför
lag och bokhandelsförlag.

Under seklets senare del m er än fördubblades antalet bokhandlare i Stockholm: 
1750—  10, 1770 —  18, 1780 —  19, 1790 —  15, 1800 —  21.43 Senare delen av 
1760-talet stod för den kraftigaste expansionen. Enbart 1766 utdelades privilegier åt 
tre nya bokhandlare. Ökningen av antalet skrifter och tidningar till följd av vidgad 
tryckfrihet och myndigheternas generositet med privilegier möjliggjorde expansionen.

Samtidigt sker en generationsväxling. Decenniet ser slutet för de två tyska bok
handlare, som länge dominerat huvudstadens försäljning av utländsk litteratur. De er
sätts av inhemska och därmed avslutas den långvariga tyska dominansen av den sven
ska bokförsäljningen.

Det minskade antalet bokhandlare på 1780-talet får framför allt tillskrivas det stora 
tillskottet av nya försäljningsställen under frihetstidens slutskede. Mindre betydelse 
hade såväl G ustaf III:s tryckfrihetspolitik och den därav följande regressen för ekon
omisk och politisk litteratur som pressens stagnation under detta årtionde. Nedgången 
kompenserades av förströelselitteraturens expansion. Parallellt med en ytterligare till
växt av denna litteratur mot slutet av århundradet ökade antalet bokhandlare. 
Tillkomsten av ett flertal nya bokhandlare på 1790-talet följdes av en accelererande 
expansion i böijan av 1800-talet.44

Den växande bokmarknaden såg en ny typ av bokförsäljare växa fram. Holmberg, 
som öppnade bokhandel 1766, kompletterade visserligen bokförsäljnings- och för
lagsverksamhet med tryckeri men är ändå prototypen för den nye bokhandlaren. Den 
nya typen började som bokhandlare, ofta med bakgrund som bokhandelsbiträde, för 
att sedan kom plettera med förlag. M ed få undantag gällde denna ordning för år
hundradets vidare nyetablering. Till skillnad från föregångarna koncentrerade sig 
dessa nytillkomna bokhandlare på distributionen.

Det verkliga genom brottet för en självständig svensk sortim entsbokhandlare 
skedde under senare hälften av 1760-talet. När sedan Salvius avled 1773, övertog 
ingen hans dominerande roll i det litterära systemet. Hans död påskyndade istället en 
diversifiering av bokhanteringen, där försäljningen separeras från produktionen.

43 Hamberg 1985, s. 123.

44 Huvudstadens expansion var kraftig redan under 1800-talets första år, medan landsortens började 
något senare. Baserat på ett hastigt överslag av de uppgifter som finns i Bonnier & Hånell samt 
Bonnier.
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Få bokhandlare nådde Salvius storlek. Bokhandelskataloger ger besked om ett 
blygsamt sortiment hos flertalet. Ännu var det svårt att enbart leva på bokhandel, de 
flesta kombinerade försäljningen med tryckeriverksamhet eller lånebibliotek, och näs
tan alla bokhandlare förläde böcker. Gjörwell, Runemark, Swederus och U lff drev 
bokhandel i kombination med betydande förlag; Fougt, Holmberg och Lange hade 
dessutom tryckeri.45 Andra, bl.a. Arborén och Utter, koncentrerade sig på bok
handel, oftast med ett litet förlag som komplement.

Som förlängning av den privata bokförsäljningen kombinerades också bokhan
delsverksamhet med arbete utanför litteratursektom, oftast i någon statlig tjänst. Av de 
större bokhandlarna fortsatte emellertid endast Gjörwell att under en tid ha kvar sitt 
ämbete.

Bokhandeln erbjuder bredare sortiment
Trots ökningen av antalet försäljningsställen fungerade bokförsäljningen dåligt under 
frihetstiden. Det var svårt att köpa böcker. Samma svenska bok fanns sällan att tillgå 
på mer än ett, högst två ställen. Salvius försök med bokhandel, som förde ett heltäck
ande sortiment av svenska böcker, strandade på att förläggarna, som fram till Salvius 
tid ofta var boktryckare, ej ville lämna ifrån sig sina artiklar av konkurrensskäl.46

Bokmarknadens reformering dröjde. Bokhandlarna fortsatte att leva på utländsk 
litteratur och i förekommande fall egna förlagsartiklar. Dessutom sålde bokhandlarna i 
Stockholm ofta landsortstryckta böcker. Bokbyte var ytterligare ett sätt för bokhandl
arna att öka sortimentet men var i första hand en möjlighet för dem med egen förlags
verksamhet.

Ökningen av antalet bokhandlare tillsammans med uppluckring av en stelbent för- 
säljningsordning fick bokförsäljningen att fungera bättre mot slutet av 1700-talet. 
Situationen för kunderna förbättrades, och samma svenska bok fanns i ökad utsträck
ning tillgänglig hos flera bokhandlare. Bokhandelskataloger ger besked om att åtskil
liga svenska böcker samtidigt fanns till försäljning hos ett flertal bokhandlare i och 
utanför huvudstaden.47

Vid en ansökan om att få öppna boklådor i ”Åbo och andra Rikets städer”, skriver 
Johan Holmberg: ”ikke allenast til försälgning af de Bocker [sic] som jag sjelf tryckt 
utan äfven af alle andre Boktryckares [sic], hvilka jag dageligen tilbyter mig och 
handlar med”.48 Spridning av samma verk till fler försäljningsställen var emellertid 
inte bara en följd av bytesverksamhet.49 Tidningsannonser samt förlags- och bok-

45 Bokhandels- och förlagskataloger är en väg till kunskap om bokhandlarnas storlek. En annan är 
sekundärkällor, främst då Bonnier & Hånell.

46 SchUck 1923, s. 128 f; Schuck 1929, s. 130.

47 Påståendet bygger på en översiktlig genomgång av bokhandels- och förlagskatalogema vid KB.

48 Holm berg, ansökan om privilegium för bokhandel, 19 oktober 1798 (RA, Kanslikollegium , E 
XIII: 15).

49 Schuck (1923, s. 129; 1924, s. 183) hänför därem ot spridningen endast till bytesverksamheten. 
Han observerar inte tillräckligt bokhandlarnas sortimentsbreddning. Framställningen i Den svenska
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handelskataloger visar, att böcker gick direkt från förläggare till flera bokhandlare. Att 
de stora förlagskatalogerna anger återförsäljare i landsorten är en sak för sig. 
Betydelsefullt i detta sammanhang är att förläggare, skilda från distributionsledet, 
ibland anger en eller flera bokhandlare som återförsäljare. Dessutom noteras i några 
kataloger bokhandlarnas egna förlagsprodukter bland det svenska lagerbeståndet.

Tidningsannonser ger än tydligare besked om spridningen till flera försäljnings
ställen. A tt två bokhandlare samtidigt annonserade för samma bok var vanligt. Det 
förekom även att flera av dem samordnade sin reklam. Exempelvis annonserades tre 
böcker till försäljning hos ”Bokhandlam e Utter, Ekmanson, Ekm an, Arboréen, 
Holmberg och Runemark här i Staden, samt hos Hr Berglund i Upsala”.50 I samma 
tidningsnum m er meddelas försäljningen av en bok ”Uti U tters och de flesta Bok
lådor”, vilket inte var en helt ovanlig annonsformulering.51 Här närmar man sig det 
förhållande som råder idag. I fortsättningen kommer det att ligga i förläggarens in
tresse, att så många bokhandlare som möjligt försäljer hans produkter. Ett intresse 
som ligger i linje med såväl bokhandlarens önskan att sälja fler böcker som kundens 
önskan om lättillgänglighet.

Ökad specialisering i det litterära systemet
Hantverkarna dominerade länge försäljningen av svenska böcker. Lext har troligen rätt 
i, att bokhandeln betingade hantverksrörelsen; bokförsäljningen gav mest inkomster 
och genererade hantverksdelen med möjlighet till ökad produktion.52 Till skillnad 
från bokbindam a, som uteslutande sålde religiös stapellitteratur och läroböcker, prö
vade boktryckarna nya ämnesområden samt utländsk litteratur. Boktryckarnas expan- 
sionsskede blev ändå bara ett övergångsstadium och deras hegemoni i huvudstaden 
kortvarig.

Bokproduktionen hade utvecklats under lång tid och tidigt separerats i olika hant
verk. Rent tekniskt återstod åtskilligt för boktryckarna, men deras hantverksmässiga 
specialisering var sedan länge fastställd. Specialiseringen vid denna tid innebar istället 
en utmönstring av distributionen från produktionen. Distributionen var outvecklad och 
snarast ett bihang, om än ekonomiskt viktig. Större publik och mer litteratur krävde

förlagsbokhandelns historia stannar i hög grad vid frihetstidens förhållande med boktryckarförläggare 
som vägrar läm na ifrån sig försäljningen av sina verk. Leveransvägran samt bytesveksamheten, som 
enda orsak till spridning av samma verk till fler försäljningsställen, anser han även gällde vid århund
radet slut (Schiick 1924, s. 183).

50 DA  17 mars 1794. En liknande annons infördes i St.P. 15 augusti 1794.

5 '  E xem pelv is fanns C arl Israel H allm ans P aren ta tion  ö fw er Caffe, hållen  w id  Kongl. 
D jurgårdsbrunnen den 31 ju li 1794 till försäljning i ”de fläste Boklådor” (DA 28 augusti 1794). Den 
kanske första likartade annonsen härstammar från Leipzig, där en förläggare 1717 erbjuder sina böcker 
” till salu i varje bokhandel” (Steinberg, s. 192). Separeringen av funktionerna boktryckare, förläggare 
och bokhandlare, som Steinberg ser som en väsentlig del av bokhistorien under perioden 1550-1800, 
kan också spåras i ”de olika utformningarna som uppgifter om tryckdata fått” (Steinberg, s. 192, se 
också s. 147).

52 Lext, s. 157 f.
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bättre försäljningsställen. Få hantverkare förmådde förena produktionskunnande med 
utveckling av distributionsledet. När boktryckarnas inre expansionskraft just bidragit 
all nya självständiga försäljningsställen, upphörde hantverkarnas mångåriga dominans 
över förlag och bokförsäljning. Expansionen drog till sig nya utövare och den starka 
konkurrensen tvingade boktryckarna att dela sin nyvunna hegemoni med bokhand
larna, de nya branschspecialistema.

I spåren av det litterära systemets expansion blir marknadsekonomiska tendenser 
klart märkbara och tvingar fram en diversifiering. Ökad specialisering är ett väsentligt 
drag i den ekonom iska individualism, som är marknadsekonom ins kännetecken. 
Individualismens frambrytning, som fram för allt hör senare delen av 1700- samt 
1800-talet till, har ett klart samband med utvecklingen av en litteraturmarknad.

Min framställning av boktryckarutvecklingen följer den traditionella, förmedlad av 
Schiick, Bring och andra forskare. Skissen över bokhanteringens diversifiering och 
den tilltagande specialiseringen skiljer sig däremot från den gängse. Bokförsäljningens 
ändrade karaktär i slutet av århundradet —  bokhandlarnas ökade konkurrens om 
samma böcker istället för koncentration på egna förlagsartiklar i kombination med ut
ländska böcker och bokhandelns separation från produktionsledet —  blir knappast 
tydligt beskrivet i Schiicks och andras framställningar.

Den ytliga skissen av bokförsäljningsutvecklingen bör em ellertid fördjupas och 
förtydligas tillsammans med studier av boktryckare och förläggare. Undersökningar i 
arkiv och nytillkomna databaser bör kunna ge en bättre bild av denna utveckling.

Bokförsäljningen i landsorten
De utländska bokförama hade stor betydelse för bokförsäljningen i landsorten. Deras 
försäljning varade längre i landsorten än i Stockholm, som tidigare etablerade fastbo- 
ende försäljare av utländsk litteratur. Utländska bokförare stationerade sig också i 
landsortens städer men så gott som alltid i liten omfattning och sällan under längre tid. 
När litteraturimporten istället övertogs av förläggare, boktryckare och bokhandlare —  
till största delen bosatta i metropolen —  utvecklades systemet m ed periferiboende 
kommissionärer.53 Kommissionärsystemet ersatte, som Erik Hamberg påpekar, såväl 
i tid som till funktion, bokföramas verksamhet.54 Det omfattade dessutom försäljning 
av svenska böcker.

Försäljningen utfördes av ett nät av kommissionärer, som inte enbart sålde böcker 
utan också tecknade prenumerationer och subskriptioner. Provisionen var normalt 
cirka tio procent men kunde bli större vid kontant betalning.55 Ersättningen utgjorde 
inte alltid kontanta pengar, utan förläggarna betalade även med sina utgivna böcker.

53 Kommissionär är en problematisk term i detta sammanhang och betecknar egentligen återförsäljare 
som har rabatt och kredit. Bland 1700-talets återförsäljare av böcker förekom såväl kontant betalning 
som kredit. Jag använder dock överlag termen kommissionär.

54 Hamberg 1985, s. 286.

55 Schiick 1923, s. 131; Schiick 1924, s. 183.
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Landsortsförläggare utnyttjade kommissionärer i huvudstaden och andra städer, 
men i huvudsak utgick kommissionshandeln från Stockholm .56 M ed få undantag 
fanns kom m issionärem a i regioncentra. Bokförsäljningen koncentrerades till orter 
med potentiella köpare, d.v.s. städer med högre utbildningsväsende eller som var 
centrum för kyrka, administration och handel. Kommissionärsstädema låg med få un
dantag i landskapen kring Mälaren och Vänern, östra samt sydvästra Götaland och 
Finlands sydvästra kust.57

M yndigheterna bekymrade sig på frihetstiden över svårigheten att få tag på böcker i 
stora delar av landsorten.58 Det stora antalet kommissionärer antyder dock, att litte
raturen i ökad omfattning spreds utanför metropol och regioncentra. Förutom tillfälliga 
bokstånd på marknader fanns också kommissionärer i åtskilliga perifera städer. Trots 
förbättring kvarstod problemen. Bokkommissionäremas försäljning var ofta av liten 
omfattning. Landsbygden och stora delar av landet (Norrland, norra Svealand och 
större delen av Finland) var helt utan direktförsäljning. Till det kommer kommunika- 
tionssvårigheter; ett av bokspridningens stora hinder i dåtidens Sverige.

Dåliga transportförhållanden orsakade långsamma bokförsändelser både till Sverige 
och inom landet. Posten stod för den snabbaste befordran men var dyr och användes 
mest för brev och tidningar. Sjöfarten var ett viktigt men långsamt och osäkert trans
portmedel. På grund av sin vikt sändes böcker dock ofta med båt, som erbjöd låga 
fraktkostnader.59

Transportproblemet var ett regionalt hinder för litteraturspridningen, och 1700-talet 
bidrog inte mycket till dess lösning. Främst drabbades perifera områden. Ett outveck
lat transportsystem förstärkte således ytterligare metropolens dominans. Från centrum 
spreds litteraturen ut till ett fåtal perifera öar. De som bodde långt från metropolen eller 
ett regioncentra med hamn hade inte bara att vänta längre utan fick också betala mer för 
böckerna.

Universitetsstäder fick tidigast behov av fasta bokförsäljare, men i såväl Uppsala som 
Lund blev flertalet etableringsförsök under 1600- och 1700-talen av kortvarig karak
tär. Situationen förbättrades under andra hälften av 1700-talet. Med Magnus Swederus 
fick Uppsala en välskött sortimentsbokhandel, och mot slutet av århundradet etablerar 
sig där ytterligare ett par bokhandlare.60 Swederus öppnade 1779 filial i Åbo.61 Där

56 Norberg i Göteborg sände böcker i kommission till Stockholm, Uppsala och Lund (Lext, s. 121). 
Edman i Uppsala hade 1786 femton kommissionärer (Östman, s. 10).

57 Östman s. 8 ff. I följande städer hade såväl Gjörwell, H olm berg som Edman kommissionärer: 
Gävle, Göteborg, Härnösand, Kalmar, Karlstad, Linköping, Lund, Norrköping, Uppsala, V isby och 
Åbo. Samtliga är regioncentra.

58 Schuck 1923, s. 102, 123 f.

59 Hamberg (1985, s. 129-135) har en utm ärkt genom gång av 1700-talets transportförhållanden. 
Lext (s. 90 f) behandlar också transportproblemen.

60 Bonnier & Hånell, s. 561-570; Rasmusson, s. 131 f; M.B. Swederus, s. 62-78.

61 Magnus Swederus, s. 572.
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startade boktryckaren J.C. Franckell och teologie adjunkt Jacob Bonsdorff Finlands 
första egna bokhandel (1789).62 Johan Lundblad, verksam från 1780-talet, blev 
Lunds förste sortimentsbokhandlare, som stannade en längre tid. Hans bokhandel 
blev snart av betydande omfattning.63

Göteborgs första bokhandel daterar sig från 1650. Bokhandelsetableringama fram 
till 1770 var em ellertid endast vid ett par tillfällen av längre varaktighet, och tidvis 
saknades fasta bokförsäljare. Bokförsäljning ombesörjdes också av hantverkare och 
kommissionärer, varvid de båda funktionerna för det mesta förenades. Bokbindarna 
dom inerade försäljningen längre i Göteborg än i Stockholm, men boktryckarnas 
frammarsch nådde under århundradets sista decennier också Göteborg. Bokbindare 
Johan Georg Langes dominerande roll övertogs då av boktryckare Samuel Norberg. 
Med bred verksamhetsinriktning, inkluderande såväl hantverk, förlag, bokimport som 
bokförsäljning, dominerade de Göteborgs litterära system under en stor del av 1700- 
talet.

När Holmberg 1770 öppnade filial i Göteborg inträdde ett nytt skede i stadens 
bokhandelsutveckling. Under en tioårig ägarperiod drev han stadens enda egentliga 
sortim entsbokhandel. Genom att efterträdaren var kommissionär åt honom hade 
Holmberg även efter överlåtelsen kvar intressen i bokhandeln. Huvudstadens starka 
inflytande över Göteborgs bokförsäljning under perioden 1770-1800 accentueras yt
terligare av att flertalet bokförsäljare i rikets andra stad var kommissionärer åt Stock- 
holmsförläggare.64

Mellan mitten av 1780-talet och till århundradets slut saknades bokhandlare, som 
klarade sig utan annan sysselsättning eller kompletteringsverksamhet. Kring sekel
skiftet var det visserligen stark konkurrens om bokförsäljningen i Göteborg, men den 
begränsade bokomsättningen erbjöd knappast försörjning för en självständigt arbet
ande sortimentsbokhandlare.65 En förhållandevis omfattande handel drevs dock av ett 
par kommissionsförsäljare, som ej var hantverkare.66

Bokförsäljningen i regioncentra var ofta förknippad med hantverksrörelse. Salvius 
styvson J.L. H orm  i Västerås var ursprungligen boktryckare och utvidgade med för
lag och bokhandel. Han erhöll bokhandelsprivilegium på 1750-talet, och försäljningen 
upptog stor plats i hans rörelse. I jämförelse med de flesta andra landsortsföretag var 
Horm s verksam het betydande. Hans bokhandlarkataloger uppvisar ett omfattande 
sortiment av fack- och förströelselitteratur på svenska och på utländska språk 67

62 Gardberg 1957, s. 245.

63 M öller 1933, kap III.

64 Lext, s. 185.

65 Lext, s. 182 f.

66 Om bokförsäljningen i Göteborg, se Bonnier, s. 77 ff; Lext, kap. V och VI; Schiick 1923, s. 120 
f.

67 Åberg 1987, s. 46 ff. Enlig t honom ägde bara Stockholm , Åbo, U ppsala, Lund, G öteborg, 
N orrköping och möjligen L inköping en bokhandel som var ”bättre än eller jäm förlig med den i 
Västerås” (Åberg 1987, s. 46).
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Det etablerades också självständiga bokhandlare i andra regioncentra: Härnösand, 
Linköping och Karlskrona (1750-talet), Gävle (1773), Örebro (1780), Karlstad 
(1794)68

År 1800 var Norrköping med sina 9.089 invånare rikets fjärde största stad.69 Trots 
bristen på lärdoms- eller äm betsinstitut öppnades bokhandel i kom bination med 
boktryckeri kring mitten av århundradet. Bokhandelsverksam heten var intensiv i 
Norrköping under 1700-talets sista decennier. Det etablerades försäljningsställen fri
stående från hantverksrörelser, och vid århundradets slut fanns åtm instone tre bok
handlare.70

Litteraturmarknadens expansion i den utpräglade industri-, handels- och sjöfarts- 
staden, liknande den i Göteborg, Uppsala, Lund och Åbo, visar att även det m er
kantila borgerskapet nu förekom i den kulturella sfären. Ytterligare belägg för detta är 
textilstaden Alingsås, där ekonomie lektor L.W. Rotloff fick privilegium 1762. Det 
var den enda bokhandeln i en periferistad före 1800.71 Övrig periferi och några re
gioncentra var hänvisade till bokförare och därefter kommissionärer.

3. Förläggare
Bokprivilegium och eftertryck

Bokprivilegiet låg till grund för bokrättigheten. Denna inteckning i ägandeskapet blev 
allmän under senare delen av 1600-talet.72 Privilegieskyddet var länge begränsat. Det 
varade normalt i tio år och gav ingen automatisk rätt till förnyelse när privilegietiden 
gått tillända. Äganderätten var en kombination av författar- och förlagsrätt. Med bok- 
tryckarreglem entet 1752 förbättrades privilegieinnehavarnas rättsliga ställning 73 
Privilegietiden var fortfarande kort —  sällan över tjugo år —  men ett skydd efter pri
vilegietiden tillkom. Någon annan fick ej förlägga boken med mindre än att innehav
aren av ursprungsprivilegiet förklarat sig ovillig att utge ny upplaga. Även mindre 
skrifter, för vilka ej utdelades privilegier, skyddades nu mot eftertryck. Privilegium

68 Bonnier, s. 126 f, 195, 418; Schiick 1923, s. 119 f; Rasmusson, s. 146. Bokhandeln i Karlskrona 
existerade endast mellan 1758-61 (Bonnier, s. 156).

6 °  Historisk statistik fö r  Sverige , s. 62.

70 Bonnier, s. 252 f. Förutom dem som Bonnier näm ner kan noteras M agnus O rrelius blygsamm a 
bokförsäljn ing  på 1770- och 80-talen (Broberg, s. 122). E nlig t Schiick (1923, s. 121) hade 
Norrköping flest bokhandlare av landsortsstäderna. Det kan stämma med undantag av Göteborg.

71 Schiick 1923, s. 118 f.

72 Eberstein, s. 18.

73 Eberstein, s. 49 f, 63 ff. Om författarrätten och förhållandet till förlagsrätten, se vidare kap. 111:3 
(Privilegium) och kap. VI:2 (Tvisten med Holmberg).
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utfärdades av Kanslikollegium och skulle omedelbart offentliggöras i allmän tid
ning.74

Svävande förlagsförhållanden orsakade före 1752 många eftertryck. Det nya regle
mentet medförde bättre ordning, men även i fortsättningen uppstod åtskilliga tvister 
om förlagsrätten. D et är emellertid svårt att få en klar uppfattning om eftertryckens 
omfattning. Att inlämnade klagomål till Kanslikollegium sannolikt inte avspeglar det 
verkliga förhållandet antyds av Elsa Fougts anklagelse mot Holmberg och Lindh:

Jag vil ej, drifven a f  minsta bitterhet, besvära Högl. Kongl. Collegium med uprepande a f  alla de 

serskilta klagomål, äldre och nyare, hvartil ja g  kunde hafva fo g  och derå tilräckelige bevis äro i 

mina händer, såsom eftertryck a f  Sjölag, Kyrkolag, KrigsArtiklar, Coopvaerdi Reglem ente m. 

många fl. utan nöjer mig at blott i djupaste ödmjukhet anmäla de tvänne sista mig vederliga hän

delser. 76

Flertalet tvistigheter uppstod mellan förläggare och boktryckare i Stockholm. Det finns 
endast ett fåtal anmälningar av förlagstvister i landsorten, men troligen förekom en hel 
del eftertryck bland landsortstryckama. De var mindre övervakade av myndigheter och 
konkurrenter och hade ofta ledig kapacitet. Dessutom var tryckerikostnadema generellt 
lägre i landsorten.

Trots att konkurrenssituationen snedvreds, hade eftertrycken sina fördelar ur upp- 
lysningssynpunkt. Utan kostnader för privilegieansökan och annonsering, liksom i 
förekommande fall honorar, blev den eftertryckta produkten åtskilligt billigare. För 
kulturspridningen blev effekten positiv, eftersom fler hade råd att köpa produkten. 
Dessutom kunde boktryckarna utnyttja eftertryck till att förbättra en dålig eller ojämn 
sysselsättning. För författarna var eftertrycken däremot negativa. Visserligen nådde de 
en större publik, men honoraret uteblev och dessutom spreds texten ofta i korrum
perad form.76

Förläggare på 1700-talet
På 1600-talet dominerades bokförläggandet helt av statliga och kyrkliga myndigheter. 
Dels direkt genom egna förlagsutgivningar dels indirekt genom understöd till privat
personer samt bokbindare och boktryckare försedda med myndighetsprivilegier.77 
Staten (1600-talets störste förläggare) inskränkte under nästa århundrade stödet och 
förlagsrollen, och en stor del av förlagsverksamheten flyttades över till den privata 
sektorn. Boktryckare med eller utan privilegier blev de största förläggarna. Bokbind-

74 Schiick 1923, s. 144-151.

76 Fougt, besvärsskrivelse över eftertryck, 6 m ars 1792 (RA, K anslikollegium , E XIII: 11). 
Klagomålen finns samlade i E XIII: 11-15. Schiick (1923, s. 160-184) redovisar de flesta eftertrycks- 
anmälningama och förlagstvistema.

76 W ittman (kap. Der gerechtfertigte Nachdrucker?) visar hur eftertrycken (Nachdruck) hade både kul
turell och ekonom isk betydelse i Österrike och Tyskland. De var viktiga för spridning av upplys
ningen och den tyska nationallitteraturen. Om eftertryckens betydelse för upplysningens spridande, se 
också Dam ton 1979.

77 Rinman 1983, s. 80 ff.
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am as roll var blygsam, och mot slutet av 1700-talet upphörde de nästan helt som för
läggare. Bokhandlarnas förlagsverksamhet var betydande under de fyra sista decen
nierna. Lärda institutioner, liksom fortsatt statliga och kyrkliga myndigheter, förläde 
också böcker.

På 1600-talet hade mecenatförläggare dominerat bland de enskilda personer som 
förläde böcker. På 1700-talet tillkom andra grupper. På 1600-talet fanns visserligen 
författare, som var sina egna förläggare, men den gruppen når långt större omfattning 
under 1700-talet. (Jag återkommer till dem i kapitel 111:4.) Andra enskilda personer 
begärde också privilegium på böcker, det kunde vara av såväl idéella som pekuniära 
skäl. D et rörde sig främst om läroböcker, och omfattningen var blygsam. En speciell 
grupp bland enskilda förläggare var de studenter, som finansierade en del av univer- 
sitetsvistelsen genom att skaffa sig privilegium, ombesörja tryckning och själv försälja 
en bok, ibland genom prenumeration.78

Sammanfattningsvis kan man säga, att praktiskt taget alla slags aktörer på 1700- 
talets litteraturmarknad även uppträdde som förläggare.7̂

I de flytande gränsom rådena mellan hantverkare, förläggare och bokhandlare 
utm önstrar sig ett förläggarbeteende. Det blir skönjbart kring mitten av århundradet 
när M omma och Salvius uppträdde som pionjärer. Förlagsverksamheten blev en stor 
och central del i ett fåtal integrerade företag, som kom att dominera bokutgivningen 
under resten av århundradet

De största och viktigaste förlagsdominerade företagen fanns i metropolen, antingen 
de kombinerade förlag med bokhandel eller tryckeri. Boktryckarnas förläggardomi- 
nans m inskade efter Mommas och Salvius död, och den efterföljande expansionen 
hörde bokhandlarna till. Fortfarande kom dock betydande förläggare ffån hantverkar- 
ledet: Fougt, Lindh och Lange d.y. Större förläggare i landsorten under senare delen 
av 1700-talet var nästan uteslutande boktryckare från grunden: Edman i Uppsala, 
Franckell i Åbo, Horm i Västerås och Norberg i Göteborg. Boktryckarna i övriga re
gioncentra förläde också böcker.

Företagsexpansion med utgångspunkt i distributionsledet är ett senare led i det lit
terära systemets utveckling. Lundblad i Lund böijade som bokhandlare och breddade 
rörelsen med förlag och tryckeri. Hans företagskonstruktion var landsortens undan
tag. Däremot blev det efter frihetstidens slut vanligt med denna verksamhetsbreddning 
i huvudstaden. Så gjorde Holmberg och Swederus. I likhet med G jörwell höll sig 
dock den sistnämnde utanför hantverksdelen. Gjörwell var det litterära systemets ende 
ledande aktör som började som förläggare. Även då han öppnade bokhandel hade för
laget en central position.

Alla större aktörer på litteraturmarknaden hade två eller tre verksamhetsgrenar i sina 
företag. För alla gällde förlaget som det nav kring vilket expansionen möjliggjordes. 
Det egna förlaget var nödvändigt för bokhandeln och gav ökad sysselsättning åt

78 Denna allm änna bild av 1700-talets förlagsverksamhet är till stor del hämtad ffån Schiick 1923, s. 
255-279.

79 Rinman 1951, s. 13.
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tryckeriet, där tidningar var ett sysselsättningskomplement och samtidigt erbjöd gratis 
annonsering. För ett fåtal var förlaget en grund till lånebibliotek och exportmöjlighet. 
Några av de ledande (Salvius och Franckell) steg in i borgerskapets burgnare kretsar, 
medan Swederus bytte ut en framgångsrik profan verksamhet mot den kierikala vä
gen. Den idealistiske Gjörwell råkade på grund av ekonomisk okunnighet ut för flera 
konkurser. Holmberg arbetade däremot med ett renodlat profitintresse och var känd 
som driftig men mindre samvetsgrann. Med sina idéer och ambitioner var de alla vik
tiga kuggar i utvecklingen mot marknadsekonomi och en fristående och omfattande 
litterär marknad. De hyllade inte alltid konkurrensen men tog tillvara och utvecklade 
den situation, som en växande litterär publik skapade.

Vid århundradets slut hade förläggaren ”i ännu mindre grad än sortimentsbok- 
handlaren lösgjort sig som fristående yrkesman”.80 Ingen aktör på 1700-talets littera
turmarknad var enbart förläggare. Först under 1800-talet etableras förläggare, som 
producerar böcker fristående från hantverk eller bokhandel. En begynnande diversi- 
fiering av förlagsfunktionen lägger emellertid ytterligare ett led till 1700-talets utveck
ling av bokdistributionen. Det redovisade förhållandet att böcker annonserades till 
försäljning hos flera bokhandlare, bekräftar att funktionerna förlag och bokhandlare i 
vaije fall delvis separerar.81 Eftersom annonserna i pressen oftast utgick från bok
handlarna, åskådliggörs emellertid sällan de skilda funktionerna. Ett undantag är, när 
J.P. Lindhs tryckeri 1793 ger ut två böcker och annonserar, att böckerna finns till 
försäljning såväl i det egna tryckeriet som hos fem Stockholmsbokhandlare och i 15 
landsortsstäder (elva regioncentra och fyra periferistäder)82

Förlagskataloger och annonser
Vaije större förläggare gav ut kataloger med förteckning över egna förlagsböcker och 
importerade böcker. Förlagskatalogema var, jämte tidningsannonser, den reklam, som 
visade aktuella böcker och var nödvändiga vid försäljning utanför Stockholm. Några 
var välfyllda -— Fougts katalog från 1780 omfattade hela 138 sidor83 —  men de var 
svåröverskådliga, och publiken måste gå igenom ett flertal förlagskataloger. Gjörwell 
och Swederus försökte förgäves reformera det tungrodda systemet och utgav speciella 
förlagsorgan.84

När förläggare och bokhandlare utgör samma person, är förlags- och bokhandels- 
katalogem a svåra att särskilja från varandra. Katalogerna vände sig både till återför

80 Rinm an 1951, s. 13.

81 Det förhållandet hade förstås redan gällt för utländska böcker och vid kommissionsförsäljning.

82 Lindh annonserar om försäljning i följande landsortsstäder: Uppsala, Karlskrona, Göteborg, Gävle,
N orrköping, L inköping, V ästerås, Karlstad, H ärnösand, Skara, Ö rebro, K ristineham n, Arboga, 
Nyköping och M ariestad (DA 14 mars 1793). Året efter erbjuder Lindh flera böcker, som utkommit 
på hans tryckeri, till försäljning ”på Boklådorna här i Stockholm och hos de fläste Bokbindare och 
Comissionairer i Landsortem e” (DA 26 mars 1794).

83 Schiick 1923, s. 309.

84 Schiick 1923, s. 286 f, 291, 333.
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säljare och konsumenter, medan tidningsannonser i första hand var avsedda för en 
bokköpande publik. M åhända fanns också en regional skillnad. Katalogerna, som 
mestadels utkom i huvudstaden, hade sin största betydelse i försäljning till andra orter. 
Tidningsannonserna, antingen de publicerades i huvudstaden eller landsorten, vände 
sig i huvudsak till en lokal publik.

Medan Stockholmsförläggama intensivt bearbetade landsorten med hjälp av kom- 
missionärer, vände sig landsortsförläggama i första hand till sin egen region. Några 
av dem använde sig dock av kommissionärer för att nå andra delar av landet, men mot 
den stora marknaden i metropolen var försäljningsinsatsem a försiktiga.85 I Stock- 
holms-Posten och Dagligt Allehanda, som direkt vände sig till huvudstadens litterära 
publik, förekommer få annonser av landsortsförläggare.8^

Förmånserbjudanden ställdes främst i form av prenumerationer och subskriptioner 
(jag återkommer till dem i kapitel 111:4) medan andra prisreduktioner var ovanligare. 
Deras förekomst i såväl tidningsannonser som bokhandelskataloger under 1700-talets 
tre sista decennier bekräftar dock ett vidgat intresse hos det litterära systemets aktörer 
från att enbart omfatta produktionsfrågor till att även inkludera distribution.

Export och import av böcker
Den svenska bokexporten tog sin bötjan kring mitten av 1700-talet. I merkantil i smens 
tidevarv var givetvis bokexporten populär hos myndigheterna, som 1756-94 gav di
rektstöd genom en exportpremie på 15 procent. Salvius var även här innovatören med 
en betydande export. Han hade kommissionärer i flera viktiga utländska bokcentra: 
Paris, Genéve, Amsterdam, Leipzig och Köpenhamn, och genomförde sina affärer 
som byteshandel med kopplingen export-import.87

Även Gjörwell, Holmberg och Swederus exporterade böcker. U töver de fyra 
nämnda förläggarna —  samtliga expansiva och ledande aktörer i det litterära systemet 
—  exporterade troligen ingen mer än något enstaka parti. Även för Salvius efterträdare 
var exporten kombinerad med import. Deras export var emellertid långt ifrån av sam
ma omfattning som Salvius.88

Den ekonomiska vinsten var förstås bokexportens prim ära motiv. Men exporten 
bidrog också till att stärka Sveriges anseende utomlands. Bokexporten vittnar om att

85 Böcker tryckta hos Samuel Norberg i Göteborg såldes hos bokhandlare Utter i Stockholm (Lext, 
s. 121; St.P. 2 novem ber 1792). Av Uppsalatryckaren Johan Edmans förlagskataloger från 1780-talet 
framgår att bokhandlarna Arborén och Runemark i Stockholm samt åtskilliga försäljare i regioncentra 
var hans ombud. Se exempelvis Edman 1784 (KB, Förlagskataloger).

8°  Endast Norberg från Göteborg och Horm från Västerås presenterar vid några tillfällen sina förlags
artiklar i dessa tidningar under 1780- och 90-talen.

87 Schiick 1929, s. 149 ff.

88 Om G jörw ells bokexport, se Schiick 1923, s. 289, 292; W illers, s. 161 f. A lt Holm berg och 
Swederus exporterade böcker framgår av deras ansökningar om exportpremier: Holmberg 26 maj 1784; 
Sw ederus in läm nade flera ansökningar 1781-87, den m est om fattande 27 m ars 1787 (RA, 
Kanslikollegium, E XIII: 15).
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Sverige, som ännu ansågs kulturellt efterblivet och till 1700-talets mitt enbart varit 
kulturmottagare, nu på ett mer aktivt sätt började ta del i det europeiska kulturlivet. En 
tredje fördel med den utrikes avsättningen var, att den möjliggjorde tryckningen av 
böcker, som det inte fanns tillräcklig avsättning för i Sverige.

Fram gångarna för Sveriges bokexport baserades på den svenska naturveten
skapens goda internationella anseende. Dessutom skrevs fortfarande flertalet veten
skapliga böcker på latin. Salvius exporterade främst vetenskapliga verk, framför allt 
av L in n é .E x p o r t in la g o m a  visar dock, att bokexporten på 1780-talet blir mer 
varierad. Andelen naturvetenskapliga och latinspråkliga verk är inte längre lika dom i
nerande.

U tländska litteraturim pulser var nödvändiga för det land, som ville delta i den 
europeiska gemenskapen och samtidigt önskade höja den inhemska intellektuella ni
vån. Den lärda publiken hade alltid umgåtts med utländsk vetenskaplig och religiös 
litteratur. När publiken vidgades på 1700-talet tillkom intresset för upplysnings- och 
förströelselitteratur. Inhemska författare räckte inte till, varken kvalitativt eller kvanti
tativt. Eftersom svenskan är ett litet och ej spritt språk har Sverige alltid varit en stor 
nettoimportör av litteratur. Gapet mellan import och export var troligen som minst i 
slutet av frihetstiden. Därefter ökade importen kraftigt.90

Myndigheternas inställning till bokimporten var ambivalent. Å ena sidan var ut
ländsk litteratur nödvändig för landets kulturella utveckling, å andra sidan kunde det 
komma in politiskt och religiöst olämpliga böcker. Dessutom påverkades handels
balansen negativt.

För att skydda den svenska bokproduktionen, som fick betala hög tull (30 procent) 
på importerat papper, lades under frihetstiden införselavgifter (tull, licens och avgift 
till manufakturfonden) på importerade böcker. Tidigare hade bokförare och utländska 
bokhandlare fått införa böcker tullfritt, vilket kritiserades av svenska boktryckare och 
förläggare. Införselavgiftema, som 1782 uppgick till 15 procent, inkluderade endast 
nya inbundna böcker.91

G enom  alla förändringar i tryckfrihetslagstiftningen under 1700-talet kvarstod 
Kanslikollegiums kontroll av importerad litteratur. Särskilt var myndigheterna på sin 
vakt mot religionskritisk litteratur och radikala franska upplysningsskrifter. 1792 in
fördes dessutom införselförbud på skrifter som behandlade franska revolutionen.92

På 1780- och 90-talen var smugglingen från Danmark omfattande. I synnerhet var 
swedenborgama aktiva i denna olagliga införsel, men också skrifter av landsförvisade 
svenska författare infördes.93

89 Schuck 1929, s. 152.

99 På 1770-talet uppgick importen av böcker och tidningar samt kartor och noter till 47.565 rd och 
följande årtionden till 66.376 respektive 86.657 (Lext, s. 98).

91 Lext, s. 93.

92 E lm ar Nym an, s. 59 f.

93 Se Jacobowskys uppsats.
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Bokhandlarna försökte på olika sätt smuggla in förbjuden litteratur. Ibland beslag
togs förbjuden litteratur i tullen, men svenska bokimportörer —  privatpersoner eller 
bokhandlare —  lyckades troligen väl med sin förbjudna im port94

Smuggling av böcker var bara en liten del av en omfattande förbjuden införsel och 
ger en allvarlig lucka vid beräkningen av utrikeshandeln.95 Peregrinerade svenskar 
och andra utlandsresenärer förde vanligen med sig böcker vid hemresan till Sverige. 
Även då det inte var fråga om medveten smuggling, kunde böckerna lätt undgå tullens 
bevakning, eftersom böckerna medföljde det privata resgodset. De officiella siffrorna 
ger således inte besked om hela bokinförseln till Sverige.96

4. Lånebibliotek
Landets offentliga bibliotek av någon egentlig storlek och betydelse var universitets
biblioteken, Kungliga biblioteket och gymnasiebiblioteken i Linköping och Väster
ås.97 Förutom gymnasiebiblioteken, som främst fanns i stiftsstäderna, förekom kyr- 
kobibliotek ute i stiften.9® Organisationsbibliotek var ett slags offentliga bibliotek, 
som böijade förekomma i slutet av 1700-talet.99

Universitetsbibliotekens dåliga standard och bristen på offentliga bibliotek häm 
made främst nyttolitteraturens spridning. Universitets- och gymnasieblioteken skulle i 
första hand betjäna utbildningen, d.v.s. låntagarna var präster, lärare och elever. Vis
serligen hade allmänheten tillträde, men med det lärda bokurvalet —  mycket teologisk 
litteratur och åtskilliga latinska böcker —  och få tidningar rönte gymnasiebiblioteket 
föga intresse utanför den klerikal-pedagogiska sektom.100

Däremot väckte lånebibliotekens mer varierade bokbestånd intresse hos den läsande 
allmänheten. Den litterära publikens breddning möjliggjorde, eller nödvändiggjorde, 
innovationer i det litterära systemet. En av de viktigaste var lånebiblioteket101

94 Om smugglingen av förbjudna men eftertraktade franska böcker, se W illers, s. 153-168.

95 Heckscher (1949:2, s. 643) skriver om ”smugglingens förmodligen genom gående viktiga roll” .

96 Hamberg 1985, s. 137.

97 Aberg 1987, s. 81.

9® Den religiösa litteraturen kompletterades efterhand med profan litteratur och syftet med kyrkans 
utlåning var dels att stärka allm ogens uppbyggelse dels att öka deras praktiska kunskaper (W ibcrg 
1942, s. 155 ff; Åberg 1979, s. 7).

99 U ppfostringssällskapets b ibliotek upprättades 1788 och öppnades för allm änheten  1791 
(Carlander, s. 154 f).

1110 Om det ointresse utanför ecklesiastikstaten som m ötte gym nasibiblioteken i Göteborg och 
Västerås, se Lext, s. 190 ff; Åberg 1987, s. 85. J.H . Lidén var efter en utlandsresa mycket imponerad 
av utländska universitets- och lånebiblioteks service och öppethållande, samtidigt som han kritiserade 
de svenska biblioteken (Lindholm, s. 129, 146, 192 f).

101 Sw ederus anger tre skäl för a lt öppna lånebibliotek i Stockholm: 1. B risten på offentliga 
bibiliotek i huvudstaden. 2. M ånga littcraturälskare saknar möjlighet att köpa böcker, då priserna
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Till skillnad från bibliotek som drevs av myndigheter, var det kommersiella motivet 
grundläggande för lånebiblioteken.102 ”Redan tidigt torde bokhandlarna sökt göra det 
kapital, som låg nedlagt i ett kanske svårsåit lager, räntebärande genom att låna ut 
böckerna”, skriver Lext.103 Sambandet försäljning och utlåning av böcker bestod 
under hela 1700-talet, medan renodlade lånebibliotek var ovanligare. Kombinationen 
bokhandel/förlag och lånebibliotek var också vanlig i utlandet.104

Lånebiblioteken kan inte karakteriseras som folkbibliotek. Större delen av befolk
ningen kunde inte tillgodogöra sig den litteratur som erbjöds, och det kommersiella 
motivet tvingade fram låneavgifter. Avgiften utestängde folkflertalet, då det kostade 
mellan tre och fyra riksdaler om året att låna böcker på ett lånebibliotek i slutet av 
1700-talet.105

England var, liksom vad gäller det litterära systemets övriga funktioner, föregångs- 
landet i fråga om bokutlåning. Det första ”circulating library” i London (1740) var 
upptakten till en snabb expansion.106 Inspirerade av den engelska modellen öppnades 
åtskilliga lånebibliotek i Europa under århundradets senare hälft, och de var på 1780- 
och 90-talen vanligt förekommande.107 I Danmark fick lånebiblioteken, liksom i Sve
rige, under 1700-talets två sista decennier sitt genombrott, men det fanns några 
enstaka redan på 1760-talet.108

1700-talets lånebibliotek i Stockholm och landsorten
Sveriges första lånebibliotek grundades 1757 av Salvius och utgjorde en del av 
”universalbokhandeln”. Lånebiblioteket upphörde vid hans död och innehöll 10.600 
volymer.109 Ytterligare två lånebibliotek grundades i böljan av 1770-talet av Momma

stigit enormt. 3. Landsortsbor på besök i Stockholm slipper ha med sig egna böcker (Swederus 1785 
b; KB, Lånebibliotek, Stockholm). Utterström framför (s. 21) ytterligare ett argum ent för lånebiblio
tekens tillkomst: bristen på boklådor. Det kan gälla för Karlskrona (Utterströms undersökningsobjekt) 
men inte för Stockholm, där det fanns många bokhandlare.

102 Jeppsson, s. 12. V ilket inte hindrade kyrkobiblioteken från att ta em ot betalning, och 
kulturidealistiska motiv var säkert inte främmande för flera lånebibliotcksägare.

103 Lext, s. 194.

104 Om danska respektive tyska förhållanden, se Dansk litteralurhislorie, s. 542; Jeppsson, s. 13 f.

103 Fram går av katalogerna i KB, Lånebibliotek, Stockholm respektive Landsorten.

106 w a tt, s. 47. Redan dessförinnan hade det funnits några få ”circulating libraries” utanför London. 
N är J.H. Lidén 1769 kom till London på studieresa var dessa lånebibliotek en nyhet för honom. Han 
uppm ärksam m ade, a tt det var vanligare att fördriva tiden med läsning där än annorstädes. 
Uppsalaakademikern kände till att Salvius vid denna tid hade ett lånebibliotek, men menade att denne 
var för dyr. (Lindholm, s. 146.)

107 U tterström , s. 21, 33.

108 Dansk litteraturhistorie, s. 542. De danska lånebiblioteken fanns till största delen i Köpenhamn.

109 Schiick 1929, s. 153 ff. Vid bouppteckningen värderades böckerna ull 71.542 dkm, motsvarande 
7.949 rd (Schiick 1929, s. 203).
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och Holmberg.1111 Hos alla tre var lånebiblioteksverksamheten komplement till förlag 
och bokhandel. Under senare delen av 1770-talet fanns i huvudstaden endast Holm
bergs lånebibliotek, som dessutom tidvis låg nere och först i böljan av 80-talet sköt ny 
fart.

Alla som bedrev utlåning sökte ej det privilegium, som utfärdades av Kansli
ko lleg ium .111 Liksom vad som gällde för bokförsäljning fanns ingen förordning, 
som föreskrev privilegietvång, utan det utbildades praxis.

Friedrich August Cleve (kollega vid tyska skolan) startade 1783 ett lånebibliotek, 
för vilket han först 1787 sökte privilegium. 1788 ansökte han också om att få driva 
bokhandel.112 Cleves lånebibliotek växte snabbt och innehöll drygt 9.000 volymer 
under senare delen av 1790-talet.113 Som jämförelse kan nämnas att Uppsala univer
sitetsbibliotek vid samma tid innehöll 42.000 volymer.114 Kungliga bibliotekets bok
bestånd uppgick till ungefär 30.000 i böijan av 1800-talet.115

Swederus erhöll privilegium 1784.1 *6 Hans lånebiblioteksverksamhet var liksom 
Cleves ambitiösare anlagd än konkurrentemäs. På de fem år lånebiblioteket var öppet 
steg volymantalet från 1.800 till 6.000. Swederus gav, som brukligt var, med jämna 
m ellanrum ut lånebibliotekskataloger, där det aktuella bokurvalet presenterades. 
Tidningsannonser och mindre broschyrer fick också tjänstgöra som reklam för låne
biblioteket.

Lånebiblioteket hade i sitt senare skede öppet alla söckendagar 9 -12  och 15-18. 
Det kan jämföras med Uppsala universitetsbibliotek, som fram till 1790 endast var 
öppet två gånger i veckan (ett par timmar varje gång) och därefter varje dag (en timma 
varje gång).117 Kungliga biblioteket var ett av de få offentliga bibliotek, som hade 
öppet för allmänheten och erbjöd möjligheter till läsning och studier på platsen.118

110 W iberg 1950, s. 35.

111 Holmberg sökte privilegium först 1797 (Carlander, s. 361).

112 Bonnier & Hånell, s. 72.

113 1791 innehöll Cleves lånebibliotek 6.000 volym er och 1795 var antalet 9 .000 (Sl.P . 14 maj 
1791 respektive DA  19 juni 1795). År 1800 förtecknar Cleves katalog 9.582 volym er (Cleve; KB, 
Lånebibliotek, Stockholm). Volym antalet motsvaras inte av titelantalet. Varje band i ett sam lings
verk betecknar en volym. Cleves katalog redovisar inte om det fanns flera volym er av samma bokti
tel. Det framgår heller inte vad gäller Cleves uppgift om antalet volym er i tidningsannonser.

114 P.F. Aurivillius meddelade 1792 att ”biblioteket, som sedan 1767 växt med 15.253 volymer, nu 
steg något öfver 42 .000”. 1794 anges em ellertid ”volym antalet (m ed m anuskripter) till 41.869”. 
(Annerstedt 1914, s. 500.)

115 W alde, s. 141. Vid slottsbranden 1697 förstördes 3/4 av de ca. 25.000 volymerna. Fram till att 
G ustaf IV A dolf på 1790-talet skänkte 15.000 volym er från faderns handbibliotek och 7.500 ur sitt 
eget hade KB växt föga under 1700-talet (Walde, s. 138 ff.)

115 Alla uppgifter om Swederus lånebibliotek är från W iberg 1950, kap. VI: "Ett stadsbibliotek på 
G ustaf III:s tid”.

117 Annerstedt 1914, s. 495.

118 Det på slottet belägna KB var dock dåligt försett med läs- och arbetsrum  till långt in på 1800- 
talet (Gödel, s. 132 ff).
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Salvius lånebibliotek hade också varit en litterär arbetsplats med möjlighet till läsning 
av tidningar och böcker. Swederus verksamhet var än mer ambitiöst upplagd. För
utom utlåning och m öjlighet till direkt läsning, erbjöds möjlighet att bedriva fria 
studier och biblioteket ställde studiebord, skrivmatcrial och uppslagsverk till förfog
ande. Lånebiblioteket var också forum för diskussioner.

Swederus ändrade så småningom namnet till Stockholms lånebibliotek. Namnen på 
övriga litterära produktions- och distributionsföretag hade kvar anknytningen till äga
rens person. Med namnbytet ville Swederus måhända ge lånebiblioteksrörelsen den 
allmänna karaktär, som senare skulle karakterisera folkbiblioteken. Hans lånebibliotek 
fungerade också som ett slags stadsbibliotek och fick stor betydelse för Stockholms 
kulturella liv. Otvivelaktigt var Swederus lånebibliotek ett av de intressantare inslagen 
i 1700-talets svenska litterära system. Här liksom inom bokhandelsverksamheten var 
han en föregångsman.

1788 fick Swederus vidkännas ett kraftigt bakslag. Konkurrenterna reagerade 
negativt på hans framgångar, och boktryckarna upplevde den kraftigt ökande lånebib- 
lioteksverksam heten som ett hot mot nytryckningen. Konkurrenten Holmberg var 
främste påskyndaren till ingrepp i utlåningsrätten. Boktryckerisocieteten klagade hos 
Kanslikollegium, som bestämde, att inga svenska böcker yngre än tjugo år fick finnas 
på lånebiblioteken —  en klar försämring för de låntagare som inte kunde läsa främ 
mande språk. Efter m otgångarna lade Swederus ned sin affärsverksamhet och an
trädde den klerikala banan.

Minst tre nya lånebibliotek öppnades på 1790-talet i S t o c k h o l m . C a r l  Conrad 
Behns verksamhet växte snabbt. Den första katalogen i samband med starten 1793 
räknade in 563 böcker. Två år senare annonserar Behn, att boksamlingen ”blifwit an
senligen förökt”,12̂  och 1797 års katalog innehöll 4.209 volym er.121 Behn kombi
nerade inte lånebibliotek och bokhandel. Det gjorde däremot Johan Gustaf Justander, 
som började m ed lånebibliotek.122 Först efter tjugo års lånebiblioteksverksamhet 
kompletterade Carl Erik Rademine 1818 sitt lånebibliotek med bokhandel.122

Utan tillgång till större lånebibliotek på nära håll tvingades stora delar av landsortspu- 
bliken utnyttja huvudstadens bättre möjligheter.124 I några städer etablerades dock lå

1111 Fyra privilegier utdelades på 1790-talet. Holmbergs lånebibliotek öppnades dock tidigare.

120 DA  4 februari 1795.

121 Behn (KB, Lånebibliotek, Stockholm).

122 Justander ansökte om privilegium  för lånebibliotek 1795 och för bokhandel år 1800 (RA, 
Kanslikollegium , E XIII: 15). Bonnier & Hånell (s. 80) anger, atl Justanders lånebibliotek öppnades 
först 1803.

122 Bonnier & Hånell, s. 78. Johan David Flintenberg öppnade såväl bokhandel som lånebibliotek år 
1800 (Bonnier, s. 79). Som framgår av Carlander tillkom yuerligare lånebibliotek i början av 1800- 
taleL Vid slutet av 1820-talet fanns omkring tio lånebibliotek i Stockholm, och antalet fördubblades 
under den följande tjugoårsperioden (Jeppsson, s. 25).

124 Lånebiblioteksinnehavam a i Stockholm var också medvetna om denna kundkategori, och såväl 
Swederus (se not 101 i detta kap.) som Cleve vände sig direkt till landsortspubliken (S lf. 14 maj 1791).
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nebibliotek. Redan 1774 öppnade Swederus lånebibliotek i Uppsala.125 Från 1777 
fanns en kombination bokhandel-lånebibliotek i Göteborg, och år 1800 öppnades sta
dens första fristående lånebibliotek, som i bötjan endast omfattade knappt 1.000 vo
lymer (drygt 500 titlar).126

I slutet av 1780-talet eller i början av 90-talet öppnades ett lånebibliotek i Jönköp
ing.127 Kring mitten av 1790-talet inrättades också lånebibliotek i Gävle, Norrköping 
(av bokhandlare Ulrich), Karlskrona och Vasa.128

Lånebibliotek kan också ha funnits i kombination med bokhandel i övriga region
centra, utan att privilegium utdelades. Så tidigt som 1788 inrättades ett lånebibliotek i 
periferistaden Kristinehamn, men bokbeståndet omfattade endast 100 volym er.129

Lånebibliotekens publik och litteratururval
Lånebibliotekens framväxt var intimt sammankopplad med uppkomsten av en ny lit
terär publik. Swederus 130 kunder i lånebiblioteket fördelade sig på följande sam
hällsgrupper: högadel —  26, präster och lärare —  7, akademiker —  4, civila ämbets
män —  51, militära ämbetsmän —  21, grosshandlare och handelsmän —  11, hant
verkare —  2, okänd grupptillhörighet —  8.130

Den svenskspråkiga litteraturen hade en framskjuten plats i lånebiblioteken.131 
Förutom detta språkliga spår i bokurvalet satte den nya litterära publikens samman
sättning —  där civila ämbetsmän intog en stor plats —  även ett ämnesmässigt.

Religiös stapellitteratur och almanackor —  normalt givna försäljningssuccéer —  
var dominerande inslag i det egna biblioteket. Däremot räckte kassan oftast inte till köp 
av förströelselitteratur. Eftersom böcker av förströelsekaraktär inte lästes lika inten
sivt, d.v.s. gång på gång under en längre tidsperiod, var det mindre nödvändigt att 
äga dem. Swederus skriver i sin lånebibliotekspresentation, med hänsyftning på den 
mycket populära förströelselitteraturen, att ”åtskillige Böcker äro af den beskaffenhet, 
at man, sedan de äro genomläste, kan dem umbäre”.132 Lånebibliotekens framväxt 
betingades i högre grad av övergången från intensiv till extensiv läsning133 än av den 
finansiella betydelsen (att lånebiblioteken öppnade möjligheter för en del, som ej hade 
möjlighet att läsa böcker och tidningar på grund av höga bokhandelspriser).

125 M.B. Swederus, s. 66 f. I Lund försökte Lundblad förgäves få igång ett lånebibliotek men endast 
12-16 personer anmälde intresse (M öller 1933, s. 48 ff).

126 Lext, s. 194 ff.

127 W iberg 1947, s. 15.

128 Carlander, s. 399, 415; U tterström, s. 53; W iberg 1939, s. 248.

129 Carlander, s. 3% .

13® Sammanställning efter Swederus 1785 a (KB, Lånebibliotek, Stockholm).

131 På flera håll dom inerade de svenska böckerna, följda av franska eller tyska och engelska eller 
danska, även böcker på latin förekom. Se låncbibliotekskataloger i KB, Lånebibliotek, Stockholm 
respektive Landsorten, samt Utterström, s. 35 och Lext, s. 196.

132 Swederus 1785 b (KB, Lånebibliotek, Stockholm).

133 Begreppen förklaras i kap. VI:4.
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Det var säkert problematiskt för ägaren, när lånebiblioteket var en del av förlags- 
och bokhandelsföretag, att de böcker som låntagarna mest efterfrågade också gick 
lättast att sälja. Lånebiblioteken uppfyllde emellertid publikens efterfrågan. Förströ
elselitteratur var dominerande inslag i lånebibliotekens hyllor, speciellt romaner men 
också diktsamlingar, skådespel, reseskildringar och biografier. Nyttolitteraturen lyste 
dock långtifrån med sin frånvaro. Teologiska, historiska och vetenskapliga verk var 
tillgängliga för utlåning och betydelsfulla inslag var den nyttolitteratur, som spred 
praktiska kunskaper.134 Titeln på Behns lånebibliotekskatalog ger en utmärkt sam
manfattning: ”Lese-Bibliothek zum Niitzen und Vergniigen aus Bucher in verschie- 
denen Sprachen”,135 och Swederus frågar vad "oskyldigare nöje kan ock föreslås än 
en nyttig och wald Bok".136

Förströelselitteraturens betydelse for lånebiblioteken och dess utbredning, delvis på 
nyttolitteraturens bekostnad, framgår med all tydlighet i Jacob Gustaf Bjömståhls 
privilegieansökan för att öppna lånebibliotek i Uppsala år 1800:

D en [lånebiblioteket] är ämnad til et oskyldigt och välgörande tidsfördrifför sådane Personer som  

stundom önskade få  använda en ledig stund på sit hjertas förädling, genom sådan lecture som stad

gar begreppen om en sann och verckelig dygd, genom digtade händelser, genom målningar ur 

människjo lefnaden, genom dramatiska förestälningar eller berättelser om förljen te  och dygdige 

människjors lefnad. Icke de egenteliga Vetenskaperna eller de Philosophiska och Politiska ämnen, 

som  väckt tidens upm ärcksam het, utan blott goda R om aner och Teaterpiecer, M oraliska  

afhandlingar och Biographier samt Rese-beskrifningar komma at utgöra mitt Låne-Bibliothek, och 

kan det således tjena både m indre och mera studerade medborgare til et oskyldigt nöije och 

passande tidsfördrif. 133

Dygden kopplas här inte samman med nyttan utan med nöje och tidsfördriv samt före
kommer i en fiktiv framställning. Frihetstidens nyttokultur och upplysningen är ett 
passerat stadium. Nyttolitteraturen lyser med sin frånvaro. Istället har fiktionslitteratu- 
ren intagit den centrala platsen. Läsningens avsikt och ändamål är underhållning och 
tidsfördriv. Bjömståhl riktar sig enbart till den konsument av underhållningslitteratur 
som förknippas med 1800- och 1900-talen. Det litterära systemets förändring visar i 
detta exempel inga samband bakåt i tiden.

134 Av 1838 volym er förtecknar Rademine 401 romaner och 143 teaterpjäser i sin låncbibliotekska- 

talog 1798-99 (Rademine; KB, Lånebibliotek, Stockholm). När Swederus lånebibliotek uppgick till 
2.000 volym er var m inst 400 av dessa franska rom aner (W iberg 1950, s. 41. Om Swederus bokurval, 
se även s. 65). Lånebibliotekens litleratursammansättning behandlas också av Lext, s. 196 f; M.B. 

Swederus, s. 67; Schiick 1923, s. 125 ff; Schiick 1929, s. 154.

133 Behn (KB, Lånebibliotek, Stockholm).

136 Swederus 1785 b (KB, Lånebibliotek, Stockholm).

13^ B jöm ståhl, ansökan om privilegium för lånebibliotek, 18 ju li 1800 (RA, Kanslikollegium  E 
XIII: 15). Ansökan finns också citerad i Schiick 1923, s. 127.
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5. Den litterära publiken
Skolor och privatundervisning

Det fanns få offentliga skolor och utbyggnaden var långsam: 1760 fanns 12 gymna
sier, ett 40-tal trivialskolor och ett 80-tal pedagogier.138 Antalet elever vid Sveriges 
samtliga offentliga skolor var blygsamt, och elevfrekvensen ökade mycket måttligt. 
Elevtillväxten höll inte ens jämna steg med befolkningsökningen.139

Bristen på officiella skolor kompenserades delvis av privatundervisning. Fram till 
1800-talets folkskolereform var den svenska skolan ”ett hälftenbruk mellan offentlig 
och enskild undervisning”.140 Privatundervisning förmedlades av äldre elever åt 
yngre kam rater, oavlönade eller dåligt betalda lärare på olika nivåer samt hus
informatorer. De två första formerna av privatundervisning kompletterade studierna i 
offentliga skolor; eleverna behövde extra studiestöd på grund av opedagogisk 
undervisning i stora klasser, föråldrade eller obefintliga läroböcker och stora luckor i 
undervisningens innehåll.141 Husinformatom ersatte däremot den offentliga skolan. 
Hans elever var adelns barn, som i stor utsträckning gick direkt till gymnasium eller 
universitet. Informatorsutbildning förekom också, i mindre men växande skala under 
1700-talet, bland det burgnare borgerskapet.142

Skolor drevs även i privat regi. Privatskolor var visserligen inte ovanliga vid fri
hetstidens bötjan, men först under senare delen av århundradet uppstod ett stort antal 
privata skolor, några till och m ed av betydande om fattning.143 Flertalet fanns i 
S tockholm .144 En mängd privata pedagogier fanns också i Göteborg, och under 
senare delen av 1700-talet även i flera andra städer.145

138 Motsvarande siffror för år 1700 var 12 gymnasier, ett 30-tal trivialskolor och 70-talet pedagogier 
(Sjöstrand, s. 143).

139 Sjöstrand, s. 143 ff. 1750 fanns något över 5.000 elever och femtio år senare 5.850; det gäller 
dock minimisiffror (Sjöstrand, s. 143).

140 von Platen 1981, s. 1.

141 von Platen 1981, s. 1 ff, 74 f. Äldre skolelevers undervisning av yngre kam rater benäm ner von 
Platen ”elevinformation” och läramas privatundervisning ”lärarinformation” . Husinformatom, vad von 
Platen kallar ”den riktige inform atorn”, var nästan alltid student eller högre akadem iker. Förutom 
undervisning i hemmet kunde informatorn hjälpa till med studier på universitetsorten eller medfölja på 
utländsk studieresa.

142 Sjöstrand, s. 185 ff.

143 Nathanael Thenstedts Collegium illustre gustavianum  (1767-77) hade över 100 elever och ett 
20-tal lärare. Axel S tridsbergs privatskola (1786-89) hade 30-A0 elever (S jöstrand, s. 198 ff). 
Anställda i denna skola var de författande läram a Per Enbom och Johan Stolpe (Sjöstrand, s. 201; 
Bennich-Björkm an, s. 443). Privatskolorna var visserligen m ånga men blev sällan långlivade (von 
Platen 1981, s. 23 f).

144 Det beräknas ha funnits över ett hundratal privata skolor och pensioner i Stockholm i början av 
1800-talet, där flera tusen elever erhöll undervisning. I offentliga skolor fanns vid samma tid 1.200 
elever. (Sjöstrand, s. 182.)

145 Det fanns privata skolor i Hälsingborg, Jönköping, Karlskrona, Gävle, Gam lakarleby i Finland 
och i en liten ort utanför Lidköping. I N orrköping drev bokhandlaren och rektorn F.D.D. Ulrich 
1787-99 ett slags handelsskola med reformpedagogiska inslag. (Sjöstrand, s. 203 f.)
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Läskunnighet, läsförmåga och bildningssträvanden
Trots den långsamma utbyggnaden av officiella skolor utvecklades läskunnigheten hos 
folkflertalet tidigt i Sverige jäm fört med i andra europeiska länder. På 1700-talet, 
främst under första hälften, ökade den markant. Vid århundradets mitt kunde minst 65 
procent av befolkningen läsa och vid dess slut m inst 80 procent.140 Därem ot 
utvecklades inte skrivförmågan i samma takt som läskunnigheten. Mot slutet av 1700- 
talet kunde endast mellan tio och trettio procent av befolkningen skriva.147

Om man enbart ser till förmågan att tillgodogöra sig tryckt litteratur, fanns en stor 
potentiell litterär publik på 1700-talet. Läskunnigheten, i betydelsen elementär läsför
måga, var utbredd, medan det var avsevärt sämre ställt med läsfärdigheten, förmågan 
att läsa på ett begrundande sätt. Större delen av Sveriges dåtida befolkning kan därför 
inte utnämnas till presumtiva läsare eller köpare av tryckt litteratur. Den övervägande 
delen av befolkningen, de som inte lärt sig läsa i offentliga eller privata skolor eller av 
informatorer, hade fått sin kunskap enbart för att kunna tillgodogöra sig ett snävt urval 
centrala religiösa texter. Deras förmåga att läsa var knuten till religionen, läsandet var 
säkert mödosamt och betingat av att materialet var känt även mundigen. Ett fåtal kunde 
dock med hjälp av den religiösa litteraturen och almanacka, folkskrifter och skilling- 
tryck vidga sin läsfärdighet.148 För det stora flertalet satte emellertid en snäv kulturell 
förståelsehorisont, och brist på förmåga, intresse och orsak att vidga den, barriärer 
mot annan litteratur än den religiösa stapellitteraturen.

Språkliga hinder begränsade också den litterära publikens storlek. En stor del av 
litteraturen var på latin eller på något av de moderna stora europeiska språken. För att 
kunna tillgodogöra sig utländsk litteratur fordrades gymnasie- och/eller universitets
studier, trivialskolan gav knappast tillräckliga kunskaper härvidlag. I takt med allt fler 
översatta böcker växte givetvis den potentiella litterära publiken.

På landsbygden var befolkningens läskunnighet något lägre än i städerna och 
skrivförmågan avsevärt lägre.149 Även skoltätheten var lägre på landsbygden än i 
städerna. Till en del kompenserades det av att prästernas fortbildande uppgift genom 
husförhören fungerade bättre på landsbygden än i städerna.150 Med sin inriktning på 
lokala nyheter fick också landsortstidningarnas expansion under senare delen av 1700- 
talet betydelse för den litterära publikens omfattning på landsbygden.

Allm ogens bildningsnivå höjdes dock mycket långsamt. Först med 1800-talets 
folkskola genomfördes genomgripande förändringar. Endast religiös stapellitteratur

140 Egil Johansson 1977, s. 64. Siffrorna är uppskattningar efter punktstudier av husförhörsproto
koll och anger minimivärden (Egil Johansson 1977, s. 63). Kravet på kunskap om bibeln var grunden
till den växande läsförmågan. I slutet av 1600-talet startades en stor kampanj för att öka läskunnig
heten, och den genomfördes helt utan hjälp av officiella skolor. Prästerna kontrollerade läs- och bibel
kunskapen vid husförhören. (Egil Johansson 1977, s. 2 ff.)

147 Egil Johansson 1977, s. 64. Skrivförmågan krävde en aktivare undervisning än vad föräldrar och 
präster förm ådde och blev först allmän med 1800-talets folkskola.

1411 Egil Johansson 1982, s. 6 ff. Se även Sörbom, s. 13; Åberg 1987, s. 17-23.

149 Egil Johansson 1977, s. 56.

150 Sjöstrand, s. 266 ff.
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och almanackan lästes av den bredare allmänheten, och undervisningens innehåll på 
lägre nivå behöll sin kyrkliga prägel. Långtgående bildningssträvanden motarbetades 
av adeln, kyrkan och de styrande.*51 En alltför upplyst befolkning kunde skada det 
bestående samhället.

Litteraturen vände sig i huvudsak till redan bildade grupper. Upplysningslitteratur, 
exempelvis moraliska tidskrifter och skrifter om lanthushållning och ekonomi, nådde 
en begränsad publik. Få skrifter och tidskrifter om ekonomi och jordbruk riktades till 
en bredare publik, men det finns exempel på några medvetna försök att höja allmogens 
bildningsnivå och ge råd om jordbruk, lanthushållning och sjukdomar. 152

Det litterära systemets koncentration till huvudstaden och några regioncentra hade 
egentligen föga betydelse för landsbygdsbefolkningens inköp av böcker. Den jord
bruksarbetare, vars genomsnittliga daglön på 1780-talet uppgick till 8 sk (ungefär 50 
rd om året), hade besvär nog med pengar till livets nödtorft.155 Umbärliga ting, som 
tryckt litteratur, fick de flesta undvara. Undersökning av bokinnehav i Bohuslän visar, 
att i de lägre samhällsskikten fanns böcker i knappt en tredjedel av hemmen, och då 
nästan alltid några få böcker med i huvudsak svenskspråkig, religiös stapellittera
tu r.154

Den religiösa stapellitteraturen hörde till hemmens inredning och köptes inte för att 
den var speciellt billig. Katekesen, med priser på fyra till sex skilling, var ett undantag 
och billigast av denna litteratur.155 Svenska psalmboken var 1794 till försäljning för 
24 sk,156 och några år tidigare kostade Swederii psalmbok 40 sk i franska band och 1 
rd 16 sk i saffiansband.157 Postilloma varierade än mer i pris. Enligt en annons från 
1791 kostade Frankes resepostilla 1 rd 8 sk, Ekmans epistelpostilla 1 rd 32 sk och 
Bålds evangeliska postilla 2 rd 16 sk. Det gavs också billigare alternativ, Frankes hus- 
och resepostilla kostade 40 sk.158 Evangeliska bibeln i kvarto kostade 1790 1 rd 32 
sk .15?

Almanackan —  utgiven av Vetenskapsakademien och det mest spridda profana 
tryckalstret —  var billig och kostade 3 sk.16(1

151 Sjöstrand, s. 103. Förutom nyttotanken och behovet av praktisk kunskap kretsade den pedagogi
ska debatten på 1700-talet kring tankar om ett upplyst folk, uppfostrat i mänskliga och medborgerliga 
dygder (Sjöstrand, s. 71 ,103  ff).

157 Sörbom , s. 14-22.

155 Jörberg, s. 592 fl. ”Day labourer's wages” varierade mellan olika regioner. 1780 kostade en tunna 
ström m ing 4 rd, en tunna råg 3 rd och en kanna enkelt kum m inbrännvin 32 sk (Lagerqvist & 
Nathorst-Böös, s. 86).

154 Arne Carlsson, s. 16, 21 ff, 36 f.

155 M öllers Cateches kostade 6 sk och Swebilii Cateches 4 sk (Si.P. 10 m ars respektive 18 maj 
1786).

155 St.P. 4 februari 1794.

157 St.P. 12 juli 1786. N ya Prof Psalm-Boken kostade 1 rd (St.P. 18 juli 1793).

158 St.P. 16 juli 1793. Luthers Kyrkopostilla kostade hela 3 rd 16 sk (St.P. 19 augusti 1786).

159 Lagerqvist & Nathorst-Böös, s. 87.

1511 Kongl. Swenska Numer-Lotteriets Alm anach  1781, 1783, 1786, 1788, 1791.
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Den litterära publikens sammansättning
Det har genomförts ett flertal utländska publikundersökningar, men i stort sett saknas i 
Sverige motsvarande forskning. De flesta framställningar av 1700-talets litterära pub
lik bygger på socialhistoriska utvecklingsdrag, som förs över att gälla också för det 
litterära systemet, ibland kompletterade med presentation av någon prenumerations- 
lista. Huvuddragen är säkert riktiga, i varje fall finns det inget som falsifierar uppfatt
ningen om en växande litterär publik. Tvärtom bekräftar undersökningar av bokinne
hav, att allt fler hem skaffade sig böcker under 1700-talet.161

Bristen på tillfredsställande källmaterial är ett problem vid undersökning av publi
kens sammansättning. Undersökningar med hjälp av prenumerationslistor och låne- 
biblioteksregister ger dock möjlighet att till en del utröna vilka som köpte och lånade 
böcker.162

Som jag redan har berört vid några tillfällen kompletterades under 1700-talet den tra
ditionella litterära publiken —  lärd, ofta akademisk och högreståndsbetonad —  med 
ämbetsmän, en ökad andel av adeln samt den inflytelserika delen av borgerskapets 
merkantila del. Den litterära publiken breddades i synnerhet under århundradets senare 
del. Min framställning av den svenska litterära publikens fördelning på olika sam 
hällsgrupper följer vad jag uppfattar som gängse bland 1700-talets sentida uttydare.163 
Samtidens uppfattning av vad som utgjorde den litterära publiken representeras av 
Pehr af Lund: ”de högsta Ämbetsmän, Collegier, Academier, Consistorier, Rege- 
menterna, M agistrater, och Handlande samt Stånds-personer, hvilka utgöra den bok- 
synta Allmänheten.”164

De lärda —  präster, lärare och akademiker —  var fortfarande en väsentlig del av den 
litterära publiken. Dessa läsare fanns i stor utsträckning i stifts- och universitetsstäder. 
När regioncentra utvecklar nya läsargrupper anpassas dessa i huvudsak till respektive 
stads allmänna inriktning. Göteborgs litterära publik hade visserligen stort inslag av 
adel, präster och ämbetsmän, men —  vilket nog också gällde för Norrköping —  an
delen merkantila borgare var troligen större än i Stockholm.165 I stiftsstaden Västerås

161 I Göteborg fanns på 1780- och 90-talen böcker i omkring 80 procent av hemmen, medan bokin
nehavet på landsbygden var mindre (Lext, s. 211). Den ökning av andelen hem med böcker, som 
framgår av Lexts undersökning, noteras också av Arne Carlsson, s. 127, bil 4.

162 Kommen så långt kvarstår dock ovissheten, då inget svar ges på i hur hög grad de inköpta verken 
lästes. Den säkert vanliga högläsningen i familjen försvårar ytterligare alla resonemang om den lit
terära publikens omfattning.

163 1 brist på m er omfattande undersökningar av publikens sammansättning hänvisar jag vid några 
tillfällen till G östa Lexts och Arne Carlssons studier av bokinnehav med hjälp av bouppteckningar, 
omfattande Göteborg respektive Bohusläns landsbygd 1720 (1752)—1809 (1808). Visserligen har dessa 
undersökningar en geografisk begränsning, men de bör kunna användas vid beskrivningen av landsor
tens litterära publik. Dessutom vill jag hänvisa till debatten om bouppteckningars källvärde. Se t.ex. 
Åberg 1987, s. 92 f.

164 af Lund (KB, Subskriptionslistor).

165 Det bekräftas av en prenumerationslista för Götheborgska Magasinet, som Lext refererar till. Av 
203 prenum eranter år 1761 var över hälften handelsidkare och drygt 1/3 ämbetsmän. Bland de åter
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var emellertid präster och lärare, liksom det merkantila borgerskapet, svagt företrädda 
i prenumerantstocken till Vesterås Posten (1795). Däremot förekom i stor utsträckning 
stadens adelsmän och ämbetsmän som prenumeranter.166

När huvudstaden alltmer accentuerat blev det litterära systemets metropol fick det 
också betydelse för publikens utseende. Högre ämbetsmän var tidigt en del av den lit
terära publiken, och på 1700-talet etablerade sig också mellannivåerna samt lägre pla
cerade. 167 Civila ämbetsmän —  inte bara i metropolen utan också i regioncentra och 
periferi —  utgjorde kärnan i den borgerskapspublik, som enligt gängse uppfattning 
intog en dominerande ställning bland det sena 1700-talets litteraturkonsumenter. Det 
bekräftades av Swederus lånebibliotekskunder och av publicerade prenum erant
listor.168

På kulturens område stod ännu det m erkantila borgerskapet i skym undan av 
borgerskapets ämbetsmannadel, även om det fanns kulturella ambitioner i första hand 
bland de välsituerade. Den ekonomiska makten fanns till stor del hos det merkantila 
borgerskapet, som kanske hade bättre ekonomiska möjligheter än någon annan grupp 
att vara litteraturkonsumenter. Större delen av handelsmännen och hantverkarna torde 
dock ha varit kulturellt ointresserade.

Den litterära publikens nyrekrytering på 1700-talet omfattades främst av civila äm
betsmän och i viss mån av välsituerade näringsidkare. D et är ändå oegentligt att be
teckna det sena 1700-talets litterära publik som borgerskapet. Adelns kulturella intres
se hade långtifrån minskat. Deras bokköp och boklån var i jäm förelse med andra sam
hällsgrupper säkert mer om fattande.169 Få adelsmän, antingen de bodde i metropol, 
regioncentra eller periferi, befann sig utanför den litterära publiken. Genom centrala 
positioner i samhällets ledning kunde högadeln också i fortsättningen prägla landets 
kulturliv. Adeln var fortfarande en viktig del av den litterära publiken.

Publiken och litteraturen
Trots tillkomsten av fler läsare fanns i slutet av 1700-talet ännu ingen masspublik. Den 
litterära publiken koncentrerades till metropolen och regioncentra. Städernas lägre so

stående, som var få, fanns mest hantverkare. Ytterligare 123 prenum eranter fanns utanför Göteborg 
och är inte namngivna. (Lext, s. 277, se även s. 215 ff om bokinnehav.)

166 Åberg 1987, s. 122 f.

167 Prenum eranterna till Gjörwells Sam laren  var år 1773 till 32% tjänstem än i kanslierna och till 
15% högre befattningshavare. Vidare fanns bl.a. 12% borgare, 11% brukspatroner och liknande, 7% 
akademiker, 6,5% präster och 5% officerare. (Magnus Nyman, s. 78 f.)

168 Av prenum eranterna till sam lingsutgåvor av Lidner och Dalin var 27 av 103 respektive 95 av 
243 civila ämbetsmän. M erkantila företrädare var ungefär en tredjedel färre. (St.P. 15 och 25 novem 
ber sam t 9 decem ber 1786; Stockholm s Post-Tidningar 16 och 23 maj 1782.) År 1755 hade Den  
Swänska M ercurius  bland sina drygt 400 prenumeranter: 145 äm betsmän, 70 präster och lika många 
”annat lärdt fo lk”, 50 affärsm än och brukspatroner, sam t ett m indre antal m ilitä rer och läkare 
(Holm berg & Oscarsson & Rydén, s. 28 f).

169 Av prenumeranterna (se föregående not) var ungefär lika många (Lidner) eller strax färre (Dalin) 
högadliga företrädare som civila ämbetsmän.
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ciala skikt och landsbygdens folk, med undantag av präster och adelsmän, stod utan
för. Brist på ekonomiska medel och bristande läsvana utestängde folkflertalet från att 
tillhöra den litterära publiken. Ökad läskunnighet och ståndsutjämning etablerade 
emellertid nya läsargrupper. Det väsentliga är dock litteraturens innehåll. Stora delar 
av nyttolitteraturen var avsedd för en lärd publik. Tidningar och förströelselitteratur 
attraherade däremot i första hand nya läsargrupper. Den litterära publikens expansion 
betingas således både av ökad potentiell efterfrågan och nytt och större litteraturutbud.

I hemmens bokhyllor ökade andelen svensk litteratur kraftigt under 1700-talet.1711 
Översättningslitteraturens accelererande ökning bekräftar förekomsten av nya läsarka- 
tegorier, som med en bristfällig utbildning var hänvisade till översättningar.171 Det 
accentueras y tterligare av att den översatta litteraturen till stor del var av 
förströelsekaraktär.

Genombrottet för romanen och annan förströelselitteratur samt för pressen kopplas 
ofta samman med en ny publiksam m ansättning.172 Flertalet ämbetsmän var inte 
välsituerade. Emellertid kunde en sekreterarlön, som låg på ungefär 400 rd, ge visst 
utrymme till bokköp och boklån.17-1 Tidningsköp kunde också vara överkomligt. 
Årsprenumerationen på dagliga nyhetstidningar var normalt ett par riksdaler och mot
svarade således ungefär en halv procent av en ämbetsmannalön i mellanskiktet.174

Romaner kostade allt mellan ett par skilling till över en riksdaler. Vissa romaner, 
ofta av anonyma författare, var mycket billiga. Prisintervallet för flertalet av den stora 
mängd romaner, som utannonserades i tidningarna, låg mellan 12 och 32 sk.175 (Ett 
par vita ullstrum por kostade 12 sk och ett par skor 32 sk.)176 Översättningar av 
Pamela och Werthers lidande kostade 24 sk.177 Ett fåtal romaner betingade ett pris på 
över en rd, exempelvis kostade Tom Jones på originalspråket 1 rd alternativt 1 rd 12 
sk.178 Priset på Wallenbergs Min son på galejan varierade mellan 26 och 40 sk.179

1711 Lext, s. 218; Arne Carlsson, s. 30.

171 Östm an, s. 19.

172 Det är en central tes i lan W atts The Rise o f  the Novel.

178 En m öblerad kam m are kostade under 1/2 år 16 rd 32 sk. Middagsspisning, värme och städning 
uppgick till 6 rd 32 sk per månad. Siffoma gäller för 1780. (Lagerqvist & Nathorst-Böös, s. 86.)

174 Stockholm s-P osten  och Dagligt Allehanda  kostade 2 rd, vilket höjdes med 12 sk. i början av 
1790-taleL Extra-Posten  kostade också 2 rd vid starten 1792 och priset höjdes två år senare ull 2 rd 12 
sk. Årsprenumerationen på Götheborgs Allehanda var 1785 1 rd 8 sk (Lagerqvist & Nathorst-Böös, s. 
87). Tidskrifter var för det mesta åtskilligt dyrare.

17^ Under århundradets senare decennier är romanannonsering vanlig. För au få en bild av prisspänn
vidden, se exem pelvis St.P. 28 februari 1791. 1 H olm bergs bokhandelskatalog från 1787 (KB, 
Svenska Bokhandeln 1780-1799) kostar den billigaste romanen 1 sk 6 runstycken och den dyraste 1 rd 
20 sk. F lertalet ligger i intervallet 8-24 sk.

176 Lagerqvist & Nathorst-Böös, s. 86 f. Siffrorna gäller för 1785 respektive 1780.

177 St.P. 28 februari respektive 20 maj 1791.

178 St.P. 30 septem ber 1786 respektive 9 juni 1791.

179 St.P. 19 augusU 1786 respektive 10 juni 1791. Priset på reseskildringar -  Min son p å  galejan  
kan karakteriseras som både roman och reseskildring -  varierade alltifrån några få skilling till över en 
riksdaler (Holmberg 1787; KB, Svenska Bokhandeln 1780-1799).
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Romanens framväxt under 1700-talet kopplas ofta samman med kvinnornas inträde 
som storkonsumenter av böcker.1811 Av de 130 kunderna i Swederus lånebibliotek 
var dock inte m er än 10 kvinnor.181 Endast i de högre samhällsskikt där kvinnorna 
kunde frigöras från hushållsarbete gavs möjlighet till läsning.

Men man kan inte enbart koppla samman borgerskapet och förströelselitteratur. 
Liksom tidningar, skådespel, romaner och dikter lästes flitigt av adeln, omfattade bor- 
gerskapets läsning även lexika, nyttolitteratur i naturvetenskap och ekonomi samt an
nan facklitteratur. (Facklitteraturen låg normalt högre i pris än förströelselitteraturen.) 
Dessa litteraturarter intog, i vatje fall i ett tidigare skede, en väl så stor plats i den nya 
publikens läsvanor.

Med tanke på publikens sammansättning är det rimligt att anta att förströelselit
teraturen fick sitt kraftigaste genomslag i metropolen och i vissa regioncentra. Fort
farande utgjorde emellertid förströelselitteraturen en mindre del av hela litteraturut
budet. Till viss del för de större städerna samt för hela den övriga landsorten är resul
taten från bouppteckningsundersökningama säkert relevanta: en kraftig dominans av 
religiös litteratur och bland icke-religiös litteratur mest förekomst av juridiska böcker, 
speciellt lagboken. I övrigt ägde man läroböcker, grammatikor, ordböcker, geografis
ka och historiska böcker, hushållnings- och jordbruksböcker.182

Boksam lare
För bokägande av större proportioner är det befogat att tala om boksamlande.182 På 
1700-talet fanns minst ett par tusen personer med enskilda boksamlingar på m er än 
några tiotal volym er.184 Större privata bibliotek började byggas upp i Sverige på 
1600-talet. Landets ekonomiska och kulturella isolering bröts, och samlarintresset, 
som fanns ute i Europa, spreds genom ökade internationella kontakter till Sverige. Inte 
minst kunde privata bibliotek byggas upp med hjälp av krigsbyten. 1700-talet blev ett 
definitivt genombrott för boksamlandet. 1600-talets samlarskara —  i huvudsak adels
män, präster och lärare —  kompletteras, i likhet med den litterära publiken, med när
ingsidkare och ämbetsmän.

1811 Se t.ex. W att, s. 47 ff. Enligt botanisten Adam Afzelius intresserade sig de göteborgska han
delsmännen endast för pengar, medan deras kvinnor läste kärleksromaner (Lext, s. 217).

181 Swederus 1785 a (KB, Lånebibliotek, Stockholm).

182 Lext, s. 245-270; Arne Carlsson, s. 72-100. (Deras resultat överensstäm m er i hög grad med 
Brolins uppgifter, se s. 85 ff, 227-233, 263, 310.) Förströelselitteratur är sparsamt företrädd i under
sökningar över Göteborg och Bohuslän. (För stadens del kan det nog härledas Ull att boupptecknings- 
undersökningar redovisar förändringar senare än det aktuella skeendet) Politiska skrifter var också få. 
(Dessa, som ofta byggde på aktuell debatt, intresserade i mindre grad periferins än metropolens be
folkning; delaktighet i det politiska livet fordrade närhet till centrum.)

182 Denna framställning baseras på Hamberg 1985, kap. 4. Bland övriga verk om svenska boksam- 
larc kan nämnas W illers En gustaviansk boksamlare Knut K:son Posse på Svanå.

184 Ham berg 1985, s. 98. Det största privatbiblioteket i Europa var Thotts på Gravnp med 120.000 
volym er. Tessin hade 10.000 och C.G. Bielke 15.000 volym er i sina bibliotek (Sten G. Lindberg 
1979, s. 5).
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Boksamlingarna på 1600-talet spände ofta över en mängd områden, ett universal - 
samlande som under 1700-talet, till följd av ökat bokutbud och vetenskapernas spe
cialisering, kom att ändra karaktär i riktning mot ämnessamlande. Det specialiserade 
samlandet var ofta historiskt inriktat. Bok-, person- eller provinshistonska samlingar 
var vanliga, men det kunde också omfatta speciella typer av tryck, dissertationer, rara 
böcker o.s.v., samt handskrivet m aterial.185 Specialiseringen var naturlig för den 
lärde samlaren, som utnyttjade sitt privata bibliotek till studier och forskning, men 
även den ickelärde samlaren koncentrerade ofta sin boksamling.

Det lärda boksamlandet knyter an till en lång lärdomstradition, medan det hos icke
lärda samlare också fanns social prestige i samlandet. 1600-talets adelsmän hade be
hov av att visa upp boksamlingar som en dekorativ del av den lyx och prakt som deras 
slott och herrgårdar utstrålade. Böckerna skulle visa, att Sveriges adelsmän inte längre 
kulturellt behövde stå tillbaka för sina ståndsbröder utomlands. På samma sätt ville 
borgerskapet, när det under 1700-talet erövrat ekonomisk makt, stärka sitt sociala 
anseende genom att visa fram boksamlingar som tecken på kulturellt intresse.

6. Läsesällskap
Organisationsformer

Praktiska köpsvårigheter —  svåråtkomlighet och bristande ekonomiska resurser —  
m otverkades av en ganska effektiv litteraturspridning. Enklast och kanske vanligast 
var att kollektivisera läsandet genom högläsning, vilket vidgade mottagarsfären till att 
även om fatta de icke läskunniga. Lånebiblioteken var en institutionaliserad form av 
litteraturspridning. Privat lånades böcker ut till vänner och bekanta, och en del anställ
da erbjöds låna arbetsgivarnas böcker.18̂  Boklån från större privata samlingar var en 
annan möjlighet.187

Kostnaden kunde spridas genom att flera personer gick samman och köpte böcker 
eller prenumererade på tidningar, vilka lästes i tur och ordning. Det kunde genomföras 
utan större arrangemang, men ibland organiserades inköpen genom läsecirklar; den 
tidigaste och enklaste formen av organiserat sällskap för anskaffning och gemensamt

185 Det fanns några mycket stora samlingar dissertationer. J.H. Liden ägde 11.000 dissertationer, och 
Abraham Hiilphers samling omfattade ungefär 12.000 (Hamberg 1985, s. 115).

18(1 lan W att anser (s. 52), att två stora och viktiga grupper bland de nya läsarna utgjordes av lär
lingar och tjänare, som hade mer tid och tillfälle att läsa än vad som normalt var fallet med personer 
från deras ursprungsm iljö. Dessutom hade de tillgång till böcker genom sina arbetsgivare. Det är 
tveksam t om hans tankar kan överföras till svenska 1700-talsförhållanden. Enligt Ann-Lis Jeppsson 
(s. 164 f) får de w attska tankarna relevans för Sveriges del först på 1800-talet, eftersom industrialis
men kom hit senare. Informatorerna var däremot en grupp anställda, som nog ofta utnyttjade arbetsgi
varnas bibliotek (se exempelvis Åberg 1987, s. 37). Detsamma bör gälla för sekreterare och bokhåll
are.

187 Enligt G rönroos (1969, s. 68) var boklån från privata samlingar mycket vanliga före lånebiblio
tekens och läsesällskapcns tid.
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innehav av böcker. En vidare utveckling är läsebiblioteken där den samägda litteratur
en deponerades och förvaltades i ett bibliotek. Ytterligare ett utvecklingssteg är läse- 
sällskapen, där det gavs möjligheter till återkommande kontakter med samtal och dis
kussioner i egna klubblokaler.188 Benämningen läsesällskap brukar dessutom  ofta 
avse både läsecirkel och läsebibliotek.

Läsesällskap särskiljs från lånebibliotek genom organisationsform en med fasta 
medlemmar och kan i sin breda betydelse defmeras som en sammanslutning inriktad 
på gemensam anskaffning och ägande av litteratur.189

Den finansiella fördelen var ursprunglig bevekelsegrund för läsesällskapen.190 Deras 
framväxt måste också sättas i relation till en allmän sammanslutningstendens under 
1700-talet, ett sällskapsbehov som resulterade i grundandet av en mängd sällskap, lo
ger och ordnar. Flertalet sällskap, inklusive läsesällskapen, hade nyttan som ledstjärna 
i sin verksamhet eller ville förena nytta med nöje. Läsesällskapens syfte var inte att 
tillhandahålla förströelselitteratur —  det var lånebibliotekens uppgift —  men detta 
slags litteratur fanns med i bokurvalet. Nyttolitteraturen dominerade dock. Populärve
tenskaplig facklitteratur i historia, politik, naturvetenskap, teologi och ekonomi var 
dominerande inslag i läsesällskapens bibliotek, och tidningar och tidskrifter var en 
viktig del av läsestoffet.191 Litteraturinriktningen kan knytas samman med läsesäll
skapens roll i spridning av bildningsintresset till nya läsargrupper och engagemanget 
för upplysningen, i betydelsen folkuppfostran, för vars utveckling de kom  att få viss 
betydelse.

Läsesällskapen brukar bindas samman med borgerskapets framväxt. Läsesällskapen 
var den organisationsform, som hjälpte den litterära publiken i ett bestäm t befolk
ningsskikt att täcka sitt läse- och studiebehov. Litteraturen blev ett medium för social 
kontakt. I läsesällskapen kunde borgerskapets företrädare träffas oberoende av yrkes
m ässiga skrankor och såväl stärka sin gemenskap som få utlopp för sitt sällskapsbe
hov. När den egna bildningen ökade, stärktes dessutom självkänslan.

Läsesällskapens roll i bildandet av ett modernt borgerligt präglat samhälle utreds av 
Otto Dann, som förbinder dem med nya samhälleliga organisationsformer. Tradition
ella samvaroformer, ofta med ursprung i medeltiden, möts av nya former för grupp
bildning. Läsesällskapen har sin betydelse i det sammanhanget och fick betydelse som 
utbildare av ett föreningsbeteende.192 Noggrant utarbetade stadgar för läsesällskapens

188 Denna modell för utvecklingen av organiserat läsande är hämtad från Dann (s. 17 f) och Stiitzel- 
Priisener (s. 72 f). Den sistnämnde benäm ner de me formerna: ”Lesezirkels der Um laufsgesellschaft” , 
”Lesebibliotheken”, ”Lesekabinett”.

189 Definitioner av läsesällskap förekom m er hos Dann, s. 17; Uuerström , s. 22.

1911 Stiitzel-Priisener, s. 72.

191 Litteratursammansättning, som dock oftast gäller för början av 1800-talet, kan studeras hos U t
terström , s. 22 f och 133-144; Gardberg 1938, s. 289-296; M ustelin, s. 124-164. Om tyska förhål
landen, se Stiitzel-Priisener, s. 80.

192 Dann, s. 9 f, 21. Se också Stiitzel-Priisener, s. 72 f. Föreningsandan var ”karakteristisk för det 
senare 1700-talet” (Mustelin, s. 71).



Det litterära systemet 5 3

program visar på vilja till fasta former för samvaron. Stadgarna utstakade samtidigt 
gränser mot dem som icke var medlemmar.193

Att läsesällskapen på ett ideologiskt plan uttrycker borgerskapets organisations-, 
bildnings- och upplysningssträvanden återspeglas också i medlemssammansättningen. 
Medlemmarna rekryterades i första hand bland civila ämbetsmän vid centrala förvalt
ningar eller domstolar, officerare, det merkantila borgerskapets burgnare del, samt 
präster och akademiker (i stifts- och universitetsstädernas läsesällskap).194

Utvecklingen på 1700-talet
Gemensamma inköp av böcker och tidningar kan ha förekommit tidigt. Organiserandet 
av läsecirklar, läsebibliotek och läsesällskap hör däremot senare delen av 1700-talet 
till. Som vanligt var de stora kulturländerna England, Frankrike och Tyskland tidigt 
ute, medan utvecklingen i Sverige dröjde några årtionden.195

Litteratururvalet i läsecirklar, läsebibliotek och läsesällskap spände oftast över ett 
flertal områden, men specialisering på ett eller ett par ämnen var långtifrån ovanligt. 
Sällskapen kunde också vara inriktade på böcker eller tidningar, men kombinationen 
var vanligast.196 I Sverige koncentrerade man sig i början på tidningar och bildade 
s.k. joum alsällskap i form av läsecirklar. En tidig läsecirkel grundades 1772 av 
Swederus i Uppsala.197 I snabb takt startades åtskilliga läsecirklar med inriktning på 
tidningar.198 Den ensidiga inriktningen på läsecirklar med enbart tidningar upphörde 
dock snart. En läsecirkel grundades i Norrköping 1786. På bestämda tider samlades 
Norrköpingsbor i en lokal för att under gemensam samvaro läsa tidningar och disku
tera. På förslag utvidgades cirkeln till att även omfatta böcker.199

193 Som exem pel kan nämnas Karlskrona läsesällskaps organisation (se U tterström, s. 53). En del 
läsesällskap var ”slutna samfund, endast tillgängliga för medlemmarna, andra stodo öppna för var och 
en som ville betala m edlemsavgiften” (Utterström, s. 24). Det fanns motstånd m ot den kontinuerliga 
ökningen av antalet m edlem m ar i Karlskronas läsesällskap. Förslag framlades om att begränsa och till 
och med nedbringa antalet medlemmar. (Utterström, s. 71.)

191 U tterström , s. 23, 31, 72; M ustelin, s. 97 ff; Gardberg 1939, s. 278 f. Likartad m edlem ssam 
mansättning gällde också i Tyskland (Stutzel-Priisener, s. 78).

195 Tyska läsecirklar och läsebibliotek började organiseras kring mitten av 1700-talet och läsesäll
skap på 1770-talet (Stutzel-Priisener, s. 74). ”Cabinet de lecture” etablerades i Frankrike vid mitten av 
århundradet och m ot slutet av 1’ancien régime fanns många både i Paris och landsorten (Lough, s. 248 
ff). B. Franklin startade 1731 ett läsesällskap i Amerika, då de ännu var ”mycket sällsynta i Europa 
[...] och i England bildades det första kända, det i Liverpool, år 1756” (Utterström, s. 25).

196 U tterström , s. 22 f. Mustelin (s. 73) gör en uppdelning i tyskt mönster, där tidningar och tid
skrifter hade stor betydelse, och amerikanskt mönster med betoning på böcker.

197 W iberg 1938, s. 320. Joum alsällskap på akademiska orter tvingades fram av att universitetsbib
liotekens anslag till periodica inte ökade i samma takt som antalet tidskrifter (Svensson, s. 62).

198 U tterström , s. 154, not 141. Det var inte bara svenska tidningar man gick samman och köpte. 
När Leopold i mitten av 1790-talet bodde i Linköping, var han medlem i en läsecirkel, som prenum e
rerade på tyska tidningar (Olle Holmberg 1957, s. 96).

199 W iberg 1938, s. 320-325.
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Ibland är det svårt att särskilja de tre läsesällskapsformema. Diskussionsinslaget i 
Norrköpings läsecirkel ger den drag av läsesällskap.200 Även gränsen mellan läse- 
sällskap och lånebibliotek kan vara oklar.201 Såväl F.A. Cleve som C.C. Behn ut
nyttjar beteckningen "Lese-Bibliothek" på sina lånebibliotekskataloger.202 I Karls
krona slogs det läsesällskap som bildades 1796, senare samman med det äldre låne
biblioteket. Detta lånebibliotek, grundat av en bibliotekssocietet, var närmast ett läse- 
bibliotek.203

Enligt Åke Åberg fanns det i böljan av 1800-talet en typisk trefald i bokdistribu
tionen ”som stödde varann ömsesidigt: bokhandel, läsesällskap, lånebibliotek” 204 
Den ofta förekommande kombinationen lånebibliotek/bokhandel samt de ibland lik
artade formerna läsesällskap/lånebibliotek gör det lockande att dra en sådan slutsats. 
Trefalden var emellertid knappast typisk på 1790-talet.

Termen läsesällskap böijade komma i bruk i Sverige senast på 1780-talet. Huruvida 
det före 1790-talet bildades organiserade läsesällskap med boksamlingar är mer o- 
säkert.205 Förutom i Karlskrona bildades på 1790-talet läsesällskap i Göteborg, Jön
köping, Lund, Uppsala och i de finska städerna Gamlakarleby, Vasa och Åbo.206 I 
Stockholm förekom endast sporadiska läsesällskap. Med rika inköps- och lånemöjlig- 
heter och ett flertal organiserade litterära sällskap var behovet mindre i huvudstaden än 
i regioncentra.207

I böijan av 1800-talet ökade antalet läsesällskap kraftigt, och först då hade de sin 
verkliga blomstringstid.208

7. Det litterära systemets 
expansion

Det litterära systemet var i slutet av 1700-talet mitt inne i ett intensivt men långtifrån

200 Det framlades ett förslag att ändra namnet från ”Joum al-Sälskap” till ”Läse-Sälskap” i samband 
med att även böcker förmedlades (W iberg 1938, s. 322 f).

201 Dann, s. 17.

202 p örst 1801 övergår Behn till att kalla det lånebibliotek (Behn; KB, Lånebibliotek, Stockholm). 
Carlander anser (s. 361), att Cleves lånebibliotek föregicks av ett läsesällskap. Det är troligen ett 
missförstånd beroende på att Cleve använder beteckningen ”Lese-Bibliothek” på sina lånebiblioteks
kataloger (Cleve; KB, Lånebiliotek, Stockholm).

2°3  Om uppbyggnaden och sammanslagningen, se Utterström, s. 35 ff, 50.

204 Åberg 1987, s. 88.

2°5  Utterström, s. 30 f.

206 M ustelin, s. 60; Gardberg 1938, s. 270 f, 277; W iberg 1939, s. 246 f; W iberg 1947, s. 14 f; 
Svensson, s. 62.

207 W iberg 1938, s. 320.

2°8  Utterström, s. 31; Åberg 1979, s. 9.
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avslutat förändringsskede. Utvecklingsprocessen påbörjades under senare delen av 
1600-talet och fortgick under följande århundrade med varierad intensitet.209 
Kvantitativa och kvalitativa förändringar påskyndade i ömsesidig påverkan utveck
lingen. Ett stadig! ökande litteraturutbud —  inte längre enbart knutet till staten eller den 
lärda världen —  påverkade hela det litterära systemet till förändringar, och föränd
ringar i det litterära systemet —  av publiken styrd efterfrågan och privata producenter 
—  bidrog i sin tur till ett ökat litteraturutbud.

På 1700-talet var boktryckarna utan tvekan de mest expansiva aktörerna i det lit
terära systemet. Deras antal växte kraftigt och i genomsnitt fick varje boktryckare allt 
fler pressar. Många av dem breddade sin rörelse till att även omfatta tidningsutgiv
ning, bokförsäljning och förlagsverksamhet.

Bokförsäljningen ändrade karaktär. Stationära bokhandlare övertog kringresande 
bokförares försäljning av utländsk litteratur. Den svenskproducerade litteraturen om- 
besöijdes länge av hantverkare: först bokbindama och sedan i allt större utsträckning 
boktryckarna, fram för allt efter boktryckarreglementet 1752. Successivt växte det 
dock fram en ny typ av boksäljare —  sortimentsbokhandlaren —  som sålde såväl im
porterad som svenskproducerad litteratur. I övergången från hantverksförsäljning till 
sortimentsbokhandlare förbättras möjligheterna för bokköpama; samma bok finns i 
ökad utsträckning till försäljning hos flera försäljare.

Sortimentsbokhandlarens tillkomst är ett specifikt drag i bokmarknadens utveckling. 
Metropolen inkorporerar först de nya tendenserna. Endast där fanns det publikunder
lag en sortimentsbokhandlare krävde. Specialiseringen gick långsamt utanför huvud
staden. I landsorten fortsätter den integrerade verksamheten att dominera. Endast 
några regioncentra utvecklar mot slutet av 1700-talet en diversifierad bokhantering, i 
övrigt dom inerar sammankopplingen produktion/distribution samt kommissionärs- 
systemet.

I expansionens spår tillkom nya verksamheter i det litterära systemet. Då de offent
liga biblioteken endast tillgodosåg den lärda världens läsbehov upprättades kommer
siella lånebibliotek, ofta som komplement till bokhandel, anpassade efter den nya lit
terära publikens önskemål. I läsesällskapen kollektiviserades anskaffandet av litteratur 
och läsintresset förenades med diskussioner och samvaro.

Förlagsverksamheten, som tidigare till stor del ombesöijts av staten och kyrkan, 
övertogs under 1700-talet av boktryckare, bokhandlare och andra privata aktörer. 
Litteraturproduktionens omfattning bestämdes i ökad utsträckning av dessa privata 
aktörer och publikens efterfrågan. Denna utveckling sammanhänger med att litteratur
en under 1700-talet lämnade sin ensidiga nyttoinriktning, och nöjesläsning sysselsatte 
en allt större del av den växande litterära publiken. Denna som tidigare i hög grad varit 
förankrad i högreståndsmiljö och den lärda världen kompletterades under 1700-talet 
med näringsidkare och framför allt civila ämbetsmän. Folkflertalets begränsade ut
bildning omöjliggjorde emellertid ännu etableringen av en masspublik.

209 U nder 1600-talets sista decennier kan man iakttaga de första blygsamma kommersialiserings- 
tendensem a med ”onyttig” litteratur, fler privata boktryckare som konkurrerar om uppdragen och en 
expansion av den litterära publiken utanför den lärda kretsen (Hansson 1982, s. 229 ff).
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Det litterära systemets utveckling hindrades också av andra faktorer. Konkurrensen 
inom produktion och distribution hämmades av skråregler och privilegier. En annan 
begränsande faktor var myndigheternas inskränkningar i tryckfriheten.

Det litterära systemets utveckling uppvisar också stora regionala skillnader. Ex
pansionen förstärkte Stockholms roll som landets kulturmetropol med en stark kon
centration av litteraturens produktion och distribution. Den kraftiga utvecklingen kom 
även regioncentra till del, medan periferin i huvudsak var mottagare av litterära pro
dukter.

Utan universitet men med gymnasium och därtill stifts-, sjöfarts- och ämbetsstad 
utvecklade Göteborg i större utsträckning än andra landsortsstäder ett heltäckande lit
terärt system och bildade ett regioncentrum, som förmedlade litteratur och impulser till 
om givande periferi, men som knappast var självständigt gentemot m etropolen. I 
Göteborg, samt i Uppsala och Lund, är en diversifiering av bokhanteringen synlig, 
fast i långt mindre skala än i Stockholm.

Översiktsstudien av de praktiska basfaktorema har visat ett litterärt system i expansion 
och förvandling. När det litterära systemet växte fick det givetvis stor betydelse för 
författarnas utövning av sin skrivande verksamhet. I följande kapitel skall även dessa 
placeras in i utvecklingsprocessen.

Det litterära systemets förändring kan direkt kopplas till den ekonomiska utveck
lingen. Merkantilismen —  med stark statlig styrning som väsentlig princip —  var ett 
ekonomiskt system med naturlig anknytning till absolutismen. Kungamakten och sta
ten styrde medborgarna politiskt och reglerade ekonomin. I den ekonomiska liberalis
men förskjuts perspektivet mot marknaden med en grundläggande ideologi utgående 
från den politiska liberalismens idé om den enskilde individens frihet. I slutet av 1700- 
talet var den liberala idén ännu inte klart utformad och marknadsekonomin i böijan av 
sin utveckling. Trots klara tendenser till uppbrott baseras Sveriges ekonom i fortfar
ande på (reform)merkantilistisk grund. Marknadsekonomin, som med sina ekonom i
ska friheter är borgerskapets ekonomi, ersätter successivt merkantilismens skrå- och 
regleringstänkande. Först genom en etablerad marknadsekonomi på 1800- och 1900- 
talen, i förening med en tack vare bättre utbildning ökad efterfrågan hos den litterära 
publiken, utvecklas en mer omfattande och fristående litteraturmarknad, anpassad till 
den frambrytande liberalismens ekonomi och med boken betraktad som en vara på 
marknaden.



Kapite! III

Författarnas
inkomstmöjligheter

Den generella översikten i föregående kapitel avsåg att belysa den bakgrundsmiljö i 
vilken författarna hade att verka. Innehållet täckte inte in hela kapitelrubriken. I detta 
kapitel tillkommer beskrivningar av andra komponenter i det litterära systemet: litterära 
sällskap, akademier, mecenater och teatern (som återkommer i kapitel V tillsammans 
med pressen). Kapitlet domineras emellertid av författarna —  det litterära systemets 
väsendigaste del.

Även detta kapitel är till vissa delar en sammanfogning av tidigare forskning men 
med en genomgång av försörjningsmöjligheterna påböijas fördjupningen av författar- 
studiet. Kapitlet har karaktären av en utvecklingsskiss: från mecenatförfattaren eller 
ämbetsförfattaren till yrkesförfattaren. De olika utvecklingsfaserna presenteras: me
cenatsystemet, prenumeration och subskription, honorar. Av grundläggande betydelse 
för utvecklingens möjligheter var de lagliga förutsättningar som gällde för författarnas 
rätt till sina litterära produkter (den litterära äganderätten). Det är även nödvändigt att 
klargöra författarskapens funktion i äldre tider, ty utan tvekan bestämdes skrivandets 
art av de förutsättningar författarna hade att verka i.

Den utveckling som presenteras i detta kapitel utgör den försörjningsmässiga ra
men i författarrollens förändring. Jag vill redan nu knyta samman förändringar i för
fattarnas inkomster och försörjning med olika författartyper (se introduktionen till ka
pitel VI). Den ovannämnda utvecklingen har därvid sin m otsvarighet i mecenat- 
och/eller ämbetsförfattaren respektive den subjektivt uttryckande författartypen och 
den som styrs av publikens efterfrågan.

1. Tillfällesdiktningen
Tillfällesdiktning var den vittra litteraturens kvantitativa bas på 1600- och 1700-talen. 
Många författare producerade bara tillfällesdikter och så gott som alla författare utöva
de genren. Största delen utgjordes av begravnings- och bröllopsdikter. De allmänna 
hyllningsdikterna var färre men hade stor betydelse för författarnas sociala karriärer.
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Tillfällesdiktemas normala publiceringsform var länge små separata skrifter. De 
utkom normalt i små upplagor, i genomsnitt kanske 100-150 exem plar.1 Redan på 
1740-talet började tillfällesdiktema också tryckas i tidningar. När mängden tillfälles- 
tryck minskade —  deras omfattning nådde sin topp på 1760-talet och den stora minsk
ningen böljade 1778 —  var det bl.a. en följd av pressen som ny publiceringsform.2 
Ytterst få tillfällestryck såldes eller lämnade på annat sätt familje- och bekantskaps
kretsen. Genom pressens försorg ersattes det intima sorgeklagandet, hyllandet och 
lovprisandet inför familj och andra närstående av presentation inför ett större forum.

I slutet av 1600-talet och i böijan av 1700-talet hade allt fler ofrälse ämbetsmän, 
handelsmän och andra borgerliga företrädare böijat uppvaktas med tillfällesdikter, 
hyllningar som tidigare endast varit ägnade präster, akademiker och adelns män. Att 
bli föremål för tillfällesskrifter stärkte den sociala självkänslan. När pressen växte i 
omfattning och betydelse ville borgerskapet ytterligare betona sin förbättrade ställning 
och få den bekräftad inför offentligheten.

Hyllningar till adeln och kungliga familjen bytte också forum. På Gustaf ID:s tid 
trycktes otaliga dikter i pressen vid kungliga bemärkelsedagar och andra tilldragelser 
med någon kunglig person som centralgestalt.

Att skriva för karriären: Clewberg-Edelcrantz
Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz diktade inte av konstnärliga ambitioner och 
”tvingande personligt behov”. Diktningen var för honom ”ett uttrycksmedel, som han 
lärde sig behärska och i lämpliga ögonblick kunde tillgripa”.3 Drivkraften i författar
skapet var karriärhungem. Mästerstycket ”Ode till svenska folket” var avsett som stöd 
till kungen vid riksdagen 1786 och belönades med medlemskap i Svenska akade
mien.4

Redan tidigare hade diktningen fört Clewberg-Edelcrantz från Åbo universitet till 
tjänster i kungens närhet: som kungens handsekreterare, andredirektör vid Operan och 
senare Dramatendirektör. I och med invalet i Svenska akademien hade Clewberg- 
Edelcrantz nått så långt hans diktning kunde föra honom, och därefter utnyttjade han 
endast vid få tillfällen sin författartalang.3

Clewberg-Edelcrantz fortsatta bana var den höge ämbetsmannens. Förutom teater
chef och preses för Konstakademien var han direktör för Lantbruksakademien, och 
som höjdpunkt president i Kommerskollegium. Medan Clewberg-Edelcrantz litterärt 
stod för det bestående, blickade han med tekniken och industrin mot framtiden. Han 
fick betydelse för utvecklingen på dessa områden, införde den optiska telegrafen och 
lät montera ångmaskiner, bl.a. för kvamdrift.6

1 Ridderstad 1980, s. 31.

2 Ridderstad 1983, s. 243; von Platen 1985, s. 3 ff.

3 Gierow, s. 73.

4 Gierow, s. 85 ff.

3 Gierow, s. 157.

6 Lindroth 1981, s. 137 ff.
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För personer med bildning var det självfallet att kunna svarva till ett rim. Exemplet 
Clewberg-Edelcrantz visar hur tillfällesdiktningen kunde höra till karriärens inled
ningsfas, som hyllning till någon arbetsgivare eller mecenat, antingen som förberedel
se eller tack för hjälpen. Men diktningen kunde också tjäna som arbetsintyg eller öv
ning för skrivarbete inom kanslierna. Denna typ av vitter roll upphörde oftast när för
fattarna uppnått en position. För andra fortsatte diktningen som hobby eller väntjänst.7 
Med utgångspunkt i det tydliga sambandet mellan författarskap och anställning for
mulerar Bennich-Björkman en tes i linje med denna avhandlings beskrivning av för
fattarnas villkor, nämligen att

författarnas funktion  i det äldre samhället inte var att uttrycka sig själva utan att form ulera beslut, 

idéer, attityder eller känslor fö r  andras räkning. D e stod i ett harmoniskt förhållande till det etab

lerade sam hällets behov och bjöd ut sin behärskning av de giltiga form lerna och de övertygande 

orden till fursten , magnaten, institutionen. Funktionsmönstret gav den välutbildade ordtalangen  

politisk tyngd och möjlighet till social och ekonomisk fram gång. Samtidigt bestämde det ramen 

fö r  hans liv: verksamhet inom ett ämbete, klättring i en ämbetshierarki. ®

Clewberg-Edelcrantz illustrerar väl diktningens icke-engagerade utgångspunkt och det 
stora avstånd mellan författaren och hans verk, som kännetecknar tillfällesdikten. För 
författare med den inställningen —  och den var gängse —  hade dikten mindre värde 
som konstverk än som stöd i karriären. Enligt äldre tiders sätt att se betraktades ett 
författarskap ”inte som ett mål i sig utan som ett medel att nå ett högt ämbete”.9 Det är 
därför knappast förvånande att andra frågor än de litterära i fortsättningen binder sam
man Clewberg-Edelcrantz sysselsättning och privatintressen, framför allt tekniken.

Författarna arbetade i dubbla nyttofunktioner. Dels hade skrivandet en personlig nyt
tofunktion inom ramen för en karriär eller vid utnyttjandet av en gynnare, dels gjorde 
de en samhällelig nytta genom sitt skrivande. Deras roll i det äldre samhället var m in
dre att skriva för och fånga en större publik än att tjäna en gynnare och/eller myndig
het. Till det fick dikten anpassa sig. Fasta retoriska formler och litterära regler under
lättade anpassningen. Absolutismens fasta och rigida samhälle motsvarades av littera
turens låsta struktur, såväl retorikens styrning av tillfällesdiktemas uppbyggnad som 
franskklassicismens regelestetik. Dessutom hade bruksdiktningen, till vilken tillfälles
dikten kan hänföras, fortfarande en stark ställning under det senare 1700-talet.

A tt genom dikten skaffa sig fördelar ansågs inte förnedrande utan var en naturlig 
del av litteraturens funktion. Smickrets konst utövades av författarna alltifrån student
åren till karriärens fullbordan.

Att skriva för karriär eller pengar?
Det stora flertalet författare skrev på 1700-talet fortfarande inom ramen för en ämbets- 
karriär. Karriärdiktningen dominerades av tillfällesdikten. Eftersom denna genre i sin

7 Bennich-Björkm an, s. 76.

8 Bennich-Björkm an, s. 11.

9 Burm an, s. 65.
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tur dominerade litteraturen, bestämde dess villkor även författarnas. Funktionen var 
likartad under 1600- respektive 1700-talen. Men under Gustaf III:s tid befrämjades 
karriären även av pjäsförfattande. Därvid kom teatern att delvis överta och bestämma 
villkoren för författarna. Och med teatern etableras en ny efterffågestyming av littera
turproduktionen.

Ökad frekvens av honorar var ett nödvändig led i utvecklingen från ämbetsförfatta- 
ren till den fristående yrkesförfattaren. En del litteraturforskare anser att det redan på 
1600- och 1700-talen —  främst under stormaktstiden —  fanns författare, som för
sörjde sig på att leverera tillfällesdikter. Den ståndpunkten har ivrigast förfäktats av 
Henrik Schiick och Magnus von Platen10 och förekommer hos flera andra forskare. 
Bo Bennich-Björkman betonar däremot, som redan framgått, att författaren var verk
sam inom ramen för ett ämbete, vilket bestämde hans skrivande. Om det eventuellt 
fanns några ”yrkesförfattare”, gällde det personer som misslyckats med sitt ursprung
liga mål, att nå en ämbetsplats.11

Jag har här inte m öjlighet att närmare undersöka och ta ställning till dessa 
yrkesförfattare med tillfällesdiktning som specialitet, eftersom deras eventuella före
komst framför allt har hänförts till ett tidigare skede än det avhandlingen om fattar.12 
Dessutom är avhandlingens syfte bredare. Frågan om honorar betalades eller ej är bara 
en detalj i komplexet författarnas frigörelse. Förändringen av författarrollen ligger 
även i linje med andra förändringar i det litterära systemet. H ur man sedan skall be
teckna de små enklaver av författare, som i viss utsträckning levde på honorar under 
ämbetsförfattamas tid, är främst en definitionsfråga.

Panegyrik
Hyllningsdikternas betydelse var inte främst estetisk. Deras funktion låg istället på det 
sociala planet, och både författare och mottagare drog nytta av dikterna. Författarnas 
litterära praxis och försörjning hörde därför intimt samman i den äldre litteraturen. 
Priset för mecenaternas understöd var glorifiering. Flertalet författare stod i tacksam
hetsskuld för direkt ekonomisk ersättning eller tjänst, och panegyriken florerade ym
nigt i den äldre litteraturen. Panegyriken var hyllningsdiktens signum, oavsett om till
fället var begravning eller någon annan händelse.

Från och med 1700-talet har panegyriken kritiserats. Denna kritik har gällt såväl 
monotonin som det föraktliga att tillerkänna den hyllade egenskaper långt utöver dem, 
som föremålet de facto kunde bära upp eller gjort sig förtjänt av. Under 1700-talet 
vävs kritiken mot tillfällesdikten samman med kritiken av panegyriken. I efterroman- 
tisk tid skjuter kritiken mer in sig på hela genrens retoriska uppbyggnad. Denna kritik 
hör samman med en ändrad syn på litteraturen och det litterära skapandet.

10 Schiick 1904, s. 200 f; von Platen 1985, s. 17—40.

11 Bennich-Björkman, s. 17 ff.

12 Jag avser att återkom m a till denna fråga i ett påbörjat arbete om svenska tillfällesdiktare på 1700- 
talet.
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Panegyriken bygger på ständiga upprepningar av formler. Tiilfällesdiktning kan 
också beskrivas som ceremoniell konst.13 Dikter utgjorde en viktig del i de ceremo
nier, som var väsentliga i ett absolutistiskt samhälle. Panegyrik hörde samman med 
offentliga ceremonier, där enskilda personer ställdes i centrum: begravningar, bröllop, 
kröningar, födelsedagar, mm. I panegyriken prisar författare de dygder eller normer, 
som anses höra samman med olika sociala roller och situationer. Dikten skall väcka 
medborgarnas hänförelse, så att de uppfyller och respekterar dygderna och normerna. 
Panegyriken tjänstgör därvid som exempel för medborgarna.

Mellan diktens huvudperson —  en namngiven av publiken känd person —  och so
ciala roller etablerar panegyriken en relation. Panegyriken blir, skriver Kurt Johan
nesson, ”en socialt strukturerande kraft” genom att sociala roller och normer preci
seras. Dikten visar fram de egenskaper, som skall vägleda både den hyllade och med
borgaren. Panegyriken blir därför ”ett politiskt instrument, en teknik för olika klasser, 
institutioner och intressen att legitimera sin ideologi, sin bild av människan och sam
hället som den enda sanna”.14

Den litterära glorifieringen framhävde och stärkte den hyllades sociala ställning. 
Var monarken föremål för hyllning växte dessutom landets ära. Panegyriken som 
exempel och ärebetygelse förenas, när dikten visar fram den historiska utvecklingen 
som resultat av stora mäns inflytande.

Genom lovprisningen fick den gynnade tillfälle att betala sin skuld eller uppmuntra 
till ersättning. Författarens uppgift var att bekräfta gynnarens önskemål och därvid 
göra sig förtjänt av ersättning. Författaren var visserligen en representant för medbor
garna men hamnade på grund av sin relation till gynnaren i en mellanställning.

Panegyriken är ett fördrag mellan två parter, som förbinder den hyllade att anpassa 
sig och vara förtjänt av panegyriken och den hyllande att visa lojalitet, som dem han 
lovprisar kan göra anspråk på.15 I absolutismens hierarkiska samhälle blev panegyri
ken en offentlig lojalitetsförklaring, där författare och konstnärer betygade överheten 
sin lydnad.

När Vasakungarna på 1500-talet önskade förvandla Sverige till en modem furstestat 
anlitades, i brist på svenska författare, Henricus Mollerus —  välsedd diktare från 
W ittenberg —  att tolka kungamaktens idé, höja det svenska hovets anseende utom
lands och visa fram Vasarnas storhet. Vasakungarna ville skapa en ny bild av ett land, 
som ansågs efterblivet i förhållande till flertalet andra länder i Europa.16

Problemet var likartat för Gustaf III tvåhundra år senare. Sveriges militära betyd
else hade under mellantiden nått en höjdpunkt för att sedan sjunka. Inom naturveten
skapen var Sveriges internationella ställning stark, men det kulturella anseendet hade 
förblivit lågt, ett faktum som Gustaf III ville ändra på. Han höjde hovets ceremoniella 
och kulturella status, och skapade ett hovliv efter Versailles mönster; författare knöts

13 K urt Johannesson 1977, s. 97 ff.

14 K urt Johannesson 1974, s. 61.

16 K urt Johannesson 1974, s. 61.

16 K urt Johannesson 1974, s. 66 ff.
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till hovet —  tillgången på svenska författare var nu större —  och där uppfördes teater
pjäser.17 Ledande författarpersonligheter ingick som väsentlig del av hovets ceremo
niella liv. I sin strävan att använda upplysningsförfattare följde G ustaf III andra upp
lysta despoter i spåren.

Författarna engagerades i statens propaganda för att lyfta landet ur dess andliga 
mörker. I Gustaf III:s strävan att höja Sveriges anseende i utlandet ingick svenskans 
upphöjande till ett betydande litterärt språk. Inför samtiden och eftervärlden skulle 
författarna också —  och kanske i första hand —  skänka monarken ära och beröm
melse. Panegyrik och annan litterär glorifiering hade under G ustaf III en av sina 
blomstringsperioder. Förutom tillfällesdikter var skådespel, historiska epos och äre
minnen (eloger) flitigt utövade genrer.1*

Åtskilliga hyllningsdikter adresserades till de kungliga familjerna, och dessa dikter 
var en betydelsefull del av ceremonierna vid Gustaf III:s hov. Tillfällesdikter fram
hävde G ustaf III:s storhet. Konsekvent använde han litteraturen för sina syften. Med 
författarnas hjälp framhävdes hans egen och Vasaättens historiska roll, och enväldets 
styrka under G ustaf III:s regim jäm fördes med frihetstidens kaos.19 Han försökte 
med olika medel behärska och utnyttja litteraturen och dess utövare, samtidigt som lit
terära yttringar skulle fokuseras på honom själv, hans handlingar och deras konsek
venser. Under hela regeringstiden kom kulten av G ustaf III ”att genom syra det 
offentliga livet, den ceremoniella konsten får en storhetstid”.211

Genom att fokuseras i diktform bekräftade och framhävde kungen och andra led
ande personer sina positioner. Panegyriken skulle dessutom genom sin exempelroll 
vara vägledande för medborgarnas handlingar. Vidare var hyllningar ett medel för åt
skilliga författare att förbättra sin ekonomiska och sociala ställning. Panegyrikens tre 
huvuduppgifter illustrerar hur intimt litteraturen i äldre tider sammanvävdes med det 
samhälleliga skeendet.

Författarnas uttrycksmöjligheter begränsades samtidigt av de ramar, som samhället 
och panegyrikbeställarna ställde upp. Den begränsade friheten låg i att man kunde 
variera och brodera på accepterade teman och ämnen. Författarna kunde också växla 
mellan uttrycksformer men aldrig förändra en given form. Den grundläggande struk
turen stod hela tiden fast. Panegyriken är visserligen extrem i sin lydnadsfunktion —  
hyllas inte objektet är det inte fråga om panegyrik —  men funktionen var likartad i 
andra genrer.

17 Det krig som G ustaf III startade 1788 mot Ryssland hade snarare till uppgift au öka Sveriges och 
hans egen ära, än att förbättra landets strategiska position. (Den kulturella ansiktslyftningen var kon
sekventare och sträckte sig över hela regeringsperioden.) Denna strävan hos G ustaf III, au  utnyttja 
kriget som medel att framhäva den egna positionen, framgår av Erik Lönnroths D en stora rollen.

'*  Författarna tävlade med eloger i V itterhetsakadem iens regi 1773-81 och efter 1786 genom 
Svenska akadem iens försorg. Elogerna står i centrum för Sven Delblancs avhandling Ä ra och minne. 
Dclblanc klargör samtidigt hur effektivt Gustaf III använde litteraturen för sina egna syften.

19 Även Svenska akademien användes för att framhäva den negativa bilden av frihetstiden (Segerstedt 
1986, s. 16-21, 35).

29 Kurt Johannesson 1977, s. 111.
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Kellgrens kungadikter
Även Clewberg-Edelcrantz studiekamrat Johan Henric Kellgren hyllade Gustaf III, 
först i Åbo och sedan i Stockholm. I motsats till vännen, som kungen lät kalla till 
Stockholm, gav Kellgrens hyllningsdikter i Åbo ingen utdelning, varför han efter 
flyttningen till Stockholm intensivt uppvaktade Gustaf III med hyllningar. Trots det 
dröjde belöningen. Först efter särskild anhållan fick Kellgren en kunglig bibliotek
ariefullmakt. Efter att ha skrivit ett festspel till kungens ära fick han dessutom kon- 
tantersättning. Därefter låg fältet öppet för ett litterärt samarbete mellan kungen och 
hans utnämnde handsekreterare.21

Om Kellgrens eventuella rojalistsympatier, som de kom till uttryck i hans kungliga 
hyllningsdikter, finns skilda uppfattningar. Olika forskares inställningar klargör sam
tidigt diktens funktion i äldre tider.

Enligt Torsten Engdahl finns två uppfattningar om Kellgrens panegyriska dikter till 
Gustaf III. Enligt förespråkare för den ena uppfattningen, bl.a. Engdahl själv, är 
Kellgrens hyllningsdikter kongruenta med hans stora sympatier för kungen.22 Lennart 
Josephson anser däremot, att Kellgrens hyllningsdikter är konventionella lovdikter. 
Med dikterna hoppades han komma under kungens protektion.23

Engdahl bortser inte från karriäristiska och ekonomiska avsikter från Kellgrens 
sida, men de är biavsikter som ”ingått en oupplöslig förening med hans entusiastiska 
inställning till konungamakten”.24 Han medger, att Kellgrens bild av Gustaf III är 
idealiserad, men tillägger, att det är oväsentligt när man skall bedöma beundran eller 
inställsamhet och ” skaldens innersta uppfattning om konungen är den primära fak
torn”.25 Emellertid följer denna idealiserade framställning av kungen helt panegyri- 
ken. Kellgrens kungadikter uttrycker och skall enligt genren uttrycka beundran. Huru
vida författaren hyser beundran för dikternas huvudperson är av mindre betydelse.

Engdahl ser Kellgren genom efterromantiska glasögon. Dikten måste uttrycka för
fattarens egna intentioner. Kellgren måste älska och beundra den kung han hyllar. Jo

21 Josephson, s. 71 ff.

22 Torsten Engdahl, s. 169 f. Det stora flertalet av Kellgrens kungahyllningar är från Åbotiden och 
Stockholmstiden före anställningen hos Gustaf III. Därefter skriver han ogärna direkt till kungen utan 
flätar in hyllningarna i dikter till andra högtstående personer. De politiska anspelningarna med försik
tiga uppm aningar och varningar till kungen upphör. Istället framställs kungen som vitterhetens be
skyddare. Hans entusiasm  för kungen svalnar och så småningom upphör dikterna till kungen helt. 
Efter 1788 är Kellgren snarast motståndare till Gustaf III. (Torsten Engdahl, s. 221 ff.)

23 Om Josephsons inställning, se författarens kap. II. Torsten Engdahl (s. 169 f) hänför Sverker Ek 
och Verner Ekenvall till sin uppfattning. Jag menar emellertid, att den sistnämndes uppfattning snara
re är gem ensam  med Josephsons. Ekenvall ser visserligen Kellgren som tilltalad av G ustaf HI:s 
kungagäm ing under Åbotiden. Trots att han efterhand blir alltm er kritisk till kungens person och 
politik fortsätter hyllningarna. Ekenvall betonar Kellgrens negativa inställning till de hyllningsdikter 
som kungen krävde. Han fortsatte att dikta och hylla kungen för att komma under dennes protektion. 
”1 en tidigare uppfattning av Kellgren har man enligt min mening alltför mycket fäst sig vid hans 
kungahyllningar. De ha helt enkelt varit nödvändiga”, skriver Ekenvall (s. 92).

24 Torsten Engdahl, s. 193.

25 Torsten Engdahl, s. 217.
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sephson slår därem ot fast, att hyllning till kungen inte behöver förenas med inre 
övertygelse och sätter —  enligt min uppfattning helt riktigt —  in hyllningsdikterna i 
deras genrehistoriska sammanhang. Kellgren följde helt enkelt gängse konvention, när 
han idealiserade kungen och prisade dennes politik.

Kärnpunkten i detta resonemang är diktens funktion. Kellgren hyllade G ustaf III 
för sina egna syften. Han ville uppmärksammas och nå en litterär position vid hovet 
och dessutom få sin sociala och ekonomiska ställning tryggad. Därför skrevs dikten 
av inställsamhet. Enligt tidens sed hyllade Kellgren en högt uppsatt person och följde 
de genredrag som gällde för tillfällesdikten. För hyllningarna väntade han sig gen
tjänster. Det han eftersträvade uppnåddes naturligtvis lättare om mottagaren blev nöjd. 
Belåtenheten berodde mindre på diktens kvalitativa värde än att föremålet fick bilden 
av sin egen storhet verifierad och presenterad inför offentligheten.

Beskrivningen av panegyriken kan lättare bekräftas hos andra rangens författare. 
De väntas troget följa genren. D et är svårare att acceptera, att detsam ma ofta gäller 
även uppburna författare som Kellgren. Hos dem förväntas vatje dikt spegla det egna 
känslolivet och den egna samhällsuppfattningen. Men även de skrev sina dikter i en
lighet med mottagarens intentioner. Författare av tillfällesdikter hade ytterst sällan av
sikten att uttrycka något personligt i dikten. Det hindrar inte att författarna bättre och 
sämre kunde utöva genren och ibland överskrida dess gränser.

Författarnas egna känslor är av begränsat intresse i studier av litteraturen före ro
mantiken.26 Efterromantiska tolkningsramar måste läggas åt sidan och dikten ses i sitt 
funktionsmönster, som är sammanvävt med rådande samhällsförhållanden. Kellgren 
ger själv stöd åt det förda resonemanget: ”En Poet kan vara skyldig at berömma sin 
Konungs gemingar, men icke at gilla dem.”27

2. M ecenatsystem et
D edikationer

Dedikationer var en speciell form av panegyrik. En förutsättning för denna mecenat
uppvaktning var understödjare med goda sociala och/eller ekonomiska förutsättningar. 
Dedikationsadressatem a fanns i samhällets övre skikt, i första hand kung och adel. 
Författarna tvingades inta en tjänande roll och sökte genom dedikationer gynnare för 
ekonomiskt stöd till uppehälle, socialt beskydd eller finansiering av böcker.

Eftersom mottagaren lovprisades hade dedikationerna för denne också en repre
sentativ funktion. Liksom panegyrik preciserade dedikationerna mottagarnas sam
hällsroll och position. Förutom den ekonomiska och sociala funktionen hade dedikat

26 Enligt Burman (s. 22) är forskarnas tendens ”att identifiera all Kellgrens poesi med hans innersta 
tankar” knappast ”en hållbar uppfattning av 1700-talets litteratur”.

27 ”Strödde reflexioner, i Litteratur, Philosophic och Moral, tjenande til suite af P hilosopher på  
Landsvägen"  (Kellgren: 5, s. 254).
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ioner en viss censurerande funktion; författarna tvingades ta hänsyn till, att böckerna 
inåste vara dedikationsvärda och innehålla god och nyttig litteratur.28

I England och Danmark reducerades dedikationernas omfattning och betydelse 
kraftigt i början av 1700-talet.29 1 Sverige minskade troligen dedikationernas betyd
else något mot slutet av 1600-talet.^O De försvann däremot inte utan förekom och 
hade betydelse, om än i mindre utsträckning, även under 1700-talet.

Ekonomiska bidrag var huvudsyftet med dedikationer. Bellman kunde elegant åskåd
liggöra behovet av kontant ekonomisk förstärkning: ”Helt tomt är mitt Schatoulle /  min 
lyra ren i kr as, /  men ändå på mitt glas /  står Kungens namn i gull.” Raderna utgör in
ledningen till ”En stuf rim”. Bellman hade renskrivit ett 50-tal dikter och överlämnat 
manuskriptet till vännen och kungamedarbetaren Elias Schröderheim men vände sig i 
praktiken till Gustaf III med bön om ekonomisk h jä lp t 1

Bellman konkretiserade inte bara sin ekonomiska belägenhet och kungatrogenhet. 
Inslag i en följande dikt —  ursprungligen samlingens inledningsdikt —  kan tolkas 
som begäran om privilegium på den överlämnade diktsamlingen. Dessutom indikerar 
följande rader Bellmans behov av ekonomiskt stöd till utgivningen: ”På Norr i Stora 
W attugränden, /  åt en så kallad Förlagsman, /  i Januari wäntar han /  ett stycke stuf 
med guld i änden; /  men det nu platt ogjörligt är.”32

Åtskilliga dedikationer innehåller begäran om beskydd. I det kan läggas ekonomisk 
och social hjälp, utgivningsstöd samt stöd åt författarkarriären. Några dedikationsdik- 
ter av Hedvig Charlotta Nordenflycht uttrycker detta tema. I dedikationsdikten till den 
handskrivna ”Cronstedtska Poemboken” (överlämnad till Margaretha Cronstedt 1741) 
framhävs mecenaten, som givit författarinnan socialt beskydd och ekonomisk hjälp. 
Tjänaren förringar betydelsen av sin diktning: ”de ringa blad” som överräckes till gi
varens ”dyra händer”, och mot författarinnans blygsamt framsträckta ”lilla bleka 
blomsterband” ställs de ”skönsta rosor” som mottagaren funnit hos Pallas.33

De flesta utgåvor av Qvinligt Tankespel var försedda med dedikationer. (Ovan
nämnda dedikationsdikt ingår i Qvinligt Tankespel 1745.) Tillsammans med Ulrika 
Sparre var Margareta Cronstedt mottagare av ytterligare en dedikation. Kortare, utan 
utsmyckning och mer genretypiskt, prisas deras dygder, mod och seder. Grevinnorna 
förekom m er inte bara i ”kröntas hof och Kunga-salar” utan Nordenflycht betonar

28 Hansson 1982, s. 118.

29 1 England hörde dedikationerna framför allt 1600-talet till och minskade kraftigt i början av 1700- 
talet (Collins 1927, s. 180). I Danmark bröt dedikationssystemet samman redan i början av 1700-talet 
(Dansk litteraturhistorie, s. 545).

39 Dedikationsfrekvensen för översättningslitteratur sjönk under 1600-talets tre sista decennier i för
hållande till den totala litterära produktionen (Hansson 1982, s. 118 f).

31 Afzelius, s. 87 f. Diktcitatet finns på s. 88.

32 Afzelius, s. 89.

33 ”Till grefw innan och riks-rådinnan M argaretha Beata Cronstedt wid en boks öfw ersändning” 
(Nordenflycht:!, s. 99 f). Se också kommentarer till dikten (Nordenflycht 3:2, s. 341 f).
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deras litterära intressen: ”Intil Parnassens täcka dalar, /  Der genliud af Ert ryckte 
hörs” . Därefter utbeder sig författarinnan om beskydd och nåd: ”Mit Tankespel I wär- 
des hägna, /  Som Ert beskyd utbedia wil: /  Och med det nådelynne fägna, /  Som hörer 
Eder ensamt til.”34

När Oxenstierna 1796 äntligen gav ut Skördarne dedicerades verket till Gyllenborg. 
Eftersom mottagaren var en vän befriar sig Oxenstierna från den underdånighet, som 
vanligtvis präglar dedikationsdikter. Författarna tecknas em ellertid inte jämbördiga, 
utan Oxenstierna betygar sin litterära skuld till den äldre diktarbrodem: ”Då blef jag af 
er egen hand /  Til Digtens riken först ledsagad”.35 Han betonar också släktingens be
tydelse för ungdomsåren, vars ”ledare ni ville vara”. Oxenstierna uttrycker ytterligare 
ett vanligt dedikationstema: tacksamhet. Dedikationstacken var dock vanligtvis tack för 
gåvor eller hjälp till tjänst. Förutom hans betydelse för Oxenstiernas diktning betonas 
Gyllenborgs inverkan på hela den svenska litteraturen. Han placeras på ”Den Thron, 
där redan fyrti år /  Ni fört bland Skalder snillets Spira”. H yllningsdikten inramas 
också av naturbetraktelser i samklang med hela verkets tema.

Att i en dedikationsdikt iaktta blygsamhet vad gäller den egna förmågan och verket 
är ett retoriskt grepp vi redan mött hos Nordenflycht. Men Oxenstierna går ett steg 
längre. Efter att ha tillskrivit Gyllenborg ställningen som lärare och förebild erkänner 
Oxenstierna den egna diktningens begränsning: på gränsen till snillets land ”Min 
Skaldmö stannade försvagad”. Det är här frågan om djupare självanalys och klarsyn 
än sedvanliga fraser om den egna obetydligheten. Oxenstierna läm nar genrens reto
riska utgångspunkt och skärskådar djupare den egna förmågan, som han finner ha si
nat.

M ecenatsystemets principer
Författarnas finansiering, för såväl ekonomisk trygghet som tid att utöva författar
skapen, delar Escarpit in i intem (honorar) och extern (mecenatstöd och självfinansie
ring).36 Slutet av 1700-talet var en övergångstid mellan en till betydande del mece
natstödd författarkår och författare som kan leva på honorar. Dock är självfinan
sieringen —  den sysselsättning med vilken författarna skaffar sig inkomst —  både 
före, under och efter denna period en grundläggande ekonomisk bas för flertalet för
fattare. Ofta förekom(mer) kombinationer mellan två eller alla tre försörjningsform-

34 ’T ill  grefwinnan och riks-rådinnan fm Margaretha B. Cronstedt född friherinna Grundel. Til gref- 
winnan och riks-rådinnan högwälbom a Ulrika Tessin född grefwinna Sparre” (Nordenflycht:2, s. 96). 
Se också kom m entarer till diklen (Nordenflycht 3:2, s. 448).

G ustaf Engzells Strödda skaldestycken, utgiven 1786 i Stockholm  och dedicerad till riksrådet 
Fredric Sparre, har också beskydd som tema: ”Med Pupums glans och GUSTAFS nåd /  DU vore til- 
bedd om DU ville. /  DU kan åt Prinsar gifva råd; /  G if ock en skyddsblick å t et Snille.” (Engzell, s. 

5.)

35 Oxenstierna, onumrerade sidor. Samma hänvisning gäller för följande citat.

36 Escarpit, s. 58.
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erna. Escarpit benämner självfinansiering som ett ”biyrke”.37 För den svenske 1700- 
talsförfattaren —  ämbetsförfattaren —  var det knappast fråga om biyrke utan huvud
sysselsättningen till vilket författarskapet ofta var anpassat. Därigenom är det ibland 
svårt att skilja mellan mecenatstöd och självfinansiering.

Ordet mecenat har visserligen etymologiskt ursprung i antiken, men systemet att 
stödja konstnärliga utövare utvecklades framfor allt i och kring medeltidens furstliga 
och kungliga hov och är därigenom intimt sammankopplat med hovkulturen. Det feo
dala och absolutistiska draget är följaktligen framträdande i mecenatrollen och utgör 
ideologisk grund. M ecenatsystemet spred sig sedan till aristokratin, ledande kyrkliga 
dignitärer och från och med renässansen också till det förmögnare borgerskapet.

Enligt David Pottinger utgjordes mecenatstödet i äldre tider av följande under- 
stödsformer: gåvor i form av pengar och hus, statliga tjänster, privatlärartjänster, ut
lovade tjänster, årlig pension, hjälp till tryckkostnad av hela boken eller subskription 
av ett antal.38 Dessa understödsformer gällde också för svenska förhållanden, frånsett 
att subskription kan betraktas som en från mecenatstödet delvis frikopplad form.39

Mecenatsystemet lever också kvar i olika former av statligt stöd till författare. Ty 
inom mecenatsystemets ram  kan även hänföras ”mer eller mindre regelbundna pen
sioner eller [...]  tilldelande av statliga funktioner”.40 Vid sidan av det direkta m e
cenatsystemet kan också nämnas indirekta understödsformer som litteraturpris och 
statliga beställningar 41

Mecenatsystemet kan alltså ses som ett allmängiltligt begrepp med relevans också 
för dagens författarförsöijning. I denna framställning betraktas det emellertid utifrån 
en tidsbegränsad funktion, vilken i stort bestämde konstens villkor mellan antiken och 
till och med 1700-talet.

Olika typer av mecenatstöd motsvaras av stora variationer i de förhållanden, som upp
stod mellan den gynnade och gynnaren. Samhällets utveckling satte sin prägel också 
på mecenatsystemet. Formerna och omfattningen liksom mecenatgrupper förändrades 
mellan antiken och 1700-talet.42 Skillnaden var stor mellan ett långt och intensivt för
hållande som en medeltidsfurste och hans protegerade poet utbildade, och Gustaf III: s 
relationer till de författare han underhöll och beskyddade. Några grundläggande förut
sättningar utgör dock mecenatsystemets signum.

Med formögenhetema och den politiska makten koncentrerade till ett fåtal personer 
kunde mecenater bidra med sitt ekonomiska överskott eller skänka sociala förmåner. I 
samhällen med få utkomstmöjligheter var det hård konkurrens att komma inom en 
mecenats bidragssfär. Överenskommelsens väsentliga del var den litterära produkt och 
den intellektuella stimulans författaren gav och fick betalt för. Ibland sörjde han inte

37 Escarpit, s. 61 f.

38 Pottinger, s. 86.

39 Se detta kapitel: 4 (Den litterära publiken och förhandsteckning).

40 Escarpit, s. 59.

4 1 Escarpit, s. 59 f.

42 Om mecenatsystemets utveckling, se bl.a. Laurenson & Swingewood, s. 93-116.
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bara för mecenatens och dennes omgivnings kulturella behov samt frambringade lov 
och hyllningar utan var också privatlärare, sekreterare, mm.

En avgörande förutsättning var frånvaron av en omfattande litterär marknad, där 
författarna kunde sälja sina produkter. De fåtaliga bokköpama medgav inte försäljning 
i större skala, och den stora anonyma litterära publiken blir, med förläggaren som 
mellanhand, mecenaternas direkta ersättare.

Författarna, mecenaterna och publiken fanns inom samma sfär, där författarnas 
”relationship with both sponsors and audience was close and intimate”.43 Starka band 
mellan mecenat och författare krävde lojalitet från de sistnämndas sida. Det underlätta
des av en enhetlig ideologi, som också omfattades av den fåtaliga publiken. I det 
slutna samhälle, där aktörerna fanns inom samma sfär, var samhörigheten naturlig. 
Successivt splittrades samhällsbilden. Men även när den litterära publiken återfanns i 
skilda samhällssfärer, kvarstod lojaliteten från de understödda författarnas sida. Efter
som författarna av ekonomisk nödvändighet tvingades in i förhållandena, hindrade 
också självcensuren divergerande uppfattningar.

I första hand var mecenaten givare och författaren mottagare. Emellertid var båda 
parter såväl givare som mottagare. Genom dikten kunde författaren skänka mecenaten 
det anseende och den ryktbarhet han eftersträvade. Värdet av lovprisningen hade ock
så samband med författarens ryktbarhet, ju  berömdare författare desto större värde 
hade berömmet.44 Oaktat en del författares goda anseende förutsatte mecenatsystemet 
två aktörer på skilda sociala nivåer: den välsituerade och socialt högtstående mecenaten 
gentemot en mindre bemedlad författare med lägre social rang.

Även om former, omfattning och mecenatgrupper skiftade över tiden och mellan 
olika stater, och inom staterna, fanns en gemensam struktur. Inte heller ändrades för
utsättningarna sedan borgerskapet sällat sig till mecenaterna. Men med borgerskapet 
kom det som på sikt skulle göra mecenatsystemet överflödigt: en utvecklad och fri
stående litterär marknad.

Mecenatsystemet var en pendang till absolutismen. När detta styrelseskick upp
hörde, och den ekonomiska inriktningen övergav sin merkantilistiska prägel, föränd
rades villkoren för litteraturen. Mecenatsystemets sociala betydelse försvann med en 
utvecklad litterär marknad, där författarna fick inkomster från försäljningen av sina 
litterära produkter och i vissa fall kunde ha författarskapet som yrke. Mecenaterna 
hade spelat ut sin roll, och därmed minskade ledande samhällspersoners möjlighet att 
bestämma kulturens inriktning.

Revolutionen och den tidiga industriella utvecklingen möjliggjorde i England tidigt en 
avancerad tryckfrihet och en väl utvecklad litteraturmarknad med en större publik. 
Redan efter 1760 var mecenatsystemet så gott som utdött i England.45 I länder som

43 Laurenson & Swingewood, s. 97.

44 ”Es bestand eigentlich von jeher eine gewisse Reziprozität des Lobes zwischen dem Helden und 
dem Ruhm verleiher, dem M äzen und dem Kiinstler [...] je  gröBer der Ruhm des Panegyrikers war, 
desto gröBer war der W ert des von ihm verkiindeten Ruhmes.” (Hauser:I, s. 347.)

45 Se Collins 1927, s. 206-212; Bonham-Carter, s. 18-25.
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senare än England genomgick motsvarande ekonomiska och politiska förändringar —  
med eller utan revolutioner—  levde mecenatsystemet kvar ytterligare en tid. Franska 
författare var, i varje fall så länge ”1'ancien régime” varade, hänvisade till externt stöd. 
Men där liksom i Tyskland gick mecenattiden med 1700-talet mot sitt slut.4̂  De dan
ska författarna var för sin försötjning hänvisade till mecenatstöd eller ämbetsutövning 
under hela århundradet.47

Ländernas skilda politiska och ekonomiska förhållanden fick mecenatsystemet att 
upphöra vid olika tidpunkter. I länder där absolutismen länge levde vidare, exempelvis 
i Ryssland, fortsatte mecenatverksamheten under 1800-talet. Mecenatstödens stora 
omfattning upphörde visserligen i Västeuropa med 18:e seklet, men en liten skara väl- 
situerade fortsatte att stödja författare under följande århundrade, och olika former av 
understöd till författare förekommer fortfarande.

Svensk mecenatverksamhet före Gustaf III —  en översikt
Kungliga och aristokratin 

Författare utan ämbete var fram till och med 1700-talet med få undantag hänvisade till 
mecenatstöd eller någon uppdragsgivare. Ämbetsverkens låga löner gjorde därtill åt
skilliga ämbetsförfattare beroende av mecenatstöd eller honorar.

De kungliga hade utövat mecenatverksamhet sedan Vasatiden —  dessförinnan 
fanns knappast någon mecenatverksamhet i Sverige —  och under Gustaf III nådde 
hovets stöd till kulturen sin höjdpunkt. Författarna användes politiskt i den kungliga 
propagandan, oftast i krigstider, men hade också en kulturell funktion vid hovet.

Staten var länge den största uppdragsgivaren för litterära projekt men blev på 1700- 
talet mer sparsam med bidrag. Då litteraturen främst användes i sin nyttofunktion, i 
första hand för utbildningsväsendet och kyrkan, var statens och kyrkans litteraturstöd 
ett led i stärkandet av deras makt och inflytande. Kyrkan, som utövade sitt mecenat
stöd i indirekt form, var också stor uppdragsgivare, naturligt nog då den religiösa 
litteraturen intog en dominerande ställning.48

1600-talet var främst adelsmännens mecenatsperiod. Sverige hade då ”flera Mas- 
cenater och lärda Adelsmän att uppvisa, än under någon annan period”,49 men efter 
Karl XI:s reduktion blev de adliga mecenaterna färre.

På 1700-talet dom inerades mecenatverksamheten av ständer och hov, i nämnd 
ordning. Det fanns dock fortsatt generösa högadliga mecenater. Den viktigaste var

4 6 D et franska m ecentsystem et kom m enterades redan i kap. I (Några viktiga referenser). Se även 
Lough, s. 225-238; M ason, s. 48 ff. Den tyska situationen fram går bl.a. av Kiesel & Miinch, s. 
77-86.

47 D ansk litteralurhistorie, s. 546 ff.

48 Carl Julius Lénström  delar i Sveriges litteratur- och konsthistoria från 1841 (s. 109 ff) in 1700- 
talets stöd till litteraturen i tre grupper av bidragsgivare: regenter, verkliga m ecenater (d.v.s. rika 
adelsmän) och ständer. Lénström nämner varken kyrkans eller borgerskapets mecenatverksamhet

49 Lénström 1841, s. 34.

50 Schiick 1929, s. 156.
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Tessin —  1700-talets kanske störste mecenat utanför kungahuset. En högadlig mece
nat och centralgestalt i gustavianskt kulturliv var Fredrik Sparre.

Borgerskapet
En ny samhällsklass övertog delvis adelsmännens mecenatroll. Borgerskapet gjorde 
anspråk på delaktighet i kulturlivet och ville erhålla författarnas gunst och hyllningar 
mot ersättning. Det kan skönjas redan i slutet av 1600-talet, är klart märkbart i böljan 
av 1700-talet och fortsätter sedan under århundradet. Dess roll som kulturstödjare var 
dock ännu begränsad.

Inte sällan samlade förmögna handelsmän kring sig en krets av yngre, litterära 
förmågor, som hade behov av ekonomiskt stöd.51 Borgerskapets mecenatroll ikläd
des främst av dess välbeställda m erkantila företrädare, i synnerhet kan nämnas den 
grillska familjen.52 Även mindre förmögna merkantila borgare och ofrälse ämbetsmän 
stödde författarna under 1700-talet. Gustaf III och andra förnäma personer stödde 
Bellman, men också hans vänner ur det lägre borgerskapet, föremålen för hans lyra, 
var ”hans mecenater och hjälpte honom i hans ekonomiska betryck”.53

Ständerna och partierna 
Ständernas stöd kan lämpligen delas in i oavhängiga författarpensioner (utdelades 
under frihetstiden bl.a. till Sophia Brenner, Gustaf Lithou, Nordenflycht och Dalin) 54 
och de politiska partiernas ersättning för propagandaskrifter. Partistödet får belysa 
förhållandet mecenatstöd-propaganda.

Före och efter frihetstiden hade författarna utnyttjats i propagandan för en enväldig 
monark. Frihetstidens politiska kamp mellan hattar och mössor öppnade vägen för en 
ny försöijningsmöjlighet. På 1700-talet användes författarna för partipropagandan 
under frihetstidens ständervälde men ej under Gustaf IH:s eller följande regimers ab
solutistiska styre. Med G ustaf III:s revolution försvann partierna och därvid också 
denna form av mecenatstöd, och författarna utnyttjades åter i propagandan för en en
väldig monark.

Den intensivaste perioden för den politiska litteraturen inföll i slutet av 1760-talet, 
som en följd av TF 1766 och ökad partikamp. De flesta författare blev på ett eller an
nat sätt involverade i hattamas och mössornas kamp. Alla mer betydande författare ut
nyttjades av hattama, såväl adliga, med Gyllenborg i spetsen, som ofrälse, bland vilka 
fanns Anders Odel och Johan W ellander.55 Mössorna utnyttjade däremot mer renod
lade pamflettskrivare: Anders Chydenius, Daniel Helsingius, Per Johan Höppener, 
m .fl.

Pamflett- och paskillskrivandet nådde i Sverige inte samma omfattning som i Eng
land från revolutionen 1688 till omkring 1720. De engelska författarna utnyttjades fli

51 von Platen 1963, s. 57 f.

52 Levertin (1908, s. 127) skriver om Claes Grills ”storartade mecenatskap”.

53 Schuck & W arburg 1927, s. 616.

54 Schuck 1923, s. 242-249; von Platen 1985, s. 136.

55 Svanberg 1980 b, s. 48, 136.
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tigt i den politiska propagandan, och partistödet var under dessa år den dominerande 
mecenatformen.

Konkurrensen mellan partierna var gynnsam för författarnas försörjning. Författ
arna fick  betalt för sina partiuppdrag genom ämbetserbjudanden eller pengar, och ar 
vodet kunde ‘säkerligen stundom vara rundligt".57 Partiskrivandet f ick  betydelse för 
författarrollens förändring. Ett par av mössornas pamflettskrivare —  Helsingius och 
Höppener —  representerar den nya, honorarbaserade författartypen. Jag vill dock 
hänföra partiernas betalning, såväl den kontanta som äm betserbjudanden, till 
mecenatstöden. Författarna fick  sina ersättningar genom uppdrag åt samhällets ledning 
och ej genom att sälja sina produkter via bokmarknadens utbudsaktörer. Ersättning
arna kom ”ej från förläggaren, utan från det parti, i hvars tjänst författaren stod”.58

Litterära sällskap
Från århundradets mitt var litterära sällskap och akademier betydelsefulla inslag i det 
litterära systemet och utövade en viktig mecenatfunktion. Tankebyggarorden och Vit
terlek var de viktigaste sällskapen innan Utile Dulci grundades 1766, för att snabbt få 
en stor medlemsskara och vara ett brett forum för litterärt intresserade.57 Det hade sitt 
säte i huvudstaden, men åtskilliga medlemmar kom från landsorten, speciellt stifts- 
och universitetsstäderna. Olika samhällsgrupper representerades i Utile Dulci: kunga
familjen och aristokratin, civila och militära ämbetsmän, adliga som ofrälse, köpmän 
och hantverkare, präster, lärare och akademiker. Ovanligt nog var även några kvinnor 
medlemmar, däribland Anna Maria Lenngren.

I närmare tjugo år var Utile Dulci den förnämsta samlingspunkten för svensk vit
terhet. Sällskapet hade sitt största inflytande i böijan av 1780-talet under Kellgrens le
darskap. Därefter minskar dess betydelse, och sällskapet levde en tynande tillvaro 
fram till upplösningen 1795.

Musik och vältalighet var viktiga inslag i Utile Dulcis verksamhet, men pristäv
lingar i poesi och presentationer av dikter samt de litterära diskussioner de föranledde 
var det väsentliga. För medverkan i Vitterhets-Nöjen, vari medlemmarna presenterade 
sina alster, tvangs man underkasta sig hård inre censur.60 Genomgångarna höjde 
författarnas kvalitetsmedvetande men befordrade samtidigt en strömlinjeformad smak
uppfattning, som var vägledande för medlemmarnas litterära försök.

56 Collins 1927, s. 114-123; Laurenson & Swingewood, s. 111 ff.

57 Sylwan 1897, s. 160.

58 Sylwan 1897, s. 160.

50 Om U tile Dulci, se Göthe, s. 106-125; Sylwan 1907. Enligt G öthe (s. 107) och Levertin (1908, 
s. 149) fanns 150 medlemmar 1769. Sylwan (1907, s. 235) hänvisar till en förteckning på 540 m ed
lemmar från 1780-talet, men däri medräknas även avlidna.

60 Göthe, s. 112 f. Granskningen var så hård, att O xenstierna och Kellgren, trots den sistnämndes 
ledande roll i sällskapet, opponerade sig.
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Sällskapet uppprätthöll inte bara en inre konformitet utan ville gälla som  högsta 
auktoritet i fråga om litterär smak. En smakdominerande roll som allmänt erkändes.61 
Pristävlingar var Utile Dulcis yttre sätt att framhäva sitt inflytande. Tävlingarna vid
makthöll kontinuiteten i litteraturens inriktning. Pristagare utsågs efter hård gransk
ning, och endast den som uppfyllde sällskapets litterära norm kunde påräkna pris. 
Dessutom formulerade tävlingsledningen vägledande utlåtanden.

De många kulturella sammanslutningarna, som följde på ökningen av antalet kulturellt 
intresserade, antyder omfattningen av tidens vänskapskult. Åtskilliga sällskap start
ades i huvudstaden men också i regioncentra: Uppsala, Åbo, Göteborg, Karlskrona 
och Karlstad. Även i den perifera staden Nyköping fanns ett sällskap.62

M ånga medlemmar i Utile Dulci var också medlemmar i landsortens sammanslut
ningar. Ett flyktigt överslag över de olika sällskapens medlemmar visar, att åtskilliga 
var aktiva i minst två sällskap.63 M etropolsällskapens interaktion m ed landsortens 
sällskap och kontakter mellan landsortssällskapen stärkte kontinuiteten i den litterära 
inriktningen, och gjorde det enklare att upprätthålla en enhetlig smakuppfattning.

Landsortssällskapen präglades av respektive stads akademiska, religiösa, handels- 
mässiga och militära profil. Den sociala spännvidden och författarnas deltagande var 
större i Stockholm. Utile Dulcis blandade medlemsskara belyser hur ståndsordningen 
alltmer sattes ur spel, och hur kulturlivets sociala bas blev allt bredare. Med kulturin
tressets sociala breddning lämnade sammankomster med litterära och musikaliska pre
sentationer och diskussioner med nödvändighet de slutna salongerna för offentliga 
sammanslutningar. Det var em ellertid inte fråga om total öppenhet. Genomgående 
förekom någon form av medlemsbegränsning.

Med sina ceremonier och hemligheter blir Utile Dulci, liksom de flesta andra lit
terära sällskap, en del av det ym nigt flödande ordenslivet. D är kunde maktens, bild
ningens, penningens och den litterära utövarens företrädare samlas i tecknet av ett ge
mensamt intresse, då politiska och ekonomiska faktorer temporärt underordnades de 
kulturella.

Stockholmssällskapen förenade metropolens kulturella elit. De flesta av tidens be
tydande författare var medlemmar i Utile Dulci. Bland medlem marna i Par Bricole 
(stiftat 1779) fanns personer ur aristokratin och hovkretsen, grosshandlare och hant
verkare samt adliga och ofrälse ämbetsmän. I sällskapet samsades författarna J.G. 
Oxenstierna, Rosenstein, Clewberg-Edelcrantz, Kellgren och Rutensparre vid sidan 
av Bellman, Hallman, Kexél, Lidner, Stiemecrantz och Lannerstiem a. M edlemmar

61 Thorild angrep häftigt franskklassicism ens smakuppfattning och litterära regler då han inte, på 
grund av brott mot rådande estetiska regler, erhöll förstapriset med ”Passionerna” (se kap. VI:3, Vägen 
till m etropolens offentlighet). Hans attack mot Kellgren och Utile Dulci gällde sällskapets ensidiga 
sm akom döm e som norm. Därem ot ifrågasatte han inte behörigheten som smakdomstol. Se artikel i 
St.P. 4 mars 1782 (Thorild: 1, s. 467 ff).

62 Göthe, s. 126-166.

63 Det fram går av Göthes ofullständiga medlemspresentation. Av ledamöterna i Kungl. Vetenskaps- 
och V itterhetssam hället i G öteborg fanns ”en hel m ängd gam la bekanta från de ofvan om talta 
sam funden.” (Göthe, s. 141.)
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var även teatermannen och författaren Carl Gabriel Schylander samt bokhandlaren Jo
han Jacob Schildt.64 Vid sammankomsterna underhöll författarna med parentationer, 
dikter och sånger men tog också aktiv del i organisationen.

Kexél och Stiem ecrantz var typiska ordenspoeter. Bellman framförde sina dikter 
vid såväl ordensträffar som vid hovet men var inte hovskald på samma sätt som 
Oxenstierna och Adlerbeth. Troligen var ordens- och sällskapslivet ett forum för eko
nomiskt stöd till fattiga ordenspoeter. Det bekräftas bland annat av att Par Bricole an
slog 40 rd till den meddellöse Stiemecrantz begravning.65 I Lidners lustspel ”Änte- 
ligen blef en poet lycklig” beskriver den tidstypiske, alkoholiserade ”rim m aren” 
Schreiber vältaligt för den litterärt ointresserade borgaren Argon, hur mecenatsystemet 
fungerar: ”At hjälpa en Poet, Herr Patron, det är at föreviga sitt namn. Ju mer Me- 
cenas tömmer sin pung, ju mer tömmer skalden sina Aganippiska ådror. För detta ris 
pappers skuld skrifver han en gång er grafskrift, och håller i Parbricol en ståtligt 
klingande Parentation öfver salig Herr Argons frikostighet emot vitterlek och dryck
om .”66 I det breda sociala nät som uppstod i sällskapen och ordnarna kunde för
mögnare m edlem m ar stödja sina ordens- och sällskapsbröder, varigenom samman
slutningarna inte bara genom pristävlingar var en del av mecenatsystemet.

A kadem ier
Såväl i Sverige som utomlands tillkom åtskilliga vetenskapliga och vittra akademier 
under det 18:e seklet; upplysningstiden var även akademiernas tidsålder.67 Vitter
hetsakademien (stiftad 1753, samma år som Tankebyggarorden) genom förde pris
tävlingar i vältalighet, poesi och historia. Drottningen Lovisa Ulrika intog en domi
nerande ställning. Hon bekostade prissummorna och bestämde såväl prisämnen som 
vinnare.68 Verksamheten låg nere under långa perioder (1756-73 och 1782-86), och 
Vitterhetsakademien kan i betydelse inte jämföras med vare sig Utile Dulci eller Svens
ka akademien. Under sin senare verksamhetsperiod utvecklades den dock från en 
fåtalig, högaristokratisk hovcirkel till en mindre aristokratisk men talrikare akademi 
med fler författare som ledamöter. Då först kunde den effektivt tjänstgöra som smak
domstol.

Istället för att fortsätta modems skapelse stiftade Gustaf III en egen akademi. Vit- 
terhetsskadem iens väsentligaste uppgifter —  estetiken, vältaligheten och svenska 
språket —  flyttades över till Svenska akademien. Samtidigt drogs Antikvitetsverket in 
och dess åligganden, samt huvuddelen av de historiska uppgifter som Vitterhetsaka
demien haft men inte skött särskilt energiskt, omfördelades till den samma år bildade 
Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien.®

®  Bolin, s. 64-74 .

65 Bolin, s. 79.

66 L idner:2, s. 227.

67 Gay 1969, s. 9.

68 Uppgifterna om Vitterhetsakademien är hämtade från Schiick 1935, s. 33-59.

®  Schiick 1935, s. 67-74. Även vissa historiska uppgifter vilade på Svenska akademien.
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Kontantstödet till Svenska akademien var en väsentlig del av Gustaf III:s mecenat
verksamhet. Pengar som omsattes till författarpensioner, pristävlingar och tjänster. Än 
viktigare var säkert det stöd han gav akademien med personligt engagemang. Han stod 
formellt utanför men dominerade ändå sin skapelse.70

Svenska akademien skilde sig markant från Vitterhetsakademien. Invigningen om
gavs av en lysande ceremoni med den kungliga familjen närvarande. Kungen uppläste 
själv och undertecknade stadgarna samt höll tal. Några ceremoniella inslag i fortsätt
ningen visar, att Svenska akademien var avsedd som en nationell institution. Börssa
len blev säte för akademiens högtidliga sammankomster, och de firades på G ustaf II 
Adolfs födelsedag. Vitterhetsakademiens högtidliga sammankomster hade däremot 
hållits i drottningens enskilda rum på slottet och på hennes födelsedag.

Vitterhetsakademiens slutna karaktär gentemot Svenska akademiens yttre glans 
exem plifierar den offentliga sfärens omstrukturering; från en sluten hovcirkel vidgas 
den ledande kulturella institutionen till att även omfatta medlemmar utanför adliga och 
ledande kyrkliga kretsar samt blir öppen för åskådare. De aktiva deltagarna är visser
ligen fortfarande få men väljs ut på annat vis. Drottningen utsåg själv alla medlem
marna i Vitterhetsakadmien. Tretton ledamöter utvaldes av Gustaf III, men återstående 
fem platser och blivande vakanser fylldes av Svenska akademien själv.71 Av Gustaf 
III:s egna kandidater var elva adelsmän, varav fyra tillhörde rådet. De återstående 
platserna och fyra vakanser under G ustaf III:s tid besattes av tre adelsmän. Vid sidan 
av de adliga och biskop Wingård utsågs och invaldes de ofrälse författarna Kellgren, 
Leopold, Clewberg-Edelcrantz, Murberg, Sjöberg, Nordin och Lehnberg 72

Svenska akademiens huvuduppgifter var det svenska språkets förbättring och täv
lingar —  de viktigaste var i vältalighet och skaldekonst —  samt utdelning av priser. 
Prissummorna hade nog inte någon större betydelse för författarkårens försöijning, 
men Svenska akademiens högsta pris utgjorde de första åren 26 dukater.73 Av större 
betydelse för vinnarna var säkert äran och bekräftad inträdesbiljett till den litterära 
scenen och salongerna samt medlemskap i sällskap och akademier.74 Tävlingsut- 
märkelser var även meriterande för vissa tjänster.75 De ledde inte sällan till framgång i 
ämbetskarriären. Magnus Lehnberg är nog det främsta exemplet, tävlingsframgångar 
med äreminnen bar honom från huslärartjänst till biskopsstolen och Svenska akade
mien.76

70 Schiick 1935, s. 186 f. Under första tiden missade han sällan enskilda sam mankomster och aldrig 
de offentliga.

71 Schiick 1935, s. 77 ff.

72 Clewberg-Edelcrantz och Leopold adlades senare.

73 von Platen 1986, s. 116. En dukat var värd ungefär 2 rd (Åmark, s. 3; Lagerqvist & Nathorst- 
Böös, s. 12, 42).

74 Praktiskt taget varannan vinnare av det högsta priset 1786-1913 blev ledamot i Svenska akade
mien (von Platen 1986, s. 120).

75 Bennich-Björkman, s. 313.

76 von Platen 1986, s. 122 ff. Ett pris i Svenska akademien betraktades ”såsom en stor händelse i en 
persons liv och en kraftig drivfjäder till hans framgång i livet” (Schiick 1935, s. 113).
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Genom pristävlingar—  antingen det gällde Utile Dulci eller Svenska akademien —  
skulle goda litterära alster komma publiken till del, författarna få ekonomiskt stöd och 
nya förmågor lyftas fram i den litterära offentligheten. Svenska akademiens uppgift 
begränsades dock inte till att utse pristagare. Tävlingarna hade också en normativ 
funktion. Bidragen skulle granskas i akt och mening att den rådande litterära smaken 
upprätthölls. Akademiledamöterna skulle påvisa fel och visa författarna till rätta. Om 
inget tävlingsbidrag var tillfyllest, skulle dessutom någon ledamot visa hur prisämnet 
borde behandlas.77

Funktionen som smakdomstol var mycket klart uttalad för Svenska akademien. I 
denna roll var den mer en efterföljare till Utile Dulci än till Vitterhetsakademien. Lik
som Utile Dulci, i mindre omfattning Vitterhetskademien, hade Svenska akademien en 
inre granskningsfunktion. Ledamöterna skulle enligt stadgarna granska och kritisera 
varandras arbeten. Denna inre censur tillämpades dock aldrig praktiskt, endast indirekt 
genom högläsning av egna verk vid enskilda sammanträden och inför publik vid of
fentliga sammankomster.78 Ledamöternas egna granskade bidrag samt bedömda och 
rättade tävlingsbidrag skulle tjäna som mönster för andra svenska författare.

En avsedd donation av teaterchefen och och sedermera journalisten Adolf Fredrik 
Ristell, som emellertid inte fullföljdes till en pristävling, ledde till att akademien genom 
överläggningar och diskussioner också blev "ett slags estetisk överdomstol över tea
tern ",79

Ytterligare några inslag i de stadgar, som G ustaf III initierat, förstärkte Svenska 
akademiens roll som smakdomstol. Vem som helst hade rätt att insända ett litterärt 
verk till Svenska akademien och få det värderat. Rättigheten utnyttjades av några för
fattare, men inte i någon större omfattning och ej heller värderades något betydande 
litterärt verk.80 Akademien gavs även rätt att ingripa i litterära tvister, men denna pa
ragraf har aldrig tillämpats 81

Avancerade planer låg således bakom Svenska akademiens stiftande. G ustaf III 
ville se den som landets högsta smakdomstol.82 Svenska akademien fick emellertid 
inte den dominerande smakfunktion som Gustaf III avsett och stadgarna förutskickar. 
De vittra akadem ierna var avsedda som ledande litterära institutioner, medan Utile 
Dulci av egen kraft etablerade sin position. Trots det hade Utile Dulcis ställning som 
smaklikriktare otvivelaktigt varit starkare. Genom Thorilds entré på den litterära scen
en några år före akademiens bildande, med angrepp på Utile Dulci och smakmonopo-

77 von Platen 1986, s. 6  ff; SchUck 1935, s. 140.

78 SchUck 1935, s. 135 ff, 422 f.

70 SchUck 1935, s. 288. Över Dramaten fick dock akademien ingen överordnad ställning, vilket var
avsikten (SchUck 1935, s. 447).

80 SchUck 1935, s. 137 ff, 433^144.

81 SchUck 1935, s. 139 f.

82 ”Kungen har avsett Svenska Akademien som en uppfostringsantalt för smaken och e tt litterärt 
korrespondensinstitut.” (von Platen 1986, s. 4.) Om Svenska akademiens smakvårdande uppgifter med 
u tgångspunkt i d ik tens funktion, sm akdom stolens befogenheter och sm aklagarnas natur och 
giltighetsgrad, se Segerstedt 1986, s. 46-76.
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let, hade emellertid smakhegemonin fått sig ett allvarligt grundskott som, i vaije fall på 
sikt, omöjliggjorde Svenska akademiens position som mönsterbildare.

Gustaf III och Stockholms teatrar
Teaterengagemang och ekonomiskt stöd 

Jämte akademien stod teatern i fokus för kungens kulturintresse. Omedelbart efter sitt 
trontillträde lät han avskeda den franska skådespelartrupp —  hitkallad av drottningen 
på 1750-talet—  som mot slutet av frihetstiden dominerade Stockholms teaterliv. Det 
franska sällskapet återuppstod dock 1781. Kvar från frihetstiden fanns vidare Sten- 
borgska teatern, som spelade både i Stockholm och landsorten. Den blev fast Stock- 
holmsensemble 1780 och levde under namnet Svenska Komiska Teatern vidare till 
1799.

Förföljelser och njugga anslag hade försatt den svenska teatern i ett bottenläge vid 
G ustaf III:s trontillträde. Han böijade genast rusta upp den svenska teatern, och ex
pansionen präglades i hög grad av honom själv. 1772 tillkom Operan, som tio år sen
are flyttade in i ett nytt operahus. Ristell startade 1787 en dramatisk talscen. Året därpå 
gick han i konkurs, och teatern ombildades till Dramatiska teatern.

Tre scener och fyra trupper fanns i Stockholm vid Gustaf DI:s död. H ans stora 
engagemang för teatern fullföljdes inte av förmyndartidens styrande och G ustaf IV 
Adolf. De ekonomiska bidragen minskade efter 1792, och teaterlivet tynade av.

Teatertexter var den enda litteratur som i nämnvärd grad intresserade G ustaf III. Han 
författade själv skådespel och kom med idéer, som de mer tålmodiga textarbetam a 
Kellgren, Leopold och Rosenheim fick bearbeta till färdiga skådespel. Framfor allt in
tresserade sig Gustaf III för opera, och operaverksamheten gynnades speciellt.

Gustaf III ville höja Sverige ur dess andliga mörker, förbättra språket och fram
häva vitterheten, vilket manifesterades i Svenska akademiens bildande, inrättandet av 
en ny vitterhetsprofessur i Uppsala och teatersatsningen.83 Fåfängt försökte han för
må svenska författare att skriva svensk tragedi av kvalitet. I skapandet av Dramaten 
förverkligades dock drömmen om en nationell talscen, som i huvudsak skulle spela 
svenska pjäser.84 Operan skulle, enligt kungens förhoppning, utveckla det svenska 
språkets vittra kvaliteter.83

I linje med en annan central tanke hos kungen uppmanades författarna att skriva 
svenskhistoriska skådespel.86 Skådespelen var uteslutande rojalistiska och skulle 
fram häva nationen, dess forna kungar och den nuvarande samt höja landets och

83 Svensson, s. 34.

84 Gustaf III ville endast se svenska pjäser på Dramaten. Tyvärr producerades få svenska tragedier och 
repertoaren blev begränsad. (De svenska teaterförfattam a presenterade emellertid ofta översättningar 
som imitationer.) När reglementet luckrades upp spelades även översättningar. (Bergman, s. 18 ff.)

83 von Platen 1963, s. 117.

86 Genren har anor från 1600-talet, var vanlig under 1730-talet och blom strade under G ustaf III 
(Bennich-Björkman, s. 277-282).
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kungens prestige. Svenskhistoriska skådespel hade en viktig propagandafunktion och 
utnyttjades särskilt under kriget mot Ryssland. Teatern var överhuvud taget ett flitigt 
använt propagandainstrument i stödet för krigsin satserna och i förtrytelse mot de upp
roriska officerarna. Kungen gav själv ett bidrag med pjäsen Födelsedagen  (1790). 
Pjäsen är ett tack till Stockholms borgerskap för dess stöd under kriget och förmedlar 
samtidigt kritik mot den vrenskande adeln.

G ustaf III:s grepp om Stockholms teaterliv var i det närmaste totalt. Enligt hans 
intentioner skapades en hierarkisk genreindelning, som följdes strikt men upplöstes 
efter kungens död. Genreindelningen var följande: Stenborgska teatern —  komedier, 
operakomik och dramer, Dramaten —  högkomik och tragedier, Operan —  operor.**7

Operan var i mångt och mycket Gustaf III:s egen skapelse. Han utsåg dess led
ning, tog själv aktiv del i pjäsurval, uppsättningar samt val av skådespelare och sång
are. Efter 1788 omfattade kungens intresse också Dramaten. Han var ”den verklige 
teaterchefen” och kontrollerade manuskripten, vilket officiellt var Svenska akademiens 
uppgift, och diskuterade olika detaljer i uppsättningar och teaterns verksamhet.**** Den 
kungliga dominansen över Stockholms teaterliv accentueras än mer av att de kungliga 
teatrarnas —  Operan och Dramaten —  andredirektörer samtidigt var kungens hand
sekreterare, med uppgift att sköta teatrarnas ekonomi.89

Gustaf IH:s viktigaste bidrag till teaterinstitutionerna och teaterförfattama var ett om 
fattande ekonomiskt stöd, som utgjorde en betydande del av hovets mecenatskap. Pri
vatägda Stenborgsteatem mottog ett mindre stöd och fick i huvudsak lita till biljettin
täkter. Den hade därvid fördelen att erbjuda efterfrågade och populära komedier.

Däremot fick de båda övriga teatrarna och den franska skådespelartruppen stora 
ekonomiska bidrag. Operan och den franska truppen erhöll årliga anslag på 83.333 rd. 
Summan togs ur kungens handkassa och motsvarade ungefär en fjärdedel av apana
get.90 Till Dramaten anslogs ett engångsbelopp på 44.000 rd då associationssäll- 
skapet bildades. Kungen bidrog med 11.500, 30.500 togs ur ensaksbötema och res
terande ur diverse småposter. Dramaten skulle leva på räntorna av denna summa. Om 
räntan ej uppgick till 2.640, sköt kungen till mellanskillnaden.91 Dessutom erhöll 
Dramaten enligt en förordning från 1788 inkomsterna från en avgift, som togs ut av

87 N är Stenborgsteatem  1787 ville uppföra Voltaires tragedi Zaire intervenerade kungen och förbjöd 
uppförandet (Skuncke, s. 55 ff).

88 Bergm an, s. 23. Se också Skuncke, s. 70. Dramatens organisationsform var eu  associationssäll- 
skap bildat av skådespelarna själva efter Ristells konkurs. Skådcpelam a spelade på egen ekonomisk 
risk och fick ersättning efter bestämda lottandelar. Reglementet gav sällskapets medlemmar beslutsrätt 
i alla viktiga frågor, men deras makt var illusorisk. De var underställda en teaterdirektion, som kon
trollerade skådespelarnas beslut. Skådespelarna hade enligt reglementet rätt att förkasta pjäsurval, men 
direktionen kunde trots det tvinga dem att spela i pjäser mot deras vilja. (Bergman, s. 15 f; Skuncke, 
s. 69 f.)

89 Clewberg-Edelcrantz och Zibet innehade denna syssla (Bennich-Björkman, s. 362).

90 Sjödahl (Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen), s. 50 och bilaga 2.

91 Bennich-Björkm an, s. 385. Kapitalet förräntades med 5 %, och kungen fick årligen bidra med 440 
rd.
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kringresande sällskap vid varje uppträdande. I landsorten kritiserades avgiften, som 
ytterligare styrde över teaterresurser till huvudstaden.92

Operabygget 1782 bekostades genom statens (slottsbyggnadsfonden) försorg. To
talkostnaderna uppgick till 220.000-230.000 rd.95

Hovets teaterliv
Det svenska hovets teaterintresse böljade inte med Gustaf III. Teaterlivet hade långt 
dessförinnan varit koncentrerat till hovet och den högre aristokratin, även innan Lo
visa Ulrika engagerade den franska skådespelartruppen för sitt hov.

Liksom i Sverige höll kontinentens hov i regel en stående teater på 1700-talet. Hov 
och aristokrati flyttade också in teatern i sina salonger och uppträdde själv. Gustaf 
III:s allmänna uppryckning av teatern inbegrep även det interna teaterlivet vid hovet. I 
linje med den utländska utvecklingen blev det svenska hovet centralpunkten för ett 
kraftigt expanderande privat teaterliv. Teaterverksamheten fick en större och betydel
sefullare plats vid hovet under G ustaf III än vad den tidigare haft. Han institutionali
serade hovets teaterliv och försökte ge det en officiell prägel.94 Teatem blev ett viktigt 
inslag i Gustaf III:s försök att höja det svenska hovets status och fick sålunda en cer
emoniell betydelse.95

Vid hovet spelades mestadels franska pjäser, där rollerna besattes av såväl profes
sionella aktörer som hovpersoner. Inte minst kungen själv var mycket aktiv. Man hade 
dagliga repetitioner på Gripsholm och Drottningholm och spelade sedan upp inför en 
begränsad publik. Hovets teaterliv var som intensivast i mitten av 1770-talet och 1783 
men minskade kraftigt i omfattning efter mitten av 1780-talet, då många ur den högre 
aristokratin uteblev på grund av opposition mot kungen.96

Gustaf III:s övriga mecenatverksamhet
Stödet till akademierna och teatem utgjorde huvuddelen av de kungligas mecenatverk
samhet. Visserligen stödde också Lovisa Ulrika på andra sätt kulturen, men först med 
Gustaf III blev kungahusets stöd mer omfattande.

Med pensioner, tavelköp och beställningsarbeten stödde Gustaf III konstnärerna 97 
Deras historiska målningar och porträtt av de kungliga skulle, liksom hyllningsdikter

92 Nordén, s. 21.

95 Åmark, s. 782.

94 V id ju lfirandct 1775 instiftades en teatralisk orden, och 1781-82 grundade G usta f III 
”Förbättringssällskapet för Svenska språket”. Sällskapet skulle verka för att svenska pjäser skrevs och 
uppfördes, uppodling av det svenska språket och en svensk teaterscen. Under namn av detta sällskap, 
vars m edlem m ar var kungliga och högre aristokrati, spelades teater vid hovet. (Personne 1913, s. 125, 
164; Levertin 1920, s. 68-78.)

95 Det franska sändebudet i Stockholm ansåg emellertid, att det spelades för mycket teater i de kung
liga kretsarna (Levertin 1920, s. 71).

96 Hennings, s. 156-161.

92 Om G ustaf III:s stöd till konstnärerna, se Hennings, s. 192 ff; Hessler 1942, s. 12 ff.
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och historiska skådespel, höja nationens ära, framhäva kungen och hans handlingar 
samt kasta glans över kungahuset. De bidrog till bilden av den betydande monark, 
som Gustaf III ville presentera inför samtiden och eftervärlden.

I än högre grad stödde kungen författarna: ”Först med Gustav III börja verkliga 
litterära pensioner, årliga författarunderstöd”.91* Kontantersättningar i form av författ- 
arpensioner var både fasta och tillfälliga och betalades förutom ur kungens handkassa 
genom manufakturfonden och ensaksbötem a." Det direkta stödet till författarna in
riktade sig främst på att tillgodose teaterns textbehov, och de stora summor kungen 
avsatte till teaterinstitutionerna kom indirekt författarna till godo.

Tjänster inom hovkansliet och övrig förvaltning användes också som författarstöd. 
Tjänsterna i G ustaf III:s närhet, handsekreterama och Drottningholmsbibliotekarien, 
förutsatte ett aktivt samarbete med kungen i form av panegyrik, teaterskrivande och 
administrativt teaterarbete.100 Att hamna inom kungens bidragssfär innebar möjlighet 
att utveckla författarskapet. Men författarna kom i beroendeställning med krav på 
textleveranser enligt kungens intentioner och blev ”fullkomligt beroende av monarken, 
och detta var nog också ett bland konungens syften. Idén härtill hade han fått från 
Ludvig XIV, som i så mycket annat var hans förebild”.101

Gustaf III var Sveriges klart störste mecenat under 1700-talets senare del. Genom 
att utdela eller dra in på förmåner kunde han helt dominera det litterära systemet. Näs
tan alla författare var mycket lojala mot kungen. Hans teaterintentioner försökte de 
efter förmåga förverkliga, lovprisningama flödade och många stödde aktivt hans pro
paganda för kriget mot Ryssland.

Gustaf III:s tid var emellertid en tillfällig höjdpunkt för kungligt och statligt stöd till 
författare. Under resterande gustaviansk tid erbjöds visserligen ämbetsplatser åt för
fattare, men hovets ekonomiska ersättningar till författarna sjönk rejält.

3. Den litterära äganderätten
Privilegium

Någon självklar rätt att själv bestämma över sitt verk hade inte den svenske författaren 
på 1700-talet. Det fanns ingen ”författarrätt i egentlig m ening”.102 Privaträttsliga

911 Schiick & W arburg 1928, s. 83.

99 Ensaksbötem a var en kulturfond, som existerade 1779-97. Tidigare hade dessa böter gått till lo
kala domare och ämbetsmän.

100 Om hovkansliet och de kungliga teatrarnas organisation, se Bennich-Björkman, kap. 7.

101 Schiick & W arburg 1928, s. 83.

102 Eberstein, s. 49 f. Idag karakteriseras upphovsräUen av följande grundelement: ”författarens en
samrätt att m ångfaldiga och sprida verket, förbud m ot pirattryck och import för försäljning av icke 
auktoriserade exemplar, författarens möjlighet att upplåta sin rätt till annan (ge samtycke), rättens be
gränsning i tiden och påföljder för intrång i form av konfiskering och straff.” (Gehlin, s. 189.)
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hänsyn underordnades offentliga. Till grund för rättsskyddet låg inte, att en författare 
skulle ha ensamrätt till det verk han genom intellektuellt arbete skapat. Författaren 
skulle däremot kompenseras för kostnader och risker samt skyddas i sin näring. 1752 
års boktryckarreglemente innebar visserligen en förstärkning av det rättsliga skyddet 
för en bok men tog mest hänsyn till förläggarrätten.103 Vem som hade privilegiet in
tresserade inte myndigheterna. De var mer intresserade av att hantverkarnas invester
ingar förräntades än att författarna fick skälig ersättning för sin möda. Den merkantila 
näringen skyddades också. M yndigheterna ville, att privilegieinnehavarna kunde 
hävda sig mot eftertryck och få ekonomiskt utbyte av affären.104

Författaren bestämde över sitt manuskript intill någon annan erhållit privilegium. 
Rättigheterna försvann när denne —  med eller utan betalning —  gav någon tillstånd att 
söka privilegium  eller överlät ett redan beviljat. Endast författare, som sökte privi
legium och förläde själv, behöll äganderätten.105 Författare utan privilegium fick ”helt 
lita till sin styrka i publiceringsögonblicket”.106 Ett efterfrågat verk som kunde för
väntas inbringa pengar till förläggaren, förstärkte givetvis författarens möjligheter till 
ersättning. Motpartens starka ställning, grundad på dess nytta för samhället, och bris
ten på lagliga rättigheter gjorde författarna, som verkade i en merkantilistisk ekonomi, 
helt utelämnade åt marknadens lag om tillgång och efterfrågan. Den tilltagande kom 
mersialiseringen av litteraturen hade inte under 1700-talet en parallell utveckling i för
fattarnas äganderätt till sina litterära produkter.107

Från 1752 och fram till 1810 förändrades inte det författarrättsliga läget.108 
Genom bristen på någon egentlig författarrätt saknades de lagliga förutsättningarna för 
ett författaryrke. Det kan också uttryckas så, att före romantiken rådde en samklang 
mellan vad lagen bestämde om författarnas rättigheter och klassicismens synsätt, enligt 
vilket litteraturen i avsevärt mindre grad än vad som gäller för romantiken kan ses som 
något självständigt och originellt.109

103 Eberstein, s. 49 f, 63 ff.

104 G ehlin, s. 187 f.

105 I en försiktig polem ik vill Schiick starkare än Gösta Eberstein betona författarnas förbättrade 
ställning efter 1752. Han grundar det på, att författarna själva kunde förlägga sina verk, vilket de i de 
flesta fall inte gjorde, samt alt de var herrar över sina manuskript. Om de sedan sålde det (med eller 
utan privilegium ) vidare till en förläggare kunde författarna själva bestäm ma priset. (Schiick & 
W arburg 1927, s. 112.) Men vilka författare, förutom Linné och eventuellt någon ytterligare, kunde 
själva bestämma priset?

100 Gehlin, s. 197.

107 Haferkom , s. 626 f.

108 Eberstein, s. 69.

109 Det är rimligt, att se Schiicks bedömning som färgad av romantikens föreställning om författa
ren. Ebersteins kritik av Schiick följer i viss mån dessa tankelinjer. Enligt Eberstein utgår Schiick 
inte från dåtida förhållanden —  med den ”fullständiga frånvaron av en självständig författarrätt" som då 
rådde —  utan bedöm er tvister efter nutida författarrätt (Eberstein, s. 51 ff, citat s. 52 0- Även O lof 
Byström (s. 18 f) är kritisk till Schiicks bedöm ning av en utgivningstvist. Det gäller Schiicks p å 
stående att Holmberg 1773 planerade utge en version av Fredmans episdar utan författarens tillstånd.
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Under 1700-talets senare del förekom att författare försökte hävda rätten till sina 
verk utöver lagens ordalydelse.110 Några andra detaljer framhäver ansatser till en im 
plicerad författarrätt. I tvister om privilegierätten gavs författaren eller någon denne 
närstående i regel företräde framför utomstående.111 Än viktigare var, att för mindre 
skrifter —  upp till tio å tolv ark, d.v.s. 80 å 90 sidor —  krävdes inte privilegium som 
skydd mot eftertryck och ”ensam rätten förvärvades redan genom själva tryck
ningen”.112 Här upphävs den grundläggande principen, att författarrätten uteslutande 
vilade på privilegium. Därmed erkände myndigheterna enligt Schiick ”en litterär ägan
derätt även utan ett direkt privilegium”.113 Gösta Eberstein menar däremot att man 
inte heller for dessa småskrifter kan tala om en författarrätt. Förändringen stärkte i- 
stället boktryckarnas ställning.114

Förhållandena i några andra länder
Danska författares litterära äganderätt motsvarade i stort sett svenska förhållanden.115 
Även i andra länder utanför Norden hade författarna svårt att hävda sin upphovsman
narätt gentemot förläggarna. En vanlig inställning var att ”der Verfasser eines Liedes, 
eines Gedichtes, eines Erbauungsbuches, einer wissenschaftlichen Abhandlung oder 
welcher Schrift auch immer, nach der erstmaligen Publikation noch ein besonderes 
Eigentumsrecht an diesem Produkt seines Geistes hatte, war bis weit ins 18. Jahr- 
hundert hinein ein ungewöhnlicher Gedanke”.116

Mot slutet av 1700-talet uppmärksammades dock förläggarnas dominans över för
fattarna i såväl Frankrike som Tyskland. I båda länderna tillkom på 1790-talet lagar, 
som hävdade författarnas rättigheter till sina verk.117 I England fanns däremot sedan 
1709 ”Copyright Act” som gjorde att ”an author had a definite property with which he

1111 Om Carl Envallssons hävdande av upphovsrätten, se kap. VI: 1 (Kam p för den litterära 
äganderätten).

111 Eberstein, s. 52. Med förevisande av ett dylikt exempel skriver Schiick: ”Men redan under fri
hetstiden m ärker man dock, huru en mera modem uppfattning av en författares andliga rätt till sitt 
arbete böljar göra sig gällande.” (Schiick & W arburg 1927, s. 112.)

112 Eberstein, s. 66.

113 Schiick 1923, s. 145.

114 Eberstein, s. 66 ff.

115 ”Forordningen om ophavsret fra 1741 havde alene sikret forkeggemes rettigheder. Ifplge forord
ningen overgik ejendomsretten til vserket til den forlaegger, der fprst retmasssigt erhvervede og udgav 
manuskriptet. Forfattem e havde kun krav på det honorar, der aftaltes ved fprsteudgivelsen.” (D ansk  
lilteralurhistorie, s. 548.)

* '6  Kiesel & M iinch, s. 141.

117 Frankrikes första lag om litterär äganderätt kom 1793. Författarnas och arvingarnas intressen 
skyddades upptill tio år efter författarens död. (Lough, s. 197.) I Preussen tillkom 1794 den första 
lagen som hävdade tyska författares rättigheter, och för första gången reglerades i Tyskland förhållandet 
mellan förläggare och författare (Kiesel & Miinch, s. 143; Haferkom, s. 632).
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could bargain with a bookseller”.118 I England —  till skillnad från i Frankrike —  
rådde i stort sett ett harmoniskt och vänskapligt förhållande mellan förläggare och för
fattare, inte sällan byggt på närmare personliga relationer.119

4. Prenumeration, 
subskription, egenförlag

E genför lag
Inte bara den litterära äganderätten gav upphov till kontroverser mellan författare och 
förläggare. Författarna såg med oblida ögon på förläggarnas, som man ansåg, stora 
vinster. Deras egna inkomster var med få undantag obetydliga. Genom att själv för
lägga sitt verk, ville författaren få del av den vinst som annars tillföll förläggaren. 
Författare kunde också tvingas till egen förlagsverksamhet på grund av svårigheter att 
Fmna någon etablerad förläggare, villig att riskera utgivning.

Redan under frihetstiden praktiserade författare egen förlagsverksam het. 
Nordenflycht övergav 1749 sin dittillsvarande förläggare och boktryckare Salvius. I 
fortsättningen utnyttjade hon andra boktryckare och förläde då troligen själv sina 
böcker.120 Svenska författares förlagsverksamhet inspirerades kanske av Holberg, 
som var egenförläggare och ofta bytte tryckare för att pressa kostnaderna. Genom sin 
förlagsverksamhet skapade han sig en förmögenhet.121

Författaren gjorde sig oavhängig förläggaren och bytte till sig en förväntad större 
intäkt, mot att ta del i de ekonomiska riskerna med utgivningen. Kostnader för tryck
ning och papper var det största problemet för de författare, som förläde egna skrifter. 
Antalet boktryckare växte, men konkurrensen som uppstod ur deras behov av arbete 
ledde sällan till sänkta priser. Normalt användes ett fast styckepris.

Distributionen var ett annat problem för författare med eget förlag. M indre uppla
gor kunde författarna själva distribuera, men större upplagor måste ombesörjas av 
bokhandeln. Egenförlagen byggde på ett nära förhållande mellan säljare och köp
are.122 När upplagorna steg och den litterära publiken växte och fanns i en allt vidare

118 Collins 1927, s. 9. Lagen justerades 1731 och 1774 (Bonham -Carter, s. 16 f; C ollins 1927, s. 
54 f, 103 ff).

119 C ollins 1927, s. 4 5 -5 1 . F ranska förhållanden kan studeras i D am tons The B usiness o f  
Enlightenment och The Literary Underground o f  The Old Regime.

120 Tryggve Byström, s. 79 f.

121 Sten G. Lindberg 1979, s. 8. I boken Holberg i Sverige  uppehåller sig W arburg endast vid de 
litterära influenserna.

122 Jag  använder termen egenförlag när författarna förläde egna verk. Schuck använder termen 
”författarförlag”. Med uttrycket ’T å  eget Förlag” , som relativt ofta förekom m er på titelsidan, avses 
norm alt boktryckarens förlag. I Dansk litteraturhistorie  (se bl.a. s. 545) är termen ”selvforlag” . På 
tyska är term en ”Selbstverlag” , och K iesel & M unch (s. 149) ger den fö ljande definition:
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sfär kunde författarna inte sköta distributionen. Distributionsproblemen var en väsent
lig orsak till egenförlagens minskade omfattning. När därtill honoraret blev etablerat 
betalningsmedel, reducerades det ekonomiska incitamentet för egenförlag.12^

Småskrifter med liten upplaga innebar hanterbara kostnader för författare utan 
större ekonomiska resurser. Socket och stor upplaga krävde annan finansiering. För 
att våga förlägga själv måste författaren ha en uppfattning om publikens intresse för 
verket. En tryggad avsättning hängde ihop med försäljning genom subskription eller 
prenumeration.

Prospekt, prenumeration och subskription
Utgivningen av böcker och tidningar föregicks ofta av prospekt. Prospekten utkom 
som separata tryck. När pressen böljade användas som reklamforum, trycktes pros
pekt också i tidningarna. Förutom presentation och ibland ett utdrag brukade det även 
finnas en inbjudan till subskription eller prenumeration. I avsevärt mindre omfattning 
hänvisades till kontantköp i bokhandeln. Efter att ha tagit del av prospektet antecknade 
subskribenten och prenumeranten sitt intresse på en lista. I de flesta fall gjordes trans
aktionerna upp hos en bokhandlare, men de kunde också genomföras på andra för
säljningsställen eller direkt genom författaren eller andra privatpersoner.

Subskription och prenumeration betecknar avtal mellan författaren, alternativt bok
handlaren, och köparen, där avsättning och publicering garanteras. Vid subskription 
förbinder sig köparen skriftligen att köpa ett eller flera exemplar av en bok, tidning el
ler tidskrift. Teckningen sker innan manuskriptet tryckes och ibland innan det överhu
vud taget är skrivet. Efter tryckningen erhåller köparen det färdiga arbetet mot erläg
gande av den bestämda avgiften. Vid prenumeration tillkommer, att köparen betalar en 
del eller hela köpesumman i förväg och sedan erhåller verket mot uppvisat kvitto.124 
Ibland erbjöd prospekten såväl prenumeration som subskription. Prenumeration var 
dock den helt dominerande formen för förhandsteckning i Sverige.

”Selbstverlag heiB, daB ein Autor sein Manuskript auf eigene Kosten drucken lieB und die fertigen 
Biichcr direkt oder iiber den Buchhandel dem Publikum anbot.”

123 Enligt Haferkom  (s. 645) minskade egenförlagen i omfattning när författarna fick betalt för mer 
än en upplaga. Egenförlagens omfattning hör således samman med författarrättens utveckling. För att 
tillfredsställande kunna bedöm a giltigheten av H aferkom s tes på svenska förhållanden måste situa
tionen under 1800-talet undersökas. Fram till och med slutet av 1700-talet gällde förhållandet: åtskil
liga egenförlag och endast betalning för förstaupplagan.

124 Även om termerna ibland blandas samman, var uppdelningen mellan subskription och prenume
ration gängse i Sverige under 1700- och 1800-talen. Schiick gör därem ot ingen uppdelning i pre
numeration och subskription utan sammanför dem till ett begrepp. Däremot delar W arburg (1889, s. 
74) upp dem. I D ansk lilteralurhistorie  från 1983 separeras begreppen (s. 545) liksom hos de tyska 
forskarna W ittm an (s. 48) och Kiesel & Miinch (s. 150). Den engelske forskaren Speck använder en
bart termen subscription. För en definition av termen, se Speck, s. 48.

Term en subskription användes även vid direkt m ecenatstöd och vid insam ling av pengar till 
författare. Se bl.a. Thorilds brev till Reuterholm [mars 1793], Jan A dolf W illberg 20 april 1793 och 
Christian Eberstein 1 maj 1793 (Thorild:6, s. 227, 231, 236).
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Förhandsteckningen innebar fördelar jämfört med köp av en bok först då den fanns 
tillgänglig i bokhandeln. Boken kom köparen snabbt och enkelt tillhanda, en inte 
obetydlig förmån i en tid när bokköpandet genom komplicerade förlags- och bokhan
delsförhållanden var förknippat med svårigheter. Viktigare var prisreduktionen vid 
förhandsteckning. I de fall boken eller tidningen bjöds ut till både prenumeration och 
subskription, fick prenumeranterna en extra reduktion av varierande storlek. Prenu
meranternas reduktion jämfört med direktköpama var normalt ungefär en fjärdedel.123

En översiktlig genom gång av de prospekt, subskriptions- och prenum erationser
bjudanden, som finns bevarade i Kungliga biblioteket,126 visar att prenumeration 
etablerades som betalningsform i slutet av 1720-talet och behöll en relativt stabil om 
fattning i ungefär hundra år.127

Prenumerationers och subskriptioners förekomst i Sverige sammanföll i stort med 
andra länder. Systemet med förhandsteckningar tycks dock leva kvar några årtionden 
längre i Sverige än i andra länder. England var som vanligt först ute, med den första 
subskriptionslistan från 1617, men ”the method of publishing with aid o f subscribers 
only became widespread in the eighteenth century”.128 I Danmark böijade prenume
rationerna omkring 1730 men var vanligast under århundradets två sista decennier.129 
Efter att ha börjat vid ungefär samma tid inföll i Tyskland ”die Hochbliite des Pränu- 
merations- und Subskriptionswesens auf die Jahrzehnte zwischen 1770 und 1810 an- 
zusetzen, also genau jene Zeit, da sich der neuzeitliche Buchmarkt in Deutschland 
konstituierte.”130

På 1770-talet, i takt med pressens expansion, blev tidningsprenumeration allt van
ligare i Sverige. Prenumeration av tidningar och tidskrifter fortsätter efter samma 
principer även under 1800- och 1900-talen. Förhandsteckning av böcker, som KB- 
materialet framför allt innehåller, uppträder efter 1830-talet endast marginellt.

Författarförlag och subskription/prenumeration är således tidstypiska företeelser 
både i sina egna funktioner och i sitt samband med bokförsäljning. Genom att trygga 
avsättningen var förhandsteckningen intimt sammankopplad med egenförlagens exis

123 "Efter Pränumerationstiden blifwer priset det i Boklådorna wanliga, eller minst en fjerdedel öfwer
Pränum erationen." (Johan Samuel Ekmansson, "Prospectus”; Sl.P. 22 april 1797.) "Pränumeration är
1 R:d. 24 sk., och priset blifw er sedermera 2 R:dal” (Fougt; KB, Subskriptionslistor). Egenförläggare 
Jacob A lbrekt Flintbergs direktförsäljningspris "blifwer 25 procent dyrare, än hwad i prenumeration 
betalas” (DA 12 december 1794).

126 Inbjudan till subskription och prenumeration samt andra prospekt finns i Subskriptionslistor på 
böcker, provblad, prospekter —  1799. Prenum erationssedlam a är sam lade i Bokh. Prenum erations- 
sedlar.

127 KB-materialet, som bygger på separattryckta prospekt samt några från pressen, om fattar 20-40 
förhandsteckningar per årtionde på 1700-talet Dessutom gjordes reklam för prenum erationer och sub
skriptioner i andra former.

128 Speck, s. 47.

129 M pller Kristensen, s. 28, 37.

1311 W ittm an, s. 51.
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tens.131 Därmed inte sagt att egenförlagen alltid utnyttjade subskriptions- eller pre- 
numerationsformen som betalningsmedel, eller att alla böcker som såldes genom sub
skription eller prenumeration hade författare som förläggare. Så var långt ifrån alltid 
fallet.

Egenförlag och förhandsteckning
Det är svårt att ange egenförlagens exakta omfattning. Uppgifter från böcker, insända 
boktryckarlistor till myndigheterna och tidningsannonser är osäkra källor och ger var
ken någon riktig eller fullständig bild. De bevarade prospekten är heller ingen säker 
källa för att klargöra om bokhandlaren, boktryckaren, författaren eller en privatperson 
var förläggare och slutgiltig mottagare av pengarna. Den bokhandlare, som prenumer
anterna eller subskribentem a hänvisades till, kanske enbart var mellanhand för en 
boktryckare eller författare. Att författaren presenterade och undertecknade prospektet 
behövde å andra sidan inte innebära att han var förläggare. Till svårigheterna att klar
göra egenförlagens omfattning hör vidare prospektmaterialets begränsade omfattning. 
Dessutom såldes åtskilliga böcker utan prospekt.

Enligt en grov uppskattning —  efter en preliminär bearbetning av nämnda material 
samt en mer sporadisk genomgång av annonser i pressen —  förläde åtskilliga författ
are sina böcker själva under senare delen av 1700-talet och i början av 1800-talet.132 
Bokhandlare och boktryckare var emellertid i långt högre grad förläggare.

Boktryckare eller bokhandlare stod vanligtvis för prospekterbjudanden. Detta för
hållande förstärktes under 1700-talets tre sista decennier, en tendens som bekräftar att 
banden mellan subskription, prenumeration och egenförlag höll på att lösas upp. 
Prospekten visar nämligen, att förläggare och bokhandlare successivt förbättrade sin 
försäljningsverksamhet. Förlagsinriktade bokhandlare och boktryckare såg säkert för
delarna med förhandsteckningen. De övertog betalningsformema för att bättre kunna 
kontrollera marknaden för en del av sitt utbud och på så sätt minska förlustriskerna.

Att privatpersoner i mindre utsträckning stod för prospekten behöver däremot inte 
tolkas som att egenförlagen minskade i omfattning. Special tryckta prospekterbjudan
den kan författarna, liksom givetvis andra förläggare, ha ersatt med annonsering i tid
ningar. Egenförlagen blev nog inte färre mot slutet av 1700-talet, men därem ot 
minskade deras andel av den starkt ökande litterära produktionen.133

En förutsättning för egenförlag, subskription och prenumeration var ett begränsat lit
terärt system. De var viktiga mellanled i utvecklingen mot en fristående författare och 
en marknadsinriktad bokdistribution; mellan mecenatsystemet eller ämbetsförfattaren 
och böcker utbjudna som varor på marknaden, varvid honoraret blir författarens för

131 I Tyskland var ”zwischen 1770 und 1800 die Subskription sehr häufig mit dem Selbstverlag ge- 
koppelt” (W iitm an, s. 53). Om sambandet förhandsteckning och egenförlag, se även H aferkom , s. 
643-650; Kiesel & M unch, s. 150; Dansk litteraturhistorie, s. 545.

132 Enligt Schuck (1923, s. 261) var många författare enskilda förläggare.

133 I Danmark blev egenförlagen under 1780- och 90-talen i ”stort sett ikke benyttet m ere” (Dansk  
litteraturhistorie, s. 545).
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sörjning. Eller annorlunda uttryckt: mellan beroendet av en enskild gynnare eller skri
vandet inom en tjänstefunktion och försäljning till en anonym publik.

Mecenatsystemet/ämbetsförfattaren, egenförlag/prenumeration/subskription och ett 
mer fristående litterärt system var emellertid inte klart avgränsade utvecklingsled, som 
följde på varandra. De flyter till en del samman. Denna förlagstyp och dessa betal- 
ningsformer var inte revolter mot mecenatsystemet, som författarna knappast hade nå
got emot, utan växte fram på grund av missnöje med förläggarnas stora makt samt 
bristen på riskvilliga förläggare. De förutsatte alltså, att det litterära systemet nått en 
viss utveckling.

Den litterära publiken och förhandsteckning
Ibland trycktes i böckerna namnen på de personer, som tecknat sig på förhand. I flera 
prospekt betonas därför vikten av att prenumeranternas och subskribentem as namn 
och titel anmäls. Namnlistor på personer, som redan tecknat sig, publicerades också i 
tidningar eller i förnyade prospekt som försäljningsargument. Många intresserade 
samt personer, socialt högt placerade och kända för kulturellt intresse, kunde inverka 
positivt på den vidare försäljningen.

Förutom ekonomiska orsaker förelåg psykologiska. Tecknarna fick namn och titel 
presenterade inför offentligheten, vilket erbjöd tillfredsställelse och prestige. Där
igenom skapades bilden av en person med kulturella intressen. ”Komma alla P renu 
meranternas namn at framför wärket intryckas, hela den Lärda wärlden til sägnesamt 
wedermäle af wår nations smak”, som det heter i ett prospekt över Luthers skrifter.134 
Enligt Wittman var de publicerade listorna speciellt viktiga för den sociala självkänslan 
hos det officiella och merkantila borgerskapet. Namnlistorna bekräftade och visade 
fram, att även borgerskapet nu fanns bland medborgarna i den litterära republiken.135

Påståendet om prenumerationers och subskriptioners psykologiska betydelse för 
borgerskapets självhävdelse ger dem drag av mecenatstöd. Det intrycket förstärks av 
att enstaka personer tecknade sig för flera exemplar. Högadliga och kungliga, d.v.s. 
dominerande mecenater, tecknade sig oftast för mer än ett exemplar.136 Då det i första 
hand gällde försäljning, där dessutom bokhandlare oftast var försäljare, samt stöd till

134 H aussw olff (KB, Subskriptionslistor).

135 W ittm an, s. 64 f.

136 Det vanligaste var naturligt nog, att man endast tecknade sig för ett exemplar. På prenumera- 
tionslistan till Dalins Poetiske Arbeten  tecknade sig 15 av 243 för två eller fler exemplar: 3 kungliga, 
5 högadliga, 1 biskop, 1 bokhandlare, 4 lägre ämbetsmän, 1 okänd titel (Stockholms Post-Tidningar 
16 och 23 maj 1782).

I ”Svärm erier” uttrycker Lidner åsikten, att ”det är ej här som i England och Frankrike, at de 
Höga och Rika Prtenumerera  på flera Exemplar för at göra Auctorn  betalt” (Lidner:2, s. 216). Lidner 
är dock orättvis, ty i prenum erationslistan till hans ”Samlade arbeten” tecknar sig 37 av 103 för två 
eller fler exemplar. Av dessa var 15 adliga (nästan enbart högadliga), 1 biskop, 3 prostar/kyrkoherdar, 
4 m erkantila borgare, 3 bokhandlare, 3 litteratörer/skådespelare, 2 professorer/studenter, 2 lägre äm 
betsm än och 4 utan titel. (Sl.P . 15 och 25 november samt 9 decem ber 1786.) I båda listorna före
kom m er kända mecenater som biskop Wingård och kommerserådet Alströmer.
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en speciell litterär produkt och inte i första hand till författaren, anser jag emellertid, att 
subskription och prenumeration inte skall betraktas som en del av mecenatsystemet. 
Mellan ett mecenatsystem grundat på en feodal struktur och en litteraturmarknad ba
serad på en av borgerskapet dominerad marknadsekonomi intar subskription och pre
numeration istället positioner som övergångsformer. Hos dem finns drag som pekar i 
båda riktningarna.

Förhandsteckningens roll på litteraturmarknaden
Under tidigare skeden var läsarna färre och bokutbudet mera begränsat, både i omfång 
och ämnesmässigt. Producenter och distributörer kunde räkna med säker avsättning. 
Det fanns ett naturligt samspel mellan den lärda publikens efterfrågan, eller snarare 
behov för sin offentliga verksamhet, och det oftast lärda litterära utbudet. Bokförsälj
ningen byggde dock inte på ett m arknadsekonom iskt jäm viktsläge. Från ledande 
litteraturproducenter, d.v.s. stat och kyrka, utgick egentligen också efterfrågan, då 
den lärda publiken, som stod i nära relation till dessa myndigheter, ofta anpassade 
bokinköpen till sina offentliga verksamheter.

Det ökade litteraturutbudet kan förklaras med såväl publikens expansion och nya 
efterfrågan som bokhandlares, förläggares och boktryckares strävan till expansion. 
Utbudens och efterfrågans växelverkan var i den merkantilistiska ekonomin till stor 
del satt ur spel. Trots ökad växelverkan mellan utbud och efterfrågan hade utbuds- 
sidan fortfarande ett dominerande inflytande på den litterära produktionen under 1700- 
talets senare årtionden. Den efterfrågan hos teaterpubliken, som var av avgörande be
tydelse för pjäsproduktionen (se kapitel V:2), ägde ännu inte sin motsvarighet på det 
litterära området.

Med större utbud på en expanderande bokmarknad ökade osäkerheten om avsätt
ningen. Publiken var visserligen större men svåröverskådligare, och subskription och 
prenumeration behövdes under en övergångsfas. Bokhandlarna var delvis en förut
sättning för förhandsteckningama, då de fungerade som kontaktpunkter och under en 
tid själva utnyttjade betalningsformema. När det litterära systemet växte ytterligare och 
bokdistributionen förbättrades blev emellertid förhandsteckningar opraktiska. Bok
handlarnas expansion, grundad på större litteraturutbud och en större anonym litterär 
publik, omöjliggjorde emellertid såväl egenförlagens som subskriptionernas och pre
numerationernas fortsatta existens.

Subskription och prenumeration byggde till en början på en nära relation mellan 
författaren och hans läsare. Det var mest vänner och bekanta till författaren, som teck
nade sig för köp. Efterhand vidgades cirkeln, även om den lokala prägeln länge be
hölls. Även när den upphörde fanns det kvar någon relation, alternativt gemensamt 
intresse, mellan författare och köpare. Bland Lidners prenumeranter fanns således 
författarkollegerna Bellman, Clewberg-Edelcrantz, Envallsson, Kellgren, Thorild, 
herrarna Lenngren och De Broen.

När den nära relationen mellan författare och publik upphörde, upptäckte också 
köparna fördelen med bokhandeln som direkt distributionskanal. Där kunde de höra 
sig för med andra köpare. Vid direktköp i bokhandeln kunde de också vänta på kriti
kerns omdöme och således inte köpa förutsättningslöst.
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I prospektet till översättningen av de Moustiers Lettres å Emile sur la Mythologie 
nämner Johan Samuel Ekmansson en livlig efterfrågan hos bokhandlarna. Med hän
visning till visat intresse för boken betonar han sin villighet att snabbt efterkomma 
publikens önskemål.

Ekmansson är en i raden av illustrativa exempel i slutet av 1700-talet som visar, att 
utbudsstymingen i det litterära systemet håller på att ersättas av efterfrågestyming. När 
bokförsäljningen skildes från tryckeribestyr fick bokhandlarna, genom den direkt
kontakt med kunderna som följde och genom att de också var förläggare, stort in
flytande över bokproduktionen. De upplät sitt öra för publikens önskemål: ”Sanningen 
häraf bevittna nästan dageligen i Boklådome förgäfves skeende efterfrågningar, samt 
en ovanligt hastig afgång af inkomne exemplar.” 137 Detta krav från marknaden skyn
dade sig Ekmansson snabbt att efterkomma.

Konkurrensen vidgades kraftigt som följd av växande utbud, fler aktörer (framför 
allt distributörer), större publik och ökad osäkerhet. Ett faktum som den rika före
komsten av förmånserbjudanden bekräftar. Ökad konkurrens och livligare växel
verkan mellan utbud och efterfrågan visar, att det litterära systemet vid denna tid låg 
långt framme i den pågående processen från merkantilistiskt inriktad ekonomi till en 
mer marknadsorienterad. Subskriptioner och prenumerationer utgjorde ett led i den 
utvecklingen, men på 1840-talet, då det litterära systemet utvecklats kraftigt, var de 
mogna för avskrivning.

5. Honorar
Inställningen till honorar

På 1700-talet och tidigare betalades inte författaren för den litterära produkten i sig, 
utan för arbetet, mödan och tidspillan, som varit förenat med skrivandet.138 Samtidigt 
var författandet ett ’nobile officium’ och som sådant inte förenligt med tanken på eko
nomisk fördel. 139 Det ansågs mindre hedersamt att skriva mot betalning, och välbes
tällda författare vägrade ta emot betalning. Denna negativa inställning till honoraret 
försvann i Sverige under senare delen av 1700-talet.140 Det äldre synsättet ter sig na
turligt när det knyts samman med ämbets- och mecenatförfattaren. En författares na
turliga försöijning var en tjänst eller någon form av subvention, varigenom honoraret 
inte hade avgörande betydelse för försörjningen. Däremot omfattade knappast författ
are utan tjänst eller med små inkomster från ett ämbete den negativa synen på honora-

137 St.P. 22 april 1797.

138 Se bl.a. Göpfert, s. 157.

13^ Eftersom det ansågs tarvligt att skriva för pengar, minskade de engelska författarnas anseende hos 
högadliga m ecenater och i andra kretsar när honoraren kommit i bruk. Detta påskyndade mecenatsys
temets försvinnande. (Collins 1927, s. 189-193.)

140 Schuck 1952, s. 139.
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ret. När det så började växa fram en grupp litteratörer, med direktersättning för litte
raturprodukter som väsentlig inkomstkälla, blev honoraret inte bara accepterat utan 
nödvändigt.

Inställning till äganderätten och honorar kan konkretiseras med hjälp av Leopolds 
orthographi och grammatika. Såväl författar- som förläggarrollen skiljer sig visser
ligen från normalfallet —  en ledamot av Svenska akademien som skriver åt densamma 
—  men fallet har ändå ett visst intresse. Leopolds verk skulle ingå i Svenska akade
miens handlingar, och akademien föreslog honom att mot 1.200 rd ”öfverlåta sin 
Författarerättighet, nu och för framtiden” . Han accepterade och förklarade sig ”vilja 
helt och hållet öfverlemna dessa arbeten til Akademiens evärdeliga ego”.141 Citatet 
från akademiens sammanträdesprotokoll bekräftar, att förläggaren efter överlåtandet 
både förfogade över och såg sig som principiell ägare till Leopolds verk. Rätten till 
sina verk var inte väsentlig för Leopold, när han överlät privilegiet och försäljnings
rätten till akademien. Han godtog principen, att den som ägde privilegiet förfogade 
över arbetet.142

Honoraret var inte betalning för de litterära produkterna i sig, utan Leopold sålde 
den möda och det slit han lagt ned i dessa arbeten för Svenska akademiens räkning. (I 
det här speciella fallet fick författaren betalt för att utöva författarskapet som en del av 
sitt ledamotskap.) När akademien bjuder ut verken till försäljning vill Leopold em el
lertid ha del av inkomsterna ”som med ett slags naturlig rätt tillhör författaren”.143 
Han är i behov av och mottar gärna inkomster från sin skrivarmöda. Däremot vill 
Leopold ”undvika allt anseende af köp om Arbeten”-144 Han vill inte offentligt visa 
fram en bild av sitt verk som försäljningsobjekt mellan förläggare och författare.

Friexemplar och klumpsumma
Inledningsvis måste jag betona, att framställningen i detta avsnitt vilar på bristfälligt 
underlag. Sylwans, Schiicks och von Platens forskning bekräftar förekomsten av ho
norar men ger långtifrån en fullständig bild av storlek och omfattning. Det är tveksamt 
om ett omfattande arldvstudium skulle kunna fylla ut bristen på uppgifter. De exempel 
på honorar som presenteras kan därför inte ges generell betydelse. Av störst betydelse 
är emellertid inställningen till och förekomsten av honorar, ej deras storlek.

Honorar förekom i Sverige redan på 1600-talet men nästan enbart som betalning 
för tillfällesdikter. Även inom genren hörde honorar till undantagen, då dikter ofta

141 Sam m anträdesprotokoll i Svenska akademien 12 februari 1801 (Gustavianska brev, s. 519). I 
brev till Rosenstein samma dag förklarar sig Leopold överens om beslutet (Leopold:2.3, s. 168).

142 ”Derjemte blefve det för Akademien besvärligt, at dela med en enskild och kanske med dess arf- 
vingar Förlagsrättigheten eller rättare sagdt egande rätten til arbeten som höra til hennes handlingar.” 
(Gustavianska brev, s. 519.) Här bekräftas vad jag tidigare skrivit om närståendes rätt till verket.

143 Leopolds brev till Rosenstein 12 februari 1801 (Leopold:3.2, s. 168). För Svenska akademien 
var det snarast en affär på sikt. Förstaupplagans storlek är inte bekant, men författaren noterar själv att 
1.200 exem plar behövde säljas för att täcka författarens honorar. (Leopolds brev till Rosenstein 12 fe
bruari 1801; LeopoId:3.2, s. 168.)

144 Leopolds brev till Rosenstein 12 februari 1801 (Leopold:3.2, s. 169).
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skrevs till vänner och släktingar, och författarna vanligen hade en avlönad befattning. 
När dikter beställdes eller om författarna stod utan försöijning —  många tillfällesdikt- 
are var studenter —  förekom dock honorar.145

Utomlands förekom på 1600-talet även honorar för böcker.14̂  I Sverige fick för
fattarna, när ersättning utgick, vanligen betalt med ett antal friexemplar. Böcker som 
de sedan själva kunde avyttra. Det var den vanligaste ersättningsformen också under 
1700-talets första del. Vid sidan av den böljade även kontantersättningen träda 
fram .147 En mellanform innebar att författarna, förutom friexemplar av de egna ver
ken, också fick dylika av andra författares verk, som var utgivna på samma förlag.

När honorar blev en vedertagen, om än inte gängse, ersättningsform under frihets
tiden, utbetalades ett fast pris, antingen per ark eller för hela verket.148 Det fortsatte 
att gälla också under resten av århundradet. Mer marknadsorienterade alternativ, med 
honorar efter förväntad eller reell avsättning, fanns med i bilden då Leopold sålde sin 
grammatika och orthographi, men man föredrog istället en klumpsumma.149

Ersättning i form av fast klumpsumma var också den genomgående ersättningsfor
men i England, Frankrike och Tyskland under hela 1700-talet.150 Systemet med fri
exemplar levde länge kvar i Danmark. Först under 1780- och 90-talen gick danskarna 
i större omfattning över till kontantersättning, med klumpsumma som honorar.151

N är honorar böljade betalas ut, sågs det mera som tecken på erkänsla och 
uppmuntran än som något ekonomiskt nödvändigt för författaren. Såväl författare som 
förläggare levde kvar i föreställningen om skrivandets renodlade icke-materiella be
tydelse. Båda bortsåg egentligen från författarens pekuniära behov.152 Endast förläg
garen skulle ta företagsmässiga hänsyn och utnyttja det litterära verket ekonomiskt.

Klumpsumman inbegrep första och följande utgåvor. Ersättning efter ”the modern 
royalty system”, enligt vilket författaren erhåller ”an agreed percentage of the retail

145 I Yrkesskalder — farm s dom?  ger von Platen exem pel på honorar. Förekom st av honorar till 
tillfällesdiktare är helt grundläggande för hans tes om 1600-talets yrkesskalder. Enstaka översättnings- 
honorar från 1600-talet finns också verifierat (Hjelm-M ilczyn, s. 168 f)-

14(1 Om honorar i Frankrike på 1600-talet, se Pottinger, s. 95 f.

147 Schiick 1923, s. 191, 198; Schiick & W arburg 1927, s. 113. Friexem plar som betalning forsatte 
under 1700-talets senare del. Ersättning till kollektörer och kom m issionärer utgick också ofta som 
friexemplar.

148 Schiick & Warburg 1927, s. 113. De tillägger, att författarna under frihetstiden synes ha förvär
vat rätten au  själva bestäm ma över upplagans storlek. Ett m ycket tveksam t påstående som lämnas 
utan verifikation.

149 Alternativen löd: ”bör vinsten efter antalet a f  exemplar, sedan kostnaden blifvit afdragen uträknas 
och Herr Leopold tilställas? eller bör dermed väntas til dess uplagan blifvit försåld. Det förra har sin 
olägenhet för Akademien. Det sednare vore otacksam t och obilligt em ot Herr Leopold.” (Anfört sam- 
manträdesprotokoll, Gustavianska brev, s. 519.)

159 Om engelska, franska respektive tyska förhållanden, se Belanger, s. 21, Mason, s. 48, Kiesel & 
Miinch, s. 147 f.

151 D ansk litteralurhistorie, s. 547 f.

152 Tillfällesdiktningen var dock undantaget från detta synsätt.
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price of each copy o f his book sold in the home market, was not yet in existence”.153 
I realiteten betalades författarna endast för förstaupplagan. Förläggarna hade utgiv
ningsrätten till och tog vinsten från alla följande utgåvor. De anpassade sig till det ex
panderande litterära systemets ändrade förutsättningar. De såg nya möjligheter och 
producerade för en vinst, baserad på förväntad efterfrågan. Författarna, som normalt 
levde av andra inkomstkällor än skrivandet, hade däremot varken lagen eller nödvän
digheten på sin sida.

Ett exempel —  Eric Tunelds 
Geographie öfwer K onungariket Swerige

Utgivningen av Geographie öfwer Konungariket Swerige var ett undantag från praxis 
att betala en fast klumpsumma i honorar. Det utkom första gången 1741, och nya ut
gåvor följde 1746, 1757, 1762 med upplagestorlekar på 2.000 exemplar. Vid varje ny 
utgåva gjorde Eric Tuneld förbättringar. Sidantalet ökade från 472 till 576. Tunelds 
ersättning var 600 dkm per upplaga (67 rd).154

Nyström var förläggare och tryckare av dessa upplagor. Den femte utgavs 1773 av 
Stolpe, Nyströms kompanjon och efterträdare. Den upplagan var försedd med ett 
större tillägg på 262 sidor, d.v.s 33 ark.155 Förutom 600 dkm för den ursprungliga 
texten betalades ytterligare 24 dkm per ark för tillägget. Tunelds honorar för fem upp
lagor utgjorde 3.000+792 dkm, totalt 3.792 dkm (421 rd).

Rätten till sjätte och följande upplagor sålde Tuneld till Gjörwell för 200 rd .155 
Sjätte upplagan, också väsentligt utvidgad, utkom 1785-92 och såldes häftad i bok
handeln för 2 rd 36 sk, inbunden 3 rd 28 sk.157 Innan århundradets slut utkom även 
en sjunde upplaga.

Den sjätte upplagan omfattade 1.376 sidor, motsvarande 172 ark. Tunelds honorar 
per ark för den upplagan uppgick till drygt en riksdaler. Totalt fick Tuneld i honorar 
för det verk, som sysselsatte honom under hela hans yrkesverksamma liv, endast 621 
rd .158 Det var en blygsam ersättning för ett av 1700-talets viktigaste och mest sålda 
verk.

Betalningen för varje upplaga, intill klumpsumman vid försäljningen av sjätte och 
följande upplagor, skall ses i ljuset av ständiga omarbetningar. Tuneld begärde i en 
skrivelse till Kanslikollegium 1757 att utfå 400 dsm (133 rd) årligen för att kunna

153 Bonham-Carter, s. 27 f.

154 Uppgifter om upplaga och honorar är frän Schiick 1923, s. 201 f; Sylwan 1897, s. 157 f. Gäller 
även följande honoraruppgift.

155 Jag räknar här och i fortsättningen med åtta sidor per ark. Jag baserar mig på Schiick: "ty man 
räknade ju  kvartsark" (Schiick 1923, s. 145). Se även Eberstein, s. 65.

15^  Stolpe dog 1783 och hans tryckeri såldes till P.A. Brodin (Klem m ing & N ordin, s. 242). 
Utgivningsrätten sålde Tuneld redan 1781. Tydligen har Stolpe inte haft privilegium på verket.

157 DA  11 decem ber 1792. Annonsen återkommer i DA  och St.P. Ibland är det häftade priset 2 rd 
40 sk och det inbundna 3 rd 24 sk.

158 Observera förändringen av värdet på myntenhetema. Se kap II: 1, not 31.
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fortsätta arbetet på sitt verk. Han menar sig ej ha varit så lyckligt lottad som ”en och 
annan af M ina Herrar Landsmän, som äfwen til publici tienst nyttiga arbeten utgif- 
vit” 159 Såvitt känt fick han ingen offentlig ersättning men erhöll året efter ansökan 
hovrättsassessors titel. Efter att upprepade gånger sökt tjänster men alltid blivit för
bigången övergick Tuneld till jordbruksnäringen.160 Vid sidan av det fortsatte han 
bearbetningen av sitt geografiska storverk. I företalet till 6:e utgåvan återkom  han, 
med hänvisning till staden Venedigs generositet mot en av sina författare, till sin 
oegennyttiga 40-åriga verksamhet, som varit förknippad med dryga omkostnader men 
utan bidrag från staten.161

När inte myndigheterna ville finansiera Tunelds forskning och författarskap, tycks 
istället mecenaterna Patrik Alströmer och Fredrik Sparre bisprungit med medel. Till 
sjätte upplagan var båda dedikationsmottagare. A lströmer dediceras på prosa, och 
Tuneld begär ”Skydd och Ynnest". Sparre tillägnas en dikt där följande rader ingår: 
"Där man Maecenater får, /  Som Förtjenst och Vett uplifva; /  Där Apollo gladlynt står, /  
Och vill Skygd och Hägnad gifva; /  Dit går jag med Detta Bandet /  Det omfattar 
Fäderslandet,”162 Sparre tillskrivs inga överdådiga egenskaper. Tuneld betonar istäl
let Sparres stora betydelse för upplysningens spridande och framför allt hans insatser 
som mecenat. I synnerhet framhävs stödet till den lärda litteraturen, d.v.s. den littera
tur som Tuneld själv företrädde. Sparre är en befordrare av vetenskaper och vitterhet, 
och ”en Vitter Maecenas för dem, som i lärdoms vägen arbeta til publici nytta”.166

Storlek och omfattning på 1700-talet
Det förekom ofta att engelska författare under 1700-talet blev utan betalning: ”The idea 
that writers should receive payment for their work gained force during this period, but 
before mid-century, the transaction might go in either direction.” 164 Även i frihetstid
ens Sverige var kontanthonorar nog ovanliga. Otto Sylwan ger i uppsatsen ”Anteck
ningar om författararvoden under frihetstiden” visserligen några uppgifter om  utbe
talda honorar men nämner inget om hur ffekventa de var. Däremot är han klar över, att 
förutsättningarna var sämst för diktarna: ”jag har icke sett ett enda fall anfördt från 
denna tid, då en skald för någon sin dikt erhållit direkt arvode af boktryckaren. Det är 
också rätt betecknande, att man nästan aldrig finner privilegium, skyddande för efter
tryck, begärdt för skönliterära verk”.166

Privilegier för fiktionslitteratur var fåtaliga också under återstoden av århundradet. 
Detsamma gäller för böcker i politik och ekonomi. Åtskilliga av dem var dock mindre 
skrifter befriade från privilegietvång, och oftast behandlades aktuella frågor, som inte

169 Tuneld, ansökan om pension, 19 decem ber 1757 (RA, Kanslikollegium E XIII:4).

160 Svenska M än och K vinnor.i, s. 60.

161 Tuneld, utan sidangivelse i ”Författarens företal”.

' 6 -  Tuneld, utan sidangivelse i ”Min Nådige Herre” .

166 Brev, som medföljde dedikationsexemplaret, från Tuneld till Sparre 15 februari 1785 (citerat efter 
Gjörwell 1938, s. 201, not 2).

164 Belanger, s. 21.

166 Sylwan 1897, s. 159.
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krävde samma skydd mot eftertryck. Privilegieansökta böcker kan nästan genom 
gående hänföras till nyttolitteratur. Av samtliga utgivna böcker privilegieansöktes 
endast ett mindre antal.166

ökad  publik och därigenom större upplagor samt flera omtryckningar gav förläggarna 
möjlighet att betala bättre. Enligt en genomgående uppfattning blev det allt vanligare att 
författarna erhöll honorar i England, Frankrike och Tyskland under framför allt 1700- 
talets senare del.167 Även i Sverige bör förekomsten av honorar ha ökat, liksom det 
blev vanligare att ersätta författarna kontant.168 Jag kan dock inte ge en tillfredsställ
ande översikt av honorarens förekomst och storlek under 1700-talets senare del. De 
uppges oftast ha varit låga. Normalbetalningen kan uppskattas till ett par riksdaler ar
ket.1®

Fastän författarna ej betalades med procentuell ersättning baserad på försålda 
exemplar fanns ett efterfrågestyrt drag i honoraren. Förväntad avsättning bestämde till 
stor del honorarets storlek.1711 Ersättningarna utgick dock inte från några regler eller 
normer och varierade inte bara på grund av förväntad efterfrågan utan också efter 
förläggarnas generositet. Den förste som betalade betydande honorar var Salvius, vars 
högre betalning främst kan tillskrivas större rörelse och därmed säkrare avsättnings
möjligheter. Av hans efterföljare var däremot Holmberg känd som mycket njugg med 
ersättningen.

Författarens säljbarhet hade givetvis stor betydelse för efterfrågan. Livligt efter
frågade författare betalades bra. Linné, vars böcker kunde räkna med att finna många 
köpare i och utanför landet, fick avsevärt större ersättning än både sina akademiska 
kolleger och i stort sett alla andra författare.171

Böcker som förmedlade praktisk kunskap av nyttokaraktär var länge efterfrågade: 
uppbyggelse- och läroböcker, vetenskapliga verk, politiska skrifter. Efter frihetstiden 
minskade efterfrågan på nyttiga verk, främst vetenskapliga. Det fanns heller ingen

166 Uppgifterna grundar sig på en översiktlig genomgång av inkomna skrivelser angånde böcker och 
trycksaker (RA, Kanslikollegium, E XIII: 1-15). Se vidare kap. VI:2 (Tvisten med Holmberg) och 3 
(Utgivning och försäljning av Thorilds verk).

167 C ollins 1927, s. 39, 51; Belanger, s. 22; Pottinger, s. 97 ff; Lough, s. 199 ff, 216-227 , 238; 
Kiesel & Miinch, s. 147 f. Enligt en lika allmän uppfattning betalades engelska författare bäst.

168 Ett omdöme som vilar på osäker grund. Det är svårt au  få fram heltäckande uppgifter och endast 
enstaka exempel bildar underlag.

16<1 Honoraren uppgick under frihetstiden normalt til! 15 å 18 kpm (1 2 /3 -2  rd) arket. Spännvidden 
var dock stor. (Schiick 1923, s. 198-205; Sylwan 1897.)

1711 Jag har för Sveriges del dock inte funnit samma entydiga besked, som följande citat ger om tyska 
förhållanden: ” 1781 bctrachtete derdem aligen Autorenschutzverband bei eincm zu erwartenden Absatz 
von 400, 500, 750, 1000 und 2000 Exemplaren ein Honorar von 2, 2 1/2, 3, 5 und 10 Talem  als 
angcm esscn.” (Kiesel & Miinch, s. 147.)

171 Filosofiprofessom  W allerius fick 12 kpm per ark. L inné fick vida mer, och ”redan 1745 betalte 
Salvius för Flora svecica och Historia animalium 18 dir per tryckark [...] och tolf år senare för femte 
upplagan af Systema naturalis ej mindre än 59 dir” trots att författaren tydligen ej gjort någon nämn
värd om arbetning. (Sylwan 1897, s. 159.)
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forskare som i vetenskaplig betydelse, och än m indre som  efterfrågad författare, 
kunde fylla Linnés plats. År 1776 skriver Gjörwell att ”förlägga nyttiga böcker i Sve
rige har nu kommit utur moden”.172

Den litterära publikens intresseförskjutning mot fiktiv och underhållande litteratur 
(romanöversättningar, skådespel, reseskildringar) lade grunden till den efterfrågan på 
förströelselitteratur, som sedan dess varit bokmarknadens signum. Förläggarna betal
ade visserligen för dessa produkter, men den stora efterfrågan gav sällan utslag i be
tydande honorar.175 Förströelselitteraturen var till stor del översättningar, och nor
malt betalades naturligtvis översättningar sämre än original. Översättning av efterfrå
gade rom anförfattare ersattes dock hyggligt. N är Carl Nyrén översatt Samuel 
Richardsons Den Engelske Baronetten Sir Charles Grandisons historia kom han på 
obestånd och sålde 1779 upphovsrätten till Fougt för 3.000 kpm (167 rd). 
Klumpsumman motsvarar ett honorar på 1 1/3 rd per ark .174 Ökad efterfrågan upp
vägdes till stor del av riklig tillgång på översättare. Konkurrensen var hård om över- 
sättningsuppdragen till den mängd romaner som översattes till svenska i slutet av 
1700-talet och i bötjan av 1800-talet. Betalningarna blev därefter.175

För diktsam lingar betalades också honorar. Lidners arbeten  förlädes efter att 
Holmberg betalat ett litet, men till summan obekant, honorar. Bellman erhöll 1791 av 
tonsättaren O lof Åhlström, som förvärvat utgivningsrätten av Johan Pfeiffer, 50 rd för 
Fredmans epistlar - han hade begärt 100 rd. Ersättningen för Fredmans sånger var 25 
prenumerationssedlar och 8 exemplar av sångerna samt ett exemplar av epistlarna, till
sammans värda 68 rd 24 sk.17f> (Friexemplar fanns således fortfarande kvar som be
talningsm edel.)177 Åhlström skulle komma att tjäna mycket på att förlägga Bellmans 
arbeten. 178 Författaren fick förutom det blygsamma honoraret nöja sig med 1791 års 
lundbladska pris på 50 rd .179

Ett betydligt större honorar fick Leopold vid utgivningen av de Samlade skrifter , 
som han själv sammanställde. Av planerade fyra delar utkom endast tre i en upplaga 
av 1.500 exemplar. Troligen var Leopolds ersättning planerad till 1.000 rd per del.

172 Gjörwells brev till W armholtz 27 februari 1776 (Gjörwell 1920, s. 167).

175 Enligt Schiick & Warburg (1928, s. 82) steg honoraren för skönlitterära arbeten av allt att döma 
inte så lite mellan frihetstiden och gustavianska tiden. Påståendet är generellt och underbyggt med få 
exem pel. Även om de troligen har rätt i sin förmodan, säger det kanske inte så mycket. Ty enligt 
Sylwan betalades sällan några honorar för skönlitterära verk under frihetstiden.

174 Första delen utkom 1779 och andra delen först år 1800. Översättningarna utgör tillsam m ans 120 
ark. Uppgiften om honorarets sammanlagda storlek kommer från Hjelm-M ilczyn, s. 171.

175 Ljunggren 1878, s. 386 ff; Lamm 1920, s. 584 f; von Platen 1985, s. 40. Enligt Ljunggren be
talades för översättningar, och det härrör troligen från början av 1800-talet, 3 rd för ett ark i duodes 
och 2 rd 12 sk för oktav. 1805 fick O xenstierna 400 rd för översättningen av Gustav III:s arbeten från 
franska (Schiick 1923, s. 203 f.)

176 O lof Byström, s. 54 ff.

177 O lof Byström (s. 56) ger ytterligare exempel på friexemplar vid denna tid.

1711 O lof Byström , s. 58

179 O lof Byström , s. 76.
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Trots att bara tre delar kom ut erhöll han 4.000 rd .180 De tre delarna utkom 1800-02 
(övriga delar utkom 1831-33, d.v.s. efter Leopolds död) och omfattade 155 ark, vil
ket gav Leopold en ersättning på knappt 26 rd per ark.181

6. Från mecenatstöd till 
honorar

Helt avgörande för författarnas uttrycksmöjligheter under den aktuella perioden var 
G ustaf III:s tryckfrihetspolitik och i synnerhet hans kulturpolitik och mecenatverk
samhet. Stiftandet av Svenska akademien, stödet till teatrar och enskilda författare 
gjorde honom till den ojämförligt störste mecenaten i Sverige under 1700-talet. Den 
mecenatstödde författaren var således långt ifrån utdöd mot slutet av 1700-talet, och 
dedikationssystemet levde vidare under hela århundradet.

M ecenatsystemet var länge en nödvändighet för författarnas försörjning. ’T hus 
protection functioned as the basic principle o f literary life”, skriver Damton om för
fattarskapets förutsättning i Frankrike kring mitten av 1700-talet.182 I äldre tider ba
nade dikten väg för ekonomiskt eller socialt stöd, och därvid intog tillfällesdikten en 
central roll. Dedikationer och hyllningsdikter skulle framhäva mecenaten, och diktens 
funktion var att tjäna samhället och enskilda mecenater.

På 1700-talet etablerades honoraret successivt som betalningsmedel. Trots ökad 
om fattning och storlek kunde under 1700-talets senare del få författare i England, 
Frankrike och Tyskland leva enbart på honorarinkomster,188 och i Danmark knappast 
någon.184 I Sverige ersattes mot slutet av 1700-talet endast enstaka författare med så 
höga belopp, att det erbjöd totalförsöijning. Den direkta ersättningen hade dock till en 
del ersatt litterär utövning för karriär eller gynnare.

1811 E tt brevcitat hos O lle Holmberg (1962, s. 265) kan tolkas —  det gör dock inte Holmberg —  att 
de 4.000 inte bara skulle täcka honorar utan även omkostnader i samband med förlaget. Det framgår 
em ellertid av Leopolds egna uppgifter att han erhöll drygt 4.000 rd i honorar. Se brev till Lars von 
Engeström 20 maj 1810 (Leopold:4, s. 208).

181 M er uppgifter om honorar till Leopold samt Thorild lämnas i kap. VI:3 (Priser och honorar).

182 Dam ton 1984, s. 168.

188 Belanger, s. 22; Collins 1928, s. 21 ff; Lough, s. 212; M ason, s. 48 ff; Kiesel & M iinch, s. 
144 f.

184 De flesta danska författarna baserade sin existens på inkomster från äm beten. Det avslutande 
1700-talets litterära system i Danm ark erbjöd begränsade m öjligheter för dem, som ville leva utan 
äm bete eller mecenatstöd. Att försörja sig på lyrik var om öjlig t Journalistik, översättning eller pro
duktion av skådespel, politiska skrifter och vetenskapliga verk kunde ge ersättning. Men till och med 
kom binationer av dessa skrivövningar, bedriven med stor flitighet, innebar knappast full försörjning 
för de författare, som enbart ville leva på pennan. (Dansk litteraturhistorie, s. 545 ff.)
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I takt med en större litterär publik och fler boktryckare, bokhandlare och förläggare 
tillkom nya försörjningsmöjligheter för författarna. I utvecklingsprocessen från me
cenatstöd till honorar förekom subskription och prenumeration som mellanformer. 
Dedikation, som var en del av mecenatsystemet, kan därvid betraktas som föregångs- 
form till subskription och prenumeration. 185

I förlängningen, men ännu långtifrån slutgiltigt, övertar förläggaren det ansvar som 
åvilat samhället, som uppdragsgivare, och välbärgade och politiskt och socialt ledande 
personer, som mecenater. 18(> I 1700-talets slutskede hade samhället och privatper
sonerna fortfarande kvar sitt ansvar, men förläggarna var delansvariga för ett mindre- 
tal författares uppehälle. Den s.k. efterfrågelitteraturen behövde inte ekonom iskt stöd 
till utgivning och kunde dessutom ge inkomster till författarna. Bokköparna —  i 
praktiken mecenaternas efterträdare —  betalade inte längre enbart för tryckkostnad, 
förläggarvinst och i förekommande fall översättningskostnad, utan i ökad utsträckning 
också för författarnas arbete.

Med en allt större anonym publik som garant för efterfrågan på litteratur måste för
läggarna i ökad utsträckning ta hänsyn till författarnas ekonomiska intressen.187 Vad 
gäller den litterära äganderrätten var det dock mer fråga om en förläggarrätt än en för- 
fattarrätt. Författarnas ställning stärktes emellertid i och med boktryckarreglementet 
1752 och det förekom uttryck för en ny syn på den litterära äganderätten, men först på 
1800-talet tillkom en lagligt instiftad författarrätt och ett väl utvecklat och fristående 
litterärt system. Redan i slutet av det gamla århundradet utvecklades dock förutsätt
ningarna: tankar om en författarrätt, honorar som partiell inkomstmöjlighet, efterfrå
gan hos publiken, diversifterad bokmarknad, ändrad syn på det litterära skapandet. 
Företeelser som indikerar att vägen ligger öppen för den fristående yrkesförfattaren.

Utvecklingen från den mecenatstödde författaren till yrkesförfattaren har skisserats i 
detta kapitel. I vilket stadium av författarrollens förändring befann sig den svenska 
författarkåren i slutet av 1700-talet? Det svaret kommer förhoppningsvis att kunna 
lämnas i följande kapitel, där en författarpopulation blir föremål för en sociologisk 
studie. Då står ämbetsförfattaren i centrum.

185 Collins 1927, s. 180 f.

186 Göpfert (s. 163) uttrycker det på följande sätt om förhållandena i början av 1800-talet ”M it die- 
ser Honorierungsweise iibemahm der Buchhandel schlieBlich bewuBt stellvertretend eine ’Verpflicht- 
ung’ der GesellschafL”

187 j TySk]and utbredde sig först under slutet av 1700-talet ”Die Meinung, daB der Buchhandel ver- 
plichtet sei, die Autoren w irtschaftlich zu sichem ” (Kiesel & Miinch, s. 148). Se också Kiesel & 
Miinch, s. 144 och Göpfert, s. 160.



Kapitel IV

Författarnas 
sociala bak 

geografiska hemvist 
och sysselsättning

Författarna övertar nu definitivt huvudrollen. Bo Bennich-Björkmans Författaren i 
ämbetet bildar mönster, såtillvida att en författarpopulation är kärnan i undersökning
en. Hans undersökning, som spänner över 300 år, koncentreras på författarnas äm- 
betskarriärer. Genom den relativt korta undersökningsperioden m öjliggörs här en 
fördjupad studie av författarpopulationen till att omfatta social bakgrund, geografisk 
hemvist och sysselsättning. Författarnas utomlitterära förhållanden placeras också in i 
ett större sammanhang: samtidens kulturpolitiska situation och hela det litterära syste
mets förändring. I utvärderingen av det statistiska materialet diskuteras olika författar- 
gruppers situation; värderas och jämförs historiskt och i förhållande till andra sam
hällsgrupper och visavi kung och övriga maktcentra.

I tidigare kapitel koncentrerades perspektivet på perioden 1770-95 men tendens
erna följdes ofta under hela den sista hälften av århundradet. När en relativt väl sam
manhållen grupp författare skall studeras sociologiskt måste tidsgränserna hållas 
striktare, vilket inte utesluter fortsatta jämförelser i tiden.

1 • Urvalet av  
författarpopulationen

Val av källor
Det finns här inga anspråk på att åstadkomma en fullständig förteckning över alla 
verksamma författare under perioden 1770-95.1 Med stöd av tillfredsställande ur
valskriterier skapas en representativ författarpopulation, som möjliggör en vederhäftig

1 Författarpopulationen uppfyller knappast Furulands (1970, s. 151) och W illiams (1961, s. 230) 
önskemål om standardlistor med författare.
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undersökning av författarnas yttre förhållanden i slutet av 1700-talet. Urvalskriterierna 
måste givetvis vara förenliga med den fastställda författardefinitionen (se kapitel I, 
Litteratur, vitterhet och författare).

Robert Escarpit är kritisk till två urvalsmetoder vid kvantitativa författarundersök- 
ningar. För det första att använda förteckningar över samtliga författare till böcker som 
publicerats. Alltför mekaniskt grundar de sig på bokproduktion och utesluter exem
pelvis publicering i pressen. För det andra tillfälliga förteckningar, såsom registren till 
erkända litteraturhistoriska handböcker av kvalitet. Författarpopulationen tenderar att 
öka ju  närmare handbokens egen produktionstid man kommer, och handboksförfatt- 
arens urval blir lätt alltför subjektivt och godtyckligt. Författarpopulationen kan endast 
nås på viss distans. Med handboksurvalet når man dessutom enbart en ”bildad” typ av 
författare, som svarar mot den bildade publiken. Escarpit föreslår istället förteckningar 
av encyklopedisk karaktär som basdokument, som jämförs med specialförteckningar 
av olika ursprung.2

I Bennich-Björkmans avhandling Författaren i ämbetet, den mest omfattande sven
ska författarundersökningen, hämtas författarpopulationen från ett litteraturhistoriskt 
verk av handbokskaraktär, Hammarsköld-Sondéns Svenska Vitterheten från 1833 3

I en avhandlingsrecension påpekar Lars Furuland, att den bästa metoden hade varit 
att helt utgå från bokproduktionen och ej stödja sig på litteraturkritikens och litteratur
historiens urval. Samtidigt erkänner han bibliografiska svårigheter, inte m inst för 
1700-talet. Furuland genomför en egen undersökning, där Bernhard Meijers Svenskt 
Literatur-Lexikon från 1886 ligger till grund för populationen, med ett delvis annat re
sultat som följd.4

Den andra omfattande litteratursociologiska studien över svenska författare är 
Lennart Thorsells ”Den svenska parnassens ’dem okratisering’ och de folkliga bild- 
ningsvägarna”. Thorsells studie omfattar tiden 1880-1940, medan Bennich-Björk
mans författare föddes 1600-1780. Hammarsköld-Sondéns definition av vitterhet be
stämmer Bennich-Björkmans relativt breda författarurval. Litteraturbegreppets för
skjutning mot skönlitteratur under 1800-talet gör Thorsells författarurval mer äm- 
nesmässigt begränsat. Undersökningsgruppen består av författare, som producerat åt
minstone något skönlitterärt verk och, med några undantag när, var medlemmar i den 
1893 bildade Sveriges författarförening.5 Trots ämnesbegränsningen ökar författar- 
antalet markant. Med en undersökningsperiod av 60 år omfattar Thorsells population

2 Escarpit, s. 41 ff.

3 Bennich-Björkman (s. 25 ff) utesluter Schtick-Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria  som 
alltför ämnesmässigt vid och Ny illustrerad svensk litteraturhistoria  som alltför specialiserad på dikt
ning.

4 Furuland 1970, s. 151 ff.

5 Thorsell, s. 82. Undersökningsgruppen omfattar författare som efter år 1900 är upptagna i Svenskt 
författarlexikon. 1800-talsförfattama är hämtade ur ”jämförliga bibliografiska uppslagsverk” (Thorsell, 
s. 82). Barn- och ungdomsboksförfattare liksom renodlade översättare exkluderas från författarpopula
tionen.
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över 800 författare.6 Bennich-Björkmans avsevärt längre undersökningsperiod om 
fattar endast 353 författare.7

Thorsells urvalskälla står inte till buds, när 1700-talets författare skall behandlas. 
Furalands idealförslag kan genomföras när den bibliografiska bearbetningen av 1700- 
talet är tillgänglig.8 Jag instämmer dock i Escarpits invändning, att ensidig inriktning 
på bokpublicering utesluter många författare. Pressen var ett väl så viktigt publicer- 
ingsinstrument. Escarpits förslag att använda specialförteckningar hindras av bristen 
på svenska specialframställningar över äldre litteratur.^

Valet av källor, ur vilka författarpopulationen 1770-95 skall hämtas, blir en kom 
promiss mellan Bennich-Björkman och Furuland. När Hammarsköld-Sondén utnytt
jas faller vissa författare ifrån, av kvalitetsskäl och/eller regionala orsaker.10 Meijers 
Svenskt Literatur-Lexikon kan i viss mån kompensera Hammarsköld-Sondéns brister. 
Meijers inställning var troligen objektivare, han har med författare med bredare äm- 
nesbakgrund och exkluderar inte, likt Hammarsköld-Sondén och följaktligen också 
Bennich-Björkman, icke-svenskspråkig litteratur.11 Svenskt Literatur-Lexikon  kan 
sorteras in under encyklopediska verk och håller tidsmässig distans till undersök
ningsperioden. Escarpits önskemål blir alltså till en del tillgodosedda.

6 Thorsell, s. 82.

7 Bennich-Björkman, s. 32. Motsvarande studie av Furuland (1970, s. 154) upptar 476 författare.

8 Nationalbibliografin för 1700-1829 är nu slutförd men i skrivande stund (december 1988) ännu ej 
offentligt tillgänglig. M ed hjälp av Gunilla Jonsson (ansvarig för bibliografin) har jag försökt få fram 
uppgifter om författarnamn och antal författare för 1770-95. Då klassificeringen ”författare” förutom 
att ange författare eller översättare innehåller uppgifter om utgivare, medarbetare, illustratör och kom 
positör— och för denna period omfattar ca. 6.000 bestämningar— har jag Ulls vidare tvingats avstå från 
denna möjlighet.

9 Av specialfram ställningar kan nämnas Otto Sylwans Svenska pressens historia till statshvålf- 
ningen 1772 (tidsm ässigt inte användbar i föreliggande författarurval) och Fredrik Bööks Rom anens 

och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809.

10 Fram ställningen och valet av författare har ofta en klart subjektiv inriktning. Det tycks hos Lo
renzo Ham m arsköld inte minst ha gått ut över präster. Furulands undersökning med Meijer som u t

gångspunkt resulterar i åtskilligt större andel religiösa författare (Furuland 1970, s. 153 ff). Ham 
marsköld, som bodde i kulturm etropolen, skrev sitt verk 1818-20. Det reviderades 1833 av P.A. 

Sondén.

11 M eijer valdes inte enbart för att kompensera med författare som kritikern valde bort, utan också för 
att få e tt bredare urval utanför ett snävt vitterhetsbegrepp. Ett äm nesm ässigt bredare urval erbjuder 
även Schuck-W arburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria. Men då hade det blivit ytterligare en källa 
med klart subjektivt urval. Ytterligare en källa med en ämnesmässigt bred samling författare är Peter 

W ieselgrens Sveriges sköna litteratur (1833-49). Tyvärr är den svår att bearbeta för en författar- 
population, som täcker en så begränsad tid det här är fråga om. Det är dessutom tveksamt om Wiesel- 
gren skulle tillföra m er än enstaka författare utöver vad Hammarsköld-Sondén och Meijer erbjuder 

tillsammans.
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Tidsmässiga urvalskriterier
Utan närmare diskussion slår jag fast ytterligare två urvalsprinciper. Någon hänsyn tas 
inte till vilket språk som författaren utnyttjade. Däremot exkluderas författare, som 
enbart efterlämnat handskriven litteratur.

Den tidsmässiga aspekten måste penetreras djupare. Författare, verksamma under 
den aktuella perioden och representerade i de två källorna, måste komma med i så stor 
utsträckning att urvalet blir representativt. Påståendet kan förefalla trivialt men rymmer 
komplikationer. Källorna erbjuder inte möjligheten att få fram en population genom 
angivande av de författare som samlats under en periodbeteckning. M eijer har alfabe
tisk uppställning, och Hammarsköld-Sondéns periodiska indelning är mindre lämplig 
att använda.12

U ppgiften m åste begränsas till att bestäm ma kriterier för urval, inte att själv 
genomföra urvalet bland de författare som förekommer i källorna. Urvalet av en sta
tistiskt vederhäftig population måste ha prioritet framför att förteckna författare, som 
anses representativa för perioden 1770-95.

Två fasta källor är en första begränsning av det subjektiva urvalet. (Källom as halt 
av subjektivitet har redan konstaterats.) För att undvika eget urval ur källorna är det 
nödvändigt med tidskriterier. Det enda rimliga alternativet, som förefaller stå till buds, 
är författarnas födelseår.13 Födelseåret som urvalsprincip innebär emellertid, att man 
inte tar hänsyn till när författarna gjorde sin avgörande litterära insats. (Urvalsprincip
erna bör dock anpassas, så att populationen blir relevant för perioden.)

För att få fram lämpliga födelseår genomfördes en pilotstudie med Hammarsköld- 
Sondéns Kellgrenperiod.14 Med stöd av pilotstudien blir det prim ära kriteriet vid ur-

12 Litteraturhandböcker spänner i de flesta fall över en enhetlig gustaviansk tidsperiod: 1772-1809. 
Ham m arsköld-Sondéns indelning är mer begränsad men likafullt ej anpassningsbar till avhandlingens 
tidsgränser: fram till 1777 en Dalinperiod, 1778-95 Kellgrenperioden, 1796-1809 Leopoldperioden 
och så en avslutande period 1810-32. Dessutom finns en annan svårighet, som givetvis gäller för alla 
litteraturhistoriska handböcker. Författare placeras i en period men kunde samtidigt vara verksamma i 
en annan. G yllenborg, G jörwell, Hiilphers, Ristell, Fischerström , m.fl. var verksam m a under K ell
grens period men placerades av Ham m arsköld-Sondén i Dalinperioden. Leopold var i högsta grad 
verksam under Kellgrens period men tilldelades också en egen.

'3  Det innebär att från Hammarsköld-Sondén tas författare med allt från Dalinperioden till perioden 
1810-32. Bennich-Björkmans och Thorsells arbeten sträcker sig över längre tidsperioder och undviker 
några svårigheter som finns här. Den förstnäm nde har tre perioder: stiem hielm ska, dalinska och 
gustavianska. Thorsell delar in författarna årtiondevis och med hänsyn till debutår.

14 T a b e ll 1
Författarnas födelseår med utgångspunkt i Hammarsköld-Sondéns Kellgrenperiod

Föddelscår Antal föi

1729-39 7
1740-44 4
1745-49 17
1750-54 17
1755-59 28
1760-64 16
1765-69 12
1770-75 5
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va! efter födelseår: (1) Författare födda 30 år bakåt från periodens båda tidspoler tas 
med i populationen, d.v.s. de som föddes 1740-65.

Stannar man vid detta urvalskriterum placeras åtskilliga viktiga författare, verk
samma under hela perioden, utanför undersökningen. Dessutom visar pilotstudien en 
spännvidd på 47 år mellan författare verksamma under en period av 18 år. För att till
godose kravet på en mer tillfredsställande population, med hänsyn taget till enskilda 
författare, vidgas tidsramarna för födelseåren. Ett kompletterande urvalskriterium blir: 
(2) I populationen ingår också författare, som föddes på 1730-talet och överlevde 
periodens slutår 1795, samt de som föddes under senare delen av 1760-talet. I båda 
fallen under förutsättning att de publicerade litterära produkter 1770-95.15 Inga för
fattare födda före 1730 eller efter 1769 tas med i populationen.16

Vidgningen av det primära urvalskriteriet ger ökad spännvidd i undersökningen, 
kvardröjande effekter samt senkomna influenser får plats. Populationens representa
tivitet för periodens författarkår ökar. För att kompensera ökningen av populationen 
måste emellertid antalet författare, medtagna enligt det primära kriteriet, minskas. Ett 
tredje urvalskriterium, som ytterligare stärker representativiteten, lyder: (3) Från po
pulationen exkluderas de författare födda 1740-65, som inte publicerade några lit
terära produkter 1770-95.17

Perioden omfattade 18 år (1778-95), och författarnas födelseår har en spännvidd av 47 år. Utifrån pol
erna 1729 (då en författare föddes) och 1775 ökar dock andelen successivt mot en central femårsperiod 
1755-59, d.v.s. ungefär 30 år före Kellgrenperiodens medelår. M edelåret i det mest frekventa interval- 
let är 1757. Kellgrenperiodens medelår är 1786/87. Förhållande mellan det mest frekventa intervallets 
medelår och Kellgrenperiodens medelår är knappa 30 år.

Om man gentem ot medelåren ställer de olika författarnas exakta födelseår, hamnar genomsnittet på 
30,75 år för 1786 och 31,75 för 1787.

Polerna 1729 och 1775 ger en median på 1752, d.v.s. 34/35 år före Kellgrenperiodens medelår. Nu 
föddes emellertid fler författare före intervallet 1755-59 än efter. Under det tidiga 1740-talet föddes fler 
än under 1760-talets senare del och fler under 1730-talet än 1770-talet. Från Kellgrenperiodens gränser 
1778 respektive 1795 och 30 år tillbaka, d.v.s. från slutet av 1740-talet till m itten av 1760-talet, 
finns det övervägande antalet författare.

16 Av det skälet exkluderas några viktiga författare under perioden. Hans Bergeström, Samuel Gag- 
nérus, Pehr Rudin och Johan W ellander föddes på 1730-talet och dog före 1795. G ustaf Philip Creutz, 
vars litterära karriär slutade redan på 1760-talet, dog 1785. Att undersökningsperioden vidgas med tio 
år före och endast fem år efter har stöd i pilotstudien. Kellgrenperioden började åtta år senare än den 
period som här skall studeras och har ändå med fler författare från 1730-talet än 1770-talet.

16 Bland författare som på detta sätt försvann, men som var verksamma under en del av perioden, kan 
nämnas: Anders Chydenius, Emanuel Swedenborg, Carl von Linné, Christopher M anderström, Frans 
Michael Franzén och Carl Johan Lindegren. 22 författare födda 1766-69 exkluderades därför att de ej 
publicerade sig förrän efter 1795.

17 Underlag för att bestämma publicering är uppgifter från biografiska lexika samt KB:s katalog. Ett
flertal är memoarförfattare, som fick sina verk publicerade först under följande sekel. Därför förekom
mer inte memoarer bland litteraturämnen. Exkluderade är också författare, som dog tidigt på 1770-talet 
och publicerade sina böcker före 1770.
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Litteraturämnen och populationerna
Urval efter litterära ämnen utgår från de litteratur- och vitterhetsbegrepp, som i kapitel 
I presenterades som 1700-talets. Jag utgår från en relativt bred definition av vitterhet 
och följer i stora drag Bennich-Björkman i spåren.18

Följande ämnen är aktuella: historia, minnesteckning, vältalighet, estetik, poesi, 
psalmer, romaner, skådespel, reseskildringar, politik, ekonomi och filosofi. Författare 
inom dessa områden utgör undersökningens huvudpopulation. I populationen ingår 
också översättare till dessa ämnen eller genrer samt tidningsmedarbetare. Huvudpo- 
pulationens författare kan benämnas vittra.

Författare, som inte räknas till huvudpopulationen, hänvisas till en extempopula- 
tion. Dess ämnen är naturvetenskap och teologi. Till denna population hänvisas också 
författare som skrev läroböcker och lexika samt de som endast publicerade för en aka
demisk publik i filosofi, språkvetenskap, juridik, historia, m m .'9  Dessa ämnen faller 
också in under 1700-talets litteraturbegrepp, men ej i århundradets senare betydelse av 
vitterhet. Skillnaden ligger också på ett annat plan. Författare med ett renodlat utbild- 
ningssyfte —  akademiskt eller annat —  och med teologisk inriktning var fast knutna 
till sina institutioner, men ingick genom publiceringsverksamhet också i det litterära 
systemet. Denna dubbelroll gällde inte för huvudpopulationens författare, som i sitt 
skrivande hade en vidare roll i det litterära systemet.2^ Deras inriktning var inte en 
specifik publik, som den kyrkliga eller akademiska.21

Åtskilliga akademiker ville sprida lärdom till fler än de lärda, och började vid denna 
tid med skilda verk vända sig till såväl sin begränsade traditionella publik som den 
större litterära offentligheten. Tack vare sina filosofiska essäer blir därför akademik
erna Jacob Neikter, Daniel Boethius och Benjamin Höijer författare i huvudpopula
tionen, medan Matthaeus Fremling, som enbart vände sig till ett akadem iskt forum, 
hamnar i extempopulationen.

Avgörande är trots allt inte var författaren hade sin huvudsakliga publik eller i vil
ket ämne han lade tyngdpunkten i sitt författarskap. Han tillhör huvudpopulationen om 
blott en mindre del av författarskapet inrangeras under angivna ämnen. Endast författ
are, som enbart behandlade naturvetenskap och teologi eller skrev akadem iska av
handlingar hänförs till extempopulationen. Huvudpopulationen ligger till grund för

Bennich-Björkman utgår från Hammarsköld-Sondéns definition av vitterhet. I Bcnnich-Björkmans 
population upptas författare som skrev poesi (inkluderat den religiösa som psalm er), vältalighet 
(världslig som andlig), skådespel, romaner, historia, liksom de som behandlade språkvård och smak, 
samt översättare till svenska språket (Bennich-Björkman, s. 25).

'9  Således är äm net inte allenarådande. Eftersom de ensidigt vände sig till en akadem isk publik tas 
här ingen hänsyn till tryckta dissertationer för magisterexamen. För studenternas avhandlingar till
stöter dessutom problemet med vem som var den egentlige författaren. Se bl.a. Svensson, s. 72.

211 Som vi skall se är det en sanning med modifikation. M ånga författare hade också en roll visavi 
kung och myndigheter.

21 Detta påstående är också i viss mån motsägande. I konsekvensens namn undantas den religiösa 
uppbyggelselilteratur, som hade en bredare publik än flertalet andra lilteraturämnen. Författarnas till- 
fällesdiktcr hade också en specifik mottagare. Denna genre levde fortfarande, men ingen författare i 
populationen skrev uteslutande tillfällesdikter.



Författarnas sociala bakgrund, geografiska hemvist och sysselsättning 103

undersökningen, medan externpopulationen kommer att användas som kontroll- och 
kompletteringsinstrument.

Tabell 2

Författarna fördelade pä huvud- och externpopulation efter födelseår och olika tidskriterier

Ej i pop.

Föddelseår HuvudDon. Extempop. Totalt 1740-65
1730-34 15 5 20 -

1735-39 15 13 28 -

1740-44 10 15 25 4

1745-49 32 12 44 10

1750-54 34 13 47 7

1755-59 35 11 46 10

1760-65 34 4 38 17 (6 år)

1766-69 18 3 21 -  (4 år)

1 7 3 0 - 6 9 1 9 3 7 6 2 6 9 4 8

1730-39 30 18 48

1740-65 145 55 200

1766-69 18 3 21

Författarna presenteras i bilaga 1 och 2.

Totalt omfattar populationen 269 författare, varav 193 faller på huvudpopulationen 
och 76 på externpopulationen. Med kompletterande tidskriterier tillkommer 69 författ
are och 48 faller ifrån. Det statistiskt otillfredsställande tillskott, som uppstår genom 
önskemålet om ett vederhäftigt arbetsmaterial, är 21 författare, varav 15 för huvudpo
pulationen.22

Tabell 3

Antal författare enligt tidskriterium två och tre

Huvudpop. Externpop. Totalt

Födda före 1740 och efter 1765 48 21 69
Födda 1740-65 men ej i populationen 33 15 48

I källorna förekom m er personer, födda 1740-65, som knappast kan betraktas som författare. Tre per
soner efterläm nade handskrivet material, som ej blivit utgivet. En person omnämns endast som m ed
lem i Svenska akadem ien. Jacob Bjömståhl, Carl Deléen och Johan Holmberg var förläggare, bok
tryckare eller bokhandlare men inte författare. Johan Pfeiffer var tidningsutgivare och förläggare och 
född på 1730-talet. Ignatius Mouradgea D'Ohsson var visserligen författare, men publicerade sina verk 
i Frankrike och inför en fransk publik. Gustav af Silléns resedagbok trycktes först senare och om hans 
påstådda konsthistoriska uppsatser råder ovisshet.
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2. Social bakgrund
Bennich-Björkman delar in författarna i tre grupper: världsliga ämbetsmän (civila och 
militära), präster (inklusive lärare och akademiker som prästvigts) och övriga (icke
offentligt anställda).23 För en djupare socialhistorisk författarstudie, koncentrerad till 
en kortare period, är denna indelning för vid.24 Till skillnad från Bennich-Björkman 
undersöker Thorsell även författarnas sociala bakgrund 25 Hans kategorier för social 
bakgrund och sysselsättning är mer specificerade men knappast användbara för en 
1700-talsstudie. Av de kategoriindelningar som förekommer i ett par franska författ- 
arundersökningar är Escarpits, som gäller 1800-talet,26 mindre lämplig, och Damtons 
mycket detaljerade indelning utifrån yrken är svårhanterlig vid en större studie.27

Ett par svenska socialhistoriska undersökningar är däremot till större hjälp. Sten 
Carlsson använder sig i Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865  av den tradi
tionella fyrståndsindelningen med tillägg av ofrälse ståndspersoner.28 I N yrekryte
ringen till de högre ämbetena 1720-1809  och För kung och fosterland. Studier i den 
svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900 bryter Ingvar Elmroth 
upp ståndskategoriema och utgår istället från sysselsättning.2^

Prim ärt följer jag  Elmroths kategoriidé med sysselsättning som utgångspunkt. 
Hans kategorier kan dock endast till en del utnyttjas. Författarmaterialet är avsevärt 
mindre och kategorierna måste vara få och relativt vida. Sten Carlssons ståndsindel- 
ning följs såtillvida att adeln, som följd av dess unika maktställning, utgör en egen 
kategori. (På liknande sätt gör Raymond W illiams i sin studie av engelska författ
are.)30

23 Bennich-Björkm an, s. 27-32.

24 Furuland (1970, s. 155) anser, att en mer detaljerad uppdelning hade varit önskvärd, åtminstone 
från slutet av 1700-talet.

23 Thorsells kategoriindelning, s. 89. Svenskt förfa ttarlex ikon , som Thorsell använder sig av, är 
dock mindre tillförlitlig som källa för fadem s yrke. Författarna angav själva fadems yrke, med all den 
osäkerhet (viljan att uppge rätt yrke samt ett samhälle i snabb omvandling) det innebär av källkritisk 
natur.

26 Escarpit, s. 57.

27 D am ton 1984, s. 151.

28 För en defin ition  av begreppet o frälse  ståndspersoner, se Sten Carlsson 1973, s. 17 ff. 
(Avhandlingen publicerades ursprungligen 1949, men här används den reviderade upplagan från 1973. 
Den rätt om fattande diskussion som följt på Sten C arlssons avhandling går jag inte in på, då det 
knappast har någon betydelse för kategoriindelningen.) I Stina Hanssons avhandling om Lucidor utgår 
indelningen av diktm ottagare helt från stånden (Hansson 1975, s. 30 f).

27 Elmroth studerar enbart adelns ämbetsmännakarriär. Kategorierna är: 1. Högre äm betsm än och 
hovfunktionärer, 2. Officerare, 3. Kyrkliga ämbetsmän och andra akademiker, 4. Lägre ämbets- och 
tjänstem än, 5. Godsägare, brukspatroner och grosshandlare, 6. Bönder, handlare och hantverkare, 7. 
Övriga, 8. Okända (Elmroth 1962, s. 227). Indelningen varierar något i Elmroth 1981, s. 34.

30 Hans kategorier är nobility, gentry, professional men, m erchants, tradesmen, farm ers, craftsmen 
and labourers (W illiams 1961, s. 230).
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T a b e ll 4
Fädernas sociala ställning och sysselsättning i absoluta tal

A D E L  H ö g a d e l L å g a d e l

Hovet 6 -

Högre civila ämbetsmän 8 -

Lägre civila ämbetsmän 8
Högre officerare 16 -

Lägre officerare 3
Präster, akademiker - 4
A l la 4 5 (3 0 )

O F R Ä L S E

Präster, lärare, akademiker 7 1 (4 )  (7 5 )

Präster: 61 (3)
Biskopar - (3)
Domprostar 3
Kontraktsprostar 2
Prostar/Kyrkoherdar 46
Komministrar/Kaplan 10

Lärare 6
Akademiker 4 (1)

Ä m b e ts m ä n 3 5 (1 1 )  (4 6 )

Civila ämbetsmän, centralt 15 (8)
Civila ämbetsmän, landsbygd 17
Officerare 3 (3)

N ä r in g s l iv e t 3 2 (3 2 )

Anställda tjänstemän 8
Företagare: 24

Handelsmän och likn. 13
Fabriks- och bruksägare 3
Teaterchef 1
Hantverkare 6
Boktryckare 1

Ö vrig  la n d sb ygd sb efo lk n in g 5 (5 )
Bönder, torpare och rättare 5

Okända 5 (5 )

T O T A L T 1 9 3 (1 9 3 )

Siffrorna inom parentes i kolumn lågadeln betecknar dessa författares placering inom präst- 
och ämbetsmannagrupperna. Siffrorna inom parentes i kolumnen längst till höger anger det 
totala antalet sedan den justeringen gjorts. Kolumnen lågadel kan även fö lja s  ned bland 
präster och ämbetsmän. Kolumnen högadel gäller enbart fö r  kategori adel.

3 1 Följande premisser gäller för statistiken:
A. Föräldrars sysselsättning betecknar slutet av karriären. Sysselsättningen gäller inte titelutnäm

ningar utan verklig tjänstgöring. Det kan vara svårt att kontrollera, men i de flesta fall är källorna re
lativt uttömmande härvidlag.
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Den procentuella fördelning som följer av ovanstående tabell är följande:

Tabell 5
Procentuell fördelning av fädernas sociala ställning och sysselsättning32

Adel 24,0 % (16,0 %)
Ofrälse: Präster, lärare och akademiker 38,0 % (40,0 %)

Civila och militära ämbetsmän 18,5 % (24,5 %)
Näringsidkare och anställda 17,0 % (17,0 %)
övrig  landsortsbefolkning 2,5 % (2,5 %)

Totalt 100,0% (100,0 %)

På 1700-talet skiktades adeln upp i högadeln —  den gamla jordägande adeln som 
dessutom ofta innehade höga civila ämbetsposter eller hög militär rang —  och lågadeln 
—  framför allt civila ämbetsmän och officerare —  samt, fast inte helt parallellt, i dem 
som haft adelsvärdighet en längre tid och de nyadlade. I undersökningen delas ståndet 
upp i hög- respektive lågadeln (vilket också följer Williams indelning). De senare pla
ceras sedan in i lämplig sysselsättningskategori.

Enbart ståndsindelning är mindre lämplig, då många stod utanför stånden. Övriga 
kategorier grundar sig därför på sysselsättning. Prästerna utgjorde visserligen också 
eget stånd men var samtidigt en yrkesgrupp. Genom kombinationen av stånds- och 
sysselsättningskategorier framhävs den aktuella samhällsbilden. Populationens be
gränsade omfång tvingar dock fram relativt vida kategorier, som var och en omfattar 
flera grupper och samhällssektorer.

De sex kategorierna är: 1. Adel, 2. Präster, lärare och akademiker, 3. Civila och 
militära ämbetsmän, 4. Näringslivet (näringsidkare och privatanställda), 5. Övrig 
besutten och obesutten landsbygdsbefolkning, 6. Okända.

Adeln
1760 fanns 8.918 adelspersoner i det egentliga Sverige och 1.727 i Finland, motsvar
ande 0,5 respektive 0,3 procent av befolkningen.33 En intensiv nyadling under första

B. Endast adelskap som introducerats och alltså förekommer i G ustaf Elgenstiem as Den introdu
cerade svenska adelns ättartavlor har accepterats.

C. Till högre ämbetsmän räknas innehavare av tjänster, som adeln hade ensamrätt till före 1789, 
med några utvidgningar. I stort sett statssekreterare och uppåt. Se Elmroth 1962, s. 54.

D. Gränsen mellan högre och lägre officer är vid major och högre, respektive ryttmästare/kapten 
och lägre. För indelning av officerare i olika nivåer, se Elmroth 1981, s. 34.

E. Centrala ämbetsmän inkluderar dem som arbetade i metropol och regioncentra. Mindre städers 
ämbetsmän hör till landsbygdsämbetsmän. De flesta i den gruppen bodde dock på landsbygden. En 
hovrättskom m issarie i Jönköping tillhör gruppen centrala ämbetsmän, medan borgm ästaren i V ad
stena räknas som landsbygdsämbetsmän. Sammanställningens alla officerare av lägre rang var lands- 
bygdsmilitärer.

32 Siffrorna inom parentes motsvarar parentessiffroma i tabell 4.

33 Heckscher 1957, s. 159. Sidhänvisningen gäller alla befolkningsuppgifter från 1760 i fortsätt
ningen. Hela befolkningen var 1.837.671 i Sverige och 489.808 i Finland.
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hälften av 1700-talet placerade gammaladeln i klar minoritet.34 Adelsprivilegier, som 
gällde 1719-89, gav adeln ensamrätt till högre ämbeten och företrädesrätt till lägre. Av 
egen kraft var adeln oförmögen att fylla ut ett ökat behov av högre ämbetsmän. Utan 
nyadlandet kunde inte de fåtaliga adelsmännen ha kvar sitt prerogativ till högre äm be
ten.35 Framgångsrika ofrälse ämbetskarriärer ledde under frihetstiden ofta till adel
skap. Då nobilitetsfrekvensen avtog blev följden fler ledande ofrälse ämbetsmän.36

Nyadlandet återspeglas i författarnas sociala bakgrund. Tjugo familjer adlades före 
1700, nio adlades i början av 1700-talet och före frihetstiden, medan sexton fäder ad
lades för egna förtjänster. Sistnämnda siffra inkluderar tre biskopssöner, adlade i unga 
år. Det högre prästerskapets barn adlades ofta, däremot inte fäderna vars karriärer 
motiverade utnämningarna. Nyadlade författarfäder var i huvudsak lägre ämbetsmän 
och officerare. Gammaladeln fanns företrädesvis kring hovet eller hade befattningar 
som högre civila och militära ämbetsmän.

Adeln var av hävd dominerande stånd och ledande maktfaktor i samhället, men 1700- 
talet såg en gradvis ståndsutjämning och i etapper uppluckrades deras makt och ägan
det minskade. Under och efter mössperioden var adeln på defensiven, innan Gustaf 
ni:s statskupp återigen stärkte adelns positioner. För en tid kunde ståndet återta sin 
traditionellt ledande roll. Gränserna mellan hög- och lågadeln återupprättades, stånds
samhället stabiliserades och de ofrälse pressades återigen tillbaka inom förvaltningen.

Men uppbromsningen var endast tillfällig. En nivelleringsprocess —  delvis utanför 
gängse beslutsform er —  uppluckrade återigen adelns hegemoni. Ståndsupplösande 
krafter stärkte på nytt sin ställning, och 1780-92 flyttade de offälse märkbart fram sina 
positioner. Av kanske störst betydelse på sikt var överföringen av jordägande från 
adeln till ofrälse.37 Genom Förenings- och säkerhetsakten 1789 växte de ofrälses po
litiska inflytande och ställning inom ämbetsmannavärlden.38 Gustaf III hämtade allt
mer sitt stöd hos de ofrälse på bekostnad av adeln. Därmed växte adelns opposition 
mot den kung, som en gång så markerat gett dem sitt stöd.

34 1750 var antalet vuxna adelsmän 3.000, varav 550 gammaladel och 2.450 nyadel (Elmroth 1981, 
s. 42).

35 Det är en huvudpoäng i Elmroths avhandling. 1650-99 nyadlades 1.119 personer och 1700-49 var 
antalet 598. Av 369 nyadlingar 1750-99 tillkom endast ett fåtal efter 1780. (Elmroth 1962, s. 59, ta
bell 7.)

36 Elm roth 1962, s. 83 f; Elmroth 1981, s. 213 ff.

37 U nder 1700-talet övergick stora delar av frälsejorden till ofrälse. Fram för allt bönderna ökade sitt 
jordinnehav, medan kyrkan minskade sitt jordiska ägande. Särskilt under gustavianska tiden skiftades 
stora jordarealer. Enligt Förenings- och säkerhetsakten 1789 tilläts ofrälse att förvärva frälsejord, men 
utvecklingen hade påböljats långt tidigare. Akten var således endast en legitimering av en redan inledd 
utveckling. (Sten Carlsson 1973, s. 146 ff.)

38 O frälse stärkte sin ställning på det politiska området— rådet upplöstes och ersattes av en högsta 
domstol med ofrälse inslag— och inom ämbetsvärlden, där adeln i alla fall fick ha kvar rätten till de 
viktigaste posterna. På flera punkter var G ustaf III:s reform lagstiftning endast ”ett accepterande av 
faktiska förhållanden” (Sten Carlsson 1973, s. 255). Under Gustaf IV Adolf avmattades ståndsnivelle- 
ringcn men stagnerade ej (Sten Carlsson 1973, s. 262).
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Tidens ståndsnivellering är en viktig etapp i utvecklingen från ståndssamhälle till 
klassamhälle. I denna sociala evolution, där borgerskapet på sikt övertar makten, u r
skiljer Sten Carlsson två viktiga processer: högadelns successiva tillbakaträngande 
från ekonom iskt och politiskt ledarskap samt lågadelns uppgående i m edelklassen.39 
Ekonomiskt och maktmässigt varierade förhållandena kraftigt inom ståndet, och inre 
spänningar bidrog till upplösning av adelns enhet. Ekonomiska och sociala skillnader 
mellan hög- och lågadeln orsakade motsättningar mellan i första hand jordägaradel och 
ämbetsmannaadel. Många av de sistnämnda var obesuttna och förlorade, liksom andra 
delar av den alltmer talrika lågadeln, sin aristokratiska prägel.

Trots tillbakagången och minskad dominans på 1700-talet kunde adeln fortfarande 
erbjuda sina barn fördelar, som endast delvis kom ofrälse samhällsgrupper till del. 
Adelsmännens möjligheter att göra karriär samt andra fördelar var till stor del beroende 
på ståndstillhörighet.40 Deras utbildning var bättre än de flestas, och de hade inte bara 
ensamrätt till högre ämbeten utan steg också snabbare i karriären 41 Stora delar av 
adeln hade säkert svårigheter att leva ståndsmässigt, men högadelns ekonom iska si
tuation överflyglades blott av det burgnare borgerskapet. Adelsmännen stod också 
mycket friare i sitt yrkesval. M ånga ärvde godsegendom, och såväl den militära som 
civila ämbetsbanan stod öppen för dem. De hade också möjlighet att hamna vid hovet.

Författarpopulationen bekräftar adelns dominerande ställning. Nästan var fjärde 
författare hade adlig bakgrund, en kraftig överrepresentation i förhållande till ståndets 
totala befolkningsandel. Det accentueras än mer bland gammaladeln. Om lågadliga fa
miljer exkluderas (biskopar och akademiker samt ämbetsmän och officerare av lägre 
rang) återstår de adelsmän som tillhörde samhällets verkliga toppskikt: kretsen kring 
hovet samt ämbetsmän och officerare av högre rang.42 Denna till antalet lilla befolk
ningsgrupp —  någon tiondels procent av hela Sveriges befolkning —  lyckades fram
bringa sexton procent av författarpopulationen. Från lågadeln kom också fler författare 
än från så gott som alla andra grupper.

Den militära karriären var typisk för adelsmän. Den civila hade inte samma dragnings
kraft, ett förhållande som bestod under 1700-talet.43 I undersökningen framkommer 
dock två tendenser där det råder samstämmighet mellan de båda grupperna och som 
bekräftar den sociala bakgrundens betydelse för vilka som blev författare. För det

39 Sten Carlsson 1973, s. 198.

40 Elmroths båda undersökningar bekräftar adelns fördelar vid ämbetskarriären.

41 Adelsmän började genomsnittligt sin karriär tidigare än ofrälse och låg därför steget före vid befor
dringar. De avancerade såväl snabbare som till högre poster. (Elmroth 1962, kap. VIII.)

42 Till skillnad från författarnas egen sysselsätming är godsägaradeln ej särskild bland föräldrarna. Se 
nedan om kombinationen godsägande och annan sysselsättning.

43 Elm roth 1981, s. 205. I genom snitt var ungefär 10 procent av samtliga adelspersoner officerare 
under 1700-taleL M otsvarande siffra för civila ämbetsmän var cirka 3 procent. (Sten Carlsson 1973, s. 
112 respektive 81.) Krigsm akten, civilförvaltningen samt i någon mån jordbruket (det sism äm nda 
gäller dock inte för de nyadliga) var adelns helt dominerande sysselsättningar under hela 1700-talet 
(Elmroth 1981, s. 214 f0-
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första får adelsmännens dominans i officerskåren en klart starkare accentuering bland 
författarnas fäder än vad som gällde generellt44 Även de civila ämbetsmännen hade i 
större utsträckning adlig bakgrund 4$

Den andra tendensen visar, att författare med adlig bakgrund relativt sett oftare var 
söner till personer högre upp i ämbetskarriären. De adliga officersfädemas positioner 
(sexton högre och tre lägre samt en vid hovet) är genomsnittligt högre än för samtliga 
adelsofficerare 46 Av ämbetsmännens författarfäder (exklusive de vid hovet) nådde 
lika många de högre som de lägre tjänsterna, medan avsevärt färre, relativt sett, fanns i 
de högsta posterna om alla adliga ämbetsmän inkluderas47 Dessutom hade samtliga 
författare, som var söner till högre civila ämbetsmän, adlig bakgrund.

Det är mindre lämpligt att alltför hårt binda adelsmän vid särskild sysselsättning el
ler titel. De kunde ha hög militär titel och samtidigt vara godsägare eller tjänstgöra vid 
hovet eller vara riksråd. Flytande gränser mellan civil och militär karriär samt gods
ägande och hovtjänstgöring gör det mindre meningsfullt att närmare diskutera adels- 
gruppens inbördes relationer vad det gäller sysselsättning. Sammanfattningsvis: den 
militära bakgrunden var vanlig, högre ställningar dominerade både på den militära och 
civila sidan och gammaladeln höll relativt sett ställningarna väl gentemot nyadeln.

Präster, lärare och akademiker
Medan den politiska makten låg hos adeln, önskade den officiella ortodoxa statskyr
kan styra befolkningens tankar. Båda institutionerna såg sig som garanter för det sta
bila, bestående samhället. Kyrkan, som konsekvent motarbetade kulturell frihet, före
nades också med Gustaf III i kampen mot radikala upplysningsföreträdares tryckfri- 
hetsanspråk. De politiskt styrande förstod kyrkans roll som maktfaktor och samman
hållande samhällslänk och insåg vikten att hålla sig väl med prästerskapet. Under 
kronprinstiden, då han strävade att upprätthålla en upplysningsfasad, var G ustaf III 
emot prästerskapet men sökte som regent stöd hos dem och använde deras tjänster.4** 
Även om en grundläggande ideologisk åsiktsgemenskap förenade kung och kyrka,4  ̂
fanns störande inslag i relationerna dem emellan: religionsfriheten som infördes 1779

44 Av alla officerare var 49,3% adliga 1735 och 65% 1763 (Slen Carlsson 1973, s. 112). Endast var 
sjunde författare med officersbakgrund kom ur ofrälse miljö.

4 -* År 1735 var 16,5 procent av samtliga civila ämbetsmän adliga (Sten Carlsson 1973, s. 80). M ot
svarande förhållande bland författarföräldrama var drygt en tredjedel.

4® Om sam tliga adliga officerares positioner, se Elmroth 1981, s. 124 f.

4^ Sten Carlsson har en vidare ram för vad han kallar högre ämbetsmän. Det jag benäm ner högre 
ämbetsmän motsvaras av det han kallar chefsgruppen (rang 1-11) och delar av rådsgruppen (rang 14- 
21). 1761 utgjorde de 53 av omkring 300 adliga civila ämbetsmän. (Sten Carlsson 1973, s. 54 f.)

4 ** Rehnberg, s. 30.

49 Den absolutistiska statsuppfattningen, som vägledde Gustaf IH:s praktiska politik, förespråkade en 
kyrka kontrollerad av kungamakten. Inställningen överensstämde med den konservativa enhetskyrko- 
tanken, en ortodox tcologiuppfattning som var em ot naturrätten och upplysningsteologin. (Rehnberg, 
s. 76.)
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(om än begränsad så mot prästernas vilja), den livligt florerande pastoratshandeln, 
tvivelaktiga biskopsutnämningar, kungahusets stora teaterintresse, mm.50

När upplysningsidéer böljade tränga in bland prästerna på 1780-talet, splittrades de 
upp i två fraktioner. Ortodoxa gam mallutheraner, som dominerade prästeståndet, 
upplevde upplysningen som ett hot och ville fortsätta med förbud och tvångsåtgärder. 
Neologemas reformvänliga och toleranta idéer spreds endast långsamt bland präster.51 
Fortfarande gällde den gamla hustavlan som norm bland den stora majoriteten av 
präster och befolkning på landsbygden.52 Bland större städers utbildade befolkning 
fick upplysningsidéer och fritänkande större genomslagskraft.

Prästernas motstånd mot nya idéer och litterära företeelser utanför det religiösa 
området hindrade inte att prästgårdarna var en miljö, som väl kunde utveckla potenti
ella författare. Till och med den aktive kyrkokritikem Kellgren kom från ett västgötskt 
prosthem.

1760 års befolkningsantal för prästerskap och skolstat var 14.705 i Sverige och 
3.592 i Finland, motsvarande 0,8 respektive 0,7 procent av totalbefolkningen. Totalt 
fanns 18.297 präster och skolfolk och i populationen 74 författare.5  ̂ Motsvarande 
siffror för adeln var 10.645 respektive 42. Det ger ett relationstal på 247 personer på 
vatje författare för präster och skolfolk och 253 för adeln. Förutsättningarna var lik
artade antingen man kom från kyrklig-pedagogisk eller adlig miljö, endast den ena 
gruppens större numerär resulterar i ett större författarantal. De två samhällsgrupperna 
—  var och en på sitt sätt dominerande i samhället —  var i majoritet även bland det 
skrivna ordets nyttjare. 62 procent av författarna kom ur dessa båda miljöer.

Med 34 procent (64 av populationens 188 författare där sysselsättningen är känd) 
är prästerna (lärare och akademiker ej inkluderade) den klart största enskilda yrkes
gruppen bland författarfädema. Det har flera förklaringar. Präster och skolfolk arbet
ade dagligen med det talade och skrivna ordet, och en prästgård erbjöd oftast någon 
form av intellektuell stimulans. I högre grad än någon annan samhällsgrupp skickade 
prästerna sina söner till universiteten. Ungefär var tredje student var prästson kring 
mitten av 1700-talet och strax därefter, men på 1770-talet (Uppsala) och 1780-talet 
(Lund) sjunker deras relativa dominans.54 Den klerikala prägeln fanns också kvar i 
gymnasierna, där prästsöner utgjorde destörsta kontingenterna, följda av bondsöner.55

511 Rehnberg, s. 38 ff. Fram för allt var kritiken hård vid riksdagen 1786, då prästeståndet dessutom 
angrep det andliga och sedliga läget samt ville förbättra prästernas anseeende och villkor.

51 Alla andra tankar om religionen än de av statskyrkan stipulerade m otarbetades av ortodoxa 
företrädare. Med stöd av ledande kyrkomän som U no von Troil och Jacob Lindblom stärkte upplys- 
ningsfalangen sina ställningar något under århundradets sista decennium . Mot slutet av århundradet 
öppnade sig kyrkan för en försiktig debatt, där de ortodoxa kraftig t m otarbetade reform ivrarna. 
(Kampen mellan de ortodoxa och reformivrarna kan studeras hos Hessler 1956.)

52 Pleijel, s. 12.

55 Dc tre biskoparna som inte själva adlades, utan enbart deras söner, räknar jag in bland prästema. 
Däremot inte den adlige akademiker som själv adlades.

54 Sten Carlsson 1973, s. 218 ff. Genom den om fattande privatundervisningen är dock jäm förelse 
med adeln svår.

55 Svanberg 1980 a, s. 32.
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Präster, lärare och akademiker utgjorde en enhetlig samhällsgrupp. Utbildningen var 
likvärdig, deras tjänster bands ofta samman och de kunde vandra mellan sektorns 
tjänster. Bristen på universitetstjänster fick ofta akademikern att lämna ett oavlönat 
universitetsarbete för en prästbefattning, vid sidan av en professur fanns ibland en 
prebendeförsam ling och gym nasielektorat kunde kom bineras med prästäm bete. 
Prästerna var följaktligen långt fler än läram a och akademikerna. A tt sammanställ
ningens präster är så många fler än lärare och akademiker beror också på att fädernas 
slutämbete utgör statistikunderlag. Ett antal f.d. akademiker kan antas ha blivit präster, 
då det ekonom iskt var en fördel att få ett pastorat eller lämna en professur för en 
biskopsstol.

Högre befattningshavare var relativt sett väl företrädda bland de av författarnas fä
der som var präster: tre biskopar och lika många domprostar samt fyra professorer. 
Den stora mängden författare kom emellertid från mellannivåerna: prostar, kyrkoher
dar och gymnasielektorer. Lägre befattningar från komminister och nedåt stod för en 
avsevärt mindre del, och ingen upprätthöll riktigt låga prästbefattningar: predikanter 
vid regementen och hos förmögnare familjer.56

Först några steg upp i prästhierarkin kunde hemmen erbjuda verklig stimulans för 
fortsatta övningar inom den intellektuella världen, tack vare föräldrar med större bok
samlingar och en mer vidsträckt beläsenhet. Det lägre prästerskapets litteraturkun
skaper och bokinnehav var huvudsakligen bundna till klerikala äm nen.57 Till det 
kommer den ekonomiska faktorn. Söner till lägre prästerskap, liksom andra studenter 
med begränsat ekonomiskt stöd hemifrån, tvangs ofta göra långa avbrott i sina studier 
för informatorstjänster, vilket försenade eller uteslöt examen. Som en följd av försörj- 
ningstvång och bristen på kulturellt arv stod dessutom många studenter utanför de lit
terära diskussioner, som förekom vid sidan av universitetens fastställda studier.

Prästerna önskade avancera och måhända få ett ’fett’ pastorat. En annan from för
hoppning var att komma till huvudstaden eller någon av de viktigare stiftsstäderna. 
Sten Carlsson gör en tudelning mellan stads- och lantpräster. I det egentliga Sverige 
fanns 6,5 gånger fler landsbygdspräster än stadspräster (1775).58 Relationen krym 
per rejält för prästsöner som blev författare: 23 var söner till stadspräster och 41 kom 
från landsorten.5^ Stadsprästmiljön befrämjade tydligen avsevärt mer en framtida lit
terär karriär än landsbygden. E tt prästbams möjlighet att bli författare ökade, om han 
kom från en prästgård i en stad och/eller om fadern minst var kyrkoherde.

56 U ndantaget är den klockare som placerats bland lärare. Jag vill dock än en gång poängtera att det 
gäller slutämbete. Flertalet präster kunde i varje fall göra en begränsad karriär och lämna de lägsta be
fattningarna.

57 Av de 22 präster som prenum ererade på tidskriften Samlaren  (1773) var endast två komministrar 
och ingen hade lägre rang (M agnus Nyman, s. 79 f).

58 1.758 tillhörde städernas prästfam iljer och 11.258 landsbygdens (Sten Carlsson 1973, s. 34). V is
serligen är årtalet 1775 något senare än författarnas genom snittliga födelseår, men förskjutningarna 
kan knappast vara så stora gentemot tidigare år.

59 Av författare ur prästm iljö föddes i Stockholm — 7, universitetsstäder— 2, stifts- och gymnasie- 
städer— 10, handelsstäder— 0, övriga städer— 4 (varav en i Stockholms län) och på landsbygden— 41 
(varav två i Stockholms län).
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Civila och militära ämbetsmän
Ständerväldet under frihetstiden stärkte ämbetsmännens inflytande, och de högsta äm
betsmännens politiska makt var stor. Adeln var följaktligen äm betskärens starkaste 
tillskyndare, men under mössperioden försvagades adelns ämbetsinflytande. Genom 
räfster och lagändringar på 1770-talet minskade G ustaf III dessutom ämbetsmännens 
inflytande. Kungen insåg, att en mäktig och självständig ämbetsmannakår var farlig 
för den absolutistiska maktutövningen och ville genom sina aktioner motverka frihets
tidens utveckling och själv överta förvaltningsansvaret. De högadliga ämbetsmännen 
fick sedan uppleva ytterligare ett hårt bakslag, när rådet avskaffades 1789.60

Ofrälse ämbetsmän berördes ytterst lite av förändringarna. Istället stärktes deras 
ställning. Ofrälse ökade sin andel av ämbetsmannakåren, och den avtagande nobili- 
tetsfrekvensen bidrog till att de nådde allt högre upp i hierarkin.61

Antalet civila ämbetsmän växte under 1700-talet,62 medan officerskårens storlek 
varierade.63 Ofrälse civila och militära ämbetsmän med familjer omfattade omkring 
17.000 personer i mitten av 1770-talet. Sammantaget med Finland bör befolknings
gruppen ha uppgått till ungefär 20.000.64 35 av populationens författare kom ur 
dessa led, vilket ger ett relationstal på 570 personer på varje författare.

O frälse ämbetsmän med familjer utgjorde knappt en procent av befolkningen. 
Andelen författare vars fäder tillhörde denna kategori var dock avsevärt högre —  18,5 
procent av populationen. I jämförelse med adeln och den kyrkligt-pedagogiska sektorn 
frambringade emellertid ofrälse ämbetsmän färre författare och deras relationstal var 
lägre. De högre ståndens rikare litterära traditioner, framväxt under generationer, och 
bättre studiebakgrund är troliga förklaringar. Försteg som ofrälse ämbetsmän först 
under nästa sekel skulle jämna ut. Flertalet ämbetsmannasöner fick emellertid univer
sitetsutbildning på 1700-talet, och successivt ökade de sin andel av antalet studerande.

Ämbetsmän var en väsentlig del av 1700-talets litterära publik, och ämbetsmanna- 
miljöns betydelse som litterärt forum  bekräftas av författarnas sociala bakgrund. 
Lägger man samman adliga och ofrälse civila och m ilitära äm betsmän formas en 
världslig ämbetsmannasektor, som frambringade fler författare än den klerikal-peda- 
gogiska sektom. Den näst största yrkesgruppen bland författarfädem a var civila äm

611 Awebro, kap. II och V:2.

61 Elm roth 1962, s. 67, 76; Sten Carlsson 1973, s. 54 ff, 79; Söderberg 1956, s. 181.

62 Sten Carlsson 1973, s. 54 ff, 75 ff.

63 Officerskåren var störst på 1710-talet och mer än halverades fram till om kring 1760, då kurvan 
åter pekar uppåt (Sten Carlsson 1973, s. 85). Carlssons statistik innefattar enbart officerare. M ilitära 
ämbetsmän (även inkluderande underofficerare) är den benämning som kom m er att användas i fortsätt
ningen.

64 Det exakta antalet ofrälse civila och m ilitära äm betsm än i Sverige var 17.029 (Sten Carlsson 
1973, s. 34). Jag använder åter Carlssons statistik för 1775, med sam ma förbehåll som i not 58 i 
detta kapitel. Rätters, staters, kyrkors etc. betjente, upptas i H eckschers sam manställning (1760) till 
19.616 i Sverige och 3.681 i Finland. Gruppen är dock något vid för att motsvara författargruppen. 
För Finland bör siffran 3.000 inte komma långt från det verkliga förhållandet.
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betsmän (32 ofrälse och 16 adliga samt en av de vid hovet verksamma) med 26 pro
cent av populationen. M ilitärer var den tredje största yrkesgruppen. Tre ofrälse offi
cerare tillsammans med 20 adelsofficerare (varav en verksam vid hovet) motsvarar 
tolv procent.

Av alla ofrälse civila och m ilitära ämbetsmän uppbar ungefär lika många sina 
tjänster i städer som på landsbygden.65 Bland samma kategorier författarfäder var 20 
verksamma i städer (15 i regioncentra och 5 i periferi städer) och 15 (varav de tre 
ofrälse officerarna) på landsbygden. I likhet med vad som gällde för prästerna var 
förutsättningarna större att bli författare om man kom från ofrälse ämbetsmannamiljö i 
någon stad än från landsbygden. Försteget för de stadsfödda accentueras än mer bland 
de adliga. Samtliga hög- och lågadliga civila ämbetsmän tjänstgjorde i städernas cen
trala förvaltning, vilket överensstämmer med det generella förhållandet, att det frälse 
inslaget i lokalförvaltningen var obetydligt.66 Vidare bodde sju av de adliga officers- 
fädema i städer och tolv på landsbygden.

Medan militärerna koncentrerades till de högsta tjänsterna, följde civila ämbetsmän 
det hierarkiska mönstret från den kyrkligt-pedagogiska sektorn. Med tanke på att få 
höga ämbeten fanns att tillgå, var författarfädema relativt sett väl företrädda i högre 
befattningar. Av samtliga landets ämbetsmannaföräldrar kan tre fjärdedelar hänföras 
till mellan- och lågskiktet. Bland författarfädema förekom däremot ofrälse och lågad
liga äm betsmän i ett brett spektrum  av tjänster, där mellannivån dom inerade.67 
Tendensen är entydig, förutsättningarna att bli litterära utövare var större för söner till 
män som kommit upp några steg i karriären.

Borgerskap —  borgerlighet —  medelklass(er)
Utan anspråk på att ge de komplicerade begreppen en allsidig belysning, kan det nu 
vara på sin plats att kortfattat reda ut begreppen borgerskap-borgerlighet, medelklass 
och näringsliv. Borgarståndet utgjordes av burskapsägande grosshandlare och hand

65 1775 fanns det 8.724 civila och m ilitära äm betsfam iljer på landet (6.126 respektive 2.598) mot 
8.305 (7.105 respektive 1.200) i städerna (Sten Carlsson 1973, s. 34).

66 Söderberg 1956, s. 172.

67 Lågadliga ämbetsmän var: assessorer— 3, bankokommissarier— 2, l:e expeditionssekreterare— 1, 
v. häradshövding/rådman— 1, statskommissarie— 1.

Centralt placerade ofrälse ämbetsmän v a r  borgmästare— 2, överdirektör— 2, lagman— 1, hovrätts
assessor— 1, hovrättskom m issarie— 1, revisor— 1, sekreterare— 1, kam rer— 1, assistent— 1, advo
kat— 1, tullförvaltare— 2, rådman— 1.

Ofrälse landsbygdsämbetsmän var: häradshövding— 1, stadskassör— 1, kronofogdar— 4, länsmän—  
3, auditör— 1, am tm an— 1, tullnär— 1, am iralitetsskeppsskrivare— 1, regem entsskrivare— 2, råd
man— 1, borgmästare— 1.

Av adliga, lägre officerare var en ryttmäslare och två kaptener. Ofrälse officerare var kapten, löjt
nant och fänrik. Undantaget att alla m ilitärer var officerare är en sergeant. Då han sam tidigt var sko
makare placeras han emellertid bland hantverkarna.

Det m åste även här poängteras, att eftersom slutämbete gäller är få bland de lägsta ämbetena 
representerade. N orm alt avancerade man i alla fall något. L ikaledes är det naturlig t a tt extra 
ordinariestadiet passerades.
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elsmän, hantverkare och fabrikörer samt tjänstemän vid magistraten. Förutom  att 
ståndet var svagt inrymde det i sig en motsättning mellan företagare och magistrats- 
personer. Dessutom fångade det inte upp alla grupper, som kunde gälla som borgare.

Med borgerskap menas traditionellt den näringsdrivande delen av b e f o lk n in g e n .68 

D.v.s. huvuddelen av den kategori som här sammanfattas under näringslivet. Till det 
som i avhandlingen benämns det merkantila borgerskapet hänförs dessutom  några 
grupper som stod utanför borgarståndet: tjänstemän i privata företag (mestadels 
bruksanställda), possessionater, brukspatroner, m.fl.

Även civila och militära ofrälse ämbetsmän stod utan ståndsrepresentation. De fick 
efterhand allt större gemenskap med adliga ämbetsmän av lägre rang, som i sin tur 
klart avgränsar sig från högadeln. Ämbetsmännens låg- och mellanskikt (offälse som 
adliga) ger jag beteckningen ämbetsborgerskap.

Borgerlig är ett ideologiskt begrepp, som för 1700-talet betecknar kamp mot aris
tokrati, universitet och kyrka, med krav på en ny maktstruktur och nya ekonomiska 
och moraliska normer. Borgerliga uppfattningar behöver således inte omfattas av hela 
borgerskapet. Genom anknytningen till det allmänna begreppet borgerlig får emellertid 
också borgerskapet som begrepp ideologisk betydelse.

Borgerskap och borgerlighet har också referens till termen medelklass, som etab
lerades i slutet av 1700-talet, med ett första belägg från 1792. En föregångare var 
termen medelstånd.69 Sten Carlsson vill i den medelklass, som böljade formera sig 
under 1700-talets båda sista decennier, innefatta ”den allt talrikare del av lågadeln, 
som förlorat sin aristokratiska prägel, lantprästerskapet, den burgnare delen av bor
gerskapet —  dock knappast de förnämsta grosshandlarefamiljema, som stod aristok
ratien nära —  samt de ofrälse ståndspersonerna”.70 Tom Söderberg använder termen 
medelklasser för tidigare skeden, omfattande såväl merkantil- som ämbetsborgerskap, 
och går för den gustavianska tiden över till medelklass.

N är jag  undersöker vilka författarföräldrar som skall tillhöra m edelklasser 
(medelstånd) gäller i stort Söderbergs indelning, eftersom  han behandlar frihets
tiden.71 Det innebär i och för sig inte så stora avvikelser från Sten Carlsson. Det på
tagligaste är, att enbart ofrälse ämbetsmän placeras i medelklasserna, medan hela adeln 
följer sitt stånd. Ett annat problematiskt ställningstagande är prästernas tillhörighet till 
medelklasserna, vilket i och med gruppens höga antal i undersökningen får stor be
tydelse vid beräkningen. Jag följer återigen Söderberg, som i m edelklasserna och 
medelklassen ej placerar in präster över komministemivån.72

68 s å  använder exempelvis Tom Söderberg begreppet i D en namnlösa medelklassen.

69 Söderberg 1956, s. 7.

70 Sten C arlsson 1973, s. 261. I en annan publikation  byter han ut lan tprästerskapet mot 
”prästeståndet utom de höga prelaterna" (Sten Carlsson 1962, s. 64).

71 Om m ellanklassernas huvudgrupper hos Söderberg, se 1956, s. 170 ff. I en senare volym 
presenterar Söderberg (1972, s. 14) medelklassgruppema 1775-1800.

72 Söderberg 1956, s. 184 ff; Söderberg 1972, s. 11 f. Kom m inistrar i städer är gränsfall. De bör
egentligen placeras bland kyrkoherdar. Klena pastorat borde å andra sidan ge sina innehavare en placer
ing nedåt.
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Hantverkarna var den största företagargruppen och många av dem tillhörde närmast 
en ännu inte formerad arbetarklass. Endast ett mindretal av hantverkarna räknas till 
m edelklasserna.75 Däribland skeppsbyggmästare, ett av de mest ansedda hantverk
en.74 På samma låga sociala nivå som flertalet hantverkare befann sig åtskilliga han
delsmän. Andra befann sig högre upp på den sociala skalan. På grund av svårigheten 
att i efterhand bringa klarhet i omfattningen av deras verksamheter hänförs alla han
delsmännen till medelklasserna.75

Utifrån de redovisade prem isserna formeras följande medelklasser för författar- 
fädema:

T a b e ll 6
Antal författarfäder i medelklasser

1. Komministrar, lärare och akademiker (ej prof.) 18
2. Ofrälse civila och militära ämbetsmän 35
3. Tjänstemän vid privata företag 8
4. Handelsmän, fabriks- och bruksägare, teaterchef 17
5. Skeppsbyggmästare 1

TOTALT 79

Drygt 40 procent av författarna hade sitt ursprung i medelklasserna. Av hela befolk
ningen kom 2,2 procent från medelklasserna år 1751 och tre procent från medelklas
sen 1775-1800.76

Term erna över- och underklass ”vann burskap” först på 1800-talet med Strind
bergs Tjänstekvinnans son.11 Om man tillåter sig att använda dem för 1700-talet, 
kom i stort sett hälften (98) av författarna från överklassen, d.v.s. adeln, professorer 
och präster från kyrkoherdar och uppåt. Blott en liten del, några hantverkare och 
enklare landsortsbefolkning, kom från underklassen ( l l ) .7**

N äringslivet
Näringsidkare i städerna samt bruksfolk, bergshantverkare och lanthantverkare upp
gick 1760 till 212.000 i Sverige och 33.000 i Finland, motsvarande 11,5 respektive 7 
procent av befolkningen.79 245.000 invånare frambringade 32 författare. Relations

75 Söderberg 1956, s. 109 ff, 174; Söderberg 1972, s. 10. G.A. Silfverstolpe ville 1802 hänföra läg
re äm betsmän, hantverkare och tjänstefolk till lägre medelklass, medan den högre medelklassen ut
gjordes av ämbetsmän, handlande, manufakturi ster, ”egendomsherrar”, kapitalister, konstnärer, präster 
och lärda (Sten Carlsson 1962, s. 64).

74 Söderberg 1956, s. 65.

75 Söderberg utesluter under frihetstiden hökare och småkrämare (1956, s. 174) men tar med alla 
handelsmän i medelklassen under gustavianska Uden (1972, s. 10).

75 Söderberg 1956, s. 174 respektive Söderberg 1972, s. 13.

77 Söderberg 1956, s. 7.

7** Fem författares sociala bakgrund är okänd.

79 Siffrorna för näringslivets grupper är grövre uppskattningar än för tidigare kategorier. Frän Heck- 
schers näringsidkare i städerna är borgerskapets tjänstefolk borttagna.



Kapite l IV

talet 7.650 invånare på varje författare —  drygt tiodubbelt fler än för de adliga, kyr
kans och undervisningens män samt civila och militära ämbetsmän —  bekräftar att det 
merkantila borgerskapet ännu inte tillhörde de viktiga kulturgruppema.

Flertalet av näringslivets söner nöjde sig med lägre studienivå. Visserligen kom allt 
fler universitetsstuderanden från det merkantila borgerskapet —  absolut och relativt —  
men utbildningsmässigt var de ändå i underläge jämfört med adel, präster och ämbets
m än.80 Dessa sektorers andel av alla författarföräldrar var avsevärt större än deras 
andel av totalbefolkningen, medan skillnaden inte var så stor för näringslivet.

Som litterär publik och fäder till författare hävdade borgerskapets ämbetsmän väl 
sin ställning. Det merkantila borgerskapet satte i långt mindre grad sin prägel på 1700- 
talets litterära system. Härvidlag rimmar denna undersöknings resultat med Victor 
Svanbergs kartläggning i M edelklassrealism . Sexton procent —  nästan var sjätte 
författare —  kom emellertid från det merkantila borgerskapet. Litteraturen hade trots 
allt gjort landvinningar utanför grupper med litterär tradition.

Ståndsindelningen bröts upp under 1700-talet och nya form ationer bildades. För
mögna grosshandlare, brukspatroner och fabrikörer särskilde sig från mindre och 
medelstora handelsmän och hantverkare och kände sig m er lierade med högadeln, lik
som att kontakterna ökade mellan ofrälse possessionater och jordägaradeln. Inte minst 
uppstod kontaktnät på det kulturella området mellan högadeln och borgerskapets för
mögnare skikt.

Trots omvittnat kulturellt intresse hos Skeppsbroadeln i Stockholm och förmögnare 
grosshandlarfamiljer i Göteborg och andra landsortsstäder kom inga författare från 
dem. En förklaring är deras fåtal.81 De affärsmän som var författarfäder kan istället 
karakteriseras som mindre eller medelstora handelsmän. De utgjorde en relativt stor 
grupp och var klart störst bland näringsidkarna, dubbelt så många som hantverkarna 
trots att de sistnämnda utgjorde en större andel av hela befolkningen.82

Genom beskrivningar från Geijers och Tegnérs uppväxtmiljöer har brukspatron- 
gårdarnas kulturella aktiviteter blivit kända. Där utvecklades ett rikt sällskapsliv, även 
med litterära förtecken. Brevväxling och i några fall m em oarskrivande odlades. 
Brukspatronerna hade ofta intellektuella intressen och blev ”pionjärer för en ny kultur, 
skild från både den adliga och den prästerliga”.83 Det merkantila borgerskapets främ
sta kulturhärdar var bruks- och gruvsam hällena i Värmland och Bergslagen samt

80 Sten Carlsson 1973, s. 220 f, 226; Åström, s. 20.

81 Skeppsbroadeln räknas enbart ull ett par tiotal familjer åt gången. I Göteborg var också motsvar
ande förmögna grosshandlare något tiotal familjer åt gången. (Söderberg 1956, s. 205, 217.) Till det 
burgnare m erkantila borgerskapet måste em ellertid räknas in fler personer. På 1760-talet fanns det 
ungefär 120 grosshandlare i Stockholm och högst 100 i övriga Sverige (Brolin, s. 25).

82 På 1760-talet fanns drygt 3.000 burskapsägande och beskattningsbara företagare i Stockholm. De 
största grupperna var i nämnd ordning hantverkare och handlare. (Söderberg, 1956, s. 204.) Brolin (s. 
25) anger för 1760-talet 5 -600 handelsmän i Stockholm  och ungefär 3.000 i övriga landet. För hela 
riket var skillnaden större. 1760 fanns 10.854 handelsutövare inklusive fam iljer, 36.889 stadshant- 
verkare och 48.930 lanthantverkare (Heckscher 1957, s. 159).

83 Sten Carlsson 1962, s. 48.
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handelshusen i större städer.84 På samma sätt som flertalet handelsmäns kulturella 
ointresse var dock ännu bildningsintresset i bruks- och gruvmiljö knutet till ett fåtal. 
Brukspatronssöner samt söner till bruksinspektörer, bergsmän och andra tjänstemän 
inom bruks- och gruvnäringarna sändes ofta till universitet. Emellertid kom endast sex 
författare (fem tjänstemän i bruks- och gruvnäringarna och en brukspatron) ur bruks- 
och gruvmiljö.

Bruks- och gruvnäringen behandlades i den ekonomiska litteraturen, och miljöerna 
beskrevs i topografisk litteratur. Däremot förekom ämnet mycket sparsamt i diktform. 
Svenska akademien genom förde en pristävling med klent konstnärligt utbyte.8  ̂
Handelssektom var föremål för en pristävling i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets
sam hället i Göteborg, där de främsta bidragen kom från Jöran Adlerbeth och Gustaf 
Regnér.86 Den borgerliga romanen lyckades inte göra några inbrytningar i Sverige 
under 1700-talet. Det enda prosaalster av konstnärligt högre värde, som beskriver 
merkantil miljö, är Jacob Wallenbergs roman och reseskildring Min son på galejan. I 
renodlade reseskildringar förekom däremot det merkantila ämnet i större utsträckning.

Övrig landsortsbefolkning
Endast fem författares sociala bakgrund återstår att redovisa. De kom från den besutt
na och obesuttna jordbmksbefolkningen, en befolkningsandel på omkring 85 procent. 
Personer med huvudsaklig utkomst av jordbruk var långtifrån en homogen grupp. 
Stora delar av den jordbrukande befolkningen stod utanför bondeståndet, som ändå 
var det klart största. Den sociala klyftan var stor mellan besutten och obesutten 
jordbruksbefolkning, och även inom bondeståndet var variationerna stora mellan väl
beställda storbönder och småbrukare.87 Större ofrälse jordbrukare —  ungefär ett par 
procent av hela bondeklassen —  brukar räknas in i 1700-talets medelklass(er).88 De 
besuttna böndernas anseende och ställning förbättrades under århundradet, och de 
ökade sin jordandel genom att köpa kronohemman och frälsejord. Bondeståndets makt 
och politiska inflytande stärktes genom Förenings- och säkerhetsakten, som avskaff
ade feodala kvarlevor och gav bönderna den lagliga rätten att förvärva frälsejord.89

Två författare var söner till egendomsägande bönder, och tre kom ur de egen- 
domslösas stora skara. De som var födda på landet men inte i en prästgård samt av 
någon icke-adlig eller av någon utanför ämbetssektom hade ytterst små möjligheter att

84 Värmländsk bruksbygd och värmländsk gustaviansk kultur var ”dock inte kongruenta. Stilen och 
tonen angavs likaväl av possessionatcr, m ilitärer och andra ståndspersoner” (Söderberg 1972, s. 71, se 
även s. 66 ff).

85 Schiick 1935, s. 302-310.

8(* Eriksson, s. 152 f. Till en annan tävling skrev G ustaf A dolf Tayarden en dikt om sillfisket 
(Eriksson, s. 127 f).

87 Carlsson & Rosén, s. 63 ff.

88 Söderberg 1956, s. 188 f; Söderberg 1972, s. 11.

89 Carlsson & Rosén, s. 64 f.
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bli författare.90 Ofta stod de helt utan utbildning men med kunskap att läsa enklare 
klerikal litteratur. Visst studerade böndernas bam till inte obetydlig del vidare vid 
gymnasium, och allt fler av dem studerade under 1700-talet vid universitet.91 De kom 
dock sällan långt i karriären, som oftast var den klerikala, utan hamnade i låga präst
befattningar i landsorten, efter en studietid som ofta varit behäftad med ekonomiska 
bekymmer.

De fem författarna vederlägger emellertid påståendet, att bönders och egendoms- 
lösas barn aldrig nådde högt i karriären eller enbart hamnade inom den kyrkligt-pe- 
dagogiska sektom. Bondesönerna Jonas Hallenberg och Henric Nicander blev riks
antikvarie respektive sekreterare i Vetenskapsakademien och Tabellkomm issionen 
(Nicander avgick med kansliråds värdighet). Magnus Boman, son till en rättare, var 
kom m inister och slutade som rektor. Torparsönem a Johan Lundblad och Anders 
Bergstedt blev professor respektive lägre ämbetsman (justitiarie, men erhöll proto
kollsekreterares titel) utomlands.

Dessutom kan författarskapets betydelse för det sociala avancemanget bland en
staka representanter i fattigare befolkningsgrupper ytterligare konkretiseras med hjälp 
av tre hantverkarsöner: smedsonen O lof Bjurbäck blev biskop, skomakarsonen Gustaf 
Engzell prost och målarmästarsonen Carl Fredrik Fallén professor.

Intellektuell bakgrund —  bokinnehav
Sysselsättning, ställning i samhället och ekonomi var således utslagsgivande för vem 
som kom att ägna sig åt författarverksamhet på 1700-talet. Faktorer som också till stor 
del bestämde hemmens intellektuella nivå. Önskvärt vore att i detalj kunna utröna den 
kulturella miljön i de blivande författarnas hem. I endast några få fall erbjuds en möj
lighet. Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas teater- och litteraturintresse hade betydelse 
för den blivande kungens intresse i samma riktning, och Carl Stenborg insöp tidigt 
den teatrala miljön vid faderns teater.

Bokinnehav är en värdemätare på hemmens intellektuella nivå. I brist på uppgifter 
om  författarföräldrarnas bibliotek får den generella bilden av samhällsgruppernas 
bokinnehav utgöra jämförelse med författarnas sociala bakgrund.92

De lägre samhällsskiktens kulturella underläge framgår av de västsvenska under
sökningarna.93 Därem ot var prästerna genomgående bokägare, och hos adelsmän,

90 Inga barn till lärlingar eller tjänstefolk förekommer i författarpopulationen. Det stärker synpunkter 
som presenterades i kap. 11:6, not 186.

91 I takt med en generell nedgång sjönk antalet bondestudenter i Uppsala efter 1770-talet (Åström, s. 
20). 1 Lund varierade siffrorna. Det var tre gånger fler bondestudenter i slutet av århundradet än i bör
jan , medan det i Uppsala var något fler. Den stora ökningen av antalet bondestudenter låg emellertid så 
tidigt som på 1720-talet (Sten Carlsson 1973, s. 220 f, 227 f.)

92 Jag hänvisar till reservationerna i kap. 11:5, not 163 av de källor jag använder.

93 Arne Carlsson, som studerar landsbygden, uppvisar följande skillnader mellan olika sam hälls
grupper: överklass (adel, präster och ofrälse ståndspersoner)— 77 % med bokinnehav, mellanklass 
(m est bönder, men också klockare, skeppare, fiskare, mm)— 46 %, underklass (bl.a. torpare, sm å
hantverkare och tjänstefolk)— 30 % (Amc Carlsson, s. 16).
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lärare, ämbetsmän och välsituerade näringslivsmän fanns också ofta böcker.94 Bok
samlingarna var större och bokurvalet mer varierat i deras bokhyllor, den profana lit
teraturen liksom den utländska upptog en större del. Ägarna till få böcker koncen
trerade sin litteratur till det religiösa området och böckerna var mestadels på sven
ska.95

Hantverkarna och bönderna intog ett mellanläge. I bondehemmen blev det succes
sivt vanligare med böcker och antalet böcker per hem var visserligen lågt men 
ökade.96 Samma tendens, om än svagare, gällde for hantverkarna 97

Jämfört med handelsmän ägde välsituerade näringslivsrepresentanter i avsevärt 
högre grad böcker 98 Bouppteckningar efter några merkantila borgare och stadsäm- 
betsmän i andra delar av landet bekräftar de västsvenska undersökningarna. Gross
handlarnas bibliotek kunde vara välförsedda. I Stockholm sgrosshandlaren Johan 
Reinoldt Weylands bibliotek ingick bl.a. en stor samling franska romaner. En kontrast 
till denne rike hattsympatisör är den mössympatiserande hantverkaren med ett magert 
bibliotek, innehållande religiös stapellitteratur.99 Även i övrigt fanns denna skillnad. 
Välsituerade merkantila borgare och stadsämbetsmän hade fler böcker av varierande 
slag, medan övriga borgares bibliotek var små, innehållande mest religiös litteratur. 199

Från handelsmännens led kom däremot åtskilligt fler författare än från mer välsitu
erade företagare. I övrigt är förhållandet mellan graden av bokinnehav och författarnas 
sociala bakgrund kongruenta. (Akademikerna, som inte förekommer i de refererade 
undersökningarna, kan det knappast vara for djärvt att hänföra till bokägama.)191 De 
sociala grupper som frambringar många författare var oftast bokägare och hade för
hållandevis fler böcker av varierande slag.

94 Lext, s. 215 f; Arne Carlsson, s. 16-29, 118. I få hem, och då endast hos överklassen, fanns fler 
än 50 böcker i bokhyllorna. Enligt Carlssons undersökning hade åtskilliga överklasshem fler än 20 
böcker. I mellanklassen, alltså i huvudsak bönder, hade ingen över 50 och de flesta mellan 1-5 böck
er.

95 Ungefär hälften av överklassens litteratur var icke-religiös, mot mindre än var tionde hos m edel
klassen och ungefär var tjugonde hos underklassen (Arne Carlsson, s. 36 ff).

96 Arne Carlsson, s. 21 ff. Uppgiften är relaterad till undersökningsgruppen mellanklassen, där bön
der utgör den klart dominerande befolkningssektom.

97 Lext, s. 215.

9^ Lext, s. 215 ff. Några finska handelsmän hade redan i mitten av 1700-talet betydande bokinnehav, 
någon med över 100 verk i bokhyllan, ett stort bokinnehav efter dåtida förhållanden (Grönroos 1969, 
s. 75-81).

99 Brolin, s. 85 ff.

199 Brolin, s. 310. Den religiösa dom inansen i borgerskapets bokhyllor bekräftas av bokinnehavet 
hos borgm ästarna i några sydsvenska städer. Undantag fanns, ett av dem var de la Rose i Skanör som 
vid sin död 1784 efterläm nade ett rikhaltigt bibliotek med juridisk, religiös, politisk, ekonomisk och 
filosofisk litteratur. (Brolin, s. 227-233, 263.)

I9 '  Se bl.a. Grönroos 1959, s. 3 f. Akademiker förekom relativt flitigt på böckernas och tidningar
nas prenumerationslistor. Exempelvis prenumererade 23 akademiker (7% av antalet prenumeranter) på 
tidskriften Samlaren  år 1773 (M agnus Nyman, s. 79 ff)-
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Intellektuell bakgrund —  föräldrarnas författarskap
Säkert ägnade åtskilliga föräldrar sig åt mindre officiellt skrivande, framför allt tillfäl- 
lesdiktning. Jag har undersökt hur många föräldrar, som själva var författare. Nitton 
fäder (men inga mödrar) omtalas i Hamm arsköld-Sondén eller M eijer eller Peter 
W ieselgrens Sveriges sköna litteratur. Följande författare hade föräldrar som också 
var författare: Per Fabian Aurivillius, Josias Cederhjelm, Isak af Darelli, Carl August 
Ehrensvärd, Jacob von Engeström, Erik Mikael Fant, Carl Israel Hallman, Carl Johan 
och O lof Andersson Knös, Anna Maria Lenngren, Nils von Rosenstein, O lof Rud- 
beck, Carl Birger Rutström, Elias Schröderheim, Anders Schönberg, Axel Gabriel 
Silfverstolpe, Anders Skjöldebrand, Martin W allenstråle och Erik Peter Älf. (Clas 
Fredrik Homs far nämns också i källorna, men inte i egenskap av författare.)

Nio av fäderna var författare enligt fastställda äm neskriterier för huvudpopula- 
tionen, nio var författare enligt extempopulationens ämneskriterier —  i huvudsak rör 
det sig om teologisk litteratur —  medan en efterlämnade handskrivet material.

Föräldrar som själva var författare bodde till övervägande del i huvudstaden eller i 
någon av universitets- och stiftsstäderna.102 Sex kom från högadeln, en från lågadeln 
och de resterande från den kyrkligt-pedagogiska sektom. De högadliga var i några fall 
högre ämbetsmän, den lågadlige assessor, de akademiska representerades av tre pro
fessorer och de kyrkliga av vardera tre biskopar, prostar och kyrkoherdar.

Jämfört med samtliga författarföräldrar kom en större andel av de här aktuella för
äldrarna från adeln men framför allt var fler präster och akademiker. Däremot fanns 
inga ofrälse ämbetsmän eller några från näringslivet eller den övriga landsortsbefolk
ningen bland författarföräldrama. Föm tom  förskjutningen mot adliga, kyrkliga och 
akademiska sektorer är det en hierarkisk förskjutning. Relativt sett var inte fler hög- än 
lågadliga, men de var högre ämbetsmän i större utsträckning än lägre. Dessutom var 
samtliga akademiker professorer, en tredjedel av prästerna var biskopar och ingen läg
re än kyrkoherde. Det kan uttryckas så, att tendenserna vad det gäller social härkomst 
och födelseorter för hela författarpopulationen blir förstärkta: till en större andel adel, 
präster och akademiker, till högre nivåer i karriären, och en geografisk koncentration 
till huvudstad samt universitets- och stiftsstäder.

Det fanns även andra släktrelationer mellan populationens författare, som ytterligare 
accentuerar den sociala och intellektuella bakgrundens betydelse för möjligheten att bli 
författare. Å tta var bröder: Anders Gabriel och Jonas Fredrik Carlström, Christoffer 
och Erik Dahl, Carl Henrik och Jacob Albrekt Flintberg, Carl Johan och O lof Anders
son Knös, August och Carl Fredrik Nordenskjöld, Georg Ludvig och Johan Gabriel 
Oxenstierna, Johan och Mattias Stenhammar, M agnus och Nils Samuel Swederus. 
(Vidare finns Jacob von Engeströms bror Gustaf med bland extempopulationens för
fattare. Bland dessa författare finns också två brödrapar: Adam och Pehr von Afzelius, 
Anders Jahan och Lorens Christoffer Retzius.) Dessutom var Carl August och Gustaf 
Johan Ehrensvärd kusiner, och det fanns tre äkta par bland författarna: Maria och 
Abraham De Broen, Anna Maria och Carl Petter Lenngren, Helena och Jonas Linner-

102 Åtta bodde i Stockholm, fyra i Uppsala och en i Lund, två i Skara med omnejd och en vardera i
Linköping, Strängnäs, Västmanland samt Algeriet.
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hjelm. Tre av fyra kvinnor i populationen var således gifta med författare. (Den fjärde 
kvinnan var Ulrika Widström.)

Jämförelse mellan författarnas sociala 
bakgrund på 1700-talet och kring 1900

Bristen på jäm förbara undersökningar om författarnas sociala bakgrund under 1600- 
talet och det tidiga 1700-talet omöjliggör en exakt jämförelse bakåt i tiden. Bennich- 
Björkman konstaterar, att de kyrkliga och världsliga ämbetena var fastare knutna till 
varandra under 1600-talet och tidigare, än vad som senare blir fallet.10  ̂ j böljan av 
1700-talet och tidigare bör därför andelen författarfäder, som var ofrälse världsliga 
ämbetsmän, ha varit mindre. Samma förhållande gällde troligen också för näringslivet. 
En jäm förelse bakåt i tiden skulle nog finna en förstärkt tendens mot de kategorier, 
som dominerar i denna undersökning: adel och präster.

Med hjälp av Thorsells undersökning, där författarna tidsplaceras i det årtionde de 
debuterade, kan man göra konkreta jäm förelser med en senare tid. Jämförelserna blir 
inte exakta, eftersom indelningen i samhällskategorier skiljer sig åt. Således har Thor- 
sell inte med adeln som särskild kategori. Adelns samhällsinflytande fortsatte att 
minska under 1800-talet, och motsvarande tendens gällde säkert också för dess andel 
av författargruppen.

Mot slutet av 1800-talet kom färre författare från den kyrkligt-pedagogiska sektom 
än hundra år tidigare. Prästerna står för den största förändringen: från att utgöra en 
tredjedel av författarbakgrunden under 1700-talet minskar gruppen till tolv procent i 
slutet av 1800-talet och ända till tre procent på 1930- och 40-talen.104

En grupp bestående av högre affärsmän, direktörer och företagare, av Thorsell be
nämnd högborgerlig över- och medelklass, utgjorde drygt 20 procent av de debuter
ande författarnas sociala bakgrund 1880-1900 och något mindre under det nya å r 
hundradet.105 En avsevärt fåtaligare skara författare kom ur denna miljö på 1700- 
talet. Det m erkantila borgerskapets välbeställda del flyttade på 1800-talet märkbart 
fram sina positioner inom kulturlivet.

Handelsmän utgjorde däremot en blygsammare andel av författarföräldrama i slutet 
av 1800-talet än hundra år tidigare. Ytterst få barn till hantverkare och än mer bönder 
samt arbetare blir författare även i slutet av 1800-talet. Den lägre medelklassen, bönd
erna samt den obesuttna jordbruksbefolkningen och arbetarklassen kom m er först 
under 1900-talet att spela en större roll inom litteraturen.106 Den sociala breddningen 
av författarkåren till de stora befolkningsgrupperna hör först innevarande århundrade

105 Bennich-Björkman, s. 107.

101 Thorsell, s. 86, 95. Tillsam m ans med journalister, skriftställare och bl.a. advokater, utgjorde 
präster, akademiker och lärare 34 procent av författarföräldrama 1880. Som helhet sjunker denna kate
gori kraftigt under 1900-taleL

105 Thorsell, s. 86.

106 Under 1930- och 40-ta!en kom ungefär 40% av författardebutantema från dessa grupper (Thorsell, 
sida 86).
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till. I slutet av 1800-talet var det liksom hundra år tidigare de väl utbildade och ledande 
samhällsgrupperna, som dominerade författarnas sociala bakgrund. Skillnaden ligger 
istället i en förskjutning från delar av den lärda världen till det högre merkantila bor- 
gerskapet.

3. Universitetsutbildning
Studenttillström ningen till universiteten ökade fram till 1740-talet. Då inskrevs vid 
Uppsala universitet nära 300 studenter om året. Därefter sjönk tillströmningen, och 
under första hälften av 1790-talet inskrevs knappt 200 om året. Eftersom Uppsala var 
det största universitetet blev det en nedgång för hela Sveriges studentkår, både i ab
soluta tal och självfallet än mer relativt, eftersom befolkningen samtidigt växte. Ned
gången i antalet studenter var enbart en Uppsalaföreteelse. I Åbo var antalet ungefär 
konstant, medan Lund, med något fler studenter, redovisar en svag ökning. Tillsam
mans var dessa universitet ungefär lika stora som Uppsala, som i mitten av århundra
det hade närmare 800 studenter och i början av 1780-talet omkring 500.107

Vetenskapens, i synnerhet naturvetenskapens, starka ställning under frihetstiden 
följdes av ljummare intresse under gustavianska tiden. Universitetets bristande för
måga att tillgodose kravet på den ökade fackkunskap, som behövdes i förvaltning och 
näringsliv, bidrog till universitetsutbildningens m inskade betydelse. Frihetstidens 
nyttotänkande krävde praktiskt inriktade ämnen: tilläm pad matem atik, ekonomi, 
naturvetenskap och modema språk istället för latin. Ämbetsverk, handel och industri 
ställde krav på praktiska kunskaper, och universitetet skulle ställas i samhällets tjänst. 
Till största delen stannade det vid debatt, i verkligheten bestod den gamla humanistin- 
riktade studieplanen i sina huvuddrag. Den juridiska utbildningen ökade dock i om
fattning på teologins bekostnad.108

Kritiken mot universitetets funktion, med utgångspunkt i akademiskt pedanteri och 
studiemas allmänna inriktning samt att kunskapsutbudet inte förnyades, kom mest till 
uttryck i huvudstaden, som var såväl förvaltnings- som kulturellt centrum och domi
nerade den offentliga debatten. Pressen, med Stockholms-Posten  och Kellgren i spet
sen, gav röst åt kritiken, och G ustaf III var ingen vän av universitetets lärdomstradi- 
tion. Med sin närhet till centram drabbades främst Uppsala. Perifert placerade univer
sitet i Lund och Åbo kunde bevara sin klerikala och konservativa inriktning.10̂

107 Åström, s. 8 ff.

108 Se bl .a. Sjöstrand, s. 229.

107 Sjöstrand, s. 231. Även Åström ser detta som en väsentlig orsak till den kraftiga minskningen av 
U ppsalastudenter. Han nämner i sin utförliga diskussion (s. 10-19) också ekonomiska orsaker; det var 
exem pelv is b illigare  att ligga i U ppsala än i Åbo. Snabbare genom ström ning på grund av 
anciennitetsprincipen vid befordran inom äm betsverken anser Sjöstrand (s. 228 0  var av störst 
betydelse för Uppsalas minskade studentantal. Sten Lindroth (1976, s. 111) för fram ytterligare några 
orsaker till minskningen: statistiken blir exaktare för antalet studeranden i Uppsala efter 1761, många 
var informatorer och en tid frånvarande från universitetet och allt färre slog in på prästbanan.
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Författarnas universitetsstudier
Omfattningen

Bland de 26 författarna utan universitetsstudier finns populationens fyra kvinnor. Of
fentliga skolor var stängda för kvinnorna. De få kvinnor, som vid denna tid erbjöds 
studiemöjlighet, hänvisades till privatinformation, flickpensioner eller privatskolor.110 
Någon möjlighet till universitetsstudier fanns inte.

Tabell  7

Författarnas universitetsstudier

Utan universitetsstudier 26 13 ,5%
Med universitetsstudier 167 86,5 %

TOTALT 193 100,0 %

Gustaf III och elva andra författare med adelsbakgrund saknade också universitets
utbildning. Denna förhållandevis stora andel icke-studeranden bland adelsförfattare 
rimmar med intrycket, att nedgången i antalet universitetsstuderanden var mest påtag
lig inom adeln.111 Dessutom gick flera adelsförfattare den militära banan, oftast utan 
föregående akademiska studier. Till skillnad från andra grupper hade adelsmän goda 
möjligheter att nå yrkesmässig framgång eller göra författarkarriär utan att ta vägen 
över universitet eller andra institutionella skolor.112

Alla författare från prästhem studerade vid universitet med undantag av komminis
tersonen Carl G ustaf Nordforss och kyrkoherdesonen Samuel Forslund (den sist
nämnde avlade dock apotekarexamen). När prästsönernas andel av den totala student
kåren sjönk kom i deras ställe fler söner till ämbetsmän och det m erkantila borger- 
skapet.11  ̂ Fortfarande kom em ellertid färre universitetsstuderanden från dessa två 
grupper, framför allt den sistnämnda. Detta förhållande kan även noteras för författar- 
populationen. Tre författare ur ofrälse ämbetsmiljö och fyra från det merkantila bor- 
gerskapet saknade universitetsutbildning.114

Trots den generella minskningen i antalet universitetsstuderanden visade blivande 
författare stor benägenhet för högre institutionella studier. Intresset var naturligt i en

110 Sjöstrand, s. 206. Vid slutet av 1700-talet fanns ett m issnöje med att flickundervisningen stan
nade vid ytlig undervisning i franska, klavérspel, dans och romanläsning. Ett m er borgerligt b ild
ningsideal med bättre teoretisk och praktisk utbildning för flickorna växte fram mot slutet av 1700- 
talet. (Sjöstrand, s. 206.)

111 Påståendet är emellertid svårt att verifiera, då adelsmännen till stor del stod utanför den nations
tillhörighet, som brukar användas vid statistikberäkning av antalet studerande (Åström, s. 20).

112 Som konstaterats erhöll adelsm än i större utsträckning privatundervisning än andra grupper. 
Följaktligen var de också mindre representerade i trivial- och gymnasieskolorna.

J13 Sten Carlsson 1973, s. 220-226; Åström, s. 20 f.

114 De 26 författarna utan akadem isk utbildning hade följande bakgrund: adel— 12 (inklusive en
kvinna), präster— 2, akadem iker— 1 (kvinna), ofrälse äm betsm än— 3, företagare— 4 (inklusive en 
kvinna), privattjänstem an— 1, okända— 3 (inklusive en kvinna).
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tid, då författarnas bildningsnivå med nödvändighet skulle ligga på en hög nivå. Utan 
bildning saknade de möjlighet att fungera som författare såsom gängse skrivsätt kräv
de. Studierna utmejslade de nödvändiga handlagen för författaren. Han måste behärs
ka de retoriska mönster, som byggde upp en stor del av litteraturen. Tidens diktning 
ställde krav, som låg implicit i förhärskande klassicistiska regler: ”Fransk-klassicis
men betraktade en stor lärdom som ett huvudvillkor för poeten. Poeten skulle vara en 
vir doctus”.115 Dessutom krävdes kunskap i ett eller flera utländska språk, då det var 
ont om översättningar till svenska.

Universitetsstudier och sysselsättning 
Jag vill föregripa undersökningen av författarnas egna sociala ställning och sysselsätt
ning genom en jämförelse med universitetsstudierna. Författare som var präster och 
akademiker hade givetvis genomgående studerat vid universitet. Det gäller i stor ut
sträckning även ofrälse civila ämbetsmän men i mindre grad de adliga civila och mili
tära ämbetsmännen.

Bennich-Björkmans undersökning påvisar också hög andel författare med univer
sitetsutbildning.116 Prästerna vistades genomgående och ämbetsmännen i hög grad 
vid universitet. Därem ot var äm betsmännens universitetsutbildningsfrekvens lägre 
under gustavianska tiden än under 1600-talet och tidigare under 1700-talet. Bennich- 
Björkman sätter det i samband med dels den ökade andelen officerare bland gustavi
anska författare, dels att flera författare var skådespelare vid de kungliga teatrarna. 
Båda dessa grupper saknade i stor utsträckning akademisk utbildning.117

Bennich-Björkmans uppgifter bekräftas och kompletteras i denna undersökning. 
Av 26 författare utan universitetsutbildning hamnade åtta vid teatern, fem blev civila 
ämbetsmän, fyra militärer, fyra företagare och två litteratörer. (I ett senare avsnitt 
kommer begreppet litteratör närmare att presenteras. Jag betecknar det här kortfattat 
som ett slags fristående författare utan någon egentlig eller fast anställning vid sidan av 
skrivandet.) Bland dem som saknade universitetsutbildning fanns också en fru, en 
kung och en som hamnade i landsflykt.11^

Förutom adliga ämbetsmän och militärer utnyttjade författare inom ’friare’ syssel
sättningar (skådespelare, litteratörer och näringsidkare) i mindre utsträckning univer
sitetet. Det är en indikation på det litterära systemets förändring och har samtidigt sin 
genrehistoriska betydelse. Skrivandet för teatern växte under 1700-talets tre sista de
cennier fram som en dominerande författaruppgift. Dessutom var reseskildringen och 
romanen relativt nya genrer som fick stor betydelse. För dessa genrer var inte högre 
utbildning samma oavvisliga krav, möjligen undantaget språkkunskapen. Det skall

116 Nilsson, s. 82.

116 Bennich-B jörkm an (s. 37) redovisar för den gustavianska tiden 83 procent författare med 
universitetsutbildning (111 av 134 författare).

117 Bennich-Björkman, s. 36 ff.

1J® Uppgifterna om författarnas sysselsättning är hämtad ur tabell 15 och 16 och anger slutarbete. 
Ämbetsmännen utan universitetsutbildning var i huvudsak adelsmän. Tre av de fyra kvinnliga författ
arna hade sysselsättning utom hemmet.
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inte tolkas som att det subjektiva uttrycket eller den personliga erfarenheten hade eller 
skulle ha någon betydelse i den litterära utövningen före romantiken (utom i några fall 
som jag återkommer till).

Universitetsutbildning fortsätter att bilda studiebakgrund hos flertalet författare men 
i minskad omfattning i slutet av 1800-talet, och under 1900-talet får andra studier 
större b e ty d e lse ."9 Högre utbildning blir mindre nödvändig för författaren under 
1800- och 1900-talet. Andra erfarenheter från arbete, hushåll och övriga vardags
situationer får större betydelse än kunskaper om smakfrågor och regelsystem. En 
renodlad grupp yrkesskribenter i Thorsells författarundersökning —  yrkesförfattare 
och författare som arbetade som journalister —  hade lägre grad av universitetsutbild
ning än vad som gällde för populationen som helhet.1211

Bland dem som saknade universitetsutbildning inom 1700-talets författarpopulation 
fanns också några litteratörer samt flera skådespelare. Framväxten av en ny författar- 
typ, som ofta saknar universitetsutbildning och skaffar sig erfarenheter för författar
skapet utanför böckernas värld, ligger —  som jag återkommer till —  i linje med för
skjutningen av litteraturens inriktning och ämnesval.

Examen
För många studenter, blivande författare och andra, var det av begränsad betydelse att 
genomföra examen. H ur man tillgodogjorde sig universitetsutbildningen eller vilka 
impulser man mottog vid universitetet hade långtifrån alltid samband med erlagd exa
men.

I undersökningen av författarnas examensgenomförande inkluderas endast filosofie 
magistrar, medicine doktorer och medicine licentiater. Teologie doktorsgraden var inte 
resultatet av en genomgången utbildning utan en hedersutnämning som tilldelades 
kyrkliga dignitärer. Ej heller omfattar undersökningen kandidatexamen eller de olika 
ämbetsexamina (hovrättsexamen, kansliexamen, bergsexamen, kameralexam en).121 
Av 167 författare med universitetsutbildning avlade 81 någon av ovannämnda exa
mina.122 Magisterexamen var klart vanligast.122

Naturligtvis hade samtliga författare som anträdde den akademiska yrkesbanan en 
magisterexamen. Ungefär tre av fyra präster och lärare i författarpopulationen avlade 
examen. Att prästerna ofta examinerade gällde inte enbart för författarna. Blivande 
präster kunde visserligen nöja sig med en pastoralexamen eller teologisk kandidatexa
men, men magisterpromotion hade otvivelaktigt stort värde for dem. Präster hade inte

119 Färre författare hade universitetsutbildning under 1910- och 1930-talen. Självstudier och folk- 
högsskola som studiebakgrund ökade kraftigt frän 1900 till och med 1930-talet för att sjunka något på 
4 0 -ta le t (Thorsell, s. 86.)

120 Thorsell, s. 86, 122, 129.

121 Jäm för Bennich-Björkman, s. 36. Hans undersökning inkluderar fil mag och med dokt.

122 Med reservation för en viss osäkerhet i siffroma på grund av en besvärlig källsituation.

122 Bennich-Björkman (s. 37) anger följande examensgenomförande under gustavianska tiden: av de 
59 världsliga författarna som studerade vid universitet var 15 fil mag och 4 med dokt, av de 38 andliga 
var 29 fil mag och av de 14 övriga var 4 fil mag och 1 med dokt.
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Tabell 8
Sysselsättning och social ställning hos författare med avlagd universitetsexamen

Med examen Totala antalet

Adel 3 (51)
Ofrälse präster 36 (50)
Ofrälse akademiker 16 (16)
Ofrälse lärare 6 (8)
Ofrälse civila och militära ämbetsmän 17 (36)
Ofrälse näringsidkare inkl. jordbrukare 2 (11)
Ofrälse litteratörer 1 (11)

Siffrorna inom parentes anger totala antalet i respektive sysselsättningsgrupp  
enligt tabellerna 15 och 16 och gäller slutarbete.

samma behov som civila ämbetsmän att snabbt etablera en officiell tjänst. Troligtvis 
vistades blivande präster längre vid universitetet. Informatorstjänst eller huspredi- 
kantsplats inbringade nödig inkomst och hade dessutom betydelse för den senare kar
riären.

Universitetsexamen hade mindre betydelse för civila ämbetsmän. Endast en tredje
del av författarpopulationens civila ämbetsmän (adliga och ofrälse) avlade examen. 
Anciennitetsprincipen som befordringsgrund gjorde det viktigare att snabbt passera 
universitetet och komma till ämbetet och räkna tjänsteår. Dessutom fanns de nämnda 
ämbetsexamina, som delvis utfördes i ämbetsverkens egen regi.124

I liten grad genomfördes examen av författargrupper med lägre studerandefrek
vens: adliga (två av de tre adliga som examinerade var präster), militärer samt de som 
hamnade i näringslivet eller blev litteratörer.125

Författarnas val av universitet 
Trots Uppsalas minskande studentantal studerade där tre fjärdedelar av alla akademiskt 
utbildade författare. Med tillsammans ungefär lika många studenter hade Lund och 
Åbo endast en tredjedel av Uppsalas antal av blivande författare.

Åbo hade i huvudsak studenter från Finland med en del rikssvenska inslag. Lunds 
studenter kom från de södra landskapen med inbrytningar i Småland, Västergötland 
och Göteborg. Uppsalas upptagningsområde var större och inkluderade också huvud
stadens studenter. Uppsala universitet dominerade storleksmässigt och i vetenskaplig 
betydelse Sveriges akademiska liv. När huvudstaden övertagit rollen som litterärt cent
rum, hade Uppsala fortfarande kvar sin ställning som vetenskapligt centrum. Förutom 
regionala hänsyn drogs studenterna till de större resurser och det bättre anseende, som 
Uppsala universitet kunde erbjuda.

124 Annerstedt 1913, s. 248 ff, 436; Annerstedt 1914, s. 229-234; Sjöstrand, s. 221 f.

125 Egentligen genom fördes magisterexamen av tre liueratörer: Kellgren, Leopold och Thorild. De 
två sistnämnda redovisas emellertid med andra slutarbeten, civil ämbetsman respektive akademiker.
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T ab e ll 9

Författarnas val av universitet12^

Studenter vid Antal författare I procent

U ppsalauniversitet 125 7 5 ,0 %
Lunds universitet 28 17,0 %
Åbo universitet 12 7,0 %
Halle universitet 2 1 ,0 %

TOTALT 167 100,0 %

Småland kan utnämnas till gränslandskap mellan Lunds och Uppsalas upptagnings
områden. Därifrån skickades studenter till båda universiteten.127 Ingen av land
skapets blivande författare tog dock vägen över Lunds universitet. Att alla författare 
från Småland, tillsammans med flertalet andra författare, studerade i Uppsala uttrycker 
knappast ett medvetet val av universitet för förberedelse inför en tänkt författarkarriär. 
Uppsalas intellektuella miljö —  lärarkår, litterära föreningar och studenter —  kunde 
emellertid i större utsträckning än vad som var fallet vid de båda andra universiteten 
utveckla presumtiva författare.128

Studier vid utländska universitet och andra studieresor
Studenter var ibland inskrivna vid flera universitet samtidigt eller bytte till andra sven
ska och utländska universitet. Författarnas peregrinationer framgår av tabell 10.

Tabell  10
Författarnas flyttningar till utländska universitet (inklusive Greifswald)

Från Till Antal författarstudenter

Uppsala Greifswald 5
Lund Greifswald 4 (varav en vidare till Göttingen)
Lund Leipzig 1
Uppsala Hardewijk 1
Uppsala/Åbo Göttingen 2
Lund/Greifswald Göttingen 1 (även inräknad för Greifswald)

12(1 Det universitet där författarna började sina studier gäller, oavsett om de senare studerade vid annat 
universitet eller var de tagit en eventuell examen. Flyttningen mellan svenska universitet var följande: 
Uppsala till Lund (2), Lund till Uppsala (1), Åbo till Uppsala (3), Uppsala till Å bo (1). Greifswald 
redovisas senare bland utländska universitet.

127 Sm ålänningar utgjorde i genomsnitt 1/5 av antalet studenter i Lund mellan 1710-1789. Ungefär 
hälften av Lunds studenter under hela 1700-talet kom från det egna stiftet. (Gösta Johannesson, s.
377.)

128 Till Leopolds umgängeskrets i Uppsala hörde Adlersparre, Ehrenheim, Lindblom , Tingstadius, 
Dahl, Boethius, Fant, Neikter, m.fl. (Ljunggren 1873, s. 41, not 9). Alla utom Ehrenheim finns med 
i förfaltarpopulationen.
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Nio författare for vidare från universiteten i det ’egentliga’ Sverige till Greifswalds 
universitet, som låg inom de svenska besittningarna utan att någonsin bli ett renodlat 
svenskt universitet. Från och med frihetstidens senare del ökade em ellertid intresset 
för Pommern universitetet från svensk sida, hos såväl myndigheterna som student
erna.129 En betydande del av universitetets studentkår var svensk. *30 Genom sven
ska studenter och lärare blev Greifswald en kulturbrygga mellan Sverige och Tysk
land. Flera ledande svenska författare studerade där, bl.a. G jörwell, Leopold och 
Lidner, medan Thorild kom dit som bibliotekarie och professor. Greifswald var dock 
ett relativt obetydligt landsortsuniversitet. Undervisningen kritiserades, och en troligen 
befogad kritik kom från Uppsala och Lund om generositet vid examensprov och pro- 
movering.131 O lof Bergklint tillhörde inte de författare, som lämnade Sverige för ut
ländska studier, men promoverades i Greifswald i sin frånvaro, ”ett den tiden vanligt 
sätt att med ringare konstnader blifva filosofie magister”.132

Fem författare for från svenska universitet till de ’verkligt’ utomlands liggande 
universiteten, varav Lidner via Greifswald. Därtill studerade två författare enbart vid 
Halles universitet. Totalt femton av huvudpopulationens författare studerade vid ut
ländska universitet men endast sju utanför besittningen i Pommem. Med holländska 
Flardewijk som undantag var det enbart tyska universitet.

Extempopulationens författare flyttade i än högre utsträckning från svenska till ut
ländska universitet: Greifswald (vid fyra tillfällen —  dessutom studerade en enbart vid 
detta universitet), Köpenhamn, Göttingen, Halle och Rostock. Nio av dessa 76 för
fattare studerade således vid utländska universitet.

Inte bara innan Sverige fick ett universitet utan ända fram till i böljan av 1600-talet 
dominerade de utländska universiteten den högre utbildningen för svenskar. Till följd 
av 30-åriga kriget och Uppsala universitets upprustning sjönk andelen i utlandet stu
derande drastiskt jäm fört med i Sverige studerande. Peregrinationema återtog sedan 
aldrig sin forna omfattning. Ett betydande antal svenskar studerade dock utomlands 
under återstoden av 1600-talet.133 Bristen på undersökningar gör det svårt att bedöma 
peregrinationemas fortsatta utveckling på 1700-talet. Intressanta faktorer i detta sam
manhang är nedgången i antalet studenter vid svenska universitet och det stora antalet 
svenska studenter i Greifswald. (Faktorer som också kan ha inbördes relevans.)

Kvalitativt högre utbildning av betydelse för framtida karriär och införskaffande av 
lärd bildning var vanliga incitament för utlandsstudier.134 De som utgjorde författar- 
föräldramas stora flertal —  adel, präster och ämbetsmän —  var grupper, som nog i

129 Seth, s. 242-257.

1311 Andelen svenska studenter uppgick 1741-71 till 37 % (1753-63 t.o.m. 60 %), men sjönk på 
1770- och 80-talen till 28 % (Seth, s. 268 f, 396). Totalt studerade 1.500 svenska studenter i Greifs
wald 1637-1815. Under samma period fanns där närmare 20 svenska professorer. (Seth, s. 448.)

131 Seth, s. 272-308.

132 Ribbing, s. 5.

133 Niléhn, s. 160-165.

134 Niléhn, s. 297.
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första hand insåg fördelarna med utlandsstudier. Ett oöverstigligt problem för många 
peregrinationsintresserade var ekonomin, men åtskilliga författare kom från välbe
ställda hem .135 Dessa faktorer styrker antagandet, att blivande författare i större ut
sträckning än andra studeranden begav sig utomlands. Andelen peregrir.ationsstuder- 
ar.de bland författarna med universitetsutbildning var 8,9 procent för huvudpopula 
tionen och 12,9 för extempopulationen.136

Även andra typer av utländska studieresor genom förde extem populationens 
författare i större utsträckning. I det inbegriper jag  de sedvanliga studieresorna till 
företrädesvis Tyskland, Holland, England och Frankrike, samt exempelvis Carl Au
gust Ehrensvärds resa till Italien, Daniel Djurbergs talmudiska studier och Carl Peter 
Thunbergs omfattande vetenskapliga forskningsresa till Asien. De flesta utlandsresor 
fick finansieras privat av föräldrar eller någon gynnare, medan Clewberg-Edelcrantz 
(studerade teatern 1790-91 och penningmarknaden samt industrier 1801-04), Fredrik 
Vilhelm Radloff (studerade den tyska skogshushållningen), Mårten Sturtzenbecher 
(studerade den turkiska armén) och David von Schulzenheim (lärde sig ympning mot 
koppor i England) gjorde det inom ramen för en tjänst eller med statsunderstöd.137

Utöver de 15 respektive 9 författare som studerade vid utländska universitet, gav 
sig ytterligare 20 ur huvudpopulationen och 19 ur extempopulationen ut på andra stu
die- eller vetenskapliga resor. Av hela populationen genomförde 63 författare (nästan 
var fjärde författare) någon studie- eller forskningsverksamhet i utlandet.

Författarna i huvudpopulationen studerade huvudsakligen vid filosofiska och teo
logiska fakulteter, medan extemförfattama främst var teologer och naturvetenskapare. 
De sistnämndas högre grad av reseverksamhet indikerar, att peregrinationer och andra 
studieresor troligen var vanligare bland dem som studerade naturvetenskap.

4. Geografisk ursprung och 
flyttningar

Författarnas födelse- och bostadsorter

Centralområdet— mellanområden —  utkantsomrdden 
Vid studiet av författarnas geografiska härkomst och var de kom att bo i vuxen ålder 
finns all anledning att ytterligare betona den försiktighet med resultattolkningen som

133 Alla var inte lika lyckligt lottade som J.H. Lidén. Han hade eget kapital och egen gård att för
valta. Dessutom fick han stipendium  och ekonomiskt stöd av fadern, då han 1768 begav sig på ut
ländsk studieresa. (Lindholm, s. 98 f.)

136 P eregrinationsandelen  b land svenska studenter var 5,4 % 1690-94 och 7,9 % för nästa 
fem årsperiod m ot 13,3 % 1610-99 (Niléhn, s. 165). Niléhns avhandling om fattar enbart 1600-talets 
svenska peregrinationer. Någon senare jämförelse har jag ej funnit

137 SBL  12, s. 58, 60 f; Sacklén 1823, s. 527, W ennerström , s. 245 respektive Lindroth 1978, s. 
429 f, 458 f.
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tidigare rekommenderats. Källmaterialet, till stor del biografiska lexika, vilar ibland på 
osäker grund: osäkerheten gäller var personerna egentligen bodde, att m ilitärer för
flyttades och förhållandet att civila ämbetsmän kunde tjänstgöra på olika ställen. 
Åtskilliga av dem tillbringade dessutom sin tid både i huvudstaden och i landsorten. 
En annan osäkerhetsfaktor ligger i själva urvalsprincipen, mer accentuerat i detta av
snitt än i andra. Det finns skäl att misstänka dem som utgivit och sammanställt författ- 
arurvalets källor för medveten eller omedveten prioritering av författare i det litterära 
centrum där de själva bodde.

Tabel l  11
Antal författare som föddes och bodde i centralområdet, mellan- och utkantsområdena13°

Föddes Bodds

I centralområdet 62 1 2 0

I mellanområdena 104 50
I utkantsområdena 2 0 9

Författare som föddes och/eller bodde i utlandet finns inte med i denna sammanställning

Författarna fanns till största delen i de folktäta delarna: södra och mellersta Sverige 
från Mälar- och Vänerområdet och söderut, samt vid Finlands sydkust.139 Författar- 
koncentrationen var som störst i Stockholm med omgivande landskap Uppland och 
Södermanland (delar av Uppsala respektive Strängnäs stift). Många författare flyttade 
till det geografiska område —  här benämnt centralområdet —  som hyste huvudstad 
och ledande universitet. Däremot föddes endast en knapp tredjedel där. I befolknings- 
rika Bergslagsområdet, Vänerområdet och södra Götaland —  mellanområden —  föd
des över hälften av författarna. Dessa områden attraherade inte på samma sätt författ
arna utan överströmningen till centralområdet var kraftigt. Till ytan stort men med ett

1311 Följande principer används vid fastställande av författarnas födelse- och bostadsorter i all statistik
i detta avsn itt

A. Om inte författarna flyttade under sitt första levnadsår gäller den ort där de föddes. Den ort i 
vilken de började sin skolgång vore i vissa avseenden att föredra, men födelseorten brukar nämnas i 
biografiska lexika.

B. Bostadsorten är den ort där författarna bodde längsta tiden 1790-95. Avsikten med den sena 
tidpunkten är, att så många som m öjligt skall ha hunnit lämna studieorten och ham na på arbetsorten. 
En annan tänkbar bostadsort vore där författarna utförde större delen av sin litterära verksamhet. Då 
skulle exem pelvis O lof Bergklint och Erik Erland Ullman ha placerats i Stockholm i stället för Skåne 
respektive Värm land. Ett sådant tillvägagångssätt skulle skapa svåra värderingssituationer och säkert 
än mer framhäva huvudstaden och universitetsstäderna.

C. Författare, avlidna före 1790, placeras på sista bostadsort Dessutom noteras den landsflyktade 
Johan Sim m ingsköld (vid denna tid i tyskt fängelse) som bosatt i Stockholm.

D. Där tveksam het råder om bostadsort har jag i första hand gått efter tjänstgöringsort. Adlerbeth 
delade sin tid mellan Stockholm och egendom en i Småland. Då han tjänstgjorde i huvudstaden och 
under resten av året hade täta brevkontakter med kolleger och vänner i Stockholm, placeras han där. 
Andra adelsm än som hade täta kontakter med Stockholm utan att tjänstgöra där, exem pelvis Josias 
Cederhjelm, placeras på landsbygden där egendomen fanns.

1 3 9  Om Sveriges folktäthet, se Historisk statistik, s. 58; Heckscher 1957, s. 155.
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blygsamt invånarantal frambringade norra Sverige och Finland —  utkantsområden —  
få författare och än färre bodde kvar eller flyttade dit.

Flödet av författare mellan olika områden kan relationsmässigt sammanfattas på 
följande sätt: I ungefär samma proportionerliga utsträckning lämnade författarna mel- 
lanområdena och rikets utkanter för att bosätta sig i det centrala området. Knappt hälf
ten av det antal som föddes kom att bo i mellan- och utkantsområdena. Nästan dubbelt 
så många bodde som vuxna i centralområdet i förhållande till födelsetalen.

Stiften
Tabell 12 visar mer detaljerat hur författarna flyttade mellan födelse- och bostadsorter. 
Från landets alla delar strömmade författarna till metropolen. 69 flyttningar hade 
landets kulturella centrum som mål. Inkluderas vetenskapens centrum mottar dessa

Tabel l  12

Författarnas flyttningar mellan födelse- och bostadsorter

Födelseort Födda A B C D E F

Bostadsort 

G H I J K L M N Flyttn.

A. Sth:s stad och län 41 29 1 - 1 2 1 - 7 1 2

B. Uppsala stad 6 2 1 1 2 5

C . Övriga Uppsala stift 7 5 1 1 7

D. Strängnäs stift 17 1 2 2 - 1 1 - - 1 16

E. Västerås stift 16 2 4 - 2 3 - - - - 2 - 3 - - 13

F. Häm ös./Luleå stift 5 3 1 1 4

G. Karlstads stift 9 2 1 - - - - 3 - 1 - - 1 - 1 6

H. Skara stift 13 2 3 - - - 1 - 5 1 - - 1 - - 8

I. Göteborgs stift 1 0 5 - - - - - - - 3 1 - 1 - - 7

J. L inköpings stift 25 9 2 - 1 1 0 1 1 - 1 15

K. Kalmar/Växjö stift 1 0 8 1 1 - 1 0

L. Lunds stift 15 1 0 1 3 1 - 1 2

M . Finland 11 6 5 - 6

N. Utlandet 4 3 t 4

SUMMA 189 98 17 - 5 6 2 3 5 6 13 3 1 2 7 1 2

Tillskott av författare 69 16 - 4 3 1 - - 3 3 3 9 2 1 2 125

Den fristående kolumnen längst till vänster omfattar författarnas födelseorter, övriga  kolumner visar 
vart författarna flyttade, inklusive de som blev kvar. Raden längst till höger (Flyttningar) gäller antal 

författare som lämnade respektive område (vänster kolumn minus de som bodde kvar i respektive om 
råde). Raderna visar varifrån författarna flyttade, inklusive de som bodde kvar. Den understa raden 
(Tillskott av förfa ttare) visar hur många författare som fly ttade  till respektive om råde (summan av  
kolumn minus de som bodde kvar i respektive område)

'^ 0  Med stift som indelningsgrund blir det färre och översiktligare enheter än län eller landskap. Vid 
denna tid var det också gängse indelning. Dessutom ftnns ett stort antal präster i populationen.
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centra 85 av 125 författare, som lämnade sin födelseort. Medan Uppsala i huvudsak 
tog emot författare från universitetets upptagningsområde, bidrog hela landet samt i 
utlandet födda till Stockholms tillflöde.

U tlandsförfattam a arbetade till stor del vid svenska beskickningar. Till överväg
ande del kom de från Stockholm med omnejd och bör därför snarare räknas till centralt 
än perifert bosatta.

Ett fjärde område som fick större tillskott av författare var Lunds stift. Författarna 
kom från utkanten eller utanför universitetets upptagningsområde: Halland, Värmland, 
Väster- och Östergötland. De blev akademiker i Lund eller präster på landsbygden. 
Flertalet Skånefödda författare flyttade istället till andra områden, framfor allt huvud
staden, efter universitetsstudier. Den stora rörligheten mellan Lunds stift och övriga 
områden visar tidigare danskområdens integrering med det svenska samhället. För
fattarna sökte sig i stor utsträckning till den nya huvudstaden för att göra karriär. De 
som stannade kvar i Lund, det gäller framför allt akademikerna, hade dock åtskilliga 
kontakter med Köpenhamn.141 Köpenhamn var således en kompletterande metropol 
för dem som bodde i södra Sverige.

M ellan övriga områden flyttade författarna i liten utsträckning. Det var avsevärt 
vanligare, att författarna stannade i ursprungsstiften än flyttade mellan landsortsområ- 
den. Ungefär en tredjedel stannade kvar i födelsestiftet. En betydande del av författ
arna var präster, och stiftskonsistoriema brukade gynna sina egna söner med pastorat. 
Som m otpoler till Lunds stift, med dess rörlighet bland författarna, kan ställas ett par 
gamla inflytelserika stift. Visserligen flyttade många till Stockholm och Uppsala men 
åtskilliga författare stannade kvar i Linköping och Skara.

Författarna från lärdomsstäderna Västerås och Skara hamnade främst i Uppsala. De 
från andra områden hade framför allt Stockholm som destination. Gamla akademisk- 
klerikala band var fortfarande starka i slutet av 1700-talet.

Flera Finlandsfödda författare lockades likt Clewberg-Edelcrantz av karriärmöjlig
heter i huvudstaden på andra sidan Östersjön. Åbo universitet bidrog säkert till, att ut
flyttningen stannade vid drygt hälften. Två svenskfödda författare flyttade till Finland. 
Matthias Bjugg tjänstgjorde vid Tullverket och Christopher Hanell i armén, båda om
talade och kritiserade för sin påvra diktning, inte minst av Kellgren i hans kamp mot 
undermåliga diktare.142

De fyra författare som i brist på uppgifter fattas i sam m anställningen är M aria De Broen 
(födelseort), von Holthusen (födelse- och bostadsort), Stolpe (födelseort) och G eorg O xenstierna 
(bostadsort).

1 4 1  Om kontakterna mellan Lunds och Köpenhamns akadem iker i slutet av 1700-talet och i början 
av 1800-talet, se Svensson, s. 52-62.

1 4 2  Om B jugg, se SBL  4, s. 516. Om Hanell, se Sjöström 1915, s. 53; Sjöström 1922, s. 155. 
Dessutom tjänstgjorde Carl Schylander som gränstullinspektor i Finland, innan han kallades till Dra
maten och Stockholm (Bennich-Björkman, s. 440 f; Flodmark 1893, s. 282 f).

Bl.a. med hänsyn till att endast svenskspråkiga finska författare är företrädda vid urvalet måste de 
’finska’ siffrorna noteras med stor försiktighet.
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Städer —  landsbygd
Resonemanget om centralort, mellanområden och utkanter kan utvidgas till huvudstad, 
övriga städer och landsbygd. Lika många författare föddes i städerna som på lands
bygden. Det stora flertalet flyttade till städerna, och endast femton procent blev lands
bygden trogna. Det kan jäm föras med att knappt tio procent av Sveriges befolkning 
bodde i städer under senare delen av 1700-talet.

För författarnas födelseorter gäller storleksordningen: landsbygd —  städer utom 
Stockholm —  huvudstaden. Vad avser bostadsorten blir ordningen den omvända: hu
vudstaden —  städer utom Stockholm —  landsbygden.143 Fördelningen mellan me
tropol, regioncentra och periferi följer samma mönster.

Tabel l  13
Författarnas födelse- och bostadsorter fördelat på metropol— p en/en ' 1 4 4

Födelseort Bostadsort

Metropol 37 95
Regioncentra 40 46
Periferi 109 38
Utlandet 4 12
Okända 3 2

Metropolens dominans och landsbygdens motsatta situation —  ett centralt tema i den 
tidigare genomgången av det litterära systemet —  framhävs även av tabell 13. Varia
tionerna är stora mellan antalet författare födda och bosatta i metropol, periferi och 
utlandet. För regioncentra är förändringen inte så stor. Emellertid höll sig författarna 
mestadels inte kvar i sina födelsestäder utan flödet var kontinuerligt till och från re
gioncentra samt mellan dessa.

Fortsättningen av resonemanget kring författarnas födelse- och bostadsorter kom
mer att vävas in i de geografiska begreppen metropol, regioncentra och periferi. För 
att underlätta denna beskrivning presenteras i tabell 14 vilka typer av städer (samt 
landsbygd), fördelat på stiften, författarna föddes och bodde i.

Metropolen
Med knappt en tredjedel av all stadsbefolkning var Stockholm den helt dominerande 
staden.143 Stockholms befolkningsutveckling stagnerade dock under senare delen av

1 4 3  I slutet av 1940-talet bodde 6 8  % av författarna i Stockholm med förstäder, 17 % i landsortsstäd
erna (mänga bodde i Göteborg, M almö och Uppsala) och 15 % på landsbygden (Thorsell, s. 130, not 
7). M otsvarande tal för 1700-talet var 50 % i Stockholm, 28 % i landsortsstäder, 15 % på landsbyg
den och 7 % i u tlandet På bekostnad av landets övriga städer har koncentrationen till huvudstaden yt
terligare accentuerats på 1900-talet. Prästernas lägre andel har minskat stiftsstädernas betydelse för lit
teraturen. Dessutom har Uppsalas betydelse som litterär stad sjunkit.

1 4 4  Utgår från tabell 14. Bland övriga städer i den tabellen räknas Falun, Jönköping och Örebro som 
regioncentra.

1 4 3  H istorisk statistik, s. 45, 49.
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Tabel l  14

Författarnas födelse- och bostadsorter fördelat på skilda typer av städer samt landsbygden
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S tockholm s stad 37-95 37 95

U ppsala stift: S -län 1 - 1 3 -3 4 4

Uppland 6-17 3 -0 9 17

Gästr./Häl. 2 - 0 2 - 0 4 0

Strängnäs stift: Söderm. 2 - 0 1 - 0 9-4 1 2 4

Närke 2 - 1 4-1 6 2

Västerås stift 5 -5 3 -0 8 - 1 16 6

Härnösand/Luleå stift 2 - 1 1 - 1 2 - 0 5 2

Karlstad stift 1 - 2 3 -0 5-1 9 3

Skara stift 2 - 1 1 - 0 10-4 13 5
Göteborg stift 4 -5 0 - 1 6 - 0 1 0 6

Linköping stift: Östergötl. 2 - 1 1-3 1-3 15-5 19 1 2

Småland 6 - 1 6 1

Kalmar/Växjö/Visby stift 3 -2 2 - 0 5-1 1 0 3
Lund stift: Blekinge 2 - 1 1 - 0 3 1

Skåne 2 -4 4 -2 6 -5 1 2 11

Finland 1-3 1 - 0 1 - 1 8-3 11 7

Utlandet 4 1 2

Okända 3 2

SUM M A 37-95 8 -7 9-24 19-14 2 0 - 1 0 93-29 193 193

Första siffran i varje kolumn betecknar födelseort och den andra bostadsort. Observera att de 
förfa ttare som  föddes och! eller bodde i utlandet samt de vars födelse- och/eller bostadsorter är 
okända endast förekommer i de två sista kolumnerna och ej är fördelade på  städer eller landsbygd.

1700-talet: 1772 fanns 72.444 invånare och 1795 75.191,146 motsvarande mellan tre 
och fyra procent av landets befolkning.147 Övriga städer växte kraftigare än befolk
ningen i landet som helhet.148 Trots det strömmade författarna till huvudstaden, me
dan landsortens alla städer i klump uppvisar nästan identiskt lika tal för födda och bo
satta författare. (Antalet födda respektive bosatta som vuxna i Stockholm var 37-95. 
Motsvarande siffror för samtliga landsortsstäder var 56-55.)

1 4 6  H istorisk statistik , s. 49.

1 4 7  Heckscher 1957, s. 162.

1 4 8  Svanberg 1980 a, s. 24.
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Liksom många andra drogs författarna till huvudstaden med förhoppningar om 
äm betskarriär i centralförvaltningen eller vid hovet. Stockholm var centrum för de 
statliga myndigheterna och den politiska makten liksom för det litterära systemet, vars 
aktörer koncentrerades till Stockholm. Boktryckare, bokhandlare och förläggare men 
också tidningar, statliga och privata kulturinstitutioner, litterära salonger och klubbar, 
publik, allt fanns det mer av och i större skala i huvudstaden än i landsorten. I takt 
med koncentrationen till metropolen —  och med pressens expansion som en avgör
ande faktor —  centrerades den ”intellektuella debatten” alltmer dit.14̂

Ämbetskarriären hade med all säkerhet den största betydelsen för strömmen mot 
metropolen, men på samma sätt som upplysningsförfattarna ute i Europa behövde 
svenska författare också staden, d.v.s. huvudstaden, som sitt litterära arbetsfält. Peter 
Gay skriver i sitt stora verk om upplysningen: ”The philosophe belonged to the city, 
by birth or adaption: if he was bom in the country he drifted to the city as his proper 
habitat.”150

Yrkesvalets betydelse var nog än större for regioncentras dragningskraft på de för- 
fattarverksamma. Den litterära utövningen i regioncentra var i hög grad komplement 
till en kyrklig eller akademisk sysselsättning. Ett friare skrivande (förströelselitteratur, 
politik, ekonomi, mm) hörde i större utsträckning metropolen till.

Regioncentra

Universitetsstäder
U tanför huvudstaden var universitetsstäderna 1700-talets viktigaste kulturcentra. 
Studenternas behov av litteratur tvingade tidigt fram en relativt väl utbyggd bokmark
nad, som tillsammans med kulturinstitutioner och press gjorde Uppsala, Lund och 
Åbo väl rustade att få betydelse utanför det snävt akademiska livet.

Flertalet författare passerade universiteten under studietiden. Många gjorde sin för- 
fattardebut redan under studieåren, varför universitetstäderna vid varje tidigare given 
tidpunkt under undersökningsperioden hade fler författare än i början av 1790-talet 
(den tidpunkt som gäller för sammanställningen av bostadsorter). Åtskilliga blev kvar 
och det är endast dem vi finner i statistiken. 24 författare bosatte sig i universitetstäd- 
ema, vilket är nästan tre gånger fler än vad som föddes.151 Helt i samklang med sin 
dominerande akademiska roll var Uppsala den landsortsstad, som hade flest författare. 
Sjutton författare bodde i Uppsala —  5.105 invånare år 1800152 —  mot endast fyra

149 En centrering av debatten till huvudstaden under den gustavianska tiden är en grundläggande tanke 
i M agnus Nym ans genomgång av pressen, opinionen och det offentliga samtalet (M agnus Nyman, del 
I, se exem pelvis s. 60).

1 5 0  Gay 1967, s. 15. Liksom i Sverige, men till skillnad från exem pelvis Tyskland, var kulturen 
starkt centraliserad i Frankrike. M ånga franska författare kom från provinserna för au  sedan utöva den 
litterära verksamheten i Paris.

1 5 1  Nio författare föddes i universitetsstäder. Se tabell 14. Hänvisningen gäller också för följande 
uppgifter i avsnittet om författarantal.

1 5 2  H istorisk statistik, s. 62.
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respektive tre i Lund och Åbo. Emellertid avsatte Åbos och speciellt Lunds universitet 
ett flertal författande präster till omgivande landsbygd.

Författarkoncentrationen till universitetsstäderna bestämdes av den akadem iska 
karriärvägen, som befrämjade fortsatt skrivande även efter studenttidens första, van
ligen poetiska, försök. Sedan tog historia, estetik, filosofi och andra fackämnen över, 
men också åminnelsetal skrevs av åtskilliga akademiförfattare. Universitetsförfattare 
vände sig inte enbart till en akademisk publik utan ofta till en bredare läsekrets.155

Några författare, som studerade i Uppsala, stannade kvar på oavlönade docent- el
ler amanuenstjänster och lämnade sedan staden för prästtjänster och gymnasielektorat. 
Men åtskilligt fler universitetsförfattare hade betalda tjänster som adjunkter eller pro
fessorer.

Till Uppsalas betydelse som författarstad bidrog den livliga litterära verksamheten 
vid universitetet. Litterära och andra kulturella sällskap befrämjade författarutveck- 
lingen. Det mest kända litterära sällskapet var Apollini sacra, där åtskilliga författare 
som passerade Uppsala gjorde sina första framträdanden. M ot slutet av århundradet 
fanns flera litterära cirklar men även kulturhistoriskt inriktade sällskap.154 Uppsalas 
storhetstid som författarstad inföll emellertid några decennier senare under romanti
kens epok.

Uppsala hade givetvis stor fördel av närheten till metropolen. Men också de mer 
perifert placerade universiteten kunde ge viktiga impulser till litterär verksamhet. Lund 
var en relativt liten stad med närmare 3.000 invånare på 1790-talet.155 Universitetet 
och staden präglades i hög grad av det omgivande stiftet. Lantliga drag dominerade 
stadsbilden, och natur och jordbruk blandades med stadsbebyggelse.156

Den tidstypiska litterära rörelse som kännetecknades av känslan och sentimentali
teten var livligt företrädd i Lund. Med Lunds Veckoblad (Skånes första tidning) fick 
strömningen på 1770-talet en officiell kanal. Tidningen befrämjade den litterära akti
viteten vid universitetet och en rad akademiska lärare var poeter. Ossian, Young, 
Gessner, K lopstock och Rousseau lästes flitigt, och W ertherfebem  kom tidigt till 
Lund. Bland rörelsens företrädare fanns Gjörwell, Denell, Lidner, Lundblad, Thorild, 
Philipson och Erik Peter Ä lf.157 Franskklassicismen var visserligen på defensiven i

1 5 5  Se detta kapitel: 1 (Litteraturämnen och populationem a) och 8  (Födelse- och bostadsorter; Sys
selsättning).

1 5 4  År 1786 startade Historiska sällskapet och bland medlemmarna fanns O lof och Carl Johan Knös, 
J.D . F lintenberg, Schering Rosenhane d.y. (alla återfinns i författarpopulationen). Sällskapet tynade 
av m ot slutet av 1790-talet i konkurrensen från litterära cirklar och läsesällskap. (Ham berg 1983, s. 
28^12.)

1 5 5  Lund hade 2.822 invånare 1795 och 3.086 år 1800 (Svanberg 1980 a, s. 109; Historisk statistik, 
s. 61).

1 5 6  Svanberg 1980 a, s. 97-112; Svensson, s. 39.

' 57 A ndra företrädare— som tillhör en tidigare generation och därför står utanför författarpopula
tionen— var G abriel Rosén, Johan Gothenius, G ustaf Som m elius, G ustaf Broom é och Hans Berge- 
ström. Flera av deltagarna i den sentim entala rörelsen fick stor betydelse för pressens expansion. 
(W rangel, s. 3 -26 .) Denna framställning om Lund bygger även på Svensson, s. 42 f. Harald Elovsson 
redogör för hur W ertherfebem tog sig uttryck hos Johan Henrik Denell.
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Lund men långtifrån utan inflytande. Flera av de ovannämnda studerade samtidigt som 
fransk-klassicistiskt inriktade författare, bland vilka fanns Nils Lorens Sjöberg och 
Christoffer B. Zibet. De förromantiskt orienterade författarna var inte samtida vid 
universitetet men såg ändå till, att den engelsk-tyska sentimentala strömningen länge 
ievde kvar i Lund.*5**

Ensidig lärdomsinriktning karakteriserade Uppsala och Lund, medan Åbo var en 
unik kombination av universitets- och handelsstad. Åbo hade på 1780-talet ungefär 
8.000 invånare, vilket motsvarade Norrköpings storlek men var åtskilligt större än 
Uppsala och Lund.159 I Borgå fanns gymnasium men Finlands kulturella liv koncen
trerades till Åbo, vars kulturliv var ovanligt rik t.160 Det litterära sällskapet Aurora 
(grundat 1770) var en av samtidens viktigaste litterära sammanslutningar. Bland med
lemmarna återfanns Porthan, Clewberg-Edelcrantz och Kellgren. De två sistnämnda 
flyttade över sitt engagemang till Utile Dulci i Stockholm, och likt Apollini sacra i 
Uppsala var Aurora ett slags filial till Stockholmssällskapet. Förutom akademiker del
tog även domstolsämbetsmän, militärer, godsägare och merkantila borgare i Auroras 
verksamhet.161

Vid sidan av ämbetsmännen visade det merkantila borgerskapet stort kulturintresse. 
Victor Svanberg hävdar, att det i Sverige ”inget motstycke finns till Åbo borgerskaps 
höga bildningsnivå”.162 I förhållande till storlek, kulturell aktivitet och central posi
tion i Finland noteras dock förvånansvärt få författare m ed Åbo som bostadsort. 
(Urvalsmetoden att endast ta med svenskspråkiga författare spelar nog härvidlag en 
roll.)

Stifts- och gymnasieståder 
Författarbilden i övriga lärdomsstäder skiljer sig helt från universitetsstäderna. Trots 
det litterära systemets kraftiga utveckling i stifts- och gymnasiestädema kring mitten 
och under senare delen av 1700-talet fanns förhållandevis få författare i dessa städer. I 
stifts- och gymnasiestädema föddes dubbelt så många författare (19) som i universi
tetsstäderna men färre (14) var bosatta.

Författarna i dessa städer var till övervägande del präster, ungefär jäm nt fördelat 
mellan biskopar/domprostar och prostar/kyrkoherdar. Dessutom fanns ett par lektorer. 
Brukspatronen Abraham Hiilphers i Västerås var den enda författaren, som sysselsatte 
sig utanför stiftskonsistoriema eller gymnasieskolorna.

Endast de betydande lärdomsstäderna Västerås och i viss mån Linköping —  båda 
städerna hade relativt tidigt egna bokhandlare —  tycks ha attraherat författare. Från 
dessa stift kom, huvudstaden undantagen, också flest författare.

'5 8  Av de nämnda författarna stannade endast Lundblad och Ä lf kvar i Lund.

1 5 9  Svanberg 1980 a, s. 137.

1 6 0  T rots tryckfrihetsinskränkningam a blom strade kulturlivet och boktryckeriet som aldrig förr i 
Åbo under den gustavianska tiden (Gardberg 1957, s. 237 ff).

1 6 1  Svanberg 1980 a, s. 141 f.

1 6 2  Svanberg 1980 a, s. 139.
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Stiftsstädernas inflytande på den omgivande landsbygden var givetvis stort. I likhet 
med Karlstad drog Västerås och Linköping till sig författare från respektive stifts 
landsbygd. Däremot fungerade de mindre stiftsstäderna Strängnäs, Skara, Växjö och 
Gävle endast som anhalter under gymnasietiden för blivande författare från omgivande 
landsbygd. När dessutom få stadsfödda författare kom tillbaka efter universitetsstudi
erna, bodde få författare i dessa städer.

Vid 1700-talets bötjan var kulturlivet i Skara blygsamt. Främ st genom biskop Jesper 
Swedbergs insatser höjdes stiftets bildningsnivå. Staden utvecklades till e tt av peri
ferins kulturcentra, och ”som säte för lärd bildning intog Skara mot århundradets slut 
en rangplats näst efter huvudstaden och universitetsstäderna”.163 Gym nasie- och 
trivialskolan var väl frekventerad, natur- och kulturhistoria intresserade många (re
sulterade bl.a. i bildandet av Svenska Topographiska sällskapet 1769), naturveten
skapen hade stark ställning i gymnasiet, den teologiska debatten skärptes genom att 
pietism, hermhutism och swedenborgianism fick stark spridning i Skara. Musikaliska 
övningar odlades, men teatern kom inte till det prästdominerade Skara.

Bibliotekets utveckling är illustrativ för hela stadens bildningsexpansion. I slutet av 
1600-talet fanns några få volymer, 1746 förenades domkyrkobibliotekets 169 volymer 
med gymnasiebibliotekets 370,1773 fanns 1.000 och 1804 hela 4.000 volymer.

Trots Skaras kulturella expansion uppgick befolkningen 1790 endast till 1.247.164 
Befolkningsstrukturen hade klar tyngdpunkt i kyrkan och skolorna.165 Den dynam i
ska kulturutvecklingen hade ingen motsvarighet på det ekonom iska området. Hant
verkarna hade visserligen en ganska stark ställning men handelsmännen mötte stark 
konkurrens från Lidköping och Sjuhäradsbygden.166

Betydelsen av en aktiv lärdomsstads inflytande på den omgivande regionens kul
turutveckling visar exemplet västra Götaland. Skara stift, med stiftsstaden som kul
turell härd, såg tretton författare födas. Västerut var handelsinriktningen påtalig. Det 
avsevärt befolkningsrikare Göteborgs stift —  övriga Västergötland, Bohuslän (in
klusive Göteborg) och Halland —  producerade endast tio blivande författare.167

Större handels- och ämbetsstäder 
I Göteborg bodde endast fem av populationens författare. Staden blev ingen större 
anhalt för omgivande landskaps blivande författare. Endast en tredjedel av författarna 
från Bohuslän och Västergötlands Älvsborgsdel bosatte sig i staden. Lika många for 
till huvudstaden. Hallands ende författarson, Johan Lundblad, blev professor i Lund. 
Tre av det sena 1700-talets mest tongivande författare kom från västra Sverige: 
Kellgren från Skaraborg, Lidner var en av de fyra författarna från Göteborg och bo

1 6 3  Sandblad, s. 103. Även den vidare framställningen bygger på Sandblads uppsats.

1 6 4  1769 fanns 1.182 invånare och år 1800 hade antalet sjunkit Ull 826 (Tedebrand, s. 18).

1 6 5  Tedebrand, s. 22.

1 6 6  Anderberg, s. 74 f.

1 6 7  I Bohuslän, vars befolkning ökade starkt under 1700-talets senare del, framför allt på grund av 
goda sillfiskekonjunkturer (Svanberg 1980 a, s. 171), föddes endast tre författare.
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huslänningen Thorild studerade vid Göteborgs gymnasium. Alla tre kom till kultur
metropolen, den förstnämnde via Åbo och de två andra via Lund.

Göteborg var rikets andra stad och dess välstånd och storlek ökade stadigt: 1757 
fanns omkring 8.000 invånare, 1766 10.087 och vid århundradeskiftet 12.084.*68 
Handeln och sjöfarten blomstrade. Men Göteborg var också ämbets-, stifts- och gym- 
nasiestad. Stadens litterära system var mer utvecklat än ändra landsortsstäders. Teater, 
bibliotek, litterära sällskap och flera tidningar såg till att det litterära systemet till en del 
kunde fungera på stadens egna villkor. Publiken var större och kom från fler sam
hällsgrupper än andra regioncentras.

Det merkantila borgerskapet visade både mecenatvilja och personligt intresse för 
kulturen men lyckades ej sätta sin samhällsklass prägel på litteratur och andra kultur
yttringar. Någon speciell göteborgsk eller merkantilt borgerlig prägel genomsyrade 
inte heller det 1778 grundade Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. 
Det förvånar knappast då flertalet ledamöter var civila ämbetsmän, präster, lärare, 
akademiker, medan få kom från näringslivet. Dessutom bodde många ledamöter utan
för Göteborg, inte minst i Stockholm.169

På 1760-talet vände Göteborg sitt litterära ansikte mot England, och förromantiken 
spirade i staden. Denna orientering undanträngdes under följande årtionde av den 
franskinspirerade gustavianska smaken med dess franskklassicistiska drag. Västkust
stadens litterära verksamhet karakteriseras från 1770-talet av huvudstadsberoende och 
litterär osjälvständighet. Istället för en självständig kultur grundad på stadens egna 
förutsättningar, d.v.s. i någon form av merkantil anda, hämtades inspiration från 
Stockholm. Den i metropolen rådande smakuppfattningen kom att dominera littera
turen och andra kulturyttringar också i Göteborg. Stadens umgänges- och teaterliv 
förfranskades och ett sällskapsliv på Stockholmsaristokratins villkor utvecklades, 
inplanterad via familjerna Hall och Alströmer. Dessa smak- och umgängesformer 
spred sig sedan till stadens övriga borgerskap.170

Det litterära systemet var förhållandevis väl utbyggt i Norrköping men den överväg
ande merkantilt inriktade litterära publiken var ingen fruktbar jordm ån för blivande 
författare. Även från systerstaden Linköping kom få författare. Trots ett m indre ut
vecklat litterärt system kunde dock stiftsstaden i större utsträckning än handels- och 
industristaden locka till sig författare.171 I frivillig exil från huvudstaden vistades 
dessutom Leopold i barndomsstaden Linköping under några år efter Gustaf IILs död.

16^ Svanberg 1980 a, s. 59; Utterström , s. 9; Historisk statistik, s. 61.

1 6 9  E riksson, s. 73-82 . 1783 prisbelönades stockholm arna Adlerbeth och Regnér. Typiskt nog, 
skriver Svanberg (1980 a, s. 6 6  f). hyllade de båda pristagarna i sina dikter Gustaf III, för att han med 
den väpnade neutraliteten gjort handelns uppsving möjligt.

1711 Cederblad, s. 135-145. Se även Svanberg 1980 a, s. 170. Cederblads beskrivning är intressant 
och säkert till stora delar riktig. Jag anser emellertid, att Cederblad övervärderar det merkantila borger- 
skapets möjligheter. Det finns inget som talar för att välsituerade handelsmän hade förmåga att ta strid 
om kulturens inriktning. Däremot får W rangels påstående (s. 11), att den sentim entala strömningens 
anhängare i Lund främst rekryterades ur den göteborgska nationens led, här sin förklaring.

1 7 1  Norrköpingsförfattaren M agnus Orrelius litterära verksamhet nådde sin höjdpunkt under frihets
tidens slutskede. Orrelius, som dog 1794, faller dock utanför populationen, eftersom han ej förekom 
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De tre mest betydande handelsstäderna Göteborg, Norrköping och Åbo hade till
sammans år 1800 ungefär hälften så många invånare som huvudstaden.172 Deras 
kulturella betydelse och antal författare stod dock inte i paritet med den befolknings
mässiga och ekonomiska ställningen. Få författare från borgerskapet steg fram i dessa 
handelsstäder, och ingen författare med prästbakgrund kom därifrån. Göteborg och 
Åbo drog visserligen till sig författare från omgivande landsbygd men kunde också 
erbjuda gymnasium respektive universitet, samt kyrkliga och civila ämbeten.

Universitetsstäderna samt Göteborg, Linköping och Västerås var de enda lands
ortsstäder där mer än ett par författarverksam ma bodde. Gymnasie-, sjöfarts- och 
handelsstaden Gävle var med sina 5.410 invånare (1800) ungefär dubbelt så stor som 
Linköping och V ästerås.173 Två författare kom från Gävle och en från den något 
mindre gruvstaden Falun. Ingen av de båda städerna förmådde behålla eller locka nå
gon ny författare. En ledande textilstad, men till invånarantalet liten, som Alingsås är 
överhuvudtaget inte företrädd i populationen. Denna undersökning av författarnas 
härkom st och bostadsort kom pletterar och bekräftar V ictor Svanbergs tes, om det 
merkantila borgerskapets svårigheter att sätta sin prägel på 1700- och det begynnande 
1800-talets litteratur.

M ed drygt 10.000 invånare var Karlskrona rikets tredje största stad, följd av 
Norrköping och Åbo. Landets främsta flottbas låg i Karlskrona. Med säte för amirali- 
tetskollegium var det en typisk ämbetsmannastad, där officerare och civilmilitärer do
minerade. Trots bristen på gymnasieskola fanns genom ämbetsmännen ett bildnings- 
intresse. Karlskronas kulturliv var rikt: lånebibliotek, musik- och läsesällskap samt 
livlig teaterverksamhet.174 Kulturlivet, storleken och ämbetsinriktningen till trots var 
författartätheten låg i Karlskrona.

Två författare kom från Karlskrona. Den ende i populationen som bodde där som 
vuxen var Carl August Ehrensvärd. Han var inte staden trogen någon längre tid men 
återkom, efter att bl.a. ha vistats i Italien, till staden och flottan som generalamiral 
under några år på 1780-talet och i böljan av 1790-talet. Han återgick sedan till lantlivet 
och jordbruket i Skåne.175

m er hos H am m arsköld och M eijer. Privatläraren, bokhandlaren, korrekturläsaren och den flitige 
författaren (översättning och egen produktion) får av sin levnadstecknare Gunnar Broberg benämningen 
”yrkesförfattare” (s. 116). Även om jag  är tveksam till den termen för 1700-talets författare, hade han 
som författare i populationen otvivelaktigt klassificerats som litteratör.

1 7 2  H istorisk statistik, s. 61 f.

1 7 3  H istorisk statistik , s. 61.

1 7 4  U tterström , s. 9 -1 5 . Karlskrona var 1766 jäm nstor med Göteborg (U tterström , s. 9). Medan 
Göteborgs invånarantal växte kraftigt ökade Karlskronas endast med ungefär 150 personer till 10.166 
vid århundradeskiftet (H istorisk statistik, s. 61). Det ger en klar bild av den m erkantila expansionen 
under 1700-talets senare del. Ämbetsstadens expansion tillhör ett tidigare skede, nu var det handels
städernas tur.

1 7 5  SBL  12, s. 440-456 . Från Karlskrona kom Hans Bergeström, betydande författare på frihets
tiden. Han föddes 1735 och avled 1784 och räknas därför inte till populationen.
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Att ämbetsstruktur inte garanterade hög författartäthet gällde även för Jönköping. 
Av populationens författare bodde ingen i hovrättsstaden (2.684 invånare år 1800176). 
Däremot uppfostrades akademiledamöterna Adlerbeth och Sjöberg i staden. Båda for 
sedan vidare till huvudstaden och blev ämbetsmän.

Periferin
I flera regioncentra, men endast i Uppsala i någon större omfattning, bodde författare 
som flyttat in från omgivande landskap eller andra landsdelar. Efter att ha använt regi- 
oncentrat som mellanstation försvann emellertid många vidare till metropolen.

Perifera städer —  mestadels småstäder som i sin lantlighet knappast särskilde sig 
från landsbygden177 —  attraherade inte ens de författarverksam ma, som fötts på 
landsbygden. De vandrade istället vidare mot metropolen via närmaste gymnasie- och 
stiftsstad. Alla stadsfödda Skåneförfattare (undantaget några i Lund födda) hamnade i 
Stockholm. Tendensen var likartad för övriga landsändar. Författarna flyttade till 
metropolen från landets alla höm och från såväl städer som landsbygd.

Värmlandsfödde Johan Magnus Lannerstjema, som mot sin vilja hamnade i en liten 
landsortsstad, får illustrera landsortstädemas problem att attrahera författare. Han stod 
i gunst hos G ustaf III men fördärvade sin militära karriär genom giftermål med en 
ofrälse och frånskild dam. Tack vare talang som teaterförfattare blev han tagen till 
nåder och fick livstidspension ur kungens handkassa samt 25 rd för varje teaterstycke 
han producerade åt Operan och Dramaten. Efter att ha pendlat mellan familjelivet i 
Strömstad och ordens- och nöjeslivet i Stockholm tvangs Lannerstjem a att välja det 
förstnämnda, då pensionen drogs in. Fram till sin död försörjdes han av hustrun och 
kunde själv endast bidra med små inkomster från litterär verksamhet.

Strömstad hade växt kraftigt men invånarantalet uppgick på 1790-talet ändå inte till 
m er än cirka 1.500 invånare. Staden kunde inte tillfredsställa Lannerstjem as säll- 
skapsbehov. Längtande till bekantskapskretsen i huvudstaden, bl.a. författarkolleg
erna Bellman, Hallman, Kexél och Stenborg, brukade han klaga över hur tråkigt 
Strömstad var. Han fortsatte emellertid inte bara med att skriva teaterstycken och dik
ter utan gav också ut en handskriven tidning (Strömstad saknade tryckeri) innehåll
ande nyheter och pikanta historier om Strömstadsbor samt med egna illustrationer.178

Landsbygden hade svårast att behålla sina författare och få flyttade dit. Endast författ
are bundna vid landsortsämbeten eller jordbruk stannade kvar på landsbygden. Där 
föddes drygt tre gånger fler författare än vad som sedan blev bosatta. Undantag var 
Stockholms län och Skåne, utan tvekan beroende på närheten till huvudstaden och 
Uppsala respektive Lunds universitet.

1 7 6  H istorisk sta tistik , s. 61.

1 7 7  Med hänvisning till Bellman, Cederborgh, Fischerström och Tham, skriver Svanberg (1980 a, s. 
25), att de ”minsta städernas lantlighet är ett stående tema i skönlitteraturen”.

1 7 8  Från Berggréns biografi över Lannerstjema.
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Visserligen föddes nästan hälften av författarna på landsbygden. Relativt sett kom 
dock författarna främst från städer, eftersom landsbygden hade stor befolkningsöver- 
vikt. Till bilden av författarens bakgrund som adels-, präst- och i viss mån ämbets- 
mannason kan läggas geografins betydelse: helst skulle författaren vara född i en cen
tralort och/eller gammalt lärdomsområde. I större utsträckning än i periferin fanns där 
de välbeställda och kulturellt mångfasetterade hem, som var av sådan vikt för blivande 
författarverksamhet. Många av periferins prost- och adelshem hade em ellertid också 
stora bibliotek, och välbeställda föräldrar kunde garantera ekonomiskt bekymmerslösa 
vistelser vid gymnasium och universitet Några speciellt begåvade kunde trots bristen 
på förutsättningar i hemmen finna vägen till en skrivande verksamhet efter gymnasie- 
och universitetsvistelse.

Författartäthet
Ytterligare ett sätt att belysa författarspridningen är förhållandet befolknings- och för- 
fattarantal. (Uppgifterna presenteras dock med den reservationen, att populationen inte 
representerar alla författare vid en viss tidpunkt.) För hela Sveriges befolkning var re
lationen 14.400 invånare per författare. Inräknas extem populationen blir siffran 
10.300.*79 i Tyskland gick det år 1790 en författare på 4.000 invånare.1811

Det centrala området hade hög författartäthet: en författare på 2.800 invånare. I de 
befolkningsrika mellanområdena gick det avsevärt fler invånare, 31.900, på vaije för
fattare. M ed ett relationstal på 94.200 hade utkantsområdena den lägsta författartät- 
heten.181 Få författare inom utkantsområdenas stora geografiska ytor bekräftar, att 
stora delar av landet var helt utan författarrepresentation.

I Stockholm fanns 95 författare, vilket motsvarar en författare på 790 invånare. 
Inkluderas extempopulationens författare blir relationstalet 660, en siffra motsvarande 
Berlins.18^

Universitetsstaden Göttingen hade Tysklands högsta författartäthet med en författ
are på hundra invånare.183 Även i Sverige var universitetsstäderna författartätast. I 
Uppsala gick det en författare på 300 invånare, inräknas extempopulationen blir siff
ran knappt hundra färre. I Lund bodde många av extempopulationens författare, och 
med båda populationema inkluderade fanns i den södra universitetsstaden en författare 
på 217 invånare.

Med hela populationen inkluderad var Göteborgs författartäthet en författare på 
drygt 1.700 invånare.184 Det finns emellertid skäl att misstänka att skillnaden mellan

År 1795 uppgick det egentliga Sveriges befolkning till 2.281.137 (H istorisk statistik , s. 44), 
och i F inland bodde ungefär 500.000 personer. (1760 var F inlands befolkning 489.808. Heckscher 
1957, s. 159.)

1 8 0  W ard, s. 8 8 .

1 8 1  Invånarantalen var 340.804, 1.592.648 respektive 347.685 + 500.000 (Finland). Siffom a gäller 
1795 och är beräknade efter Historisk statistik, s. 49.

18^  Berlins relationstal 1790 var 675 och Wiens 800 (W ard, s. 8 8  f).

1 8 3  Ward, s. 8 8 . Om författartätheten i Tyskland, se också Bruford, s. 293.

1 8 4  De invånartal som används är från 1795 (Stockholm  o. Lund) och år 1800 (G öteborg och 
Uppsala).
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verkligt antal författare och de i populationen förekommande är särskilt stor för 
Göteborg. Med ett relativt väl utvecklat litterärt system fanns nog i västkuststaden åt
skilliga lokala författare, som inte Hammarsköld och Meijer presenterar.

5. Sysselsättning
Efter undersökning av författarnas födelseorter och sociala bakgrund, universitetsstu
dier och bostadsorter i vuxen ålder behandlas nu deras karriärer, yrkesmässigt och 
socialt. Med utgångspunkt i tabellerna 15 och 16, uppdelade på frälse och ofrälse för
fattare, kommer olika grupper att studeras separat. Kategoriindelningen är i stor ut
sträckning densamma som gällde för föräldrarnas sociala ställning och sysselsättning, 
frånsett att adeln splittras upp på fler smågrupper och en ny kategori tillkommer: Tea
terfolk, litteratörer (skriftställare och journalister).

För att belysa sysselsättningsstrukturen djupare noteras inte enbart det sista arbetet. 
Utöver slutarbetet presenteras författarnas sysselsättningar i fem årsintervaller över 
hela undersökningsperioden. (Bennich-Björkman och Furuland noterar endast slut
ämbete, som står för den högsta positionen i ämbetskarriären. Författarna placeras i de 
världsliga eller andliga ämbetssektorema, även om de senare övergått till någon sys
selsättning utanför dessa sektorer. Strävan att placera in författare i ämbeten har redu
cerats i denna undersökning. Den sista sysselsättningen räknas som slutarbete, inte det 
högsta ämbetet i karriären.)185 Följd under hela perioden ger författarnas sysselsätt
ningsutveckling besked om intressanta förändringar och nyanser utöver en naturlig ål- 
dersm ässig uppflyttning i hierarkin. (På grund av varierande födelsetider noteras 
många utan sysselsättning under de första intervallerna.) Som konsekvens av uppfölj
ningen av hela undersökningsperioden och det faktum att åtskilliga författare bytte 
verksamhetsområde presenteras i den följande framställningen flera författare under 
mer än en kategorirubrik.

Författarskapets betydelse vid socialt uppåtsträvande och ämbetskarriär introduce
rades i föregående kapitel, med referens till Bennich-Björkman. När författargrupp- 
em a analyseras är en central frågeställning: I vilken uträckning hade ett författarskap 
betydelse för socialt avancemang och ämbetskarriär i äldre tider? Föräldrarnas posi
tioner blir jäm förelseobjekt men än viktigare är jäm förelser med samhällsgrupperna

1 8 5  K ortfattat vill jag  belysa m ina undersökningsresultats representativitet gentem ot Bennich- 
Björkmans och Funilands siffror. Enligt Bennich-Björkman (s. 32) utgjorde de världsliga gustavianska 
äm bclsförfattam a 60 % (80 författare), de andliga 28 % (38) och övriga utan äm bete 12 % (16). 
Motsvarande siffror för Furuland (1970, s. 155) är 53 % (83), 35 % (55) och 12 % (19) och för före
liggande undersökning 49 % (94), 27 % (52) och 24 % (47). Eftersom jag inte redovisar den högsta 
äm betspositionen som slutarbete, blir gruppen övriga utan äm bete avsevärt större. Å tskilliga före 
detta ämbetsmän och akademiska författare övergick till annan verksamhet utanför ämbetssfärema. Om 
dessa hänförs till ämbetsmän ham nar resultatet i denna undersökning någonstans mitt emellan Ben- 
nich-Björkmans och Funilands resultat.
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som helhet. På grund av bristen på undersökningar för vissa sektorer är dessa jäm för
elser besvärligare att genomfora.

Adeln
45 författare hade adliga föräldrar eller adlades för faderns förtjänster. Klassificerade 
med adlig bakgrund är Gjörwell, född utom äktenskap men ej tilldelad faderns namn 
och värdighet, och Johan Simmingsköld. När denne adlades för egna förtjänster fick 
samtidigt fadem samma förmån.

Totalt ny adlades åtta författare för egna förtjänster. Dessutom adelsutnämndes Pehr 
a f Lund och Jonas Hallenberg. De introducerade ej sina adelsskap och räknas därför 
inte till adeln. I gengäld förlorade två författare adelsvärdigheten: Simmingsköld flyd
de ur landet efter en förfalskning och Clas Fredrik Hom landsförvisades för delaktig
het i m ordet på G ustaf III. (Båda räknas dock till adeln under hela undersöknings
perioden.)

Den m arkant minskade nobiliteringen gör författarnas relativt frekventa nyadling 
desto mer anmärkningsvärd. Därtill uppflyttades författare inom den adliga hierarkin: 
fyra till riddarklassen, sex till friherrestånd (varav tre nyadlade) och tre till grevevär
dighet (varav en nyadlad). En tredjedel av adelsförfattama avancerade till eller inom 
ståndet.

Adelsförfattama kunde ha varit än fler. När adelns prerogativ till de fåtaliga högre 
tjänsterna försvann 1789, minskade behovet att nyadla högre ofrälse ämbetsmän. Fem 
ofrälse ämbetsmän med rådsbefattning hade säkert nyadlats om inte Förenings- och 
säkerhetsakten gjort nobilitering av högre ofrälse ämbetsmän överflödig.

De sociala avancemangen kan betyda, att författarna var allmänt dugliga personer, 
som genom skicklighet i ämbetsutövning lyckades uppnå eller förbättra adelsposi- 
tionen. Författarnas ämbetskvalifikationer möjliggjorde avancemanget, vilket inte re
ducerar författarverksam heten som betydelselös. Författandet kom pletterade men 
styrde inte äm betsutövningen. För andra fungerade därem ot författandet som direkt 
språngbräda i det sociala avancemanget, bl.a. genom kungahyllningar eller pjäsför- 
fattande åt en kunglig teater. Adlandet hade för dem sin utgångspunkt i författarskapet.

Båda yttringarna kan ses renodlade men var också olika sidor av samma sak. Johan 
Carpelan och Per O lof von Asp är exempel på socialt avancemang inom och Johan 
Liljencrantz till adeln, varvid ämbetsförmågan var helt avgörande för avancemangen. 
D et var tre ’nyttoförfattare’ med i huvudsak ekonom iskt författarskap. Clewberg- 
Edelcrantz och Leopold, med i första hand fiktiv litteratur på repertoaren, kan tacka 
författandet för sitt sociala avancemang. Zibet kan ses som en medelväg mellan dessa 
två yttringar.

Högre ämbetsmän i populationen blir efter hand allt fler på bekostnad av de lägre 
placerade. Framme vid slutämbete är lägre och utrikes ämbetsmän sammantaget hälf
ten så m ånga som högre placerade. Hos föräldrarna var de lika många. Dessutom 
fanns det i ämbetsverk och kollegier givetvis åtskilligt fler lägre tjänster än högre. 
Författarverksamma adliga civilämbetsmän var alltså med få undantag lyckosamma i 
karriären.
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Tabel l  15

Adelsförfattarnas sysselsättning i femårsintervaller  ̂

1770 1225 1 2 2 Q .1225 1790 1795 Slutarb,

Verksamma vid hov 3 6 5 6 8 2 5
Ämbetsmän: civila, högre 2 2 4 7 8 9 16

civila, lägre 5 11 9 7 8 4 2

civila, utrikes 2 1 3 3 2 6 6

militärer, högre - 1 2 3 3 3 3
militärer, lägre 3 7 1 0 8 6 1 1

Präster, lärare, akademiker 1 2 2 2 1 2 2

Näringsidkare (jordbrukare) 3 3 5 5 4 9 9
Teaterfolk - 1 - - 1 - -

Litteratörer (skriftställare och journalister) 1 1 2 2 3 5 4
Landsflykt, fängelse - - - 2 1 3 2

Universitetsstuderande 9 5 3 2 2 - -

Ingen sysselsättning 2 2 11 6 4 4 6 1

Okänd - - - - - 1 -

SUMM A 51 51 51 51 51 51 51

Detsamma gällde för militärer. På ett undantag när hamnade författare som fortsatte 
som officerare till slut i högre befattningar. Till skillnad mot föräldrarna uppnåddes 
högre befattningar även av ofrälse författande officerare.

Antalet officerare av lägre rang ökade fram till början av 1780-talet, för att sedan 
sjunka med ett avbrott 1790. Den tillfälliga ökningen av ofrälse officerare (se tabell 
16) kan hänföras till Rysslandskriget. Minskningen kompenserades inte av motsvar
ande ökning av högre officerare. Istället gick officerarna i stor utsträckning över till 
andra verksamhetsgrenar. Jacob Gustaf De la Gardie och Göran Ulrik Silfverhielm

186 Punkterna B, C, D och E till tabell 4 (föräldrarnas sysselsättning) gäller också här.
Tillfälliga arbeten mellan femårsnedslagen har endast noterats om det betytt sysselsättningsbrott. 

(Alternativet med enbart sysselsättningar utan fasta årtal hade inte m arkant förändrat helhetsbilden.) 
Vid fler än ett arbete under nedslagsåret har det mot slutet av året noterats. Undantag har gjorts vid 
tveksam heter och om författaren varit i utlandet över nedslagsåret och en bit in på nästa. Kommande 
sysselsättning har då g ä llt

T itelutnäm ningar (karaktärsbcfordran) är ett problem (se Elmroth 1962, s. 3 5 -50  och Bennich- 
Björkman, s. 33). Ibland är det oklart huruvida en tjänst tillträddes eller inte. Även personer i närings
livet kunde få officiell titel utan att tjänstgöra i något ämbete. Jag har undvikit placering efter titelut
nämningar och har eftersträvat att författarna noteras i sina ’riktiga’ sysselsättningar.

Ett annat problem är författare med flera tjänster samtidigt. Professorer med prebende noteras för 
den akadem iska tjänsten. Om präster sam tidigt var lektorer gäller den kyrkliga tjänsten. Tjänster var 
inte alltid förknippade med lön. I början av civil ämbetskarriär tvingades man ofta till dubbla syssel
sättningar. Vanligtvis privatinformerade docenter eller e.o. tjänstemän, men för dem noteras ämbetsti- 
teln. D ärem ot varierar kategoriplaceringen vid kombination med sekreterartjänst hos privatpersoner 
eller vid akadem i/sällskap. Den framtida sysselsättningen bestämmer placeringen. Den som fortsatte 
äm betskarriären med ordinarie tjänst placeras som civil ämbetsman. I största möjliga mån gäller sys
selsättning där de utförde huvuddelen av arbetet, oavsett var inkomsterna kom ifrån.
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övergick till diplomatin, och C. A. Ehrensvärd samt Henning C. Schmiterlöw blev 
godsägare/lantjunkare. Carl G ustaf Nordforss och Johan Peter Stolpe kombinerade 
den militära banan med teatern. Adlersparre, Lannerstjema och Stiemecrantz var litte
ratörer efter militärtjänsten. Den förstnämnde återgick dock till äm betsbanan och 
slutade som landshövding. Även Johan Fredrik Carpelan blev landshövding efter att 
ha varit militär. Carl G ustaf von Holthusen, Carl Bleckert Lybecker, Göran Oxen
stierna, Johan Lorens Rutensparre, Anders Fredrik Skjöldebrand och M årten Sturt- 
zenbecher höll sig hela tiden kvar på den militära banan.

Jämfört med sina fäder var adelsförfattama i mindre utsträckning militärer. Under 
80-talet och i böljan av 90-talet var emellertid ovanligt många författare verksamma 
som militärer.187 Antalet officersförfattare, huvudsakligen frälse, varierade då mellan 
tolv till fjorton och flera var knutna till hovet. Antalet hovuppvaktande militärer redu
cerades kraftigt efter G ustaf III:s frånfälle, och endast sex författare var officerare 
1795.

En liknande utvecklingstendens visar antalet övriga frälse och ofrälse hovförfattare, 
vilka tjänstgjorde som hovmarskalkar, kammarherrar, handsekreterare och kronprins
lärare. Till hovet knutna författare var viktiga objekt i Gustaf IH:s strävan, att skapa en 
glansfull hovmiljö. Kring kungen fanns inte bara frälse utan även ofrälse författare. 
(Alla författarfäder som tjänstgjorde vid hovet var adliga.) Clewberg-Edelcrantz och 
Leopold adlades för sina insatser vid hovet men ej Kellgren och kronprinsläraren Carl 
Stridsberg. Att även framstående offälse författare bereddes plats vid hovet, visar den 
viktiga plats som kulturen, och då speciellt teatern, intog i hovlivet. Samtidigt är det 
ytterligare ett tecken på ståndsutjämningen.

U nder följande regimer reducerades både hovlivet och dess kulturella inramning. 
Redan 1795 var hovförfattama åtskilligt färre. Efter G ustaf III:s död drog sig dess
utom flera hovförfattare, som haft nära relation till kungen, tillbaka efter kontroverser 
med Reuterholm. Akademiledamöterna Leopold, Schröderheim och Zibet flydde hu
vudstaden för en tids vistelse i landsorten.188

Utlandsverksam m a
Utländska sändebud var viktiga kulturförmedlare till och från andra länder. Stor bety
delse fick Creutz, som upprätthöll livliga kontakter med upplysningsfilosofer och för
fattare i Paris. (Eftersom han dog 1785 tillhör han ej populationen. Hans författar
period låg också långt tillbaka i tiden.) Hemkommen blev han kanslipresident. Efter 
hans död utsågs ingen officiell efterträdare, utan Gustaf III övertog själv ledningen för 
den utrikes brevväxlingen.189

1 8 7  Bland dem som då var yrkesverksam ma i ppgick 1780 andelen m ilitärer till 9 % och 1790 till 7 
%. Bcnnich-Björkman (s. 42) finner 14 % (elva officersförfattare) m ilitärer av sin författarpopulation 
under gustavianska tiden, mot 5,5 % under dalinska och 3,5 % under stiem hielm ska. Om officersför- 
fattama, se också Bennich-Björkman, s. 51-58.

1 8 8  Schiick 1936, s. 113-124.

1 8 9  Forsell, s. 276. Jag har inte funnit någon undersökning om G ustaf III:s diplom atiska korrespon
dens ur kulturell synvinkel; huruvida han uppmuntrade sändebuden att upprätthålla viktiga kulturella
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Fjorton författare uppehöll diplom atiska tjänster.196 Dessutom var Carl Peter 
Blomberg legationspredikant i Konstantinopel och gjorde därefter en flerårig studie
resa i Europa.191 Flertalet av de i utrikesförvaltningen verksamma författarna var 
karriärdiplomater. Efter att ha böljat som kommissionssekreterare avancerade de flesta 
av dem till envoyé.192 Ämbetsförfattare anställda i utrikesförvaltningen och tjänst
görande vid utrikes beskickningar var alla utom en adelsmän.

Författarna hade också andra slags utlandstjänster: vid tyska universitet (Brisman, 
Nordmark, Thunman, Thorild), handsekreterare (Altén), informator (Denell) och m i
litära uppdrag (Holthusen). Gideon Herman de Rogier gjorde en flerårig resa som gu
vernör åt några brukspatronssöner.193 Anders Bergstedt tjänstgjorde i Västindiska 
kompaniet på S:t Barthélem y.194 I Ostindiska kompaniet tjänstgjorde Jacob W allen
berg som skeppspräst. Av de många reseskildringar som publicerades denna tid fick 
hans Min son pä  galejan störst litterär betydelse: ”det första svenska diktverk, som bär 
medelklassrealismens typiska drag.”195 Med tjänstledigt från sin anställning i Bergs
kollegiet och med ekonom iskt stöd av kungen for swedenborgaren Carl Bernhard 
W adström 1787-88 till Afrika. Han engagerade sig starkt mot slaveriet, vilket främst 
upptog hans litterära verksamhet. Hans verk om slaveriet trycktes i London och Paris. 
För att få stanna kvar utomlands tvingades Wadström begära avsked från tjänsten som 
överdirektör och fick försörja sig som fabriksägare i England och F rankrike .196 
Adolf Fredrik Ristell lämnade Sverige efter Dramatens konkurs. Han verkade i Paris 
som journalist och översättare och var ”en slags svensk kulturattaché” .197

Av huvudpopulationens författare studerade 15 författare vid utländska universitet 
och 20 gjorde andra typer av studieresor samt vetenskapliga resor. 27 författare (av 
vilka fem redovisas som utlandsstuderande) arbetade en tid vid svenska beskickningar 
eller hade någon annan utlandstjänst. De flesta för en begränsad tid men några bosatte 
sig utomlands. Dessutom genomförde Gustaf III ett par längre utlandsresor sekunde-

kontakter och hålla sig å jo u r med aktuella strömningar ute i Europa, samt hur eventuella iakttagelser 
vidarebefordrades hem.

1 9 6  Av dessa var von Engeström  am bassadsekreterare i Frankfurt 1764-65 (SBL  13, s. 615 f) och 
Rosenstein i Paris 1783-84 (Segerstedt 1981, kap. 11:5). De förekom m er således inte som diplomater 
i femårsintervallema.

1 9 1  SBL  5, s. 23 ff. Blomberg redovisas bland prästerna.

1 9 2  En författare på 1770-talet och tre 1790, som tjänstgjorde vid utrikesförvaltningen i Sverige, har 
placerats bland lägre ämbetsmän. På grund av kriget var flera diplomatförfattare hemkallade och arbet
ade som sekreterare i Presidentkontoret, senare kallat Kabinettet för utrikes brevväxling.

1 9 3  M eurling, s. 10 ff; Sacklén 1824, s. 437 f.

1 9 4  SB L  3, s. 678 f.

1 9 6  Svanberg 1980 a, s. 61. M in son på galejan  kan också kallas 1700-talets enda svenska roman av 
betydelse. Svanberg (1980 a, s. 63) hänför den till ”en gammal litterär genre, den kom iska reseberät
telsen”.

1 9 6  Se Hagens biografi över W adström.

1 9 7  Bennich-Björkman, s. 439.
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rad av större följen. Totalt studerade, reste eller arbetade 58 författare (30 %) ur hu- 
vudpopulationen utomlands.1911

Kompletterar vi med extempopulationen accentueras än mer den intensiva interna
tionella kontakten. Nio författare studerade vid utländska universitet, 19 gjorde stu
dieresor eller vetenskapliga resor. Dessutom var en författare under en kortare tid i 
diplomatisk tjänst och fyra hade andra tjänster utomlands (av vilka två redovisas som 
utlandsstuderanden).199 Totalt studerade, reste eller arbetade 31 författare (41 %) ur 
extempopulationen utomlands.

Författarna förmedlade alltså en intensiv kontakt med den europeiska kulturen men 
även med främmande kulturer i Afrika, Asien och Amerika. Av 269 författare i hela 
populationen vistades 89 —  var tredje författare —  utomlands under en längre tid.200

Författarnas frekventa utlandsvistelser måste främst ses ur en aspekt som impulsgivare 
för det svenska kulturlivet och den svenska vetenskapen. Bokimporten och pressens 
utbredning påskyndade ytterligare kulturkom m unikationem a—  trots G ustaf III:s och 
Reuterholms försök att minska nyhetsinförseln. Bokexporten vittnar emellertid om att 
Sverige inte enbart var kulturmottagare. Exporten omfattade dock i huvudsak natur
vetenskaplig litteratur. G ustaf III, med en stark önskan att stärka Sveriges position i 
det europeiska kulturlivet, försökte på olika sätt sprida intresset för annan svensk lit
teratur i utlandet. Med klent resultat utnyttjades Svenska akademien for detta ändamål. 
Ristell försökte i Paris introducera svensk litteratur för fransk publik men försöket 
upphörde med franska revolutionen.201 Christoffer W ilhelm Liideke, pastor vid tyska 
församlingen i Stockholm, stod för det mest omfattande försöket att sprida kunskap 
om svensk litteratur för en internationell publik. Hans Allgem eines Schwedisches 
G elehrsam keits-Archiv, där även andra författare m edarbetade, utkom i sju band 
1781-96. Språket och verkets lärda karaktär tilltalade emellertid inte kungen och andra 
anhängare av den franskinspirerade smakuppfattningen.202

Ofrälse författare —  en sammanställning
Adelns bristande intresse för akademiska studier och adelsförfattamas kortare univer-

19^ Bland de utlandsverksammma svenska författarna inkluderar jag  inte H om  som landsförvisades 
från Sverige (m en Thorild som erhöll svensk anställning utom lands) eller Sim m ingsköld och C.H. 
Flintberg, som båda hade sin författartid bakom sig då de flydde Sverige.

1 9 9  Adam Afzelius var en kortare tid t.f. sekreterare vid den svenska beskickningen i London och 
gjorde även botaniska studieresor i Afrika (SBL  1, s. 219 f). Jonas Dryander flyttade till London, där 
han arbetade som bibliotekarie (SBL  11, s. 468 ff). Carl Gideon Sinclair, som studerat i Greifswald, 
tjänstgjorde under lång lid i fransk tjänst, innan han blev general i Sverige (Nordisk Familjebok 25, s. 
610). Johan Erik Ringström var endast en kortare tid enrollerad i den franska armén och företog sedan 
resor i Europa (Nordisk Fam iljebok  23, s. 439; Svenskt biografiskt lexikon  8 , 1879-81, s. 490).

2 0 0  Studieresorna och de vetenskapliga resorna varade oftast m ellan ett och e tt halvt och tre år och 
var endast undantagsvis kortare än ett år.

2 0 1  Schiick 1935, s. 492-99.

2 0 2  Endast två m edlem m ar i Svenska akademien subskriberade på Liidekes verk (Schiick 1935, s. 
492).
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Tabel l  16

Ofrälse författares sysselsättning i femårsintervaller203

1770 1775 1780 1785 1790 1795 Slutarb.

Präster,  lärare,  akademiker 11 3 1 4 3 5 2 6 5 6 9 7 4

Präster Biskopar - - - - 2 2 9
Domprostar - 1 1 1 1 1 3
Kontraktsprostar - - 1 1 1 4 11

Prostar, kyrkoherdar - 2 2 1 0 17 2 0 2 2

Komministrar, pastorer, predikanter 7 9 15 15 13 11 4
Lärare: Lektorer, rektorer, adjunkter 1 7 7 5 8 11 7

Privatlärare - 2 5 5 4 1 1

Akademiker Professorer - 1 3 6 1 0 1 0 14
Adjunkter, docenter, mm. 3 9 9 9 9 9 3

Ä m b e t s m ä n 18 21 2 9 3 6 3 6 3 8 3 7

Hovet - - 1 3 2 1 -
Centrala, högre - - - - - 1 5
Centrala, lägre 1 2 15 2 2 25 25 28 25
Landsbygd, lägre 4 4 4 7 5 6 5
Officerare, högre - 1 1 - - - 2

Officerare, lägre 2 1 1 1 4 2 -

N ä r i n g s l i v e t 3 4 4 7 8 9 1 1

Jordbrukare - - - 1 2 2 2

Företagsägare 1 1 1 1 1 3 4
Förläggare, boktryckare, bokhandlare - 2 1 3 3 4 3
Anställda, lärlingar 2 1 2 2 2 - 2

Teaterfolk,  l i t teratörer 2 4 8 11 1 6 1 5 19

Skådespelare, teaterchefer, teateradm. - 1 2 4 6 7 8

Litteratörer (skriftställare och journalister) 2 3 6 7 1 0 8 11

Övr i ga

Universitetsstuderande 36 32 25 2 2 8 1 -

Flytt utomlands, propagandaman - - 2 1 1 1 1
Ingen sysselsättning 70 49 29 1 2 7 9 -
Okänd sysselsättning 2 1 2 1 1 - -

S U M M A  O F R Ä L S E 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2

sitetsvistelser bekräftas av tabellerna 15 och 16. Bortsett från olika åldersstrukturer för 
frälse och ofrälse författare sjunker antalet författare med adelsbakgrund vid universi
tetet relativt sett snabbare än ofrälse. Det accentueras ytterligare av att närmare hälften

^03 Prem isserna för sammanställningen överensstämmer med tabell 15.
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av de adelsstuderande 1775, 1780 och 1790 ännu inte var adlade. (Alla som förr eller 
senare adlades räknas till adeln vid samtliga nedslagsår.)204

Författare, som ej påböijat universitetsutbildningen eller fått någon tjänst, samlas 
under beteckningen ingen sysselsättning. Detsamma gäller forfattarkvinnor utan tjänst. 
Helena Linnerhjelm var såvitt känt den enda, som aldrig hade något arbete utom hem-
met.2°5

Präster, lärare och akadem iker
Biskop Martin Wallenstråle och kyrkoherde Carl Gustaf af Bjerkén, vilka med adlig 
bakgrund ovanligt nog var präster, bildar övergång från adelsförfattare till de verk
samma inom kyrkligt-pedagogiska sektorn. Denna sektor var den största såväl vad 
gäller författarnas ursprungsmiljö som deras sysselsättning. 75 författare hade sitt ur
sprung och 76 hamnade slutligen där, d.v.s. närmare 40 procent av populationen.206

1700-talets sekularisering avspeglar sig dock hos författarna. I jäm förelse med 
föräldrarna var akademikerna fyrdubbelt och lärama något fler. Eftersom  sektoms 
storlek var i det närmaste konstant utgjorde således prästerna en avsevärt mindre del 
bland författarna.

D et uppstod också kraftiga förskjutningar inom sektom över tiden. Bortsett från 
1770-talets böijan, då ytterst få ur populationen var yrkesverksamma, kom docenter 
och adjunkter snabbt upp i ett antal som blev konstant till 1795. Professorernas antal 
ökade däremot successivt. På 1790-talet nådde författare verksamma vid universitet 
sitt högsta antal. Trots fler professorer var det något färre, som hade universitetet som 
slutlig arbetsplats. Läram as kontingent var också som störst på 1780- och 90-talen, 
medan färre författare slutade som lärare.

Varken författare eller någon annan brukade lämna den kyrkligt-pedagogiska sekt
om. Däremot var det vanligt med förflyttningar inom sektom. Docenter utan fasta 
universitetstjänster anträdde den säkrare och bättre betalda klerikala banan, professorer 
fick högre prästämbeten, lärare kombinerade lektoraten med prästbefattningar eller 
gick helt över till kyrkan.207 Osäkra löne- och anställningsförhållanden fick författare

2 0 4  Bland de studerande finns följande antal författare, som räknas till adeln redan innan de uppnått 
adelsvärdighet och introducerats: 1770— 1 ofrälse, 1775— 2, 1780— 1, 1790— 1. Bland blivande 
adelsmän förekom m er också enstaka nedslag vid hovet, akademiker, äm betsmän, journalist och ingen 
sysselsättning.

Som studeranden räknas enbart de som studerade vid universitet. Författare med magisterexamen, 
som studerade vidare mot docentur, räknas till studeranden, även om de vid sidan av studierna var in
formatorer eller hade prästkonditionering. Till studeranden räknas dock ej de tjänstgörande läkare, som 
först senare tog doktorsexamen.

2°5  H elena Linnerhjelm  noteras i tabell 15. U nder beteckningen ingen sysselsättning förekom m er 
också författare som avlidit under perioden. Vid slutarbete återkom m er de dock m ed sista sysselsätt
ningen. Eftersom författare avlider under perioden blir det aldrig noll personer under denna beteckning.

2 ° 6  i 7 9 o var 3 4  % och 1 7 9 5  3 7  % av författarpopulationen verksam m a inom kyrkligt-pedagogiska 
sektom. 39 % hade där sin slutliga sysselsättning.

2 0 7  Av 200 docenter i Uppsala mellan 1719-92 blev 84 professorer, adjunkter eller fick förvalt- 
ningsposter, 11 gick till annat universitet, 6  dog som docenter, 78 gick till skolan eller kyrkan och 
endast 21 prövade helt andra banor (Annerstedt 1914, s. 113).
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och andra akadem iker att överge universitetet för kyrkliga tjänster. Förutom  låga 
löner, undantaget de tjänster vari prebendeförsamling ingick som löneförmån, var inte 
alla tjänster löneberättigade. Man kunde också få dela lönen med företrädaren eller 
dennes änka. Dessutom var docenter oavlönade och tvingades finansiera uppehället 
med privatundervisning.208

Olof Knös tjugoåriga Uppsalatid resulterade inte i någon ordinarie och avlönad 
tjänst. Som oavlönad docent, e.o. adjunkt och amanuens kom hans inkomst från kon
dition och privata universitetskollegier. Dessutom fick han en överenskommen dellön 
från en ej erhållen tjänst, samt små inkomster från kommissionärsuppdrag och recen
sioner åt Gjörwell. Först mot slutet av sitt liv erhöll han fast anställning som lektor i 
Skara.209

Lägre tjänster var naturligtvis vanligast bland författare med prästbefattning på 1770- 
talet och i böljan av 80-talet. Därefter förskjuts tyngdpunkten mot mellantjänster och 
de högsta befattningarna. Samtidigt blev prästerna hela tiden fler. 1775 och 1780 var 
det fler akademiker och lärare än präster men i fortsättningen ökade prästernas andel. 
51 författare avslutade sin karriär i ett prästämbete. Det var den näst största yrkeskon- 
tingenten och motsvarar 26,5 procent av populationen.

Författarna inom den kyrkligt-pedagogiska sektorn lyckades vida bättre än kol
leger, som inte var författare. 30 procent nådde de högsta posterna inom kyrka och 
universitet, d.v.s. biskop och professor. Man bör dock observera, att kyrkans topp
funktionärer hade högre rang, även om  ”professorer, liksom biskopar, superinten
denter och teol. doktorer räknades som adliga vederlikar” 210

Författarna som socialt framgångsrika är en tendens, som blir extra tydlig hos den 
kyrkligt-pedagogiska sektorns företrädare: flertalet lärare blev rektorer, få författare 
som stannade vid universitetet blev annat än professorer, få författare i prästbefatt
ningar slutade i lägre befattningar. Tendensen accentueras ytterligare vid jäm förelse 
med prästfädema. Ett färre antal författare hamnade i lägre befattningar. Dessutom var 
avsevärt färre kyrkoherdar och prostar, vilket kompenseras av att författarna i större 
utsträckning än fäderna blev kontraktsprostar och biskopar. Lika många var dom 
prostar.

2 0 8  Universitetsadjunkter i Lund hade sämre lön än gymnasielektorer och trivialrektorer. Även pro
fessorer kunde fä vänta på att kom m a i åtnjutande av lön eller hade smålöner, då företrädare behållit 
löneförmånen. G östa Johannesson (s. 155-161) ger exempel på löner vid Lunds universitet. Anner- 
stedt bekräftar dåliga löneförhållanden också i Uppsala. Adjunkter, som kunde vara relativt säkra på att 
bli professorer, hade visserligen lön men kunde bli utan en tid om professorn i väntan på sin profes- 
sorslön hade kvar adjunktlönen. Professorslönem a var liksom övriga löner låga. En del av lönen ut
gick i natura. (Annerstedt 1914, s. 75-83, 98-105.)

2 0 9  Hamberg 1985, kap. 2, 8  och 9.

2 1 0  Bennich-Björkm an, s. 74, not 1. Detta påstående (av C. Fr. Rothlieb) är dock Bennich-Björkman 
inte helt övertygad om, men vid indelning av andliga författare i sociala klasser placerar han professo
rer högre än lektorer, prostar och kyrkoherdar. Däremot noterar Söderberg (1972, s. 11) universitets- 
professorer på samma rangnivå som kyrkoherdar.
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”Komministerklassen” , den del av prästerskapet som Tom Söderberg hänför till 
medelklassen, utgjorde under gustaviansk tid 2/5 av alla präster.211 Av författarna 
hörde endast tre (två komministrar och en pastor) till medelklassen. De lägsta kyrkliga 
befattningarna var vanligtvis genomgångsposter. En författarpredikant (Anders Gab
riel Carlström som dog vid 31 års ålder) nådde dock inte längre. Däremot kan 90 pro
cent av prästförfattam a, kyrkoherdar och högre befattningshavare, hänföras till 
överklassen.

Undersökningen bekräftar Bennich-Björkm ans beskrivning, att de ”prästvigda 
författarna måste [...] sägas framstå som en socialt framgångsrik grupp” . Vidare skri
ver han: ”Vid 1800-talets ingång ger den kyrkliga karriären den vittra talangen ett helt 
annat utbyte av social framgång än den världsliga medan på 1600-talet ingen sådan 
skillnad fanns”.212 Uttrycket "ett helt annat utbyte" vill jag reservera mig inför, efter
som även adliga och andra världsliga författare var lyckosamma i karriärerna. Men o- 
tvivelaktigt nådde prästerna högre befattningar i större utsträckning än andra yrkeska
tegorier i forfattarpopulationen.

Civila äm betsm än
Jäm fört med föräldrarna har hos författarna de civila ämbetsmännen övertagit rollen 
som den största yrkesgruppen. Sammantaget fanns 64 civila ämbetsmän (29 frälse och 
35 ofrälse), vilket motsvarar 33 procent av populationen (gäller slutarbete).

Ytterligare en skillnad gentemot föräldrarna gäller förhållandet centralämbetsmän 
kontra de på landsbygden och i mindre städer verksamma civila ämbetsmännen. Något 
fler av de ofrälse fäderna var civila landsbygdsämbetsmän (17) än centralt placerade 
(15). D ärem ot fanns under hela undersökningsperioden bland de ofrälse författarna 
åtskilligt fler centralämbetsmän än landsbygdsverksamma. Om  utrikes ämbetsmän 
räknas som centralt placerade tillhörde de adliga civila ämbetsmännen utom i ett fall 
denna grupp. Här överensstämmer förhållandet mellan författarna och deras fäder.

Det stora flertalet civila ämbetsmän var verksamma i huvudstaden. Skillnaderna 
mellan de ofrälse författarna och deras fäder visar att förflyttningarna från periferin 
mot metropol och regioncentra får sitt tydligaste genomslag hos denna yrkesgrupp.

Liksom  fäderna avslutade flertalet ofrälse författare, verksam m a som civila 
ämbetsmän, karriärerna på mellannivå. Endast ett fåtal blev kvar på låga befattningar. 
Skillnader gentemot fäderna var de fem nämnda kommerse-, justitie- och medicinalrå
den samt att ofrälse författare anställdes vid hovet. Författarna lyckades bra även i 
jäm förelse med andra ofrälse ämbetsmän. Tesen om den framgångsrike författaren 
gäller också för den ofrälse civile ämbetsmannen, men mindre accentuerat än hos ad
liga författare och än mindre i förhållande till prästerna.

Författarpopulationens centralt placerade ämbetsmän fanns i ett brett spektrum av 
tjänster, med sekreterare i eller utanför den statliga förvaltningen som den klart van
ligaste befattningen. Landsbygdsämbetsmännen fanns antingen vid tullen eller var

2 1 1  Söderberg 1972, s. 11 f. Se även Söderberg 1956, s. 186 f.

2 1 2  Bcnnich-Björkman, s. 75.
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provinsialläkare. Det sistnämnda var vanligast. På 1790-talet fanns tre provinsialläkare 
i populationen medan fem läkare var centralt placerade.213

Under kategorin centralt placerade lägre civilämbetsmän finns författare, som var 
verksamma som sekreterare vid någon institution vid sidan av ämbetsverken. Det 
bildades åtskilliga sam m anslutningar vid denna tid, dels av officiell karaktär som 
Svenska akademien och Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, dels fristå
ende kultursällskap som Patriotiska sällskapet och Hushållningssällskapet. Att vara 
sekreterare i ett sällskap innebar rika möjligheter till eget författarskap, bl.a. producer
ades publikationer i institutionernas namn. Johan Murberg knöts till Svenska akade
mien, där också Johan Stenhammar var amanuens. Henric Nicander var sekreterare i 
Vetenskapsakademien, och samma akademi samt Vitterhetsakademien hade O lof 
Westman som sekreterare. Ristell, Fischerström, Modeer och Carl Rutström var sek
reterare i Patriotiska sällskapet och Fredrik Radloff i Åbo Hushållningssällskap.

N ärin gslivet
Näringslivsförfattama var fåtaliga. Det fanns inte samma naturliga samband mellan ett 
företagsägande och ett författarskap som kombinationen författare-äm betsm an; det 
talade ordet var prästens medium och civilämbetsmannens arbetsuppgifter bestod 
främst i att skriva. I den lilla grupp inom näringslivet som arbetade m ed det skrivna 
ordet —  förläggare, bokhandlare och boktryckare —  fanns flera författare (endast en 
författare var son till en producent- eller distributionsaktör i det litterära systemet) och 
däribland en av samtidens ledande kulturella aktörer.

Gjörwell anställdes vid Kungliga biblioteket 1755, men fick vänta till 1764 innan 
han erhöll bibliotekaries titel samt lön. Samtidigt som han inledde sin ämbetsbana 
började han med tidningsutgivning och bokförlag och startade senare bokhandel. ”Jag 
har med min Syssla vid Kongl. Bibliotheket förenat Bokhandel och Bokförlag”, skri
ver Gjörwell i ”Antekningar om Sig S je lf  \ 214 Visserligen upprätthöll Gjörwell ett 
ämbete —  han var dock ingen exemplarisk ämbetsman och fick stå tillbaka för andra 
vid befordran —  men jag vill mer se honom som förläggare och bokhandlare. Det 
gäller definitivt efter 1781, då han fick tjänstefrihet. Han erhöll avsked 1795 med bi
behållen lön (133 rd). Gjörwell hade även andra funktioner i det litterära systemet. 
Han grundade och deltog i kultursällskap och förestod G ustaf III:s handbibliotek 
(1772-78). Författarskapet omfattar i huvudsak historiska arbeten och biografiska 
förteckningar samt en omfattande publicerad brevväxling. Om sin roll som författare 
skriver Gjörwell; ”Jag har altid skrifvit sjelfkrafd, altid efter egen öfvertygelse; äfven 
som jag aldrig skrifvit för begärd Lön eller emot Betalning”.215

2 1 3  Naszén, R adloff och Rydbäck var provinsialläkare medan Dubb, Hedin, Odhelius, Philipson och 
Schulzenheim var stadsläkare.

2 1 4  Gjörwell 1806, s. 6 .

2 1 5  Gjörwell 1806, s. 10 f. Gjörwells biografi tecknas också i SBL  17, s. 144-149.
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Av övriga företagare kan nämnas brukspatron Abraham  Htilphers. Han skötte 
fam iljeföretaget i Västerås vid sidan av aktivt författarskap inom topografi och till- 
fällesdiktning och tillhörde litterära kotterier och sammanslutningar i huvudstaden.21^

Bland jordbrukarna, som utgjorde den största enheten bland näringslivsförfattam a, 
fanns endast två ofrälse.217 M ånga adelsmän var jordbrukare/godsägare, och nästan 
alla näringsidkande författare med adelsbakgrund ägnade sig åt jordbruk.218

Med ett förhållningssätt grundat på stoicismen fanns på 1600-talet en tendens att 
ledande adelsmän vände sig från hovet och centrala ämbetsposter till ett liv i avskildhet 
på sina lantegendomar. D et kunde vara på grund av ålderdom eller m isslyckande i 
karriären.219 Josias Cederhjelm är ett exempel från 1700-talet på en ämbetsförfattare, 
som drog sig tillbaka efter att karriären inte utvecklats så gynnsamt som han hoppats. 
Bosatt på fideikommisset i Södermanland väntade han förgäves på kallelse från land
ets styrande.220 Läkaren David von Schulzenheim lämnade 1778 en framgångsrik 
äm betsbana och flyttade till sitt gods i Närke men återkom  1809 som preses i 
Collegium medicum och utnämndes till kunglig archiater.221 C.A. Ehrensvärd och de 
Rogier levde också avskilt på sina lantegendomar, undandragna huvudstadens hekti
ska kulturliv och med studier, diskussioner och skrivande som centrala sysselsätt
ningar. Det gjorde även Knut Leijonhufvud, som menade att jordbrukaren inte ”lefwer 
allena af Spannemål och pundwaror”. I sin ”landtliga retraite” förde han en intensiv 
brevväxling med Lidén och Gjörwell.222

De författare, som levde på sina lantegendomar, odlade inte bara intellektuella 
förströelser. I Västergötland försökte Pehr Tham utveckla och förbättra jordbruks
näringen för såväl jordbruksarbetare som grödor. Han hann också med ett författar
skap, först med politiska och allmänna skrifter i upplysningsanda och sedan alltmer 
orienterat åt fomforskning. Tham förde ett ståndsmässigt sällskaps- och kulturliv på 
sin egendom Dagsnäs, inramad av parker, trädgårdsskolor och orangeri. Biblioteket 
var ett av de största enskilda i Sverige. Lärda och konstnärer sökte sig till hans egen
dom, och han var en frikostig mecenat.223

Den jordbruksvänliga strömningen mot slutet av 1700-talet resulterade i åtskilliga 
skrifter och tidskrifter, som ofta uttryckte en reform vänlig jordbruksuppfattning i 
M acleans och fysiokratismens anda.224 Åtskilliga stadsbor drömde, i likhet med den

216 SBL 19, s. 539 ff.

2 1 7  Kategorin övrig landsbygdsbefolkning bland föräldrarna utgår hos författarna.

2 1 8  U ndantaget Nils Sparrsköld avslutade sin om växlande karriär som brukspatron. Det kan för 
övrigt noteras, att det adliga inslaget var stort bland landets brukspatroner (Söderberg 1956, s. 194 f).

2 1 9  Se bl.a. K urt Johannesson 1968, kap. VI.

2 2 0  SB L  8 , s. 55 ff.

2 2 1  Lindroth 1978, s. 429 f.

2 2 2  Citerat efter Gobom, s. 130.

2 2 3  Lindroth 1981, s. 310 ff.

2 2 4  Se bl.a. Furuland 1962, s. 53 ff.
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universitetsanställde Johan Hinric Lidén, om ett stilla liv på landet. Han förverkligade 
dock ej idéerna om att själv sköta den ärvda egendomen i Östergötland.225 Lidéns in
tresse för lantlivet är det känslomässiga och ligger i linje med fiktionsförfattamas in
tresse för jordbruket. Lantlivet och bonden beskrivs i dikten, ej praktiska jordbruks- 
göromål eller obesuttna jordbruksarbetare. C.A. Ehrensvärd är en av de få författare 
som uttrycker positiv inställning till jordbruksreformer. Motsatsen är Oxenstiernas 
Skördarne, genomsyrad av patriarkaliska synsätt och där lantlivet skildras idylliskt. 
Bonden som ekonom iskt betydelsefull framträder i Adlerbeths lantbruksskildringar, 
men praktiskt och känslomässigt jordbruksintresse förenas ej.22**

Fysiokratismen tillsammans med lantlivsidyllen var europeiska strömningar som 
fångade de intellektuellas intresse. Att många författare var födda på landsbygden och 
i mindre städer bidrog säkert till deras stora jordbruksintresse. Bondeidealiseringen är 
ett genomgående drag i de gustavianska författarnas lantbruksskildringar. En mytisk 
bild av bonden som idealgestalt framträder i linje med en lång svensk tradition. Denna 
idealisering är framsprungen ur motsättningen mellan lands- och stadskulturen med 
litterära rötter i antiken.227 Mot en vanligtvis pittoresk och romantisk bondebeskriv
ning mot slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet, där många författare (bl.a. 
Gyllenborg, Adlerbeth, Oxenstierna och Geijer) representerar genren, kan ställas en 
mer vardagsrealistisk i Thorilds dikt ”Stånden”.22^

Den sociala bakgrundens betydelse för hur bonde- och lantliv framställdes litterärt 
var nog betydande. Nämnda idylliker var adelsmän och betonade harmonin både i det 
dagliga lantlivet och i förhållandet mellan besuttna och obesuttna. Thorild kom från 
den obesuttna allmogen och uttryckte i flera sammanhang sin samhörighet med denna 
samhällsklass, vars talan han ville föra. Denna medkänsla med de sämst ställda de
lades av få författare, ett undantag är gästgivarsonen Nils L. Sjöberg.229 I Thorilds 
bondediktning, främst ”Sånger i götiskt lynne” (1792-93), finns ett annat fram träd
ande mytiskt drag; bonden som frihetssymbol och som sådan skildrad i historisk ges
talt.

Skriftställare
Litteratörer

Kategori Teaterfolk, litteratörer (skriftställare och journalister) äger inte sin motsvar
ighet bland författarföräldrama, och dessa grupper är något lösa i konturerna. (Teater- 
anställda och andra pjäsförfattare återkommer jag till i kapitel V:2.) Gruppen omfattas 
av de skådespelare, teaterchefer och teateradministratörer som vid sidan av sina hu
vuduppgifter vid teatern skrev egna eller översatte skådespel. De var bara en del av

2 2 5  Lindholm , s. 229.

22<> Landen, s. 205 ff. Om gustavianska författare och jordbruket, se också Furuland 1962, s. 57-70.

2 2 7  Landen, s. 208.

22^  Sten Carlsson 1973, s. 257; Furuland 1962, s. 61 f. D ikten ingår i ”Götha-M anna Sånger eller 
Dahlvisor”.

2 2 9  Landen, s. 204.
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teaterförfattama, pjäser skrevs också av andra anställda och litteratörer. Teateranställda 
kan, som hos Bennich-Björkman, placeras bland civila ämbetsmän. Jag föredrar att 
renodla gruppen och placera dem i anknytning till litteratörerna.

Förströelselitteraturens expansion, delvis på nyttolitteraturens bekostnad, är en 
grundpelare i det litterära systemets forändring. En annan är litteraturens nyttofunktion 
för författarna. Skrivandet som betydelsefullt led i social förändring eller yrkesutöv
ning utvecklas för en del författare till skrivande där konstnärliga ambitioner får större 
utrymme, för andra mot kontant ekonom iskt vederlag eller en kombination av båda. 
Författarrollen förändras, och ovannämnda kategori är en bekräftelse på det.

Litteratörer vill jag definiera som ett slags fristående författare utan någon egentlig 
eller fast anställning. Avsikten med litteratörbegreppet och den gruppen författare är att 
särskilja författare som frivilligt eller ofrivilligt lämnade eller tackade nej till ämbets- 
ställning och sökte en fristående position för sitt skrivande. Därmed belyses hur för- 
fattaruppgiften frigjordes från det fasta sambandet med ämbetsrollen.

Om uppluckringen av detta fasta samband skriver Bennich-Björkman, att en del av 
tjänsterna under den gustavianska tiden var ”jäm förelsevis löst konstruerade” och 
innehades av författare —  ofta i någon form knutna till teatern —  som befann sig i en 
”dunkel zon mellan ämbetsvärld och friare socialt liv”. Han talar ”om symptom på ett 
system i upplösning” och påpekar, att ämbetsförfattarrollen blir alltmer instabil och 
successivt upplöses.230

Termen litteratör är inte vald utifrån en samtida betydelse. Den kom in i svenskan 
från franskan på 1780-talet.231 Först efter mitten av 1800-talet får den en betydelse 
som harmonierar med dess betydelse i denna avhandling: ”sådana skribenter inom den 
svällande tidnings- och förlagssektom som lever utanför statens, skolans eller kyrkans 
ämbeten. Sina inkomster hämtar de från tidnings- och bokmarknaden”.232 Samtidigt 
dalar det sociala värde som förknippats med ordet. Hos Lam m används termen litte
ratör med en klart nedvärderande attityd 233 Min betydelse är däremot inte förknippad 
med någon social värdering. Schtick är inne på termen litteratör i den betydelse jag ger 
det. Med hänvisning till Kellgrens, Leopolds, Bellm ans, Thorilds och Lidners 
inkomster från författarskapet skriver han, att de var ”i sak blott litteratörer”.234 Vid
are vill jag referera till Sverker Ek, som omtalar Kellgren som ”oberoende litteratör”

2 3 0  Bennich-Björkm an, s. 35, se också s. 405-411.

2 3 1  Bennich-Björkman, Termen litteratur i svenskan 1750-1850, s. 115.

2 3 2  Bennich-B jörkm an, Termen litteratur i svenskan 1750-1850, s. 116. Thorsell (s. 129) ser ter
men som passerad på 1900-talet: ”journalister och författare eller ’litteratörer’ som termen förr lydde.” 
I Nusvensk ordbok från 1934 ges litteratör betydelsen (Yrkes)-skriftställare (östergren , s. 159).

2 3 3  Rom anöversättning i början av 1800-talet var en "storindustri med därtill hörande proletariat” 
och utfördes av ”fattiga litteratörer— gentemot vilka en författare som Lindegren snarast var en grand- 
seigneur” (Lamm 1920, s. 585).

2 3 4  Schuck 1952, s. 139.
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mellan 1780-82,235 och Bennich-Björkman, som betecknar Lidners bana som ”ett 
gränsfall mellan ämbetsförfattarens och den ’frie’ litteratörens”.236

Konstruktionen av en grupp litteratörer är till skillnad från specifika ämbetsfunk- 
tioner en efterhandskonstruktion. Gruppens innehåll av författare är avsevärt osäkrare 
än placeringen i olika sysselsättningskategorier där ämbetsfunktionen kan verifieras. 
Mitt urval är långtifrån invändningsfritt. Jag sätter emellertid inte en huvudrubrik på 
författare när de placeras i denna kategori. Den fristående perioden föregicks och/eller 
efterföljdes av annan sysselsättning, liksom de kunde ha tillfälliga arbeten, exempelvis 
som privatlärarare. Litteratörerna var, med få undantag, ämbetsförfattare vid andra 
tider. De kunde heller inte leva på att försälja sina litterära alster utan hänvisades till 
mecenatstöd i någon form.

Dessutom finns problem med gränsdragningar. Anställningar kunde vara en form 
av mecenatstöd. Bellmans huvudsakliga uppgift var otvivelaktigt författarens. Som 
sekreterare i Nummerlotteriet räknas han dock till ämbetsmännen, även om anställ
ningen egentligen var en form av mecenatstöd.

Presentation av skriftställarna 
I tabell 17 har litteratörerna delats upp i skriftställare och journalister. Uppdelningen är 
delvis godtycklig (se också kapitel V: 1, Journalist som yrke) och har endast till upp
gift att förtydliga bilden av pressens framväxt. Den betydelse jag lägger i begreppet 
litteratör omfattas av såväl skriftställare som journalister.

I tysk forskning —  ofta med hänvisning till Hans Jiirgen Haferkom —  används 
benämningen ”der freie Schriftsteller”. Trots stora likheter är emellertid betydelsen av 
”der freie Schrifsteller” hos Haferkom inte parallell till det som här inryms i begreppet 
litteratör och således heller inte till skriftställare. (Se vidare kapitel VI:5, Nya författ- 
artyper och deras försöijningsmöjligheter.)

T a b e ll  17

Adliga och ofrälse litteratörer uppdelade i skriftställare och journalister (från tab. 15 och 16)

1770 1775 1780 1785 1790 1795 Sluutrbete

Skriftställare 1 2 2 5 7 5 9
Journalister 2 2 6 4 6 8 6

Det sammanlagda antalet litteratörer i populationen uppgår till 23. Av dessa hänförs tio 
till skriftställarna: Altén, Envallsson, C.H. Flintberg, Hallman, Lannerstjema, Lidner, 
A. Nordenskjöld, Rosenheim, Sparrsköld och Thorild. För att ge substans till re
sonemanget beskrivs under vilka omständigheter skriftställarna utövade sitt skrivande. 
(Journalister—  några av dem förekommer även som skriftställare vid något av inter
vallnedslagen —  presenteras i kapitel V: 1, Journalist som yrke och Envallsson, Lidner 
och Thorild i kapitel VI).

2 3 5  Ek 1965, s. 273.

2 3 6  Bennich-Björkm an, s. 4 4 6 .1 Klas Fåhratus levnadsteckning av Thorild är ”L itteratör” rubrik på 
kap. 4, som handlar om de första åren i Stockholm på 1780-talet.
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Några swedenborgare fanns bland skriftställarna och journalisterna. Kretsen kring 
Exegetiska sällskapet i Stockholm propagerade under 1780- och i böijan av 90-talet 
ivrigt för swedenborgamas lära med hjälp av press och skrifter. August Nordenskjöld 
skrev tillsammans med sin broder Carl Fredrik (som också var tidningsutgivare och 
klassificeras bland dem) religiösa skrifter i Swedenborgs anda och publicerade texter 
av mästaren. August Nordenskjöld var proberare och berghauptman i Bergskollegiet 
innan han under några år fick lön av Gustaf III för att med hjälp av alkemistisk verk
samhet förbättra den svenska statens inkomster. Den radikale adelsm annen avled 
under ett försök att grunda en ny stat i Afrika.237 Swedenborgare var också journa
listen Johan Halldin, som gav ut Aftonlandet (1783) och medverkade i Stockholms- 
P osten.

Carl Israel Hallman, son till författaren och kyrkoherden Johan G östaf Hallman, 
var endast en kort tid i Bergskollegiet och ägnade sig sedan ”helt åt författarskap”.238 
Han var en populär teaterförfattare, och från 1760-talet och till mitten av 1780-talet 
bidrog arvoden från uppförda pjäser till försöijningen. Dessa inkomster kan knappast, 
förutom under några år på 70-talet, ha gen tillräcklig försörjning.239 Övriga inkomst
källor under dessa decennier, liksom under det im produktivare 90-talet, är okända. 
Enligt uppgift ägnade han sig i ökad utsträckning åt o rdenslivet240 Troligtvis erhöll 
den fattige litteratören ekonomisk hjälp av ordensbröderna i bl.a. Par Bricole.241

Liksom Hallman lämnade Carl Henrik Flintberg tidigt ämbetsmannabanan. Till en 
början var han journalist hos Gjörwell och knöts på 1770-talet till den kungliga 
teaterverksamheten. Därifrån hade Flintberg fast lön med tillägg för de minst två pjäser 
han förutsattes skriva om året. Dåliga finanser tvingade honom att fly ur landet i slutet 
av decenniet.242 Mårten Altén tillhörde en senare generation än Hallman och Flintberg 
och hans litteratörsroll inföll först kring sekelskiftet och i böijan av 1800-talet, då han 
livnärde sig på teaterskrivande 243

Vilhelm von Rosenheim var kommissionssekreterare, men ett tjänstefel hindrade 
fortsatt diplomatkarriär. Det förstörde inte relationerna med kungen. En tillfällesdikt 
fångade G ustaf III:s uppmärksamhet, och den flitige teaterförfattaren blev en av 
kungens mest omhuldade pjäsfabrikatörer. Kungaförsöijningen började 1789 och från

2 3 7  En essay om August Nordenskjöld finns hos Ambjörnsson. Om sw edenborgam a, se främst Len
ham m ar 1966. Carl Bernhard W adström var en annan swedenborgare, som deltog i arbetet för en ny 
stat i Afrika. Han presenteras bland de utlandsverksamma författarna.

2 3 8  SBL  18, s. 47.

2 3 9  Bennich-Björkman, s. 445.

2 4 0  SB L  18, s. 49.

2 4  * H allm ans ställning kan jäm föras med Stiemecrantz. Se kap. 111:2 (Litterära sällskap) och kap. 
V:1 (Journalist som yrke).

2 4 2  På grund av den fasta lönen är det tveksamt om Flintberg skall räknas till skriftställarna. Det kan 
m otiveras med att tio år gick från det han lämnade äm betsanställningen tills dess han fick lön av 
G ustaf III. Om Flintberg, se Bennich-Björkman, s. 444 f.

2 4 3  Altén skrev endast någon enstaka pjäs, som uppfördes 1770-95, och arbetade utom lands som 
handsekreterare till 1797 (Biographiskt lexicon 1, 1835, s. 172 ff.: Bennich-Björkm an, s. 443).



Författarnas sociala bakgrund, geografiska hemvist och sysselsättning 1 5 9

1790 hade han för teaterskrivande och kronprinsundervisning en årslön på 366 rd. 
Trots denna hyggliga inkomst tvingades han delvis försörja sig som informator, tim
lärare, renskrivare och uppsättare av suppliker till kronprinsen.244

Nils Sparrskölds brokiga bana inleddes med officerstjänst, innan han fo ren  kortare 
tid blev civil ämbetsman. Därefter väntade Dramaten och tjänsten som ordningsman. 
Efter Dramatenanställningen utgick pension ur tullmedlen på 200 rd om året samt 66 
rd ur Gustaf IV Adolfs handkassa. Han hade troligen också någon funktion vid hovet 
—  Sparrsköld utnämndes till hovjunkare —  men den väsentligaste uppgiften var att 
skriva skådespel. Sin karriär avslutade Sparrsköld som brukspatron i Östergötland.245

Rosenheim och Sparrsköld samt Lannerstjem a skrev för de kungliga teatrarna i 
slutet av 1780-talet och bötjan av 90-talet. För det erhöll de pensioner och betalning 
per pjäs. Lannerstjema blev snart av med sin pension och kan utan tvekan hänföras till 
litteratörerna, vilket vad det gäller Rosenheim och Sparrsköld är mera tveksamt. De 
fick behålla sina pensioner längre, men stödets osäkra natur och premissen om ett an
tal pjäser som villkor för pengarna, liksom att de skrev också före och efter kungens 
mecenatstöd, om än i mindre omfattning, motiverar deras plats bland skriftställarna.

M ecenatstödet till teaterförfattam a kom till största delen från hovet. Detta stöd 
bidrog till att omkring 1790 kunde sju författare fungera i rollen som skriftställare. 
Efter G ustaf III:s död minskade hovets litterära stöd markant. Enbart försäljning av 
sina tryckta produkter kunde författarna inte leva av. Följaktligen sjönk antalet skrift
ställare mot mitten av 1790-talet. Däremot stiger återigen antalet vid noteringen om si
sta sysselsättningen. Då är vi framme på 1800-talet för de allra flesta författarna i po- 
pulationen och med det bättre möjligheter att försörja sig som skriftställare.

Författare i m edelklassen
Premisserna har justerats på ett par punkter jämfört med uppställningen av föräldrar
nas medelklasstillhörighet. Efter praxis som utbildats av Sten Carlsson och Tom 
Söderberg hänförs lågadeln till medelklassen mot slutet av 1700-talet. Samtidigt som 
stora delar av de ofrälse ämbetsmännen lierar sig med lågadeln, stiger högre ofrälse 
ämbetsmän på den sociala stegen.

Inga förmögna näringsidkare förekom i författarkåren. Författare som var företag
are representerar därför typisk medelklass. Prostar, kyrkoherdar och professorer hän
förs däremot ej till medelklassen. Åtgärden kan diskuteras men följer Söderbergs 
nämnda intentioner.

Söderberg skiljer på två sociala skådespelam ivåer: Stockholm sensem bler och 
kringresande teatergrupper.24® Eftersom endast den förstnämnda är representerad i 
populationen räknas samtliga teateranställda till medelklass. Den sociala spännvidden 
var stor mellan olika litteratörer, exempelvis mellan den utblottade Lidner och den väl
beställde Kellgren, men här räknas samtliga till medelklassen.

2 4 4  Bennich-Björkman, s. 440. Se också Oscar W ieselgrens uppsats om Rosenheim.

2 4 5  Bennich-Björkman, s. 441 f.

2 4 6  Söderberg 1972, s. 74.
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T a b e ll 18

Antal författare i medelklassert2 4 2

1. Lågadeln (lägre ämbetsmän, litteratörer) 13
2. Komministrar, lärare och akademiker (ej professorer) 13
3. Ofrälse civila och militära ämbetsmän utom de lägsta graderna 34
4. Företagare (ofrälse) 9
5. Teateranställda och litteratörer 19
6 . Propagandaman 1

SUM M A 89

Resultatet av dessa delvis kosm etiska retuscheringar blir, att författarnas m edel
klasstillhörighet stiger något jäm fört med föräldrarna men är långt större än befolk
ningen som helhet. Till överklassen räknas de flesta författarna. Av överklassens 97 
författare var em ellertid 47 prostar, kyrkoherdar och professorer. Den helt övervä
gande delen av svenska författare på 1700-talets tre sista decennier var komna ur och 
kom att tillhöra medel- och överklassen. Ett fåtal författare kom från underklassen och 
ännu färre (sju) förblev där.

Jäm förelse m ellan författarnas sysselsättning  
på 1700-talet och kring 1900

Enligt Bennich-Björkman minskade andelen författare med andligt ämbete något mel
lan stiemhielmska och dalinska epokerna med motsvarande ökning av världsliga äm
betsmän. M ellan dalinska och gustavianska epokerna förändrades däremot inte för
hållandet mellan världsliga och andliga ämbetsmän.248

Från slutet av 1700-talet och hundra år framåt i tiden är förändringarna desto 
större. En grupp tjänstemän och andra borgerliga yrken utan akademisk utbildning, 
tillsammans med tre gånger fler ämbets- och tjänstemän med akademisk utbildning, 
utgjorde då omkring 40 procent av de debuterande författarna.249 Motsvarande grupp 
hundra år tidigare omfattade 74 procent (142 frälse och ofrälse författares slutarbete). 
Prästerna står i första hand för ämbetsmännens minskade andel av författarkåren.

N äringslivsrepresentanterna och kroppsarbetarna var fortfarande få i slutet av 
1800-talet. Skriftställare (yrkesförfattare enligt Thorsells terminologi) och journalister 
ökar däremot sin andel markant och utgjorde på 1890-talet 14 respektive 37 procent av 
författarkåren (antalet var 12 respektive 37) 250 Motsvarande andel hundra år tidigare 
var sju procent för skriftställare och journalister tillsammans (1795 var antalet skrift
ställare 5 och journalister 8). Tolv procent av populationen var under en tid skriftställ
are eller journalister.

2 4 2  Som författarnas sysselsättning räknas slutarbetet.

2 4 8  Bennich-Björkm an, s. 32. Genom dennes avsevän vidare grupper haltar em ellertid jäm förelsen 
med föreliggande undersökning.

2 4 9  Thorsell, s. 122.

2 5 0  Thorsell, s. 122.
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G enom  pressens och bokmarknadens utveckling förbättras m öjligheterna för 
yrkesmässigt författarskap. Begreppet ämbetsförfattare äger inte längre samma giltig
het. Det tidigare så naturliga sambandet mellan civil ämbetsuppgift och författarskap 
löses upp. Nya krav ställdes på ämbetsmannen genom samhällets utveckling och 
större specialisering inom förvaltningen. Dels hade inte ämbetsforfattaren samma nytta 
av sin skrivande förmåga i tjänsten, dels gavs mindre utrymme för litterärt skapande i 
eller utanför tjänsten.

U nder 1800-talet bytte åtskilliga författare ut sin ämbetsplats mot sysselsättning 
inom den expanderande pressen. Däremot uppstod en större grupp skriftställare först 
en bit in på 1900-talet.251 Bennich-Björkmans, Thorsells och föreliggande under
sökning visar, att det är ”före 1800-talets slut tämligen få författare i vårt land, som 
kunnat kallas yrkesförfattare i egentlig mening, dvs. som varit hänvisade uteslutande 
till inkomster av sitt skriftställarskap för sin försörjning”.252 Antalet författare som 
levde på sin penna ökade från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet, men först 
under 1900-talet formas den större grupp av yrkesförfattare, som fullbordar den ut
vecklingsprocess som här står i fokus.253

6. Byte av  
verksam hetsom råden

1700-talets samhälle var ännu mycket fast i sin struktur. Handelsmän, hantverkare och 
andra inom näringslivet stannade normalt i den verksamhet man ärvt eller skaffat sig, 
men det fanns även de som utnyttjade möjligheterna till expansion. Huvuddelen av 
befolkningen arbetade inom jordbruket. Jordbruksarbetare och enklare hantverkare 
kunde ytterst sällan av egen kraft förändra sin situation. För akademiskt utbildade och 
personer från goda sociala och ekonomiska förhållanden gavs andra möjligheter. De 
utbildades förhoppning var en tjänst inom kyrkan eller i förvaltningen. Önskan att byta 
verksamhet var säkert liten för dem som erhållit säkra världsliga eller kyrkliga ämbe
ten.

Författarna hade däremot ett medel i sin hand —  pennan —  som ökade möjligheten 
att avancera socialt och i tjänsten, liksom att byta verksamhet. 1700-talets tre sista de
cennier innebar nya möjligheter inom det litterära systemets ramar. Det fanns inte bara

2 5 1  Under 1900-talet, speciellt på 20-, 30- och 40-talen, förändras förhållandet mellan yrkesförfattare 
och journalister enligt Thorsells undersökning. Av de författare som debuterade på 40-talet karakteri
seras nästan var tredje som yrkesförfattare. Tillsammans med journalisterna utgör de drygt hälften (45 
yrkesförfattare och 27 journalister) av det totala antalet debutanter. (Thorsell, s. 122.)

2 5 2  Thorsell, s. 121.

2 5 3  Enligt 1890 års befolkningsstatistik fanns 556 publicister och litteratörer. 1930 hade antalet ökat 
till 2.906, av vilka 6 8 8  var huvudredaktörer, författare och skriftställare medan 2.218 var journalister. 
(Thorsell, s. 121.)
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teatrar och press att skriva för, utan det krävdes också insatser för böckers och tid
ningars produktion och distribution.

Den omvandling av författarnas villkor, som är klart märkbar i slutet av 1700-talet 
men som får sitt genombrott först under följande århundrade, tar sig bland annat ut
tryck i att författarna allt oftare vandrar över från en sektor till en annan i sin yrkes
verksamhet. Furuland exemplifierar denna tendens med Almqvist, som tillhörde äm- 
betsvärlden, skolväsendet, kyrkan och tidningsvärlden.254

O m fattningen av författarnas verksam hetsbyten
Furulands idéer skall här appliceras på författarpopulationen. Hypotesen är: många 
verksamhetsbyten hos författarna indikerar att författarrollen och det litterära systemet 
mot slutet av 1700-talet var stadd i kraftig förändring. Vid bedömningen av vad som 
kan anses vara många verksamhetsbyten finns dock flera problem. Det finns ingen 
likartad svensk eller utländsk forfattarundersökning att jäm föra med. Däremot utnytt
jas möjligheten att jämföra huvud- och extempopulationema. Dessutom borde det fin
nas en grupp ’icke-författare’ som jämförelseobjekt. Övergången från ett verksam
hetsområde till ett annat kan likväl vara en för samtiden normal ökad rörlighet som 
symptom på en ny författarroll. Slutligen kan uttrycket verksamhetsbyten i några fall 
bättre rubriceras som kompletterande verksamhet.

Vissa verksamhetsbyten innebar inte att man bytte samhällssektor. Anställningar i 
den kyrkligt-pedagogiska sektorn hörde, som konstaterats, ännu intim t samman. 
Verksamhetsbyten hos de akademiker, som flyttade till kyrkan eller till lärarbefatt- 
ningar, beaktas därför inte.255 Adelsmännens verksamhetsbyten var ofta traditionella. 
De var i högre grad än andra verksamma inom flera sektorer samtidigt eller vandrade 
mellan dem. Rollerna som godsägare, militär och civil ämbetsman kunde förenas eller 
snabbt skiftas.256

Sammanställningen av författarnas verksamhetsbyten skall bidra till diskussionen 
om författarrollens förändring. Vid sammanställningen har jag därför varit restriktiv 
och undvikit ovannämnda byten av normalkaraktär eller andra mindre avgörande 
verksamhetsskiftningar.257

2 5 4  Furuland 1970, s. 155. För att belysa dessa verksamhetsbyten efterlyser Furuland en mer detalj
erad författarkategorisering hos Bennich-Björkman.

2 5 5  Ett gränsfall är O lof Forssell, som var docent i Uppsala, innan han övergick till adjunkttjänst 
vid Krigsakademien. Han slutade sin karriär som kyrkoherde. (SBL  16, s. 341 f.) I och med att tjänst
en vid Krigsakademien kan ses som ett led i hans kyrkligt-pedagogiska karriär exkluderas han i denna 
sam manställning.

2 5 6  Några dylika exempel är: Cederhjelm , C.A. Ehrensvärd, Jacob von Engeström, Leijonhufvud, 
Jonas Linnerhjelm  och Schmiterlöw flyttade från ämbetsvärlden till ett liv på sina lantegendomar. 
Carpelan var hög militär och blev landshövding. De la Gardie och Silfverhielm var först m ilitärer in
nan de blev utrikes sändebud. G J . Ehrensvärd kombinerade tjänsten som spektakeldirektör med att 
vara kammarherre, och han avled som diplomat.

2 5 7  Förstaanställningar av kort varaktighet eller lärlingsutbildning beaktas ej. Tybeck började som 
sadelmakargesäll men sadlade om och blev präst (Lenhammar 1966, s. 235-241). Vidare tvingades de
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T a b e ll 19

Författarnas byten av verksamhetsområden258

Antal verksamheter Antal författare % av populationen

5

4

3

2

6
14

30 15,5 %

0,5 %

3,0 %

7,5 %

SUM M A 51 26,5 %

I tidigare epoker var författarna låsta i ett rigidare system, där rollen som ämbetsför- 
fattare fanns i ett sammanhang med kyrkliga, akademiska och civila ämbetsuppgifter. 
Den gamla författarrollen med ämbetsfunktionen i centrum höll vid denna tid på att 
upplösas. Processen var i sin linda, men ämbetsvägen var inte längre författarens enda 
möjlighet. En tendens till rörlighet vad det gäller sysselsättning är m ärkbar hos det 
sena 1700-talets författare. Drygt en fjärdedel av författarna bytte verksamhetsområ
den, och ungefär var nionde arbetade inom tre eller fler områden. Ännu dominerade 
dock den äldre författartypen, som sökte sig till ett ämbete och stannade kvar.

Senare födda författare i populationen, som fortsatte sin skrivande verksamhet in 
på 1800-talet, bytte inte i större utsträckning verksamhetsområden. De 51 författarna 
följer i stort hela populationens åldersstruktur liksom de med tre och flera byten. 
Materialet indikerar alltså inte, att utvecklingen under det tidiga 1800-talet går mot fler 
författare, som allt oftare prövar nya arbeten.

Verksamhetsbyten kan tas som intäkt för oroliga konstnärssinnen men kanske mer 
vilja att pröva de möjligheter författarskapet nu gav. Författandet var fortfarande en 
sysselsättning som förbättrade chanserna i ämbetskarriären, men det skapades också 
andra möjligheter. I en tid, då författarna började söka en ny identitet, kunde den in
tresserade söka nya vägar, som det expanderande litterära systemet erbjöd. Skrivan
dets betydelse utanför ämbetsfunktionen fick en större dignitet. Men ännu icke så, att 
den skrivande praktiken log direkt form av erfarenheter från arbetsliv eller subjektiva 
och psykologiska förhållanden. Författarnas miljöombyten kan dock ha haft något in
flytande på den litteratur, som var stadd i utveckling: romanen, reseskildringen, topo
grafin, den borgerliga dramen.

landsflyktiga Hom  och Mandcrfelt att byta verksamhet. (Likaledes landsflyktige Thorild hade däremot 
redan i Sverige visat intresse för den akademiska banan.) Dessutom kan M anderfelts sysselsättning 

som kunskapare och propagandaman åt Danmark och Sverige ses som en fortsättning på hans tidigare 
diplomatiska verksamhet. Om Manderfelt, se kap. V:1 (Företagare och ämbetsmän som redaktörer och 

tidningsutgivare).

^58 inkluderade är också författarnas sysselsättning före 1770 samt mellan femårsnedslagen.
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M önstret i författarnas verksam hetsbyten259
Carl Styrell lämnade sin prästtjänst och blev mäklare vid Bokauktionskammaren.260 
Alla andra präster stannade kvar i sitt yrke. Författare verksamma i kyrkans tjänst ma
nifesterar således, att ämbetsförfattaren i högsta grad lever kvar. Till kyrkan kom bl.a. 
den framgångsrike bokhandlaren Magnus Swedeus, som blev domkyrkosyssloman i 
Västerås.

Alla f.d. akademiker hamnade inte ute i stiften. Några kom efter en kortvarig uni- 
versitetstjänst till Stockholm och ämbetsvärlden. Clewberg-Edelcrantz, Kellgren och 
Leopold hamnade vid hovet, Nicander blev sekreterare i Vetenskapsakademien och 
Tabellkomm issionen,261 och Johan Stenhammar kompletterade amanuenstjänsten i 
Svenska akademien med medarbetarskap i Extra-Posten 262 Johan Flintenbergs bana 
var brokigare. Efter studier i Uppsala var han docent och biblioteksamanuens, innan 
han i början av 1790-talet flyttade till Stockholm och blev sekreterare vid Kungliga 
museet och sedan riksantikvarie. Dessförinnan hade han 1787 fått Vitterhetsakade
miens stora pris för ”Afhandling om Hansestädemas handel med Sverige”. Vid år
hundradeskiftet öppnade Flintenberg bokhandel och lånebibliotek för att låta karriären 
sluta som trivialskolerektor 263

Rektor Johan Murberg övergick till Svenska akademien. Carl Stridsberg blev efter 
studierna vice rektor, öppnade så egen privatskola innan han blev kronprinsens lärare. 
Därefter var han sekreterare i Nummerlotteridirektionen men återgick till den kyrkligt- 
pedagogiska sektorn som lektor och sedermera kyrkoherde.264 O lof Westman, en 
annan av populationens offentliganställda lärare, läm nade sin gymnasietjänst för 
Vetenskapsakadem ien och Vitterhetsakademien. Han blev sedan kyrkoherde och 
domprost.265

Många författare ägnade sig åt privatinformation i samband med universitetsstu
dier. Med privatlärare avser jag däremot lärama i privatskolor eller de som i väntan på 
anställning vid stift, universitet eller ämbetsverk hade privatlektioner som huvudsaklig 
syssla.266 Författare, som böijade sin karriär som privatlärare, var sedan verksamma 
inom flera områden och alla, utom Johan Barfod, prövade tre eller fyra sysselsätt
ningar. Ett par av dem blev aktörer på bokmarknaden. Johan Denell var docent och 
språkmästare i Lund efter att ha varit privatlärare. Han blev därefter translator i Göte

2 5 9  De enskilda författarnas verksamhetsbyten presenteras i bilaga 3.

2 6 0  Ham m arsköld, s. 544 f.

2 6 1  Biographiskt lexicon 9 (1843), s. 366 f.

2 6 2  Stenham m ar erhöll dessutom ett lektorat i Linköping men hann ej tillträda före sin död. Om 
Stenhammars biografi, se Sylwan 1938.

2 6 3  SBL  16, s. 186 f.

2 6 4  Norberg, s. 8 8 ; Svenska män och kvinnor 7, s. 261. Stridsberg utnäm ndes till lektor samma år 
(1796) som han blev sekreterare men tillträdde lektoratet först 1798 (Bygdén, s. 9). Han erhöll dess
utom titeln kunglig bibliotekarie.

2 6 5  W arholm , s. 61 f.

2 6 6  Bergklint var informator från 1759— bl.a. åt de blivande författarna Samuel O lof Tilas och J.G. 
Oxenstierna— och först efter att förgäves ha sökt flera tjänster blev han 1774 gymnasielektor i V äst
erås (Ribbing, s. 4-12). Han räknas emellertid inte till de verksamhetsbytande författarna.
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borg med ett kortare avbrott som bokhandlare i Norrköping.267 Efter att ha försöijt 
sig som privatlärare kom Johan Lundblads inkomster under docenttiden i Lund från en 
notarietjänst vid Bokauktionskammaren. Det blev inkörsporten till egen verksamhet 
som bokhandlare i Lund. Dessutom drev han tryckeri och var förläggare samt hade 
kommissionärer i andra städer. De merkantila framgångarna hindrade inte Lundblad 
från att inneha en latinprofessur —  han var även skicklig latinpoet —  med därtill hör
ande prebendepastorat, och dessutom ägde denne mångsysslande akademiker ett jord
bruk.268 Såväl bokförsäljningen som jordbruket bör dock snarare ses som komplet
terande verksamhet än verksamhetsbyte.

Flertalet verksamhetsbytande författare var någon gång civila ämbetsmän, framfor allt 
centralt placerade i lägre befattningar. Dessa befattningar var normalt det första område 
man ägnade sig åt. Anciennitetsprincipen gjorde det naturligt, att färre författare ham
nade i centralt ämbete efter annan sysselsättning.

Undantaget är de författare, som hamnade i någon institution vid sidan av ämbets
verken. Deras tjänster, för det mesta som sekreterare, föregicks alltid av någon annan 
anställning. Förutom nämnda Nicander, Murberg, Ristell, Stenhammar och Westman 
var det Fischerström, Modeer, Rutström och Radloff.

Fyra adliga militärer förflyttade sig till områden utanför ståndets gängse domäner: 
Adlersparre och Stiemecrantz, Lannerstjema och Sparrsköld, två journalister och två 
skriftställare. (Åtskilliga andra adliga författare, som övergick från det militära till 
jordbruket eller den civila ämbetsvärlden har av nämnda skäl exkluderats i samman
ställningen.) Rörligheten var hög bland de få ofrälse militära författarna. Pehr af Lund 
var major innan han blev jordbrukare och tidningsutgivare.26^ I samband med kriget 
mot Ryssland kallades Johan Stolpe och Carl Nordforss in som militärer, och båda 
var sedan administratörer inom teatern.270

Förutom prästernas ovilja att lämna sin sektor och de civila ämbetsmännens betydande 
rörlighet framträder en tredje tendens i författarnas verksamhetsbyten. De som flyttar 
på sig kommer i hög grad att vara sysselsatta inom det litterära systemet. Dessa sys
selsättningar sträckte sig endast i ytterst få fall över hela det yrkesverksamma livet.271 
Av sammanställningens 51 författare kom 43 förr eller senare att arbeta med uppgifter,

2 6 7  SBL  11, s. 89 f.

2 6 8  M öller 1933, kap. III; SBL 24, s. 215 ff.

2 6 0  SBL  24, s. 173; Bennich-Björkm an, s. 437.

2 7 0  Det råder viss oklarhet om Stolpes tidigare tjänstgöring. Troligen var han privatlärare (Bennich- 
Björkman, s. 443. Se vidare dennes litteraturhänvisning. Ytterligare efterforskning har inte gett resul
tat). Nordforss kom från Dalarna, där han var bruksbokhållare. I Stockholm anställdes han först vid 
Tullverket. Som militär avancerade han till överste. Den största uppgiften hade han emellertid som 
andredirektör vid Dramaten och Kungliga teatern. Tjänsten upprätthöll han 1790-1818 och den sam
manföll delvis med den m ilitära uppgiften. (Biographiskt lexicon  10, 1844, s. 161-167.)

2 7 1  Andreas W iderberg var hela tiden verksam vid teatern. Han inledde teaterbanan som 15-åring i 
Göteborg. Flyttade sedan till huvudstaden där han var skådespelare och ordningsman vid Dramaten och 
Operan. (Berg, s. 204; Dahlgren, s. 446.)
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som hade direkt anknytning till litteraturen. Endast några journalister och skriftställare 
startade emellertid sina karriärer inom det litterära systemet.

Nio av dem var verksamma som förläggare, bokhandlare, boktryckare eller öpp
nade lånebibliotek, mestadels efter att ha varit civila ämbetsmän. Författarna i dessa 
positioner kan snarast ses som kom plem ent till branschens fasta utövare. Trogna 
branschen under en längre tid var endast Gjörwell och Johan Edman. Den siste ärvde 
fadems Uppsalatryckeri med dithörande förlag, gav ut två egna diktsamlingar och tid
ningar, översatte romaner och redigerade en litterär kalender.272

Några kom till andra sysselsättningar inom det litterära systemet. Johan Halldin 
blev journalist efter att ha varit ämbetsman och bokhandlare.273 Flertalet av de åtta 
författare, som kom till teatern, hade också varit civila ämbetsmän. Carl Schylander 
hade till och med tjänstledigt som gränstullinspektör med bibehållen lön för att vara 
aktör vid Dramaten.274 Några stannade för gott vid teatern, andra övergick till andra 
sysselsättningar: företagare, journalister eller skriftställare.

23 författare var litteratörer men ingen utan att det föregicks eller efterföljdes av 
annan sysselsättning. Ett par författare övergav heltidsskrivandet för att bli egna före
tagare, än fler hamnade i ämbetsvärlden, medan fjorton var journalister eller skrift
ställare i slutet av karriären. Att så många avslutar sin karriär som litteratör bekräftar, 
att det börjar etableras ett författaryrke, dock ännu i högsta grad sammankopplat med 
tidningsarbete.275

Två författarinriktningar kan urskiljas i detta sammanhang. Det stora flertalet satsade 
fortfarande på en kyrklig eller världslig ämbetskarriär. Författandet var ett komple
ment, vilket utövades som nöje eller befordringshjälp. Det litterära systemets expan
sion möjliggjorde ett annat slags författare, som inte fann eller inte ville finna ämbets- 
trygghet utan satte sysselsättning inom systemet i centrum. Denne kan inte ses renod
lad, och det är mera osäkert att binda en författare till en sysselsättning som litteratör 
än vid ett ämbete.

De ofrälse prövade i något högre grad än de adliga olika verksamheter. 27f> Adliga 
författare, som byter verksamhet, var inte bara de som själva adlats eller hade nyadla- 
de föräldrar utan även representanter för äldre adliga familjer (Sparrsköld). Två för
fattare med adelsbakgrund förekommer som teateran ställda: spektakeldirektör Gustaf 
Johan Ehrensvärd (1775) och Sparrsköld (1790). Nio adelsmän lämnade ståndets 
vanliga sysselsättningar för att bli journalister eller skriftställare. Det är företeelser som

2 7 2  Bring 1964, s. 180 ff; Odén, s. 268.

2 7 3  SBL  18, s. 13 ff.

2 7 4  Bennich-Björkman, s. 440 f.

27^ Till det litterära systemets författare i denna sammanställning hör också Murberg, W estman och 
Styrell, vilka efter andra sysselsättningar kom till Svenska akadem ien, Vetenskaps- och V itterhets
akademien respektive Bokauktionskammaren.

27^  39 av 142 ofrälse författare bytte verksam het (27,5 %), m ot 12 av 51 frälse (23,5 %). Det bör 
dock noteras, att jag  varit restriktivare med att ta med adliga författare i sammanställningen över verk
sam hetsbyten.
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både bekräftar förändringstendenser i författarrollen och exemplifierar kraftiga sociala 
rörelser inom adeln vid denna tid.277

Det fanns en kraftig tendens hos författarna att skifta och pröva nya sysselsätt
ningar. Det måste dock poängteras att tendensen måhända avspeglar —  i enlighet med 
nämnda reservation —  en allmän rörlighet i och upplösning av yrkesstrukturen vid 
denna tid. Oavsett hur unika författarna var i sin rörlighet på yrkesområdet, ser jag det 
faktum att ungefär var fjärde författare prövade olika verksamheter samt att drygt tjugo 
procent av populationen någon gång under sitt liv var heltidssysselsatta i det litterära 
systemet och att det fanns en liten grupp av litteratörer, som ytterligare belägg på för
ändringar i det litterära systemet och författarrollen vid denna tid.

Efter undersökningen av författarnas sysselsättning över hela undersökningsperioden 
och deras slutarbete koncentreras nu framställningen till böijan av 1790-talet. Avsnittet 
fokuseras på den myndighet författarna var verksamma i och deras bostadsort. Kom- 
binationsundersökningen av arbete och bostadsort redovisas i tabell 2 0 .1 den följande 
framställningen fördelas sysselsättningsgrupper på de geografiska nivåerna: metropol, 
regioncentra och periferi. D et största intresset knyts till att ytterligare fördjupa bilden 
av Stockholm som landets kulturmetropol, och metropolens författare skiktas i olika 
nivåer: hovets författare, hovet närstående författare och övriga författare i metropo
len.

I metropolen fanns huvuddelen av landets författare. Ingen av epokens mer betydande 
författare bodde utanför huvudstaden. Trots sin dominans i Sverige var Stockholm en 
förhållandevis liten stad. Författarna bodde inom ett begränsat område, där alla lätt 
kunde kom m a i kontakt med varandra. I ordnar, sällskap, akademier samt andra sam
manslutningar och på offentliga ställen samlades författare och andra kulturpersonlig
heter. Författarna ingick också i olika kotterier. Utan att närmare kartlägga kretsar och 
vänskapsförhållanden kommer jag i olika sammanhang in på Thorild- respektive Kell- 
grenkretsama, swedenborgama, backanaldiktama och kungens litterära krets.

2 7 7  De författare som bytte verksamhet kom oftare från militära och civila ämbetsmannahem än från 
prästhem. Den sociala bakgrunden hade knappast någon avgörande betydelse för författarnas tendenser 
att pröva nya om råden, men intrycket förstärks av att prästerna var särskilt fast knutna till sitt eget 
stånd.

7. Sysselsättning och 
tjänsteställen i början av

Hovets och detta närstående författare
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T abell  20

Författarnas sysselsättning och tjänsteställen i relation till bostadsort^78
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PRÄSTER, LÄRARE, AKAD.

Präster 10 - 7 2 3 17 -

Lärare (stift och privata) 3 1 6 - 2 - -
Akademiker - 22 - 1 - - 1

VÄRLDSLIGA

Ämbetsmän vid hovet 9 - - - - - -

Ämbetsm. i Kanslik.: Sverige 20 - - - - - -
Utlandet 7 - - - - - -

Ämbetsmän i övriga kollegier 7 - - - - - -
Teateranställda 10 - - - - - -
Tjänstemän vid sällskap, akad. 7 - - - - - -
Militärer 4 - - 2 - 2 -
Stadsämbetsmän i magistrat 6 - - 2 - - -
Landsbygdsämbetsmän - - - - 3 3 1
Jordbrukare - - - - - 7 -
Företagare 2 1 1 - 1 - 1
Litteratörer 14 - - - 1 - 1
Kvinnor utan känd sysselsättn. 3 - - - - - -
Diverse - - - - - - 1

SUMM A 102 24 14 7 10 29 5

Hovet var den viktigaste delen och metropolens och hela det litterära systemets kärna. 
Härifrån bestämdes kulturinriktningen —  hovets smakdominans var ovanligt stark 
under Gustaf III:s tid —  och fördelades pengar. Vägen till författarframgång gick ofta 
via hovet. Dit strävade många men relativt få författare hade tillträde. Nio författare ur 
populationen var i böijan av 1790-talet verksamma vid hovet. Det var förutom kungen

27% Författarna är noterade med huvudsaklig sysselsättning 1790-95 och med tonvikt på decenniets 
inledning under G ustaf III:s livstid. Undersökningsperiodens slutskede, då de flesta lämnat studiem a 
bakom sig, är läm plig, eftersom jag  här eftersträvar att placera författarna i deras huvudsysselsätming. 
De som avled före 1790 noteras för sista sysselsättning och bostadsort. C .H . F lintberg och Sim- 
mingsköld noteras för sysselsättning och bostadsort före deras landsflykt. M anderfelt är författaren 
under beteckningen diverse. Holthusen och Göran Oxenstierna är ej medräknade. (Observera a tt de an
ställda vid utrikes beskickningar noteras bland dem som bodde i Stockholm.)
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själv hovmarskalkama J.G. Oxenstierna och Sten Piper, handsekreterama Adlerbeth, 
Clewberg-Edelcrantz, Leopold och Zibet samt kronprinslärama Rosenheim och Ro
senstein.27^

Kring hovet fanns också personer som mer eller mindre ingick i hovkretsen. Till 
denna kategori hänförs 33 författare i populationen. Deras kontakt med hovet uppstod 
främst genom arbetet, och få av dem deltog i hovlivets fester och förströelser. Det är 
dock svårt att dra en definitiv gräns mellan de nio hovplacerade författarna och dem 
som befann sig i hovets utkanter.

Några författare i kollegierna —  främst de i ledande positioner —  hade nära kont
akt med hovet och kungen personligen. Kanslirådet Gyllenborg och statssekreterare 
Schröderheim deltog dessutom intensivt i hovets ceremoniella liv och tillhörde kung
ens innersta umgängeskrets. Andra höga ämbetsmän: Per O lof von Asp, Johan Elers, 
Jacob von Engeström, Johan Liljencrantz, Schering Rosenhane och Anders Schön- 
berg, hade täta arbetskontakter med kungen. Ämbetsmän i lägre ställning med goda 
hovkontakter var Bellman —  ej med i kungens umgängeskrets men eftertraktad som 
underhållare vid kungliga sammankomster —  och Johan Ehrenström och Georg Silf- 
verhielm, båda anställda i utrikesförvaltningen.280

Närstående hovet räknas också överhovpredikant Magnus Lehnberg samt ytterlig
are fyra författande präster från hovkleresiet. Carl-Gustaf Nordin, prost och seder
mera biskop, var kunglig rådgivare med stort inflytande.

Den tidigare så talrika kretsen av litterära officerare kring Gustaf III tunnades ut re
dan under hans sista år, då hovlivet minskade i intensitet. Jacob De la Gardie och An
ders Skjöldebrand är de enda ur populationen som vid denna tid kan räknas till hov- 
officerama.281

De tio författare, som var anställda vid de kungliga teatrarna, hade i och med Gus
taf IILs intensiva engagem ang i Dramaten och Operan nära relation till hovet.282 
Ibland uppträdde de också direkt inför hovet.

I ett annat av kungens stora intresseobjekt —  Svenska akademien —  var Johan 
Murberg och Johan Stenhammar anställda och ledamöter (den sistnämnde dock leda
mot först 1797). Av akademiledamöter bland författare vid hovet eller i dess närhet har 
också nämnts: Adlerbeth, Clewberg-Edelcrantz, Gyllenborg, Lehnberg, Leopold, 
Nordin, Oxenstierna, Rosenstein, Zibet och Schröderheim. Kellgren lämnade innersta

2 7 0  K ronprinsläram a Rosenheim  och Rosenstein räknas till hovet, som de hade anknytning till 
också i andra sammanhang. Stridsbergs kronprinslärarbefattning var led i en lärarkarriär, och han not
eras därför bland lärama.

2 8 0  Ehrenström  åtnjöt stort förtroende hos kungen (Liljedahl, s. 297). Innan anställningen i utrikes
förvaltningen hade sw edenborgaren Silfverhielm  utnäm nts till hovpredikant men var ej prästvigd 
(Bennich-Björkman, s. 441; Lenhammar 1966, s. 283).

2 8 '  Nordforss var också officer i hovkretsen men noteras här bland teaterfolket. Hom blev irriterad på 
kungen i och med Förenings- och säkerhetsakten. Han drog sig från hovlivet och deltog sedan i sam
mansvärjningen.

2 8 2  Det var kungen och inte ständerna som gav dessa teatrar ekonomiska bidrag. Skådespelarna vid 
hovteatrama var "formellt kungens tjänstemän" (Bergman, s. 33).
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hovkretsen 1788. Han hade dock fortsatt gott anseende hos kungen och goda rela
tioner med hovet. Detsamma gällde inte för Nils L. Sjöberg, som trots sitt akadem i
inval fortfarande stod lågt på rangstegen och knappast var en ledamot i Gustaf DI:s
smak.

Bland författarna i hovets utkanter kan också inkluderas Gjörwell.

Övriga författare i metropolen
Hovet och staden, d.v.s. metropolen, var intimt sammanparade under den gustavian
ska tiden. Stadens emancipation från hovet pågick, enligt Torkel Stålmarck, under 
hela frihetstiden men upphörde tvärt när Gustaf III tog över ansvaret för kulturinrikt
ningen 284 Hovet var inte längre en fristående kulturenhet utan sammankopplad med 
övrig kulturverksamhet i metropolen och periferin.

Av metropolens 102 författare var drygt 40 antingen direkt involverade i hovet eller 
fanns i dess omedelbara närhet. Övriga Stockholmsförfattare befann sig utanför hov- 
sfären. Gränserna mellan författare närstående hovet och övriga metropolförfattare är 
emellertid diffusa.

Stockholms författarkår dominerades av två grupper. Den ena gruppen bestod av 
kulturellt sysselsatta: skådepelare, journalister, skriftställare och administratörer i det 
litterära systemet. Bland övriga metropolförfattare utgjorde journalister och skriftställ
are den andra gruppen i storleksordning. I böljan av 1790-talet bodde Lannerstjem a i 
Strömstad och journalisten Ristell i Paris. Båda hade tidigare bott i metropolen och i 
synnerhet Lannerstjema hade fortfarande täta kontakter med huvudstadens författare. 
Alla andra journalister och skriftställare höll till i Stockholm.

En större grupp innehöll civila ämbetsmän, verksamma inom den centrala förvalt
ningen. Kanslikollegium var det viktigaste ämbetsverket, och det kollegium över vil
ket kungen hade störst direkt inflytande genom sin ställning i spetsen för landets styr
else. Där handlades utrikes och kulturella ärenden, båda områdena föremål för kung
ens speciella intresse.285 Författargruppen centralt placerade ämbetsmän var till stör
sta delen knuten till Kanslikollegium, medan övriga kollegier endast sysselsatte unge
fär en fjärdedel så många författare. Författarna i Kanslikollegium kan delas upp med 
en fjärdedel vardera på utrikes sändebud, utrikesförvaltningen i hemlandet, kulturella 
sektioner som Kungliga biblioteket, Kungliga museet och rikshistoriografämbetet, 
samt övriga inrikespolitiska områden.

I större utsträckning än föräldrarna och än mer ämbetsmännen generellt var författ
arna verksamma i centrala ämbetsverk i stället för att vara landsbygdsämbetsmän, och 
en avsevärt större del hamnade i metropolen. Den världsliga ämbetsstrukturens cen
tralisering till huvudstaden avspeglar sig tydligt i författarkåren.

283 von Brinkman, Lindblom och Skjöldebrand blev akademiledamöter på 1800-talet.

2 8 4  Stålmarck, s. 37. Med referens till Boileau, skriver Olle Holmberg (1954, s. 240) om staden och 
hovet som ”skaldernas två verksamhetsfält”.

2 8 5  Om distinktionen mellan Kanslikollegium och Kungl. Maj:ts kansli, se Forsell, s. 202. Efter
som författarna arbetade inom det egentliga Kanslikollegium används här enbart beteckningen Kansli
kollegium.
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Helt utanför hovkretsarna stod också några präster, lärare, militärer, stadens äm
betsmän, sekreterarna i Vetenskapsakademien och Patriotiska sällskapet, bokhandlare 
Ekmansson, fruarna Helena Linnerhjelm, Maria De Broen (senare teaterägare tillsam
mans med maken, skådespelaren Abraham de Broen)280 och vidare Ulrika Widström, 
gift med en violinist vid Kungliga hovkapellet och själv tidigaie hovanställd. Hon drev 
sedan pensionat och privatundervisning i Mariestad.287 Populationens fjärde kvinna, 
Anna-Maria Lenngren, räknas som journalist.

Författare i regioncentra och periferin
Författarnas sysselsättningsstruktur var helt annorlunda i regioncentra. I ämbets- och 
handelsstäder bodde få författare. Johan Denell och Per Dubb var stadsämbetsmän i 
Göteborg, Johan Rutensparre militär i samma stad och C.A. Ehrensvärd i Karlskrona. 
Dessutom fanns de företagsverksamma författarna brukspatron Hiilphers och bok
tryckare Edman i Västerås respektive Uppsala. Övriga författare i regioncentra var 
verksamma inom den kyrkligt-pedagogiska sektom.

Kyrkliga och akademiska författare drogs också till centralorter. Till skillnad från 
världsliga ämbetsmän hamnade de dock inte så ofta i metropolen utan främst i stifts- 
och universitetsstäder. De avviker från en allmän författarström mot huvudstaden och 
fyller istället upp regioncentra. I metropolen saknades universitet och den kyrkliga 
ämbetsstrukturen är decentraliserad till stiften, faktorer som avspeglar sig i författar- 
kåren.

I böijan av 1790-talet var de akademiska författarna den största författargruppen i 
regioncentra. De flesta av de vid universitetet verksamma författarna höll till i U pp
sala,288 och alla utom två bodde i regioncentra.289

Totalt i riket fanns sex och en halv gånger fler landsorts- än stadspräster, medan 
nästan dubbelt så många av de författarfäder som var präster tjänstgjorde på lands
bygden.290 Av de författande prästerna tjänstgjorde 22 i städerna och 17 på lands
bygden. Inkluderas lärarna, som vanligtvis lydde under en stiftsmyndighet, blir för

2 8 6  Dahlgren, s. 81 f; SBL  10, s. 385.

2 8 7  Svenska män och kvinnor 8, s. 352; Dahlgren, s. 532; Biographiskt lexicon 22 (1855), s. 178.

2 8 8  Akademikerna tillhörde inte Gustaf ni:s favoriter. Han intresserade sig dock i långt högre grad för 
U ppsala än för de båda andra universiteten. Som kronprins var Gustav III universitetskansler i U pp

sala, en tradition som sonen fullföljde. Under dennes omyndighet var Rosenstein hovets ombud gen
temot universitetet. Före 1786 besökte Gustaf III universitetet endast en gång. E tt sexveckorsbesök 
det året var inledningen till ett ökat intresse, och han besökte sedan Uppsala flera gånger. (Annerstedt 

1913, s. 609-617.)

2 8 9  Följande två akadem iker bodde inte i Uppsala, Lund eller Åbo: Lidén bodde i Norrköping och 
kunde på grund av sjukdom inte fullfölja tjänsten i Lund. Med titeln professor noteras han som aka

demiker. Thunman, som avled redan 1788, var professor i Halle och räknas till utomlands boende.

2 9 0  Se detta kapitel:2 (Präster, lärare och akademiker).
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skjutningen mot staden än mer accentuerad. Alla tolv lärama arbetade i städer, varav 
hälften i stiftsstäder.291

I periferin var de flesta författarna verksamma som präster. De bildade en avsevärt 
mer dominerande grupp i mindre städer och på landsbygden än i regioncentra. Det 
fanns även fler författare som var civila ämbetsmän på landsbygden och i mindre stä
der än i lärdoms- och handelsstäder. Tre av dem var provinsialläkare. (Författande lä
kare fanns också i stadsämbeten.) Till periferin hörde även de sju författare som då var 
verksamma som jordbrukare.

Utlandsförfattama befann sig längst ut i periferin räknat från Stockholms horisont, 
men de kunde i gengäld ha närmare till andra och kanske större metropoler.292

Kulturström ningar mellan m etropol och periferi
Några regioncentra (universitetsstäderna, ett par lärdomsstäder och Göteborg) byggde 
upp egna litterära system, vilka i jämförelse med Stockholms var svagt utvecklade. 
Dessa städer fick liten betydelse för huvudstadens kulturliv men desto mer för omgiv
ande provins. Regioncentra hade en viktig position som stationer i kulturens spridning 
mellan metropol och periferi. Framför allt universitetsstäderna och de större stiftsstäd
erna men även vissa gymnasie-, ämbets-, och handelsstäder hade en funktion som 
kulturell impulsmottagare från metropolen. Impulser som kunde spridas vidare till 
omgivande småstäder och landsbygd.

Men all kulturkommunikation förmedlades inte via regioncentra. Den perifert bo
ende litteratören Lannerstjem a hade täta kontakter med metropolens författare. Det
samma gällde säkert också för landsbygdsförfattare i de landskap, som omgav hu
vudstaden. D är bodde flera jordbrukare, efter prästerna periferins största grupp. I 
deras lantliga liv utgjorde, som redan nämnts, litterära diskussioner med andra författ
are och kulturpersoner en väsentlig del.

Kulturella strömningar är visserligen svåra att mäta empiriskt, men man kan föres
tälla sig en ständig interaktion mellan kulturmetropolen, till och via större städer och 
till periferin. Kulturströmmar gick oftast den vägen och nådde för det mesta inte längst 
ut i periferin. Åtskilliga faktorer bekräftar det kulturella inflytande som metropolen 
med hovet som medelpunkt kunde utöva på övriga landet: antalet författare och insti
tutioner i huvudstaden, produktion, distribution och import av böcker, pressen och 
teatrar, o.s.v. Inte bara böcker och tidningar distribuerades ut i periferin utan även den 
smakuppfattning som gällde i metropolen.

Distributionsströmmar i andra riktningen var avsevärt svagare och metropolen på
verkades knappast i någon nämnvärd utsträckning av periferins kultur. Den inhemska 
metropolen var istället i beroende av övriga nordiska och västeuropeiska metropoler. 
Givetvis varierade metropolernas betydelse kraftigt, men London och Paris var hela

2 9 * Präst- och lärarförfattare bodde i (med lärarnas siffror inom parentes): Stockholm— 10 (3), uni
versitetsstäder— 0  ( 1 ), stiftsstäder— 7 (6 ), handels- och ämbetsstäder— 2  (0 ), övriga städer— 3 (2 ), 
landsbygd— 17 (0).

2 9 2  Under rubriken utlandet finns inga diplom ater. Då de varvade utlandstjänstgöring med arbete i 
Kanslikollegium räknas de till Stockholms författare.
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tiden de viktigaste. Den danska huvudstaden kan ses som hela Nordens metropol men 
också som en mellanstation i Sveriges kulturflöde med de stora metropolerna ute i Eu
ropa.293 Även Hamburg hade nog denna betydelse som mellanstation för vidare 
svenska kontakter.

För att ytterligare belysa kulturspridningen och sätta den i samband med författarpo- 
pulationen, skall jag ytligt skissera en uppdelning av kulturen (litteraturen) i en na
tionell respektive provinsiell nivå. På den nationella nivån dominerade Stockholm (och 
i viss mån Uppsala). På provinsiell nivå fanns lokala kulturer, som begränsades till 
regionen.

Av väsentlig betydelse för huruvida kulturen skall anses vara riks- eller lokalinrik- 
tad är anspråken på publikens omfattning.294 De provinsiella produkterna var endast 
avsedda för regionen, medan rikskulturen nådde såväl metropolen som hela det övriga 
landet. Rikslitteraturen behövde däremot inte produceras av författare i metropolen 
(författarna i populationen tillhör nästan uteslutande rikskulturen). Den litteratur som 
producerades för hela riket var emellertid underkastad de värderingsnormer (stil- och 
kvalitetsmässigt) som gällde i metropolen.

Den lokala litteraturen påverkades av metropolens smakuppfattning men bestod 
även av vad som kan kallas självskapade inslag. Tillfällesdikter och kortare teater
stycken som skrevs för den lokala publiken stod oftast på en lägre kvalitativ nivå än 
rikslitteraturen. De kunde visserligen läsas och kommenteras i metropolen men oftast 
var bedömningen negativ och omtalandet nedsättande. Tullnären M atthias Bjugg och 
arméfältsekreterare Caspar Hanell var landsbygdsämbetsmän. Mindre kända för sina 
dikter än för den häftiga kritik dikterna fick av metropolens smakdomare har Bjugg 
och Hanell gått till eftervärlden. Men det var framför allt när dessa lokal poeter —  för
utom Bjugg och Hanell kan nämnas Bager och Hulphers —  försökte stiga över den 
lokala nivån och göra anspråk på en nationell nivå, som de mötte kraftigt motstånd 
från metropolens kritiker.

8. Undersökning av  
externpopulationen

Hittills har huvudpopulationen —  de författarskap jag kallar vittra —  utgjort under
sökningsmaterial. Externpopulationen —  författare av naturvetenskap, teologi, läro
böcker, lexika samt akademiska avhandlingar i olika ämnen och vars författarskap var 
bundet till en teologisk institution eller en utbildningsinrättning —  blir nu föremål för 
en separat undersökning. De statistiska bearbetningarna är likartade men inte lika

2 9 3  Om Köpenham ns betydelse för södra Sverige, se detta kapitel:4 (Författarnas födelse- och bo
stadsorter).

2 9 4  Term erna riks- och lokalkultur har jag hämtat frän Åberg (1987, s. 238 ff, 276). Han diskuterar 
förhållandet m ellan rikskulturen och lokalkulturen i Västerås.
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d ju p g å e n d e . 2 9 5  U n d e rs ö k n in g e n  a v  e x te m p o p u la t io n e n  ä r  s n a ra s t  ä g n a d  s o m  k o n tro ll

a v  h u v u d u n d e r s ö k n in g e n ,  m e n  in te  b a r a  fö r  b e k r ä f te ls e  u ta n  o c k s å  f ö r  k o r r ig e r in g  a v

t id ig a re  r e s u l ta t ,  v i lk e t  k a n  b id ra  till  n y a n s e r in g a r  o c h  n y a  s lu ts a tse r .

Social bakgrund
E x te rn -  o c h  h u v u d p o p u la t io n e n s  f ö r ä ld r a r  v a r  i s a m m a  u ts t r ä c k n in g  v e r k s a m m a  so m

o f r ä l s e  ä m b e ts m ä n .  S a m m a  f ö r h å l l a n d e  k a n  n o te r a s  f ö r  d e n  k y r k l ig t - p e d a g o g is k a

s e k to m . Å te r  a c c e n tu e ra s  p rä s th e m m e n s  s to ra  l i t te rä r a  b e ty d e ls e . P rä s te rn a s  d o m in a n s

b la n d  e x te m p o p u la t io n e n s  f ä d e r  v a r  o b e ty d lig t  s ta rk a re : 2 7  a v  7 5  f ö r ä ld r a r  h o s  v ilk a

Tabell  21

Fädernas sociala ställning och sysselsättning i absoluta tal och i procent (extempopulationen)

A D E L 8 10,5 %

Hovet 2

Högre civila ämbetsmän 1

Lägre officerare 2

Biskopar 2

Brukspatroner 1

O F R Ä L S E

Präster,  lärare, akademiker 2 9 39,0 %
Präster: Kontraktsprostar 1

Prostar/Kyrkoherdar 2 0

Pastor/Komministrar 4
Lektorer 2

Professorer 2

Ä m b e ts m ä n 14 18,5 %
Civila äm betsmän, centralt 6

Civila ämbetsmän, landsbygd 8

N ä r i n g s l i v e t 1 7 22,5 %
Anställda tjänstemän (inspektörer) 4
Företagare: Handelsmän (inklusive en apotekare) 5

Fabriks- och bruksägare 4
Rådmän, borgare 2

Hantverkare 2

Ö vrig  la n d sb y g d sb efo lk n in g 7 9,5 %
Bönder 7

S U M M A 7 5 100,0 %

Okända 1

T O T A L T 7 6

295 S tatistiska beräkningar av extem populationen utgår från sam m a förutsättning, som gäller för 
huvudpopulationen.
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sysselsättningen är känd (36 %). Motsvarande siffror för huvudpopulationen var 64 
av 188 (34 %).

I externundersökningen är andelen adliga författarföräldrar avsevärt mindre. 
Minskningen omfattar officerare och civila ämbetsmän. Förändringen är remarkabel. I 
själva verket föddes endast sex författare som adliga, då biskopssönerna G ustaf von 
Engeström och Uno von Troil adlades för sina fäders förtjänster. (Jag återkommer 
med synpunkter på adelns m inskade andel liksom på företagarnas och böndernas 
ökade andel.)

U n iversite tsu tb ild n in g
Endast sex av extem populationens författare saknade universitetsstudier. Av dessa 
avlade två apotekarexamen. Den procentuella andelen författare med akademiska stu
dier var högre för extempopulationen, 92 procent mot 86,5 för huvudpopulationen. 
Författarskapens huvudsakliga inriktning på teologi och naturvetenskap innebar en 
högre grad av universitetsstudier. Skrivandets art och författarnas egna sysselsätt
ningar ligger också i linje med avsevärt fler examinerade hos extempopulationens för
fattare. Tre fjärdedelar (53 av 70 författare med universitetsstudier) avlade examen, 
mot knappt hälften i huvudpopulationen.

Tabell  22

Författarnas val av universitet (extempopulationen)

Studenter vid Antal författare I procent

Uppsala universitet 48 6 9 %
Lunds universitet 14 2 0 %
Åbo universitet 6 9 %
Greifswalds universitet 1 1 %
Okänt 1 1 %

SUMM A 70 1 0 0 %
Utan universitetsstudier 6

Uppsalas dominans var något mindre bland extempopulationens författare. Jämfört 
med huvudpopulationen flyttade dock något fler från övriga svenska universitet till 
Uppsala än vice versa.296

Födelse- och bostadsorter
Från periferin kom nästan tre fjärdedelar av alla extemförfattare. I jämförelse med hu
vudpopulationen kom färre författare från metropol och regioncentra och fler från så

väl landsbygden som mindre städer. Extempopulationens starkare tendens mot perife-

2 9 6  Av tjugo flyttningar var tolv m ellan svenska universitet (sju till och fem från Uppsala). Om 
extem författam as peregrinationer, se detta kapitel:3 (Studier vid utländska universitet och andra stu
dieresor).



176 Kapite l IV

Tabell  23

Författarnas födelse- och bostadsorter fördelat på skilda typer av städer samt landsbygden

(extempopulationen)
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S tockholms stad 6-19 6  19

U ppsala stift: S -län 0  0

Uppland 1-8 1-0 4 -2 6  1 0

Gästr./Häl. 2 - 0 2  0

Strängnäs stift: Söderm. 6 - 2 6  2

Närke 1 - 1  1 - 0 2  1

Västerås stift 2 - 1  3-1 3 -3 8  5

Härnösand/Luleå stift 1 - 0 1 0

Karlstad stift 1 - 1  1 - 0 2  1

Skara stift 0 -2  7-1 7 3
Göteborg stift 1-2 1-0  3-1 5 3
Linköping stift: Östergöti. 1 - 1  2 - 0  0 - 1  1 - 2 4 4

Småland 0  0

Kalmar/Växjö/Visby stift 1 - 0  6 - 1 7 1
Lund stift: Blekinge 1 - 0 1 0

Skåne 1-9 4 -0  6 -4 11 13
Finland 1-6 3 -2  2 -0 6  8

Utlandet 2 3
Olända 0 3

SUMM A 6-19  3-3  3-23 6 -3  15-6 4 1 -16 76 76

Två författare foddes och tre bodde i utlandet. Tre författares bostadsorter är okända.

rin accentueras även av att en något större andel av dessa författare blev perifera städer 
och landsbygd trogna.

Visserligen strömmade också extemförfattama från landsbygd till städer men ham
nade i avsevärt mindre utsträckning än huvudpopulationens författare i metropolen. 
Istället stannade de i regioncentra men få i ämbets-, gymnasie- och handelsstäder lik
som i stiftsstäder trots den teologiska ämnesinriktningen på extempopulationens för
fattare. Den akademiska inriktningen hade större betydelse och närmare en tredjedel av 
författarna hamnade i universitetsstäderna.

Lund hyste flest extemförfattare, en mer än Uppsala och tre mer än Åbo. De vittra 
akademiska författarnas koncentration av bosättning och sysselsättning till Uppsala
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gäller inte för extemförfattama. I jämförelse med huvudpopulationen valde färre bliv
ande författare i extempopulationen Uppsala som studieort, och än färre fortsatte att 
verka där som lärare.

Förklaringen till universitetens ändrade styrkeförhållanden ligger i populationemas 
skilda ämnesinriktningar. Lund och Åbo var mer klerikait inriktade universitet och 
dess lärare nöjde sig med den akademiska publiken. Uppsalas närhet till kulturmetro
polen lockade på ett annat sätt den vittra talangen. Publiceringsmöjlighetema var större 
för författare, som ville nå en vidare publik. Vi kan utveckla resonemanget från detta 
kapitel: 1 (Litteraturämnen och populationema) om akademikerna Neikteroch Boethius 
respektive Fremling. De förstnämnda, som var Uppsalabor, sökte en större litterär of
fentlighet och kommer därför att tillhöra huvudpopulationen. Däremot bodde Frem
ling, som endast skrev för den akademiska världen och räknas till extempopulationen, 
i Lund.

Populationsjämförelser mellan de olika stiftens mindre städer och landsbygd visar ett 
par skillnader. Inte bara i Lunds stad utan också på omgivande landsbygd bodde för
hållandevis många av extempopulationens författare. Åtskilliga kom också från detta 
stift liksom från Västerås och Skara stift. Av svårförklarliga skäl ko m —- till skillnad 
från de vittra landsortsförfattama —  relativt få från Linköpings stift.

Avsevärt farre författare i extempopulationen bodde i utlandet. Personer flyttade 
sällan till utrikesförvaltningen via tjänster inom kyrkan eller universitetet. Anställning
ar inom den kyrkligt-pedagogiska sektom var mer anpassade till extempopulationens 
författarskap. Det för oss direkt över till författarnas sysselsättning.

S y sse lsä ttn in g
I extempopulationen dominerade i avsevärt högre grad än för huvudpopulationen den 
kyrkligt-pedagogiska sektom. Andelen präster i de båda populationema var visser
ligen likartat. Däremot fanns i extempopulationen fler akademiker, även räknat i abso
luta tal. Präster och akademiker utgjorde vardera 26 procent av extempopulationen och 
var de näst största yrkesgrupperna. Författare med akademisk inriktning och i ämnet 
teologi var inte beroende av metropolens institutioner och litterära publik, och disser- 
tationstryckningen ombesörjdes av akademiska tryckerier.

En tredje inriktning i extemförfattamas författarskap var naturvetenskapen. Medi
cinen och dess landvinningar utgjorde centrala inslag i upplysningen.297 Detta stora 
medicinska intresse manifesteras i författarkårens sammansättning. I huvudpopula
tionen fanns fem stadsläkare och tre provinsialläkare (någon gång under perioden eller 
som slutarbete) och bland extempopulationens ämbetsmän var fyra stadsläkare och tre 
provinsialläkare. (Förutom dessa slutarbeten var ytterligare en provinsialläkare under

2 9 7  Upplysningsfilosoferna var mycket intresserade av medicin och flera av dem var läkare. Medicin 
var filosofi i praktiken. Enligt en central upplysningsuppfattning gick läkarvetenskapen framåt och 
skapade en bättre värld för m änniskorna (se bl.a. Gay 1969, s. 12-23). En av den svenska upplys
ningens centralgestalter, Thorild, var intresserad av m edicinska frågor och gav ut den medicinska 
skriften Handbok fö r  omtänksamma Hushåld i Diäten.
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T a b e ll  24

Författarnas sysselsättning i slutet av karriären (externpopulalionen)

A D E L 1 2 16,0 %

Högre civila ämbetsmän 5
Lägre civila ämbetsmän 2

Högre officerare 1

Lägre officerare 1

G ods- och bruksägare 2

Professorer 1

O F R Ä L S E

P rä s te r ,  lä r a re , a k a d e m ik e r 4 3 56,5  %
P räster Biskopar 7

Domprost 1

Kontraktsprostar 4
Prostar/Kyrkoherdar 8

Rektorer 4
Professorer 19

Ä m b e ts m ä n 18 23 ,5  %
Högre ämbetsmän, centralt 3
Lägre ämbetsmän, centralt 8

Landsbygdsämbetsmän 5
Högre officerare 2

N ä r in g s l iv e t 3 4,0 %
Fabriksägare 1

Apotekare 2

S U M M A 7 6 1 0 0 , 0  %

ett tidigare skede. Därtill fanns en apotekare i huvudpopulationen och två i den ex
terna.) Det kan jäm föras med att vid 1770-talets början fanns 40 provinsialläkare i 
Sverige, och på 1780-talet var det totala antalet läkare cirka 140.298 De fåtaliga läkar
na var således en yrkesgrupp, som i ovanligt stor utsträckning ägnade sig åt författar
skap. Av hela författarpopulationen var sex procent läkare.

Totalt fanns 23 civila ämbetsmän i extempopulationen. Liksom var fallet för hu
vudpopulationen utgjorde de här den största yrkesgruppen —  30 procent. Tillsam 
mans med de akademiska författarna bidrog de med forskning och författarskap i 
andra naturvetenskapliga ämnen. Ökad fabriks- och bruksägarbakgrund i extempopu
lationen förklaras av dessa miljöers lämplighet som grogrund för naturvetenskapliga 
studier och författarskap.

Den inriktning författarskapen hade hos extemförfattama jäm te fler sysselsatta inom 
den kyrkligt-pedagogiska sektom förklarar också ett par skillnader i social bakgrund 
mellan populationema.

298 Lindroth 1978, s. 420 f.
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Sju bondesöner i extempopulationen vederlägger i någon mån ett tidigare påstå
ende, att få författare kom från bondemiljö. Även om det inte stämde in på huvudpo- 
pulationens fem bonde- och torparbam, som alla blev civila ämbetsmän, brukade aka
demiskt utbildade bondebam med fä undantag hamna i stiften som lärare eller präster. 
1 extempopulationen fanns fler bondsöner samt ett större antal författare i den kyrkligt- 
pedagogiska sektom. I detta avseende följde således extempopulationens författare 
den generella tendensen.

De fem nämnda huvudpopulationsförfattama visade med tydlighet författarskapens 
samband med socialt avancemang. Till skillnad från vad som generellt gällde för aka
demiskt utbildade bondsöner avancerade även de sju i extempopulationen relativt högt 
i karriären. Två blev biskopar (Johan Möller och Johan W ingård), en kontraktsprost 
(Per Tollesson), en prost (Clas Bjerkander), två blev rektorer (Engelbert Jörlin och 
Anders Thunberg) och en lägre civil ämbetsman (Olof Åkerréhn). Det betyder knap
past, att den generella bilden är mogen för avskrivning utan accentuerar ytterligare 
författarskapens betydelse för den sociala klättringen.

Många adelsförfattare hade militära föräldrar. Under Gustaf III:s livstid fanns också 
åtskilliga författare som var militärer. Båda undersökningarna visar dock, att få för
fattare slutade sin karriär som officerare.

Adelns minskade andel i extempopulationen jämfört med huvudpopulationen gäller 
främst civila ämbetsmän. Huvudpopulationens adelsförfattare arbetade i stor utsträck
ning i centrala ämbetsverk. De civila ämbetsverken sysselsatte avsevärt färre extern- 
författare. Deras bostadsorter var i högre grad regioncentra och sysselsättningens ton
vikt låg på sektorer främmande för många adelsmän. Följaktligen är adelns andel av 
extempopulationen jämförelsevis låg. Vidare ägnade sig tydligen författande godsäg
are mer åt vittra ämnen än teologi och naturvetenskap.

D et finns ett par andra naturliga skillnader mellan de båda undersökningarna. 
Samtliga extemförfattare (utom företagare) hade fasta anställningar, och ingen av dem 
var litteratör. Kvinnorna iklädde sig inga ämbeten, och den kvinnliga representa
tionen, som i huvudpopulationen var låg, var därför obefintlig bland extemförfattama.

En stor del av den vittra litteraturen trycktes i metropolen, och där fanns huvuddelen 
av pressen, de stora institutionerna och en betydande del av landets litterära publik. 
Därför koncentrerades huvudpopulationens författare till metropolen. Arten av författ
arskap bestämde ändå tydligare extempopulationens bostadsort och sysselsättning. 
Det kan givetvis uttryckas tvärtom: bostadsort och framför allt sysselsättningen var 
avgörande för författarskapens inriktning.

Skillnader mellan populationema förklaras till stor del av författarskapens olika in
riktningar. De flesta tendenserna i huvudundersökningen får emellertid sin bekräftelse 
eller förstärks i den senare undersökningen. Föräldrarna hamnade till stor del i hierar
kins mellannivåer. Författarna lyckades bättre. Deras sociala avancemang bekräftas av 
fyra nyadlade författare och åtskilliga författare högt upp i hierarkin. Flera författare, 
även ofrälse, blev högre ämbetsmän, alla universitetsanställda professorer och var 
tredje präst biskop.
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Byte av verksam hetsom råden
Då extemförfattamas verksamhetsbyten studeras gäller samma förutsättningar som vid 
huvudundersökningen. Det viktigaste är, i synnerhet för dessa författare, att över
gångar inom den kyrkligt-pedagogiska sektom inte beaktas.

Tyvärr saknas jämförelseobjekt utanför författarnas krets, men relationen mellan 
populationema ger väsentliga svar på frågan hur författarnas rörlighet vad gäller sys
selsättning skall bedömas. Endast 13 procent av extempopulationen, mot 26,5 procent 
för huvudpopulationen, prövade olika verksamhetsområden. Dessutom var de aldrig 
verksam m a i mer än två sektorer, varav den ena sysselsättningen inte sällan var av 
kortvarig natur.299

Den ende från extempopulationen, som verkade inom det litterära systemet, var Per 
Malmström. Han hamnade i Kanslikollegium efter att dessförinnan ha varit professor 
och blev sedan chef för Kungliga biblioteket med kansliråds fullmakt. Dessutom ut
nämndes han till kyrkoherde i Västerås men vistades även i fortsättningen främst i
Stockholm. 300

Att huvudpopulationens verksamhetsbyten ofta kan kopplas till sysselsättning inom 
det litterära systemet är en orsak till avsevärt färre verksamhetsbyten bland extemför- 
fattama. En annan orsak är extempopulationens starka anknytning till den kyrkligt- 
pedagogiska sekt om.

Präster fortfor som präster, akademiker prövade gärna nya områden men stannade 
då oftast inom sin sektor och civila ämbetsmän var en rörlig grupp. Båda undersök
ningarna bekräftar dessa tendenser.

Det relativt väl underbyggda men med reservationer försedda påståendet att vittra 
författare, d.v.s. huvudpopulationen, ofta (och kanske oftare än andra grupper i sam
hället) bytte verksamhetsområden under det sena 1700-talet får en viss bekräftelse av 
den senare undersökningen. Likt gängse befattningshavare var extempopulationens 
författare i högre grad fast knutna till ett militärt, civilt eller kyrkligt ämbete, och deras 
författarskap hade klar anknytning till deras sysselsättning. I ljuset av denna tradi

299 Adam Afzelius var akadem iker under större delen av sin liv men under en tid t.f. sekreterare vid 
svenska beskickningen i London (SBL 1, s. 220). Även Johan Ringström var en kort tid utomlands, 
som m ilitär i Frankrike, före den 40-åriga translatorstjänstgöringen i Kanslikollegium  (N ordisk Fa
m iljebok  23, s. 439; Svenskt biografiskt lexikon  8 , 1879-81, s. 490). Daniel Djurberg var pagehov- 
mästare vid hovet, innan han blev rektor i Stockholm (SBL  11, s. 287). Skarabon Anders Thunberg 
avslutade också karriären som rektor. Han började som lärare och var även läkare i Stockholm och 
provinsialläkare i Skara. (Lundqvist, s. 309.) Gabriel von Haartm an var professor och överläkare i 
Åbo och blev sedan chef för finansexpeditionen och ledamot av finska regeringen (SBL  17, s. 693). 
Natanael af Schultén var också professor vid Åbo universitet sam t verksam vid flottan, innan han blev 
överdirektör och överste i Lotsverket. K arriären avslutades som kansli- och statsråd i Finland. 
(Svenskt biografiskt lexikon  9, 1883, s. 380 ff; N ordisk Fam iljebok 24, s. 1202.) Frans Joakim von 
Aken kom pletterade sitt apotek i Örebro med jordbruks- och fabriksrörelse (SBL  1, s. 342 f). Gustaf 
von Engeström var myntguardien och bergsråd. I mitten av 1790-talet lämnade han Bergskollegiet och 
drog sig tillbaka till sitt fideikomm iss. (SBL  13, s. 626 ff.) I sam ma kollegium  var Bengt Geijer 
proberare. Han var också överdirektör i Kontrollverket, innan han lämnade äm betsbanan och blev 
porslinsfabrikör. (SBL  17, s. 9.)

300 Svenskt biografiskt lexikon 7 (1875), s. 60-69 .
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tionella samling författare framstår än tydligare det femtiotal vittra författare, vilka 
bytte verksamhetsområde, som klara indikationer på en författarroll i förändring.

9. Författaren i ämbetet
Den sociala och ekonom iska bakgrunden var helt avgörande för möjligheten att bli 
författare. Författarkåren var fortfarande starkt knuten till det som kan betecknas som 
det bestående i samhället och som samtidigt var dess dominerande krafter —  adeln och 
kyrkan. Flertalet författare hade en adlig bakgrund eller var söner till präster. Av en
skilda yrkesgrupper bland forfattarfädema var präster störst, följd av civila ämbetsmän 
och officerare. Ytterst få författare kom från vad som kan kallas de breda befolk
ningsskikten. Dessutom fanns endast ett fåtal kvinnliga författare.

Adel, präster och skolfolk, ofrälse civila och militära ämbetsmän utgjorde tillsam
mans endast några få procent av Sveriges och Finlands befolkning, medan författarna 
till 80 procent (151 författare) korn ur dessa miljöer. Dessa grupper skickade i stor ut
sträckning sina söner till universitet. De bestods med den för en litterär karriär så nöd
vändiga akademiska studiebakgrunden. Universiteten hade avgörande betydelse för att 
forma de blivande författarna. Där kunde man införskaffa de kunskaper i litteraturens 
former och i språk, som var helt avgörande för att kunna utöva litterär verksamhet. En 
mycket stor del av författarna hade studerat vid universitet. Det stora flertalet författare 
gick sedan vidare till kyrkliga eller civila ämbeten, men åtskilliga stannade kvar.

Födelseorten hade också avgörande betydelse för möjligheten att bli författare. De 
kom i avsevärt högre grad från städer än landsbygden. Många av dem som föddes i 
landsorten flyttade till huvudstaden. Undersökningen av författarnas bostadsorter har 
bekräftat metropolens dominans i det litterära systemet, som konstaterades redan i ka
pitel I.

För litteratörerna erbjöd endast metropolen med sitt utvecklade litterära system till
fredsställande möjligheter. Författarna sökte sig emellertid inte så mycket till metro
polen för att utöva litterär verksamhet, utan där fanns de centrala ämbetsverk som 
sysselsatte många författare. Författarskapens starka anknytning till ämbetsrollen in
nebar också att många författare drogs till regioncentra, där framför allt stiften och 
universiteten var arbetsplatser.

Civila ämbetsmän var den största yrkesgruppen bland författarna och utgjorde till
sammans med prästerna —  den näst största yrkesgruppen —  60 procent av popula- 
tionen. Däremot hade ännu näringslivet, såväl vad gäller författarnas sociala bakgrund 
som sysselsättning, relativt liten betydelse.

Såväl författare som deras föräldrar (adliga och ofrälse) fanns till stor del högt upp 
i hierarkin. Vid en generell jäm förelse med föräldrarna nådde emellertid författarna 
högre sociala positioner. Präster och ofrälse civila ämbetsmän avancerade i långt större 
utsträckning till höga befattningar, och genomgående fanns färre författare i de lägre 
befattningarna. Jämfört med föräldrarna var även antalet adliga större hos författarna.
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Vid jämförelser med övriga personer i motsvarande yrkesgrupper visar undersök
ningen otvetydigt att författarna i allmänhet var framgångsrika i såväl de andliga som 
världsliga äm betskarriärema. Oavsett deras sociala bakgrund och oberoende vilken 
karriärväg de valde hade författarskapet stor betydelse för författarnas sociala och yr
kesmässiga avancemang. Den litterära produktionen var nog oftare ett medel att uppnå 
sociala ambitioner än ett mål i sig.

De resultat som framkommer i denna sociologiska författarstudie har åtskilliga paral
leller i Robert Damtons studie av 434 Parisförfattare kring mitten av 1700-talet. De 
privilegierade skikten var överrepresenterade (18% var adelsmän), ingen författare 
härstammade från bondeklassen och kvinnorna var få. Till den franska huvudstaden 
kom de franska författarna från rikets alla höm utom det efterblivna södem. Liksom 
de svenska författarna hamnade de oftast i civila ämbetsverk, den kungliga förvalt
ningen och den lärda världen, medan få var affärsmän och endast i sällsynta fall var 
någon författare på heltid. Även Damton konstaterar författarskapets karriärsbefrämj- 
ande möjligheter: ”exceptional possibilities o f social advancement sometimes opened 
up for young men who could wield a pen.”301

På en punkt —  en kärnfråga i den svenska författarundersökningen —  vill jag be
möta Damton. Med hänsyn till att 1/3 av författarna var födda i Paris anser han, att det 
inte finns fog för den kulturhistoriska klichén som säger att ”Paris has always domi
nated the country by soaking up talent from the provinces”.302 Jag anser däremot, att 
klichén bekräftas i undersökningen av såväl de svenska som franska författarna. R e
lationstalen är likartade: av 95 Stockholm sförfattare föddes 37 i den svenska hu
vudstaden (tabell 14) och av 312 Parisförfattare föddes 113 i den franska huvudsta
den.303 Utan tvekan dominerade huvudstäderna genom att dra till sig begåvningar 
från landsorten.

1700-talets ekonomiska förändringar, där borgerskapet alltm er blir ekonomiskt led
ande, stärkte det borgerliga medvetandet. De som tillkäm pat sig den ekonomiska 
makten ville framhäva sina politiska och kulturella rättigheter. Hovets och aristokratins 
ekonomiska makt böljade tidigt minska och senare sjönk också deras politiska makt.

30 '  Dam ton 1984, kap. ”A Police Inspector sorts his Files: the Anatom y o f the Republic o f L et
ters”, citatet finns på s. 154. Den enda stora avvikelsen från föreliggande undersökning gäller präster
na, som endast utgjorde 12% av de franska författarna. Jämförelsen haltar em ellertid, eftersom D am 
tons studie enbart omfattar Parisförfattare. Bland Stockholmsförfattama var prästandelen avsevärt lägre 
än för landet som helhet.

D am tons undersökning om fattar sam tliga författare, som i övervakningssyfte noteras i en polis
rapport från 1748-1753. Av 434 författare kunde födelsetalet bestämmas i 359 fall, födelseorten i 312, 
och yrkes- och sam hällsställningen i 333. ”The statistical basis o f the survey therefore seems wide 
enough to support some firm conclusions” , skriver Dam ton (s. 147). Det ger ökad tyngd åt förelig
gande undersöknings vederhäftighet; endast för en handfull författare saknas uppgifter.

3 0 2  Dam ton 1984, s. 150.

3 0 3  Damton 1984, s. 150. Escarpit (s. 54) anger ungefär samma relation mellan Paris och landsorten 
för franska 1700-talsförfattare.
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Det gustavianska enväldet var en sista absolutistisk parentes, och Förenings- och sä
kerhetsakten (1789) innebar ett kraftigt framsteg för de ofrälse. Det paradoxala är, att 
Gustaf III med den önskade stärka sin egen makt men samtidigt urholkade det absolu
tistiska systemet. Detta spektakulära polidska beslut resulterade, tillsammans med 
ekonomiska omfördelningar främst under 1780-talet, i sociala förändringar.

Undersökningen av en författarpopulation har visat, att dessa ekonomiska och so
ciala förändringar endast hunnit sätta begränsade spår i författarkårens sammansätt
ning. Dessutom var den utveckling som skisserades i föregående kapitel ännu endast i 
sitt inledningsskede. Det normala var fortfarande, att författarskapen utövades inom 
ramen för en tjänst, och ”författaren i ämbetet” var en författartyp med hög grad av 
giltlighet ännu i slutet av 1700-talet. Det finns emellertid några tecken på uppbrott. 
Undersökningen har visat på en relativt stark tendens till rörlighet hos författarna, vad 
gäller deras byte av sysselsättning. Ett än tydligare tecken är den lilla grupp författare, 
som utövade sin litterära verksamhet fristående från ett ämbete eller annan tjänst. Även 
om dessa litteratörer var relativt få —  och graden av deras ekonomiska oberoende än
nu var starkt begränsat —  visar förekomsten av denna grupp att författarrollen håller 
på att förändras.

Det vidare studiet kommer att koncentreras till litteratörernas roll i författarrollens 
förändring. Därmed fokuseras framställningen åter på förändringen. Först kommer 
författarpopulationen och i synnerhet litteratörerna att relateras till pressen och teatern, 
och sedan studeras de tre skriftställarna Envallsson, Lidner och Thorild.
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K a p i t e l  V

Journalister
teaterförfattare

Undersökningen lämnar nu populationens stora flertal och övergår i detta kapitel till 
två författarfunktioner och i följande kapitel till tre enstaka författare, som tillsammans 
får symbolisera författarrollens förändring. Det blir en fördjupad studie av sysselsätt
ningskategorin Teaterfolk, litteratörer (skriftställare och journalister) från föregående 
kapitel.

För att tydligt kunna konkretisera journalisternas och teaterförfattamas positioner är 
det nödvändigt att även beskriva pressens och teaterns ställning vid denna tid.

1. Pressen, journalister och 
tidningsutgivare
Den svenska pressens utveckling  

under G ustaf III och förm yndartiden —  en översikt
Pressen utvecklades kraftigt i Sverige liksom i flertalet andra europeiska länder under 
1700-talets senare del. Som en följd av myndigheternas skiftande inställning till 
tryckfriheten var det i Sverige en växt med kraftiga fluktuationer. Under de liberala 
tryckfrihetsperiodem a, 1766-72 och 1792., samt i böljan av 1780-talet startades 
många nya tidningar.1 Utvecklingen för antalet befintliga tidningar var följande: 1765 
—  17, 1772 —  35, 1785 —  28, 1791 —  34, 1796 —  45.2 Huvudstadstidningarnas 
korta livslängd är förklaringen till det förhållandevis låga antalet befintliga tidningar 
jämfört med nystartade.2

1 Elm ar Nym an, s. 281.

2  U ppgifterna varierar hos Elm ar Nyman (s. 282 respektive 64) för åren 1765 och 1772. Dc siffror 
som här redovisas torde vara de riktiga. Magnus Nyman (s. 40) anger 37 tidningar för 1772 och 27 för 
1785.

2  E lm ar N ym an, s. 65, 281 f; M agnus Nym an, s. 41. 1761-1812 började 368 tidningar utges 
(Elmar Nyman, s. 283).
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Tidningsutgivningen koncentrerades till Stockholm,4 men huvudstadstidningarna 
blev färre under Gustaf III:s tid.5 I landsorten ökade tidningsetableringen snabbare än 
i huvudstaden efter mitten av 1780-talet. Göteborg fick 1749 sin första tidning, som 
också var landsortens första. Några andra regioncentra fick egen nyhetspress mot 
slutet av frihetstiden: Karlskrona, Norrköping och Gävle, samt den perifera staden 
Nyköping. Under århundradets tre sista årtionden började tidningar utges även i U pp
sala, Lund, Åbo, Linköping, Kalmar, Karlstad, Jönköping, Falun, Skara, Västerås 
och Örebro.6

Jag har hittills inte gjort någon åtskillnad mellan olika slags pressalster. Det är proble
matiskt att särskilja tidningar av nyhetskaraktär från specialtidningar, d.v.s. tidskrif
ter. I fortsättningen skall jag försöka hålla en vag skiljelinje mellan dem. Beteckningen 
tidning används också som allmän benämning på periodica.

På G ustaf III:s tid fanns mellan tio och femton nyhetstidningar. Landsorten stod 
för nyhetstidningarnas expansion i antal räknat.7 Landets fyra dominerande nyhets
tidningar fanns em ellertid i Stockholm. Stockholms Post-Tidningar  och Inrikes  
Tidningar var officiella organ, som förmedlade utländska och inrikes nyheter. Dagligt 
Allehanda blev 1769 den första dagliga nyhetstidningen och var ledande annonsorgan. 
Stockholms-Posten var —  under några år i konkurrens med Extra-Posten  —  det led
ande opinionsorganet.

Nyhetstidningarna var mot slutet av 1700-talet åtskilligt färre än tidskrifterna. På 
grund av känslighet för myndigheternas åtgärder blev tidskrifterna ofta kortvariga 
projekt, och antalet varierade kraftigt över tiden.

Allmänna tidskrifter, som behandlade skilda ämnesområden kombinerat med ny
hetsöversikter och därför stod nyhetstidningarna nära, utgjorde den största enheten 
tidsk rifte r.8 Stiftstidningar, som förmedlade kyrkliga nyheter, utgjorde 1792 en 
tredjedel av landsortstidningarna.9 Vidare bötjade en hel del historiska tidskrifter ut
ges. Däremot utgavs relativt få litterära tidskrifter, vilket dock ger en missvisande bild 
av litteraturens ställning i pressen. (Jag använder i detta avsnitt ofta litteratur i den 
snävare ’m oderna’ betydelsen.) Dikter och litteraturkritik samt artiklar om skön konst, 
ofta av ledande författare som höjde kvalitetsnivån, upptog en relativt stor del av inne
hållet i åtskilliga allmänna tidskrifter och nyhetstidningar.

I den avslutande frihetstidens fria debattklimat flyttades den politiska diskussionen, 
som i mer begränsad omfattning förts i moraliska tidskrifter, över till renodlat politiska

4  Av de 368 startade tidningarna utgavs 245 i Stockholm (se föregående not).

5  E lm ar Nym an, s. 64, 282.

6  Uppgifter från Holmberg & Oscarsson & Rydén (s. 22 f, 32 f, 42) har kom pletterats med Lund-
stedts förteckning. År 1792 utgavs totalt 20 landsortstidningar (Holmberg & O scarsson & Rydén, s. 

4 2).

7  E lm ar Nym an, s. 64.

8  E lm ar Nym an (s. 67) har gjort en sam manställning över hur nytillkom na tidningar fördelade sig
äm nesvis 1771-90.

9  Holmberg & Oscarsson & Rydén, s. 42.
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organ. Åtskilliga politiska och ekonomiska tidskrifter tillkom även under G ustaf IEI:s 
första regeringsår, men efter TF 1774 startades endast ett fåtal med politisk inrikt
ning.10

Tidskrifter, som kan betecknas som oppositionspress, var under G ustaf Hits tid 
och förmyndartiden mest frekventa i böljan av 1780-talet och 1792/93. Under det för
sta skedet kritiserades, undantaget Thorilds Den nye Granskaren, mest offentliga 
missförhållanden.11 Med TF 1792 följde ett kort uppsving för den politiska och op
positionella pressen —  men inte i samma omfattning som efter TF 1766 —  som dock 
mest på ett allmänt plan förfäktade värdet av upplysning, tryckfrihet och jämlikhet. Ett 
undantag var L.M. Philipsons Patrioten.

U pplagor och spridning
De två officiella nyhetstidningarna var större än konkurrenterna och hade 1786 till
sammans 5.086 prenum eranter.12 Dagligt Allehandas prenumerantstock ökade från 
800 till 2.000 mellan 1792 och 1809.13 År 1795 hade Stockholms-Posten och Extra- 
Posten 1.500 respektive 8-900 prenumeranter.14

Ett par Göteborgstidningars upplagor närmade sig de ledande huvudstadsorganen: 
Götheborgs Allehanda  och Götheborgs N yheter hade 1802 en upplaga på 1.000.15 
Prenumeration santal och upplagestorlek för övriga landsortstidningar —  med få un
dantag producerade i regioncentra —  var avsevärt blygsammare. Carlskrona Wecko- 
blad hade ungefär 400 prenumeranter (1798).16 Många landsortstidningars upplaga 
var än mindre: Westerås Posten hade omkring 170 prenumeranter (1795),17 Uppsala 
stads Weko-Tidnings och Norrköpings Wecko-Tidningars upplagor var 200 respek
tive 130 exemplar.18

Skillnaderna i upplagestorlek gick mellan huvudstads- och landsortspress och inte 
mellan tidningar och tidskrifter. Även tidskrifternas upplagor varierade alltifrån hund
ratalet exemplar till i något enstaka fall ett par tusen.19

Vid första anblicken tycks pressen med sina 30-40 stadigvarande tidningar och 
små upplagor ha engagerat en mycket liten publik. Tar man hänsyn till spridningsef

1 0  E lm ar N ym an, s. 67. Jag utgår från hans kategori ”Sam hällslära, stats- o. rättsvetenskap”. 
Givetvis utgjorde det politiska stoffet, inte minst utlandsnyheter, en betydande del av innehållet i all
männa tidskrifter och nyhetstidningar.

11 Boberg 1951, s. 174-206.

1 2  Boberg 1967, s. 5.

13  Boberg 1967, s. 5.

14  Boberg 1967, s. 6 .

13  Lext, s. 276.

1 6  Hillbom 1953, s. 31.

1 7  Åberg 1987, s. 123.

M agnus Nym an, s. 76.

1 9  Boberg 1967, s. 5 f; M agnus Nym an, s. 76.
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fekten blir bilden en annan. Tidningarna utnyttjades effektivt, och varje exemplar läs
tes nog i genomsnitt av minst tio p e rso n e r .P o lism ä s ta re  Liljensparre uppgav 1788 
för G ustaf III, att D agligt Allehanda, med mindre än 1.000 prenumeranter, kunde 
räkna med 12.000 till 15.000 läsare.21

Försök till förnyelse i huvudstadspressen: 
K ellgren som  kritiker

Varken landsorts- eller huvudstadstidningar var heltäckande organ. Tidningarna hade 
genomgående en blygsam storlek, och de spred begränsad information om in- och ut- 
rikesnyheter. Som nyhetsförmedlare utvecklades inte pressen vid denna tid. Att fritt 
låna från andra pressorgan, utländska som svenska, var allmänt vedertaget i in situa
tion då upphovsrätten ännu inte reglerats. Trots brister som nyhetsförmeclare var 
pressen det viktigaste informationsmediet. Med skolornas bristfälliga och ensidiga 
kunskapsinläm ing hade tidningar, vid sidan av små nyttoskrifter, även pecagogisk 
betydelse för att höja befolkningens bildningsnivå. Pressen fick därmed stor betydelse 
för upplysningen.

Den kvantitativa ökningen motsvarades inte av kvalitativa framsteg, och pressen 
var fortfarande till ”övervägande del refererande, sällan analyserande”.22 Eet fanns 
dock undantag från den undermåliga kvaliteten. Trots myndigheternas hårda behand
ling av pressen tillkom flera betydelsefulla tidningar, som skulle leva vidare ir på näs
ta sekel.

Nästan alla ledande kulturpersonligheter medverkade i tidningar och tidskrifter.23 
Det fick stor betydelse för pressens vidare utveckling och visar sam tidigt på dess 
starka ställning i den offentliga diskussionen. När pressen övertog rollen som den of
fentliga diskussionens ledande forum under senare delen av 1700-talet blev tidningar 
den viktigaste publiceringsformen för författarna. Dikter publicerades företrädesvis i 
tidningar och den litterära, politiska och ekonomiska debatten fördes till sior del i 
pressen. M ed undantag av vetenskapliga verk och teaterpjäser utnyttjade författarna i 
större utsträckning tidningar och tidskrifter än böcker för publicering av sina litterära 
produktioner.

Ledande författare, som Kellgren, Leopold, Lenngren och Thorild, blev publicister 
och dom inerade pressdebatten, medan exempelvis Lidner visserligen stod utanför 
pressen som debattör och artikelskrivare men bidrog med åtskilliga dikter. Denna 
aktivitet från ledande författare, främst i Stockholm men även i Göteborg, fick till följd 
att ett fåtal tidningar stod på en relativt hög kvalitativ nivå, efter dåtida mått mitt, me
dan huvuddelen av pressen innehöll en torftig journalistik.

2 W elke, s. 81 f. Enligt tre tyska uppgifter från slutet av 1700-talet lästes varje såld bok tv 20-48 
personer. Åberg hämtar uppgiften från R olf Engelsing men noterar, au  det kanske förutsätter ;u  tätare 
befolkat samhälle än Sverige. (Åberg 1987, s. 354, not 137.)

2 1  Boberg 1967, s. 5 f.

2 2  E lm ar Nym an, s. 146.

2 3  M agnus N ym an, s. 50.
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Stockholms-Posten  var ett dagligt, fyrsidigt blad med in- och utrikesnyheter, kåserier 
och dikter, debatter och insändarbidrag, samt artiklar i skilda ämnen av tidningens 
fasta medarbetare. Den blev snabbt ledande opinionsorgan i kulturella frågor. Därifrån 
leddes kritiken mot kyrkan och universitetet. Vidare attackerades kraftigt vad tidningen 
betecknade som undermålig litteratur och dess utövare, i synnerhet tillfällesdiktens 
ofta amatörmässiga utövare.

Här förnyade Kellgren den tidigare så stereotypa litteratur- och teaterkritiken. Med 
honom tog kritiken steget från att blott vara refererande till att bli värderande. Tidigare 
fanns endast författare och läsare men vid denna tid utkristalliserades också en mel
lanhand, som uppfattade sig själv som publikens representant och dess pedagog. En
ligt Habermas uppstod ett fristående mellanläge, som genom pressens utveckling blev 
till ett självständigt yrke. Kritikern måste skaffa sig gehör hos hela den litterära pu
bliken, som stadigt växte även utanför salongerna, kaffehusen och sällskapen. T id
skriften och tidningen blev publicistens instrument for denna kritik.24

Kellgren utövade först sin litterära domarroll genom diskussioner i det litterära 
sällskapet Aurora i Åbo och fortsatte sedan i Utile Dulci. Han intog snabbt en dom i
nerande ställning i sällskapets verksamhet. Eftersom Utile Dulci var landets smak
domstol blev Kellgren landets smakdomare. I Stockholm utvecklades de litterära dis
kussionerna till regelrätt kritik.25 När sällskapets aktivitet tynat av, fortsatte Kellgren 
sin ’in re’ kritik i Svenska akademien och som teatercensor samt i sin privata litterära 
krets.

Redan under Utile Dulciperioden utvidgade Kellgren smakdomarrollen till offent
ligt skriven kritik, utövad i Stockholms-Posten. Mot slutet av 1780-talet och i böljan 
av 90-talet blev han så den verkligt nydanande kritikern inom litteratur och teater. Med 
pressen som förmedlingsorgan vände han sig direkt till den offentliga publiken som 
dess pedagog, samtidigt som han var publikens representant i granskningen av för
fattare och skådespelare.26

L andsortspressen —  kvalitetsm ässig stagnation
Större inrikes och utrikes nyheter var förbehållna huvudstadspressen. Genom kon
centration på lokalt material skulle landsortspressen hävda sig inför sin publik och 
undvika konkurrens från Stockholms tidningar.27 Den officiellt styrda begränsningen

2 4  Haberm as, s. 56 ff.

2 5  Tävlingsbidragen granskades hårt, liksom de bidrag sällskapets m edlem m ar ville ha med i dikt
samlingen Vitterhets-Nöjen  (Göthe, s. 112 ff). Om  Utile Dulci som smakdomstol, se också kap. 111:2 
(Litterära sällskap).

2 6  1 detta initialskede av offentlighetens strukturomvandling är det knappast förvånande att den of
fentliga teaterkritiken mötte motstånd. Björn, kritiserad som skådespelare och författare, ansåg att 
kritiken endast skulle bedöma och kritisera skådespelarna under själva föreställningen ”men ej utanför 
teatern inför en allmänhet, hvaraf endast en liten del varit åskådare” (Personne 1914, s. 16).

2 7  N orrköpings W eko-Tidningar skulle enligt Kanslikollegium s privilegietillstånd från 1787 inne
hålla följande: 1: M eterologiska observationer, 2. Förteckning på präster som predikade i stadens kyr-
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följdes inte helt men bidrog till tidningarnas torftiga innehåll. A llvarligare var kanske 
bristen på kvalificerade medarbetare. Ägaren, utgivaren, redaktören och boktryckaren 
utgjorde ofta samma person i landsortens tidningar. Ägarnas kunskaper fanns normalt 
förankrade i hantverks- och förläggarledet, m era sällan var skrivandet deras starka 
s i d a . Ibland bidrog erkända författare, lokala eller från metropolen, men bidragsgi
varna fanns vanligtvis i kretsen av bildade personer i regionen.29

Kritiken, främst från huvudstadspressen, mot landsortstidningarnas påvra innehåll 
försvarades med att de inte hade ”några litterära pretentioner utan avsåg att sprida nyt
tiga underrättelser i staden”.3*1 Den dåliga kvaliteten får inte undanskymma den lokala 
pressens stora betydelse för landsortsbefolkningen. I takt med landsortstidningarnas 
expansion växte den lokala självkänslan och lokalpatriotismen. Tidningarna spred in
formation och väckte opinion, ökade intresset för litteraturen och genom sina insänd
are utlöste den inte minst läsarnas poetiska kreativitet. Åke Åberg kallar landsortstid
ningarna for ”en mötesplats och en röst för lokalsamhället”.31

Pressen i Göteborg var livaktigare och bättre än övriga landsortens, och redan på 
1760-talet fanns flera Göteborgstidningar. En förhållandevis större del av deras spalter 
upptogs, i likhet med Stockholmstidningarna, av litteraturkritik och andra kulturella 
frågor. I Göteborg uppstod också litterära strider med debatter såväl inom en tidnings 
spaltutrymmen som mellan de olika tidningarna.32

M etropolens litterära strid mellan kritiker och rim m are, främ st utkäm pad i 
Stockholms-Posten, hade även paralleller i landsortstidningarna Carlskrona Wecko- 
blad  och Norrköpings W eko-tidningar. Förtecknen var desamm a —  kritik och ren- 
hållningssträvanden mot undermålig diktning —  men anpassade till lokalt material. 
Publicerade vittra försök av någon lokal förmåga utsattes för kritik av tidningens 
granskare, som stod för förnuft och smak.33

kor, 3. U nderrättelser om upptäckter i konst och vetenskap, 4. Kungörelse om resande, hyror, mål för 
privata personer, ekonom i, mm, 5. Auktioner, olika slags offentliga föreställningar, mm, 6 . Döda 
och gifta, 7. H uskurer för folk och kreatur, 8 . Äm nen om ”stadsrörelsen och landtm ännens wäl” 
(Loos, s. 103). Om detta följdes blev tidningen, som Loos påpekar, skäligen menlös. Om en lands
ortstidnings innehåll, se också Åberg 1987, s. 124 ff.

211 I Westerds Posten  delades dock funktionerna mellan olika personer. U nder dess kortvariga historia 
var Horm ansvarig utgivare och tryckare, medan landskontoristen J.F. Kallerman var redaktör och tro
ligen också delägare. (Åberg 1987, s. 122.)

2 9  Se bl.a. Loos, s. 24. Förutom redaktören Kallerm an fanns få m edarbetare i W esterds Posten. En 
av dem var studenten och den blivande psalmdiktaren M ichael Choraeus, som med sina dikter såg till 
att det litterära stoffet upptog närmare en tredjedel av innehållet. (Åberg 1987, s. 125 ff.)

30  Loos, s. 90, som refererar artiklar i Norrköpings W eko-Tidningar 16 och 24 april 1779.

3 1  Åberg 1987, s. 120. Se också s. 276 ff.

3 2  Sylwan 1896, s. 369-379.

3 3  Hillbom 1953, s. 74-80; Loos, s. 110 f.
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Nya relationer mellan tidningsägare och m edarbetare
I tidiga och små huvudstadsorgan samt i landsortens nyhetstidningar var vanligtvis 
utgivaren, redaktören/journalisten, ägaren, ibland även boktryckaren, samma person. 
För tidskrifter iklädde sig samma person normalt de två första funktionerna, ibland 
också den tredje. Vid denna tid framträder tre sammanhängande inslag i förhållandet 
tidningen och dess medarbetare, som var väsentliga för pressens vidare utveckling: 
fasta redaktioner, journalistyrket och en ny ägarbild.

Nyhetstidningarna —  ännu så länge enbart de stora huvudstadsorganen —  böijade 
få fast anställda medarbetare och journalistyrket etablerades. Vid några stora nyhets
tidningar bildades fasta redaktioner. I Stockholms-Posten fanns en redaktionell upp
delning med redaktörer ansvariga för ett begränsat område. Kellgren ansvarade för 
den litterära sidan, Pehr Rudin för utrikesnyheter (han efterträddes 1787/88 av Kell
grens systerson Lengblom), Carl Petter Lenngren för inrikesnyheter medan hustrun 
stod för verssatir och prosabidrag. Tidningen hade fyra till fem fast anställda jour
nalister (redaktörer). Dessutom medarbetade Johan Halldin, med mångårig erfarenhet 
från pressen.

Extra-Posten (1792-95) bedrev verksamhet efter samma mönster som Stockholms- 
Posten  och med ungefär lika många anställda. Leopold var redaktör och tidningens 
centralgestalt, Rudin redaktionssekreterare, Barfod nyhetsredaktör och Isac Reinold 
Blom samt Johan Stenhammar en kort tid redaktörer i tidningen. Dessutom bidrog fri
stående medarbetare, bl.a. Josias Cederhjelm och Pehr Tham, med artiklar.35

Dessa förhållandevis stora nyhetstidningar i huvudstaden med nödvändiga ekono
miska resurser knöt till sig fast anställda medarbetare. Därmed etableras journalistyr
ket. Personer med huvudsakligt levebröd att skriva för speciella tidningar fanns dock 
ännu endast i Stockholm.

Lönen var blygsam, och journalistyrket gav ännu inte tillräckliga inkomster utan 
måste kombineras med andra inkomstkällor. Blom var en kort tid redaktör på Extra- 
Posten  med en årslön på 183 rd 16 sk, samtidigt som han var polisnotarie.36 Sten
hammar kombinerade en amanuenstjänst vid Svenska akademien med redaktörskapet 
på samma tidning. Han skrev dikter, artiklar och översatte för en lön av 200 rd. Sam
ma lön hade han som am anuens.37 Även Barfods och Leopolds ingångslöner från 
Extra-Posten uppgick till 200 rd (den förres lön reducerades senare till 100 rd och den 
senares höjdes till 250),38 ungefär hälften av en normal ämbetsmannalön.

Privatägda Stockholms-Posten  grundades 1778 av Johan Holmberg. Denne för
läggare och bokhandlare var vid starten utgivare och redaktör men frikopplades snart 
från tidningens skötsel. Den direkta ledningen flyttades över till Kellgren och Carl

34 Ek 1952, kap 1-4. För en kort översikt, se Ek 1943, s. 554 f.

3 3  J. Viktor Johansson, kap. I.

36 j .  Viktor Johansson, s. 16 f.

3 7  Sylwan 1938, s. 352 f. Stenham m ar hade tidigare publicerat dikter i Sl.P. och biträdde biskop 
Lindblom vid redaktionen av Journal fö r  prester (Sylwan 1938, s. 352, 360).

3 8  J. Viktor Johansson, s. 14 ff.
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Petter Lenngren. De blev ansvariga utgivare medan Holmberg kvarstod som ägare.39 
Det var unikt vid denna tid, att ägaren frikopplades från den direkta skötseln och en 
dast fungerade i en ägarposition, medan den ansvarige utgivaren var anställd. För 
Holmberg var tidningen således endast ett ekonomiskt objekt. Mot slutet av 1780-talet 
förlorade han dessutom äganderätten till Kellgren och Lenngren. Efter att ha mist ut
givningsrätten till Stockholms-Posten  försökte Holmberg under några år förgäves få 
privilegium för en ny tidning. Först med Extra-Posten  blev han ånyo tidningsägare, 
men här släppte han aldrig helt ifrån sig redaktörskapet.

Från en obetydlig och enhetlig drift började de större nyhetstidningarna bli affärs
mässiga foretag, där ägamas intressen och engagemang i huvudsak ligger på det eko
nomiska planet. Ägaren eller utgivaren skiljs från de skrivande funktionerna. I en- 
mansredaktionen var däremot ägaren eller utgivaren för det mesta också journalist/ 
redaktör. Tidskrifter, landsortstidningar och Stockholms mindre tidningar fortsätter 
med enmansredaktionen och integration av ägande och skrivande.

Journalist som yrke
57 av huvudpopulationens författare (29,5 %) var under en tid journalister, redaktörer 
eller tidningsutgivare, och åtskilliga andra medarbetade flitigt i pressen på lösare ba
sis.411 Tretton av dessa aktiva tidningsmän (inklusive en kvinna) var under en tid ut
givare eller redaktörer/journalister till huvudprofessionen och därvid fristående från 
ämbetsutövning.

Det måste upprepas, att dessa tretton omfattas av den betydelse jag lägger i begrep
pet litteratör. Som exempel kan anföras den f.d. majoren Pehr af Lund, som dömdes 
att mista sin tjänst: ”Arbetslös och utblottad blev Lund tidningsutgivare för att få en 
utkomst”.41 Han framhöll ständigt att tidskriften Wälsignade Tryck-Friheten ”ej tjä
nade annat ändamål än att bereda sin utgivare ett levebröd”.42 Även Arvid Stierne- 
crantz tvingades lämna sin militära tjänst, fast på grund av sjukdom. De sista åren av 
sitt korta liv ägnade han åt att skriva dikter, som mestadels publicerades i tidningar. 
Dessutom utgav han tidskriften Mina Tidsfördrif (1780-81). Bidragen till tidningarna 
och egen utgivning kunde emellertid inte tillgodose hans försöijning, utan troligtvis 
erhöll han ekonomisk hjälp av sina ordensbröder 43

3 9  Ek 1952, s. 12 ff, 28 ff; Ek & Hanson, s. 12 ff.

411 Jag har utgått från Lundstedts förteckning i Sveriges periodiska litteratur. För fyra av de 57 för
fattarna, som inte noteras av Lundstedt (Enbom, E.M . Fant, J.A. Flintberg och Lannerstjem a), stöder 
jag  mig på andra källor. Ytterligare författare i populationen förekommer hos Lundstedt men endast 
omnämnda som medarbetare, varför de exkluderats från denna sammanställning.

Det bör noteras att några författares engagemang i pressen endast inbegriper tiden efter 1795.

4 1  Boberg 1951, s. 178.

4 2  Boberg 1951, s. 195.

4 3  Se kap. 111:2 (Litterära sällskap). Jämför Hallman, se kap. 1V:5 (Skriftställare). Om Stiemecrantz, 
se Lénström 1842.



journa liste r och teaterförfattare 1 9 3

Ingen var journalist under hela perioden. Kellgren noteras som hovämbetsman för 
den tid han var kunglig sekreterare, bl.a. med uppgift att skriva skådespel. Det är med 
tvekan jag därefter noterar honom som journalist och inte som ämbetsman. Kellgren 
fick behålla sina pensioner (500 rd av ensaksbötema och 166 från manufakturfonden) 
när han iämnade kungens tjänst. Han var också verksam som teatercensor (med en år
lig inkomst på 166 rd). Dessutom var han med i Svenska akademien (150 rd årligen 
samt samman trädesjetonger44), ett ledamotskap som kan karakteriseras som ämbets
utövning (i dåtidens Statskalender var Svenska akademien till skillnad från Vitterhets- 
och Vetenskapsakademien placerad bland kollegierna45). Efter 1788 var han emellertid 
främst sysselsatt med att ge ut och skriva i Stockholms-Posten, som därtill var ett från 
myndigheterna fristående organ 46 Kellgrens svårfixerade förhållande mellan skrift- 
ställar- och joum alistverksam het kontra ämbetsställning var, som vi sett och kommer 
att se, ingalunda ovanligt.

Till journalisterna räknas de författare, som var anställda vid någon tidning eller hade 
tidningsutgivning som huvudsaklig sysselsättning. Som journalister i tabell 17 före
kom m er Adlersparre, Barfod, Enbom, Fischerström, Halldin, Kellgren, Anna-Maria 
Lenngren, Leopold, af Lund, Carl F. Nordenskjöld, Ristell, Sim m ingsköld och 
Stiemecrantz. Drygt hälften var mer eller mindre fast anställda journalister/redaktörer 
och övriga var utgivare.

Dessutom noterades Thorild och Lannerstjema, vilka utgav egna periodica, bland 
skriftställarna.47 Pressen var viktig som språkrör även för övriga skriftställare —  
Lidner medarbetade i flera pressorgan men var varken anställd i eller gav ut någon tid
ning —  och endast den mot teatem helt inriktade Envallsson undvek pressen.

Då samme författare skrev såväl i tidningar som ägnade sig åt annan författarverk
samhet, fast vid olika tidpunkter, är det svårt att särskilja journalisten från skriftställa
ren.4  ̂ Det gäller exempelvis för Georg Adlersparre och Johan Barfod. I bötjan av 
1790-talet slutade Adlersparre som ryttmästare och levde länge som tidningsutgivare 
och skriftställare. Efter att också ha varit jordbrukare blev han 1808 åter militär och 
oppositionsman mot Gustaf IV Adolf. I slutskedet av sin omväxlande karriär innehade

4 4  Därtill hade Kellgren inkom ster från St.P. och tillfälliga kontantersättningar. Om Kellgrens in
kom ster, se Schiick & W arburg 1928, s. 83. Enligt Leopold (1795) uppgick K ellgrens årliga in
komster till nära 1.500, vilket Bennich-Björkman (s. 408) anser något överdrivet.

4 5  Segerstedt 1986, s. 7, 13.

4 5  Enligt Segerstedt (1986, s. 49) var Kellgren ”den förste yrkespoet, som blev föremål för ett min
nestal i A kadem ien”. Kellgren var även journalist på heltid under ett tidigare skede, från det han läm
nade sin inform atorsplats till den kungliga anställningen. Sverker Ek (1943, s. 555) kallar det ”Kell
grens beslut att helt och hållet leva på sin penna” . Se också Ek 1965, s. 273.

47 Lannerstjem a noteras ej av Lundstedt. Om hans handskrivna tidning, se kap IV:4 (Periferin).

4® Även Thorsell (s. 124) pekar på svårigheten att fastställa en klar distinktion m ellan journalister 
och yrkesförfattare (skriftställare). Se också Bonham-Carter, s. 5.
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Adlersparre höga samhällsposter som statsråd och landshövding.49 Hans viktigaste 
litterära insats var utgivningen av Läsning i blandade ämnen (1797-1801), där bl.a. 
Leopold och Axel Gabriel Silfverstolpe medarbetade. I sin litterära verksamhet vid 
sidan av pressen specialiserade sig Adlersparre på historiska arbeten.

Efter juridisk examen i Lund flyttade Barfod till Stockholm . Han skrevs in i 
Kommerskollegium men tjänstgjorde aldrig där utan var till en början privatlärare. 
Under kriget var han kunskapare åt en av sina gynnare, Johan Albrekt Ehrenström. 
Barfod stod utanför ämbetsbanan och levde ”ett fritt litteratörlif’.50 Författarskapet 
omfattade främst historiska verk och en tid var han löst knuten till Gjörwells förlag 
samt skrev i dennes tidningar. Ett par år var Barfod dessutom anställd som journalist i 
Extra-Posten. Efter litteratörlivet i huvudstaden väntade informatorstjänst i Finland.51

Några av de tretton journalisterna är lika eller mer kända för annan författarverk
samhet. Anna Maria Lenngrens poetiska verksamhet knyts ofta samman med hemma
frurollen, men hon var också journalist i Stockholms-Posten. Adolf Fredrik Ristell är 
avsevärt mer omtalad som teaterförfattare, men den delen av författarskapet förenades 
med den hovtjänst han hade före joumalisttiden i Frankrike på 1790-talet.

Även Leopolds pjäser tillkom under hovtiden. Under sin hovtid hade Leopold 300 
rd som Drottningholm sbibliotekarie, 100 som handsekreterare, 150 från Svenska 
akademien (samt sammanträdesjetonger), 333 som ledamot i Nummerlotteriet, samt 
tillfälliga inkomster från teatern. Säkert hade han nära 1.000 rd i årsinkomster, vilket 
man kunde leva gott på i dåtidens Stockholm.52 Eftersom han fick behålla pension
erna när han lämnade hovet och var ledamot av Svenska akademien vill jag göra sam
ma reservation för Leopolds som för Kellgrens klassificering. Efter Gustaf III:s död 
anställdes han emellertid som journalist i Extra-Posten och skrev sedan för Läsning i 
blandade ämnen 53 Leopolds tid som journalist sträckte sig från 1793 till slutet på de
cenniet. Han betonade senare den betydelse de båda tidningsanställningam a haft för 
hans ekonomi och beklagade deras upphörande.54

Kellgrens och Leopolds inkomster var exceptionella bland de författare, som ge
nom pennan sökte sin utkomst och hade skrivandet som huvudsaklig inkomstkälla. I 
sin stadgade ekonomiska ställning kan Kellgren och Leopold istället jämföras med de

4 9  Adlersparres litteratörskap möjliggjordes enligt honom själv av ”en hederlig ackordssum m a”, som 
gjorde honom till en ”sjelfständig m an” (citerat efter Sjögren, s. 16). Han bebodde en  torp i D jurs
holm och hade sam tidigt e tt hus i Stockholm , där åtskilliga av sam tidens författare sam lades. Till 
Adlersparres litterära umgänge hörde Berzelius, Calonius, Hallenberg, Höijer, Lehnberg, fru Lenngren, 
Leopold, A.G. Silfverstolpe och Tingstadius. (Sjögren, s. 17 f.)

5 9  N ordisk Fam iljebok  2, s. 918.

5 1  C arlquist, s. XII ff. Barfod förekom m er både som skriftställare och journalist i sam m anställ
ningen.

5 2  O lle Holmberg 1954, s. 233 ff. Om Leopolds avsevärt högre inkom ster på 1810-talet, se Bennich- 
Björkman, s. 408.

5 5  Schiick (1952, s. 139) betonar Kellgrens och Leopolds inkomster från pressen när han karakteri
serar dem som litteratörer. Om Schiicks uppfattning, se även avhandlingens kap. IV:5 (Skriftställare).

5 4  Se brev till Lars von Engeström 20 maj 1810 (Leopold:4, s. 208).
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författare, som främst satsade på oftast framgångsrika ämbetskarriärer och först i and
ra hand var författare.55

Nyhetstidningarnas ägare och utgivare var, med undantag av Kellgren och Carl Petter 
Lenngren, förläggare, bokhandlare och boktryckare. Författarna var anställda på dessa 
tidningar eller utgivare av tidskrifter. Tidskrifterna hade nästan genomgående kort 
livslängd och författarna flyktade över till andra verksamheter. Några kom visserligen 
tidigt in på tidningsbanan, men de flesta var journalister under en begränsad period 
senare i karriären.56 Detta nya yrke hade ännu ingen under hela sitt yrkesverksamma 
liv.57 Pressens snabba expansion under 1700-talets slutskede ombesörjdes således av 
personer som endast ägnade en del av sitt yrkesliv eller personer som blott anslog, 
vilket vi nu kommer till, en del av sin arbetstid eller fritiden åt tidningsbranschen.

Företagare och äm betsm än  
som redaktörer och tidningsutgivare

Företagare
Ytterligare 42 författare ur populationen bedrev aktivt arbete i någon tidning eller tid
skrift vid sidan av den ordinarie sysselsättningen, som gav huvudsaklig försörjning, 
eller hade tidningsarbetet som väsentlig uppgift i ämbetet. (Endast de som var utgivare 
eller anställda redaktörer har medräknats.)58

Nio av dessa författare var privata företagare. För bokhandlarna och förläggarna 
Ekmansson, G jörwell, Lundblad och Swederus samt boktryckaren och förläggaren 
Edman var tidningsutgivning ett naturligt komplement till övrig verksamhet. Detsam
ma gäller D idrik Björn, den tidigare skådespelaren och teaterförfattaren, som blev 
boktryckare i Linköping och som sådan utgav några tidningar.59 Den ekonomiskt o- 
beroende säteriägaren Cederhjelm  använde pressen, såväl den egna tidskriften 
Sanning och Nöje  som artiklar i andras organ, till att föra fram sin ekonom iska och 
politiska uppfattning. Två andra säteriägare var också tidningsutgivare: Sven Brisman 
och de Rogier.

5 5  Som exempel kan anföras Clewbcrg-Edelcrantz, som under G ustaf III hade 300 rd som handsekre
terare, 166 som teatercensor och 400 som medlem av tulldirektionen (Bennich-Björkman, s. 408).

5 6  Se kap. IV : 6  (M önstret i författarnas verksamhetsbyten).

5 7  I populationen noteras fler som journalister 1795 än vad som var kvar i denna sysselsättning vid 
karriärens slutskede. Se tabell 17.

5 8  Exempelvis exkluderas Axel Gabriel Silfverstolpe från dessa 42 författare. Han publicerade många 
bidrag i St.P. och Läsning i blandade ämnen på 1790-talet (Gobom, s. 5 9 ,6 6 , 172 ff).

5 9  Dessa sex författare kom binerade utgivning med tryckeriverksamhet och/eller bokhandel. De var 
m er tidningsägare än redaktörer, och deras plats i populationen betingas framför allt av annan litterär 
produktion. 1 sin egenskap som tidningsmän kan de snarast jäm föras med Holm berg och Pfeiffer i 
Stockholm samt ett flertal andra boktryckare och bokhandlare i landsorten. Magnus Nyman (s. 50 f) 
presenterar dessa tidningsutgivare som var boktryckare och bokhandlare.
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Carl Johan M anderfelt tjänstgjorde vid utrikes beskickningar men fick avsked. 
Därefter hade han udda sysselsättningar som spion, propagandaman och kunskapare. 
Dessutom var han jordbrukare och erhöll lantråds titel. När M anderfelt efter åter
komsten till Sverige utgav Den oväldige granskaren (1811-12), kan han fortfarande 
karakteriseras som kunskapare och propagandaman. Det är emellertid oklart om han 
fortsatt hade ekonomiskt stöd från danska och svenska myndigheter.60 I denna fria 
roll och med ett flitigt författarskap, som var en del av verksamheten som propagan
daman, skulle Manderfelt mycket väl kunna betraktas som litteratör.

Ämbetsmän
Enligt Bennich-Björkman tvingades åtskilliga författare inom kansli och hov från 1730 
och hundra år framåt att dryga ut sina löner med inkomster från tidningar, som utgiv
are, redaktörer eller medarbetare. Det kunde också vara en uppgift i ämbetet, exem
pelvis i statens eller kyrkans officiella tidningar.61 32 författare ur huvudpopulationen 
var ämbetsmän (sexton civila, en militär, sex akademiker, åtta präster och en lärare) 
och samtidigt tidningsutgivare eller redaktörer.

Det kan urskiljas tre typer av tidningsmän bland dessa äm betsförfattare. För det 
första de som utgav tidskrifter eller var redaktörer i huvudsak av intresse. Bland denna 
typ fanns akademikerna Daniel Boethius, Erik Mikael Fant och Fredrik Neikter, vilka 
samarbetade i utgivningen av Tidningar utgifne i Upsala, och Flenrik Gabriel Porthan, 
grundaren av den första tidningen i Finland.62 Clewberg-Edelcrantz hann också med 
att vara tidningsutgivare i Åbo, innan han flyttade till Stockholm och blev civil ämbet
sman.

Till denna typ av tidningsmän räknas också prästerna Martin W allenstråle, en av 
Götheborgs Allehandas utgivare, och Olof Westman, utgivare av en moralisk tidskrift. 
Johan Flintenberg var aktiv i Evangeliska Sällskapet och gav ut en en missionstidning 
mot slutet av sitt liv.63

Av tidningsmän som var verksamma som civila ämbetsmän fanns Bellman, som 
utgav skämttidningen Hwad Behagas? (1781) och Johan Fredrik Bagge, som tillsam
man med de Rogier gav ut Journalisten (1790-94). Anders Bergstedt utgav ett vecko
blad på engelska under sin tid på S:t Barthélemy och Aftonposten  (1814—15) efter 
hem kom sten.64 Flera av ämbetsmännen utgav politiska organ: Anders Schönberg 
(Anti-Parresiastes), C.G. von Holthusen (Historiskt och politiskt nytt), Kexel {Hatt
en), Philipson (Patrioten) och J. A. Flintberg (Förnuft och Sanning).65

6 0  Om Manderfelt, se Frödings biografi.

6 1  Bennich-Björkman, s. 410.

6 2  M agnus Nym an, s. 61 f.

6 3  Lundstedt (1896, s. 8 ) redovisar F lintenbcrg som utgivare, men tidskriften om näm ns ej i 
Ekmanssons biografi. SBL  16, s. 186 f.

6 4  SB L  3, s. 679 f.

6 3  F lintbergs utgivning av Förnuft och Sanning  (1772) noteras inte av Lundstedt. Om hans tid 
ningsverksam het, se SBL  16, s. 184.
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Carl Petter Lenngren illustrerar svårigheten att klassificera en författare som 
ämbetsman eller yrkesjournalist. Som ägare, efter Kellgrens död utan kompanjon, och 
utgivare av samt redaktör i Stockholms-Posten  upptog tidningsarbetet en stor del av 
hans arbetstid. Eftersom Lenngren inte var fristående från ett ämbete — under hela 
tiden innehade han tjänst som notarie och från 1799 sorn kommerseråd —  räknas han
inte till yrkesjournalisterna. 66

G ustaf Regnér gav 1784—86 ut den estetiska tidskriften Svenska Parnassen  m en 
tvangs lägga ned den på grund av tidsbrist. Regnér fortsatte fram till sin död 1819 att 
redigera Stockholms Post-Tidningar och Inrikes Tidningar, samtidigt som han avan
cerade till expeditionssekreterare.^7 När Regnér lämnade sin fritidsutgivning och 
fortsatte tidningsarbetet som del av tjänsteutövningen, illustrerar han övergången till 
den andra typen. I Johan Murbergs akademianställning ingick ett elvaårigt redaktörs- 
arbete i de båda officiella nyhetstidningarna samt med ordboken.68 Två andra sekre
terare utgav tidskrifter inom ramen för anställning: Adolf Modéer för Patriotiska säll
skapet och Carl Birger Rutström för Lantbruksakademien.

Den blivande prosten Nils Salander —  översättare av såväl Cicero som teologisk 
litteratur —  utgav stifttidningen i Skara samtidigt sorn han var gymnasicadjunkt och 
konsistorieamanuens.69 Ett likartat förhållande gällde för Samuel Gustaf Harlingson, 
som innan han blev kyrkoherde ansvarade för stifttidningen i Linköping.70

Jacob Lindblom och Nils Samuel Swederus tidningsverksamhet kan också förk
nippas med deras yrken som präster men utfördes inte som en del av tjänsteutövning
en. Lindblom ville förnya den religösa debatten med utgångspunkt i neologin.7'  Där
em ot försvarade Swederus i Söndags-B ladet den kristna tron med utgångspunkt i 
fysikoteologin 72

Sven Hedin kopplade också samman sin yrkesutövning med tidskriftsutgivning, 
och för honom var nog utgivningen en del av tjänsteutövningen. Han var assessor och 
läkare och utgav ett par medicinska tidskrifter.73

Ristell, som noterades som fristående journalist, representerar även de två nämnda 
typerna av joum alistarbete i och utanför tjänsten. Han utgav Vitterhets- och gransk-

6 6  Lenngrens biografi tecknas i SBL  22, s. 551 ff.

6 7  Svenska M än och Kvinnor 6 , s. 228 f; Biographiskt lexicon  12 (1845), s. 43 ff.

6 8  Dessutom  var M urberg engagerad i bibelkommissionen, i utarbetande av den nya skolordningen 
och i bearbetningen av psalmboken (Svenska Män och Kvinnor 5, s. 356; Biographiskt lexicon  9, 
1843, s. 194 ff; N ordisk fam iljebok  18, s. 1386).

6 9  W arholm , s. 509; M atrikel öfver Skara stifts prästerskap och skol-betjäning, s. 85 f.

7 0  Lundstedt 1895, s. 42. Harlingsons utgivning av Linköpings Stifts Tidningar (1782-92) om 
nämns ej i biografier över honom. Han var under tiden som utgivare anställd som konsistorienotarie 
och lektor (W esterlund & Setterdahl, s. 304-313).

7 1  Hessler 1956, s. 64-81.

7^  M agnus Nym an, s. 63 f.

73 SB L  18, s. 460 ff.
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ningsjournal (1778) och medarbetade i Hushållningsjournal inom ramen för sin ans
tällning i Patriotiska sällskapet.74

Jacob Björkegren tillhör den tredje typen, som av ekonom iskt nödtvång blev tid
ningsman vid sidan av annan sysselsättning. I närmare tjugo år fick han som am anu
ens vid K ungliga biblioteket vänta på lön och bibliotekarietitel. Inkom ster fick 
Björkegren genom att förestå G ustaf III:s handbibliotek och tillsammans med Gjör- 
well redigera Uppfostringssällskapets tidningar.75 Redaktörerna Blom och Stenham- 
mar tillhörde också denna typ av ämbetsförfattare.

Flera av prästernas tidningsutgivning hörde till ett tidigt skede av karriären, och för 
några av dem var det nog ett sätt att dryga ut en mager lön. Under sin Uppsalatid utan 
fast tjänst medarbetade O lof Knös i flera tidningar och var redaktör för U psala  
Academie- och Stads-Tidning. Efter att ha tillträtt en lektorstjänst fortsatte han med 
tidningsverksam het, som utgivare av Skara M ånadsskrift.76 Anders Norberg var 
konsistorienotarie och regementspastor när han utgav ett par tidskrifter inriktade på 
reseberättelser och även biträdde Gjörwell med utgivningen av M agazin fö r  Swenska  
U ngdom en?^  Erik Erland Ullmans litterära verksamhet koncentrerades till åren 
1780-82, då han var bataljons- och huspredikant i Stockholm. Ett ovanligt flitigt ro
manförfattarskap upphörde emellertid efter utnämningen till kyrkoherde i Värmland. 
Under åren i Stockholm hann Ullman även utge tidskrifter.78

2. Teatern och dess författare
I kapitel 111:2 presenterades huvudstadens teatrar, vars expansion till stor del m öjlig
gjordes genom  G ustaf III:s m ecenatverksam het. Innan intresset fokuseras på 
teaterförfattama är det nödvändigt att komplettera med några andra delar av teaterverk
samheten: landsortsteatern, censuren, publiken och skådespelarna. Inledningsvis 
skisseras teatems roll i brytningen mellan en ensidigt nyttoinriktad kultur och en kultur 
mer präglad av nöjet.

7 4  Bennich-Björkman, s. 438.

7 5  Han utgav även sällskapets skrifter, bl.a. Tunelds geografiska verk, och av de verk han själv för
fattade kan nämnas ett franskt-svenskt lexikon (SBL  4, s. 564 ff).

7 6  Hambcrg, s. 27 f, 316 f.

7 7  Biographiskt lexicon  10 (1844), s. 17 f; Lundstedt 1895, s. 91 f, 98.

7 8  Böök, s. 310; Lundstedt 1895, s. 105 f. ”Mot slutet av sin stockholm svistelse, då han väl inte 
hade alltför betungande prästerlig tjänstgöring, möjligen någon tid var utan tjänst, utövade E.E.U. 
under ett par tre år ett omfattande författarskap, sannolikt för brödfödan.” Detta citat från Edestam (s. 
336) skulle kunna vara skäl att notera Ullman som litteratör under åren 1780-82. Även om Ullman 
vid denna tid ännu var obefordrad hade han en prästbefattning. Därmed var han inte, som Edestam an
tyder, helt uteläm nad åt skrivandet för sin försörjning, men för en sannolikt m ager lön utgjorde det 
egna romanskrivandet och översättningarna ett behövligt komplement.
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Långtifrån att bortse från nöjet att gå på teatern poängterades gärna nyttofunk
tionen. Pjäserna skulle överensstämma med nationens seder och uppfattningar, vara 
instniktiva och inskärpa en m oraluppfattning som myndigheterna sanktionerade. 
Dessutom betonades behovet av en svenskspråkig teater. I Sverige låg uppfattningen 
om teaterns nyttofunktion i linje med frihetstidens ideologi. Nationalekonomiska skäl 
talade också för en svenskspråkig teater. Kostnader för utländska skådespelare och 
inköp av den utländska litteraturen var negativa poster i handelsbalansen.

Den nyttoinriktade synen på teater och andra kulturaktiviteter försvagades mot 
slutet av frihetstiden och en mer estetisk framträder.79 Den gustavianska tidens ökade 
intresse för teatern, med paralleller i flera andra europeiska länder vid denna tid, be
traktar Levertin som ett uppbrott från århundradets nyttotänkande till fantasins till
flykt.80 För G ustaf III hade em ellertid teatern, liksom andra konstarter, långtifrån 
bara en nöjesfunktion.

Teaterns nyttofunktion (ekonomiskt, moraliskt och kulturellt) var teaterförsvarar
nas främsta vapen i 1700-talets intensiva strid om teaterns vara eller inte vara.81 
Prästerna ledde kampen mot teatern. I Sverige kulminerade teaterfientlighetema vid 
riksdagen 1765-66, då prästeståndet helt ville förbjuda teateruppföranden. Mycket 
tack vare kungahusets och aristokratins teaterintresse misslyckades prästerna i sina 
intentioner och uppnådde först vid riksdagen tjugo år senare en obetydlig delseger, när 
teateruppföranden förbjöds på sön- och helgdagar. Eftersom förbudet inte omfattade 
de stora städerna Stockholm, Göteborg, Norrköping och Åbo, blev det närmast bety
delselöst.

L andsortsteatern
Landsortens teaterliv, som tidigare baserats på några få kringresande sällskap, växte 
kraftigt under 1700-talets sista decennier. Ytterligare sällskap tillkom —  bl.a. turne
rade Abraham och Maria De Broen i landsorten82 —  och i flera regioncentra etablera
des snabbt ett stort teaterintresse.88

I Karlskrona och Norrköping skapades fasta teaterbyggnader, om än påvra, på 
1760-talet.84 I dessa städer uppehöll sig också sällskapen under längre återkommande

7 9  Sjödahl (Uppsala universitet. Statsvetenskapliga institutionen), s. 36. Den m erkantilistiska synen 

influerade också musiklivet. Behovet av musiker skulle täckas med en inhemsk musikundervisnings
anstalt. M usikens nyttofunktion och värde för undervisningen poängterades, ej dess estetiska värde 

som konst. (W alin, s. 71, 8 6  f.)

8 0  Levertin 1920, s. 61 f.

8 1  Ståndpunkterna i denna strid behandlas utförligt av von Platen 1980, s. 67-76.

8 2  Hillberg, s. 28 f.

8 8  Teaterintresset tycks vid den här tiden inte ha spritt sig till alla regioncentra. I Västerås gavs den 
första offentliga teaterföreställningen först 1802 (Åberg 1987, s. 118).

8 4  N ordén, s. 64; Hillbom 1974, s. 8 .
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sejourer, som sträckte sig över flera månader.85 Efter att bara ha kunnat erbjuda till
fälliga lokaler och kringresande sällskap fick Göteborg i slutet av 1770-talet en egen 
teaterbyggnad och som första stad utanför Stockholm ett fast teatersällskap.86 Jön
köping var ”en av den tidens främsta teaterstäder” och fick i slutet av 1700-talet ”en 
stående teater”.87

I Göteborg och andra landsortsstäder uppfördes i stor utsträckning pjäser av sven
ska och utländska författare, som tidigare haft framgång i Stockholm. Det fanns dock 
utrymme för viss självständighet. Teaterchefen Johan von Blanc i Göteborg nöjde sig 
inte med att ta upp och återge pjäser som varit populära och av huvudstadens publik 
och kulturelit bedömts som värdefulla utan tog egna inititativ.88 Under von Blancs 
efterträdare, Andreas Widerberg, spelades 1787 för första gången Hamlet i Sverige.89

I mindre städer och på landsbygden turnerade också sällskapen, men deras besök 
förekom naturligtvis mycket sparsammare i mindre städer och på landsbygden och var 
ofta förknippade med marknader.

1785 års teatercensur
Några pjäser som förlöjligade ordenssvärmeriet och fällde förklenande omdömen om 
adeln tog G ustaf III till intäkt att införa teatercensur. 1785 års teatercensur skulle 
framför allt bevaka hur religiösa, politiska och sociala förhållanden omnämndes, att 
moralen och de goda sederna upprätthölls, samt att språkets renhet och den goda sma
ken följdes. Alla teaterpjäser skulle i fortsättningen inlämnas till Hovkanslersämbetet, 
som gav privilegium till uppförande och tryckning.

Censuren utfördes av särskilt förordnade censorer. Från början hade Kellgren och 
Clewberg-Edelcrantz den funktionen, senare bl.a. Leopold. Kellgren var samtidigt 
teaterkritiker i Stockholms-Posten och Clewberg-Edelcrantz andre direktör vid Operan 
och sedan direktör vid Dramaten. Deras censurerande funktion var således dubbel.

Av Stockholmsscenema drabbades endast Stenborgska teatem av censuren. Ope
rans och Dramatens repertoarer kontrollerade G ustaf III direkt. Kungen eller andra 
myndigheter hade visserligen tidigare gjort sporadiska ingripanden mot teaterverk
samheten, men teaterutbudet styrdes i fortsättningen fastare. Det förekom förmodligen 
en omfattande självcensur, och dessutom gjorde den censurerande myndigheten flera

8 6  I Karlskrona annonserades 36 föreställningar under tiden september 1793 till mars följande är, och 
under augusti till novem ber 1794 gav J.A . L indqvists teatersällskap 33 föreställningar (Hillbom 
1974, s. 42 ff).

8 6  Berg, s. 149, 157, 223, 333.

8 7  H illberg, s. 28.

8 8  Bl.a. spelades Shakespcares Romeo och Julia, Voltaires Alzire och Skotlländerskan, Beaumarchais 
Barberaren i Sevilla  och Eugenie i Göteborg innan de sattes upp på Stockholms scener (Berg, s. 334, 
448).

8 9  Berg, s. 343. Shakespeare introducerades i Sverige med en uppsättning av Rom eo och Julia  i 
Norrköping 1776. Författaren nämndes dock ej i annonsen, till skillnad från Ham letuppsättningen i 
Göteborg. (Nordén, s. 112.)
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i n g r i p a n d e n .50 Teatercensuren fortsatte under förmyndartiden och blev snarare strikt
are efter Gustaf HI:s död.91

Kungen gjorde gällande, att censuren tillkommit av estetiska skäl och att oinskränkt 
frihet orsakade missbruken i pjäserna. Den gustavianska attityden mot det oanständiga 
och det som stred mot goda seder samt önskan om språkets renhet och förbättring var 
visserligen viktiga inslag i teatercensuren. Men udden riktades mot den politiska op
positionen.92 Teaterbudskapet skulle inte utöva något politiskt inflytande, och censu
ren bidrog till att samhällskritik ej förekom i de uppförda pjäserna.

T eaterpubliken
Hovets engagemang för egen teaterverksamhet som sällskapsnöje spred sig till metro
polens övriga aristokrati och därifrån till det välsituerade borgerskapet.93 Dessa sam
hällsgrupper började nu umgås och teaterspel var en väsentlig del av samvaron. Egna 
teateruppföranden blev förströelse i stora sällskap vid festliga tillfällen men också vid 
intimare sammankomster.94 Det fanns flera privata teatrar i huvudstaden mot slutet av 
1700-talet95

Teater som sällskapsnöje spred sig även till landsorten. Parallellerna till Stock- 
holmssalongema är särskilt tydliga i Göteborg. Ledande familjer ur det välsituerade 
borgerskapet —  i första hand familjerna Alströmer och Hall —  utvecklade livlig tea
terverksamhet i sina salonger. Vid kungens födelsedag och andra högtidliga tillfällen 
uppfördes ofta pjäser. Hall lät till och med uppföra en egen teaterbyggnad på sin tomt, 
innan Göteborg hade en fast teaterlokal för allmänheten.96

Den privata teaterverksamheten utövades av hov, aristokrati och det välsituerade bor
gerskapet. När teaterintresset spreds till allt vidare kretsar av borgerskapet, yttrade det

911 Under åren 1786-88 kontrollerades elva pjäser: tre förbjöds, två av moraliska och en av politiska 
skäl, två kritiserades på grund av fel i språk och smak. I flera manuskript har politiska, sociala och 
religiösa åsikter strukits av censorerna eller hovkanslern. (Skuncke, s. 108 ff, 124.)

9 1  Skuncke, s. 122.

9 2  Om olika uppfattningar i denna fråga, se Skuncke, s. 102 ff. U töver dem hon refererar till bör 
nämnas E lm ar Nym an, s. 37, 40.

9 3  Om hovets teaterengagemang, se kap. 111:2 (Gustaf III och Stockholms teatrar).

9 4  Levertin 1920, kap. 2. Samma kulturspridning förekom också inom musiken fast några år tidiga
re. På 1760- och 70-taIen spreds musikintresset utanför adelskretsama och nådde borgerskapet (Walin, 
s. 89). Breddningen av musikpubliken kan också kopplas samman med offentlighetens om strukture
ring. Högre ämbetsmän och ståndspersoner: greve Hom, general von Höpken, överste Qvanten, baron 
W rangel, Patrik Alström er, m.fl., sam lades till musikövningar i ett slutet sällskap. Kretsen vidgades 
och gruppen förenades med m edlem m ar ur hovkapellet i de s.k. Cavaillers-konsertem a (från 1769). 
Dessa am atörtillställningar försiggick inför en betalande publik. (Flodmark 1903, s. 17 f.) Jämför 
Habermas, kap I I , § 5 , speciellt s. 55  f.

9 5  Köpmannen Arvid Hasselberg hade troligen en fast amatörscen i Jakobsberg. Dennes umgänges
krets, vilken Elias Schröderheim tillhörde, spelade ofta egen teater, (von Platen 1963, s. 6 8 .)

9 6  Berg, s. 118-130.



20 2 Kapitel V

sig inte som sällskapsnöje utan enbart som besök på offentliga teatrar. Teaterexpan
sionen förutsatte en större publik och den tidigare teaterpubliken kunde inte fylla det 
kraftigt ökade utbudet av uppsättningar. Teaterintresset behövde och kom att omfattas 
av nya socialgrupper. När kostnaden för ett teaterbesök översteg en gesälls dagspen
ning, kunde teatem likväl inte bli var mans nöje.97

Hur teaterintresset genremässigt fördelades mellan olika samhällsgrupper är ännu 
till stor del outforskat. Troligen intresserade Operans repertoar främst hovet, aristo
kratin och de intellektuellt bildade. Socialgrupper som nog även besökte Dramaten och 
Stenborgska teatem. Dessa teatrars publikunderlag bör därvid ha varit bredare, med 
den största sociala spännvidden —  från lägre borgerskap till aristokrati —  bland 
Stenborgspubliken. När Dramatens repertoar breddades med fler attraktiva pjäser 
(komedier, dram och sånglustspel) uppstod en intensiv konkurrens om  publiken m el
lan Stenborgska teatem och Dramaten. Konkurrensen inom samma genrer bör ha vid
gat Dramatens publik.9**

Biljettpriserna hjälper knappast till att belysa de sociala skillnaderna mellan teatrar
nas publik. Priserna på Operan varierade mellan 8 och 32 sk (17 83).99 På Dramaten 
kostade 1793 premier 28 sk, second 20, parterre 16, troisiéme 12, galleri 8, varvid 
”Alla Placer äro sittande, så wäl för Fruntimmer som Cavaljerer” .100 A tt besöka 
Stenborgska teatem kostade mellan 8 och 24 sk (1784).101

Skådespelare
Trots stort teaterintresse visade samhällets högre skikt en tvetydig inställning till skå
despelarna. I broschyren Svenska Theatern (1791) hänvisar skådespelaren och för
fattaren Didrik Björn till det förakt, som bestods teateryrket och dess utövare. I en in
ledande dikt vänder han sig till teaterpubliken: ”1 Snillets och i GUSTAFS dar, /  Då 
ingen framgång ges som ej sin ära har, /  Må denna konst vi börjat yrka, /  Ert skygd, 
Er dyra muntran få!” 1®7

Några skådespelare upptogs i hovets, aristokratins och det högre borgerskapets 
salonger och medverkade i privata teatertillställningar. Deltagandet i dessa sällskap 
föranleddes dock inte av social ställning utan förklaras av yrkeskunskap. Till skillnad 
från de adliga författare som med naturlighet rörde sig i högre kretsar, hade inga skå
despelare den representativa sociala bakgrund, som krävdes för att bli accepterad i 
förnäma sällskap.

Inte bara aristokratin utan också det förnämare borgerskapet distanserade sig från 
skådespelarna. Till exempel nekades teaterchefen och operasångaren Carl Stenborg

9 7  Levcrtin 1920, s. 239.

"  Skuncke, s. 65, 193 f; Bergman, s. 23 f, 27.

9 9  Levertin 1920, s. 238.

*00 St.P. 1 novem ber 1793. Abonnemang reducerade priset med mellan åtta och tjugo procent.

*0! Flodmark 1893, s. 187. Biljettpriset vid Göteborgs teater (gäller 1782) var 8  sk för första och 16 
sk för andra plats (Berg, s. 224).

1 0 2  Björn 1791, s. 4.
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entré till borgerskapets assemblé på B ö r s e n .103 Stenborg själv samlade i hemmet en 
krets av Stockholms litterära, dramatiska och musikaliska utövare. Ståndsordningen 
sattes ur spel, och även adelspersoner var närvarande. Efter mönster från förnämare 
salonger roade man sig med konversation, musik och deklamation. Stenborgs hustru, 
den populära operasångerskan Elisabeth Olir., var given centralgestalt. Dessa sam
mankomster fortsatte sedan under sommaren på makarna Stenborgs la n te g e n d o m .104

Teaterns expansion och förbättrade ställning kom emellertid också skådespelarna 
till del. De uppmärksammades, deras rykte och ställning förbättrades, och det utde
lades personliga förm åner.105 Några mycket populära skådespelare fick höga ersätt
ningar.106 Långt högre än vad som kom författarna till del.

Flertalet skådespelare, i synnerhet turnerande landsortsskådespelare, fick däremot 
dålig ekonom isk ersättning, och deras sociala ställning var svår och osäker. G öte
borgaren Andreas Widerberg är exempel på en landsortsskådespelare, som lockades 
till huvudstadens rikare teaterklimat och bättre löner. Han blev en av metropolens 
största teaterpersonligheter och bekräftar, att teatern erbjöd en väg till ekonomisk och 
social framgång.

Förutom att erhålla bättre löner kunde huvudstadens skådespelare kombinera sitt 
teaterengagemang med andra arbeten, i huvudsak statliga ämbeten. Förmånerna arran
gerades ofta av G ustaf III, som gärna knöt goda skådespelare till de kungliga tea
trarna. Carl Gabriel Schylander var uteslutande skådespelare och syssloman vid Dra
maten men bibehöll lönen från sitt tidigare arbete vid tullen.107

En annan möjlighet som drygade ut magra grundinkomster från teaterinstitution
erna —  utnyttjad av Björn, Stenborg, Schylander, Widerberg, m.fl. —  var att produ
cera texter åt teatern.

Vad skrevs för teatern?
I början av 1770-talet utgavs endast tre, fyra pjäser om året. Gustaf IH:s aktioner för 
teatern resulterade i en ökning av pjäsutgivningen redan i mitten av årtiondet. En högre 
nivå på utgivningen stabiliserades i slutet av 1770-talet, och under första hälften av 
1780-talet var publiceringsviljan som störst. 1780-95 publicerades i genomsnitt fjor-

1 0 5  Levertin 1920, s. 246 f. Om skådespelarföraktet, se även Personne, s. 262 ff  och von Platen 
1980, s. 76.

1 0 4  Flodm ark 1903, s. 176; Flodmark 1893, s. 535 f.

1 0 5  Levertin 1920, s. 243 f.

1 0 6  Enligt Levertin (1920, s. 242 f) var skådespelarnas löner ”ganska rundliga”. Han ger några få ex
empel, och de torde väl vara de högavlönade. Flertalet skådespelare fick med all säkerhet avsevärt 
m indre ersättningar. Elisabeth Olin hade från 1778 en livstidspension på 6 6 6  rd 32 sk. Maken Carl 
Stenborg fick från Operan 444 rd, sedermera om vandlat till livstidspension då han slutade sjunga. 
Konsertm ästaren M uller och hans fru, en berömd sångerska, hade tillsammans ett årligt arvode på 
1.333 rd 16 sk sam t 166 rd 32 sk för utgifter. Höga ersättningar uppbar även de importerade franska 
artisterna.

1 0 7  Bennich-Björkm an, s. 440 f; Flodmark 1893, s. 282 f.
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T a b e ll  25
Publicerade skådespel 1770-95^

Författare
namngiven

Anonym Samlings
volym

Totalt Varav i 
tidning

Varav senare11® 
publicering

1770-74 16 8 _ 24 - -

1775-79 43 7 4 54 1 3
1780-84 56 13 5 74 4 4
1785-89 63 4 2 69 1 8

1790-94 65 3 - 6 8 - 9
1795 1 2 2 - 14 - 1

SUMM A 255 37 11 303 6 25

ton pjäser om året. Utgivningen varierade kraftigt mellan åren med en högsta siffra för 
ett enskilt år (1783) på nitton pjäser.

Fömtom möjligheten att köpa tryckta skådespel, tillhandahöll lånebiblioteken pjäser 
såväl på svenska som på det utländska originalspråket110

Frånräknas 25 pjäser, tryckta efter 1795, återstår 278, som publicerades under 26- 
årsperioden (separat utgavs 261 pjäser), d.v.s. i genom snitt ungefär tio per år. Sam
manställningen redovisar enbart tryckta pjäser. U nder samma period spelades långt 
över 300 pjäser på de officiella institutionerna111

Lidners utgivna pjäser uppfördes inte, och få av Bellmans och Oxenstiernas pjäser 
spelades på de officiella teatrarna. Flera av de sistnämndas, G ustaf HI:s samt ytterlig
are några författares pjäser har endast utgivits i senare utkomna samlade skrifter. Å 
andra sidan uraktlät Björn, Envallsson, Lannerstjem a, Sparrsköld och Stenborg, att 
publicera en del av sina uppförda pjäser.

Siffoma i tabellen inkluderar operor och talpjäser i flera akter, enaktare och divertis
sement, samt prologer, kuplettsamlingar och ”ord til M usiquen” . Komedi var den 
vanligaste genren.112

U ppgifterna är hämtade frän Klemmings Sveriges dram atiska litteratur. Hoptryck av två pjäser 
räknas som separata. Även pjäser där författarnamnen är försedda med ? har noterats.

11® Klemming hänför 25 pjäser som utgavs efter 1795 till denna tidsperiod.

1111 Se kap. 11:4 (Lånebibliotekens publik och litteratururval) sam t Skuncke, s. 85.

1 1 1  Påståendet bygger på genomgång av Dahlgrens förteckning, kompletterat med Kungliga Teatern. 
Repertoar 1773-1973  och Teater almanach fö r  dr 1805. De två sistnämnda verken täcker ej Stenborg- 
ska teatern. Det gör i gengäld Dahlgren, men hans uppställning är ej kronologisk. Jag har därvid 
kom m it fram till 297 uppföranden av namngivna författare. Det bör snarast vara något i underkant. 
Dels är inte uppsättningarna från undersökningsperiodens tre första år inkluderade i sammanställning
en, dels tillkom m er pjäser med anonyma författare. Skuncke begränsar sin studie till översatta kom e
dier och dram. Enligt hennes studie spelades 141 komedier och 32 dram på Stockholms officiella sce
ner 1772-96 (Skuncke, s. 21 ff).

1 1 2  Jag har emellertid inte gjort någon genrcförtcckning efter Klemmings tryckta pjäser.
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Flertalet pjäser var översättningar. Eftersom gränserna mellan dem var flytande åt- 
skils inte original, im itationer (bearbetningar) och översättningar i uppställningen.113 
På grund av prestigeskäl, ekonomiska orsaker —  Dramaten betalade mindre för över
sättningar —  och att översättningar till en böijan var förbjudna på Dramaten, benämn
des en hel del översättningar som imitationer eller original.

Gränsen mellan imitation och översättning suddades också ut av vissa översättares 
bristfälliga kunskaper i utländska språk. De flesta behärskade franska —  det vanliga
ste originalspråket114 —  relativt bra, men många översättningar och bearbetningar var 
godtyckliga.113 Björn, som gjorde många översättningar av begränsad kvalitet, blev 
utsatt för en ironisk tidningsartikel för sitt sätt att översätta, omtalad som Björns 
”pjäsfabrikation”.116 Spännvidden var stor också ur andra kvalitetsaspekter.

Vilka skrev för teatern?
Det kraftiga teateruppsvinget gjorde skådespel till en av tidens mest frekventerade lit
terära uttrycksformer. 37 av huvudpopulationens 193 författare översatte eller skapade 
egna skådespel, som gavs ut i tryckt form. Inkluderas även de uppförda pjäserna 
stiger antalet till 43. Nästan var fjärde av populationens vittra författare producerade 
således skådespel.

Av de 43 teaterförfattama i populationen stod 19 för ett eller två uppförande, 7 för
fattare för tre eller fyra, 9 författare mellan fem och nio, 4 författare mellan tio och 
fjorton, 2 författare mellan femton och nitton. Endast 2 författare producerade fler än 
tjugo pjäser.

73 namngivna författare publicerade pjäser eller fick sina verk uppförda under pe
rioden. Skådespel producerades alltså även av författare utanför populationen; 20 som 
publicerade sina pjäser, inkluderas de uppförda blir antalet 30. Antalet teaterförfattare 
utanför populationen är inte så många färre än författarna i populationen. Tillsamman
taget producerade dock författare utanför populationen få skådespel och med några 
undantag endast en eller två pjäser.117 Populationens författare producerade 218 av 
255 tryckta pjäser och 263 av 297 uppförda pjäser med författarnamnet utsatt.

1 1 3  Av spelade pjäser har jag  med utgångspunkt i Dahlgren funnit 78 original, 44 im itationer och 
175 översättningar.

1 1 4  Den franska dom inansen går igen i de flesta genrer. De intellektuellt ledande, inklusive kungen,
var väl inform erade om franskt teaterliv, om vilket de fick täta rapporter. Engelska pjäser spelades 

mycket sällan, medan de tyska dominerade efter 1796. (Skuncke, s. 32 f.)

1 1 6  Skuncke (del 3, kap. Ill: 'T ranslating Methods”) utreder teateröversättningamas kvalitet.

1 1 6  Personne 1914, s. 17.

1 1 7  Under perioden spelades eller publicerades tre eller fler pjäser av fyra författare utanför popula

tionen: M agnus Lagerström  (1691-1759), Christoffer Manderström (1727-88), N ils Öhrwall (1727- 
95), Carl Johan L indegren (1770-1815). M anderström  publicerade åtta och Ö hrw all fyra pjäser. 
Manderström och öhrw all är, liksom åtskilliga andra, utanför populationen på grund av födelseår före 

1730. (De förekommer dock hos Hammarsköld och Meijer.) Det förekommer författarhänvisningar till 
pjäser skrivna eller översatta före 1770 men uppsatta senare. Tre av den före perioden avlidne Lager
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Endast en liten del av pjäserna —  dock alla som trycktes i tidningar —  publicerades 
utan författarnamn. Anonyma författare är en osäker post, som kan omfatta åtskilliga 
författare utanför populationen, men rubbar inte förhållandet, att pjäserna framför allt 
producerades av populationens författare. Enligt min uppfattning stärker teaterförfatt- 
ama författarurvalets tillförlitlighet.

Alla utom tre av populationens 43 teaterförfattare bodde i metropolen eller dess om e
delbara närhet. Endast säteriägaren Sven Brisman översatte pjäser direkt för teatern i 
Göteborg, alla andra skrev för huvudstadsscenem a.118 Landsortsscenema var såle
des hänvisade till, eller utnyttjade, pjäser, som skrivits av Stockholmsförfattare och 
först spelats på huvudstadens scener.

Förutom den geografiska koncentrationen kan noteras, som framgår av tabell 26, 
att flertalet teaterförfattare tjänstgjorde vid hovet, de kungliga teatrarna eller de centrala 
ämbetsverken.

T a b e ll 26

Teaterförfattarnas sysselsättningsområden / sysselsättningar'  '9

Hovet 10
Kanslikollegium och övriga kollegier 7
Akademier och sällskap 2
Teatrar Dramaten och Operan 6

Stenborgska teatern 2
Kyrkan 2
Militären 3
Jordbruket 2
Litteratörer 8

Utan känd sysselsättning 1

Författarna tvingades inte att skriva för en speciell teater. Flera författare producerade 
åt samtliga teatrar, liksom skådespelarna kunde variera mellan de tre huvudstadsscen-

ströms Holbergs- och Moliöreöversättningar utnyttjades under den aktuella perioden. Lindegren hade å 
andra sidan sin storhetstid efter 1795 och publicerade tre skådespel dessförinnan.

1 1 8  G öteborgsförfattaren Nils öh rw all översatte för såväl Stockholm s- som G öteborgsscenem a. 
Utanför populationen står också Johan Pettersson, teaterchef i Göteborg 1789-91 (Om Johan Petters

son och hans pjäser, se Berg, s. 396, 403, 439). M ed i populationen finns ej heller handelsmannen 

Johan Peter Björk (f. 1752), som översatte åt teatern i Göteborg (Berg, s. 201, 215). Varken Petters
sons eller Björks översättningar spelades i Stockholm. I kap. IV:4 (Författarnas födelse- och bostads
orter) varnades för en tendens i källorna att m etropolens författare prioriterades. Pettersson och Björk 

är exempel på författare i regioncentra, som inte noterades av litteraturhistoriker i centrum.

'1 9  j ag utgår här från sam ma prem isser som gäller för tabell 20 (Kap. 1V:7). Endast fö r Altén, 

Kellgren och Ristell, vars hela teaterproduktion låg vid annan tidpunkt, har tjänstestället förändrats. 

Holthusen som ej medräknats i tabell 20 noteras här som militär.
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erna. Medan nästan alla författare producerade åt de kungliga teatrarna, lämnade åt
skilligt färre bidrag till Stenborgska teatern.Varje teater hade dock sin stab av mer eller 
mindre fast knutna författare. Det förekom också vad som kan benämnas frilansför- 
fattare.

Pä Stenborgska teatern utgjorde skådespelaren Björn och teaterchefen Ster.borg 
tillsammans med litteratören Envallsson en trojka, som producerade flest pjäser. Å t
skilliga andra skrev också åt Stenborgska teatern men dess repertoar domineras av 
dessa tre författares produktion. De tre effektuerade även pjäser åt de kungliga institu
tionerna. Björn och Envallsson är periodens kvantitativa giganter bland teaterför- 
fattama. De producerade drygt en tredjedel av alla original, imitationer och översätt
ningar, som uppfördes på huvudstadsscenema, och knappt en tredjedel av de publi
cerade pjäserna.120

Textproduktionen på Dramaten och Operan hade en annan struktur, fler producen
ter som var och en åstadkom färre pjäser. Liksom vid Stenborgska teatern täcktes de 
kungliga institutionernas textbehov till stor del av interna förmågor.121 Åtskilliga pjä
ser producerades av Dramatens och Operans skådespelare och administratörer. För
fattare med anknytning till hovet skrev också undantagslöst åt de kungliga teatrarna. 
Drottningholmsbibiiotekarien och kungens handsekreterare hade som ett tjänstevillkor 
att producera litterära texter. Dessa tjänster ikläddes av viktiga teaterförfattare (Adler- 
beth, Kellgren, Leopold och Ristell) och de som fick större betydelse för teatern som 
administratörer än som författare (Clewberg-Edelcrantz och Zibet). Andra hovämbets
män och kungen själv, om än indirekt, skrev åt Dramaten och Operan. Nära relation 
till hovet och de kungliga teatrarna hade också flertalet teaterförfattare i kollegierna 
(Bellman, Gyllenborg, Kexél, Silfverhielm och Schröderheim) liksom militären De la 
Gardie.

Journalisterna Johan Barfod och Anna Maria Lenngren bidrog endast med några 
översättningar. Teatern hade också liten betydelse för Lidner, eftersom hans pjäser 
inte uppfördes. Däremot var teatem betydelsefull som inkomstkälla för skriftställarna 
Envallsson, Flintberg, Hallman, Lannerstjema och Rosenheim under den aktuella pe
rioden och Altén några år senare.

Litteratörerna, skådespelarna och teateradministratörema, samt en handfull av dem 
som tjänstgjorde vid hov och kollegier, dominerade helt teaterproduktionen. Ungefär 
en tredjedel av teaterförfattama hade anknytning till teatem som skådespelare eller ad
ministratörer. Flertalet teatertexter producerades av dessa personer i vars sysselsätt
ning ingick teaterverksamhet. För dem var skrivandet ingen tillfällig förströelse eller 
arbete för extra tillskott i kassan. Författandet blir för dem helt eller till stor del ge
mensamt med yrket.

Tvånget att skriva formas dock inte enbart genom tjänsteutövning. För några litte
ratörer är skrivandet lösgjort från ämbetsfunktionen; fritagna från ämbetsansvar möj

1 2 0  Av Envallssons pjäser uppfördes 61 och av Björns 53, tillsammans 114. Envallsson publicerade 
50 pjäser och Bjöm  33, tillsammans 83. S iffrorna gäller enbart 1770-95. Envallsson producerade 
också åtskilliga pjäser efter 1795.

1 2 1  Undersökningen bekräftar Bennich-Björkmans uppgift, s. 403.
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liggörs deras existens av flitigt textproducerande åt en intresserad publik. Centralges
talten härvidlag, Carl Envallsson, återkommer jag till.

Teaterförfattarnas förm åner och inkom ster

Kungliga förm åner och dess villkor 
Kungen uppmuntrade enträget författarnas teatertextproduktion, men det fanns endast 
ett fåtal som kunde skriva svenska originalpjäser av hygglig kvalitet.122 Den nya ef
terfrågan på svenska skådespel innebar att teatern kom att erbjuda den snabbaste vägen 
till framgång under Gustaf III:s tid.

Pjäsproducerande författare kunde erbjudas tjänster i kollegier. Än viktigare var de 
nämnda hovtjänstema, med vilka följde uppgiften att skapa svenska originalpjäser 
efter kungens intentioner och utkast. Kellgren är ett typexempel. Ihärdig produktion 
av tillfällesdikter och divertissement till kungens ära gav till slut resultat. Som kunglig 
handsekreterare skrev Kellgren flera pjäser och operor efter kungens intentioner men 
tröttnade på rollen som kunglig textproducent och lämnade sin tjänst. Därmed slutade 
han att skriva pjäser åt teatern men fortsatte som kritiker och censor.

Kungen delade också ut pensioner och sinekurer till några av dem  som skrev åt de 
kungliga teatrarna. Carl Henrik Flintbergs pension var 100 rd. N är han försvann ur 
landet drogs pensionen in och övertogs av Kellgren.123 Lannerstjema och Rosenheim 
fick pensioner för teaterskrivande. I Rosenheims ersättning från hovet ingick en årlig 
pension på 100 rd, sedan höjd till 200, mot att prestera minst två stora pjäser och en 
eller två mindre.124

Den flitige pjäsförfattaren Vilhelm von Rosenheim passade in i G ustaf HI:s politiska 
och litterära syften med teatern. Hans författarverksamhet speglar också de villkor, 
som förknippades med kungliga förmåner. Beroendet av kungen var både ekonomiskt 
och litterärt. Det kan också uttryckas som att de ekonomiska förmånerna förutsatte en 
litterär följsamhet. Gustaf III angav förutsättningarna för pjäserna och försåg Rosen
heim med såväl planer som detaljer. Pjäserna skulle följa den franskklassicistiska stil
en och förhärliga den svenska historien. Utrymmet för att fritt skapa var begränsat, 
och några större konstnärliga ambitioner hade knappast Rosenheim. Han accepterade 
sin roll visavi kungen och skrev i enlighet med dess förutsättningar. Denna roll låg i 
linje med hans litterära förmåga. (Förhållandet till kungen innebar däremot låsningar i 
Kellgrens skrivande. Kellgrens författarambitioner hindrades av det nära samarbetet 
med kungen, och fick honom att lämna sin tjänst.)

1 2 2  Efter trontillträdet var det stundtals konkurrens mellan änkedrottningen och hennes son om för
fattarnas gunst, von Platen (1963, s. 115-123) ger flera exempel på hur hovets båda ledande person
ligheter sökte knyta till sig författare. Konkurrensen dem emellan var också genrebetonad. Kungens 
operaintresse är omvittnat, medan drottningen ivrade för talpjäser.

1 2 3  C lewberg-Edelcrantz brev till G ustaf III 23 augusti 1789, Samlaren 8  (1887), s. 38.

1 2 4  Bennich-Björkman, s. 439 f. Om Lannerstjem as och Rosenheims förhållande till hovet, se också 
denna avhandling kap. IV:4 (Periferin) och 5 (Skriftställare).
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Kungen berömde Rosenheim och ”inskränkte sig icke endast till att benåda honom 
med pensioner utan sökte äfven genom sin egen tungt vägande auktoritet stödja hans 
ställning och skaffa honom anseende bland samtidens litterära personligheter”.125 
Enligt Oscar W ieselgren, som skrivit en uppsats om ”Den svenske Racine” , var dock 
samtiden kritisk mot såväl Rosenheims dramatik som den protektion han fick av 
kungen. Bl.a. var Kellgren, som själv knappast led brist på kungliga favörer, kritisk 
mot Rosenheims sätt att skaffa sig utkomst genom teatern.126

Kritiken mot Rosenheims ekonomiska bidrag kan lämnas därhän, eftersom kon
kurrensen om kungliga favörer var hård. Likaså kritiken mot hans dramatik, ty den 
drabbade många. Aversionen mot kungens försök att ge honom en litterär position är 
intressantare.

Rosenheim skrev troget i enlighet med franskklassicismen, vilket var avgörande 
för att accepteras litterärt. Den litterära förmågan räckte däremot inte till att placera ho
nom bland samtidens betydande författare. Ett kotteri metropolförfattare bestämde 
författarnas oskrivna rangordning. Kotteriet dominerade de sammanslutningar —  i 
första hand Utile Dulci och Svenska akademien —  som fungerade som litterära dom
stolar. Kungens protektion av akademier och litterära sammanslutningar accepterades, 
om den inskränkte sig till ekonomiskt och verbalt stöd samt närvaro vid sammankom
sterna. I ”Om Vitterhets-Academier, Deras förmoner och brister”, publicerad långt 
före kritiken mot Rosenheim (1782), godtar Kellgren, att kungen ”någon gång med 
aktning omtala Vittre Författare och deras Verk”,127 men inte att han aktivt lägger sig 
i sällskapens inre arbete. Kellgren ville samla den litterära makten i sällskapen, d.v.s. 
hos sig själv och andra ledande metropolförfattare. Thorild gick till angrepp mot denna 
uppfattning, och med det följde hans långvariga kamp mot Kellgren och Leopold. 
Gustaf III hade säkert inte ambitionen att bryta sällskapens smakhegemoni. När han 
ville framhäva en av sina gunstlingar bröt han em ellertid mot de oskrivna lagama. 
Ledande författares reaktion betingades inte bara av att en konkurrent fick förmåner 
och att det fanns klara brister i dennes litterära förmåga utan de såg även sin litterära 
hegemoni hotad. Eftersom deras ställning var stark —  de gav viktiga bidrag till hovets 
kulturglans —  lyckades kungen ej skaffa sin skyddsling Rosenheim en framskjuten 
placering bland samtidens författare.

Ersättning från uppsättningar 
Teatrarna hade olika betalningssystem för ersättning till författare. Dramaten hade 
följande reglemente för arvodering av uppsatta pjäser: för original på 3-5  akter fick 
författarna hela intäkten av 3:e, 9:e och 19:e uppförandet, för imitation av 9:e och 19:e 
uppförandet, för översättningar av 19:e uppförandet. Omfattade pjäsen bara 1-2 akter 
utbetalades hälften av inkomsterna från uppförandet. För översättningar på vers fick 
författaren hela, alternativt halva, inkomsterna från 3:e uppförandet.128

1 2 5  Oscar W ieselgren, s. 42.

1 2 6  Oscar W ieselgren, s. 43 f.

1 2 7  Kellgren:4, s. 288.

1 2 8  Björn 1791, s. 11. Reglementet kunde ibland kringgås— under Gustaf III:s tid och med hans till
stånd— för efterfrågade och väletablerade författare (Skuncke, s. 90 f).
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Populära pjäser kunde ge författarna betydande summor: ”Björn gaf et Divertisse
ment på Kron-Prinsens födelsedag, som ock var dagen af hans tredje recette för Osk. 
Bedräg. hvarvid han inhämtade öfver 200 Rdr. specie.” 129 Den första recetten vid 
original, d.v.s. den tredje uppsättningen, var i det närmaste en säker inkomst. O- 
säkerheten ökade markant vid imitationer, och teateröversättningar var en mycket o- 
säker inkomstkälla.130

Översättningar ersattes jäm förelsevis högre vid Stenborgska teatern, som inte 
gjorde skillnad i betalning mellan original, im itationer och översättningar.131 Vid 
uppförandet av varje ny pjäs kom teaterchefen Carl Stenborg och författaren överens 
om betalningen. Den varierade vad det gäller betalningssätt (klumpsumma eller ersätt
ning från uppsättningar) och storlek, varvid förväntad efterfrågan avgjorde ersättning
ens storlek.132 I Björns pjäs Theatern och Åskådarne anges pjäsarvodet till 100 
rd .133 Ett så högt arvode hörde säkert till undantagen. Det är obekant hur frekvent det 
var med dylika fasta honorar. Ersättning från olika uppsättningar var gängse ersätt- 
ningsrutin också hos Stenborgs. När Björns pjäs Den förförda F lickan  och hans 
översättning av D et aftwungna Samtycket samma afton spelades för andra respektive 
första gången, tillföll inkomsterna författaren. Som brukligt vid recettföreställningar 
upphörde abonnemang och fria entréer.134

Teater och rom aner— två inkom stm öjligheter för författarna
I England skrevs många pjäser av skådespelare och teaterchefer. Teatem var också där 
en framkomlig väg för författarnas karriär. Men endast ett fåtal betalades bra, andra 
kunde bli utan ersättning. Från 1720-talet och framåt var teatem  den mest lukrativa 
genren men ersattes vid 1780-talet av romanen. De största författarna upphörde att 
skriva för teatem, när förläggarnas ersättningar överträffade teaterchefernas. Publik
ens efterfrågan fann nya områden, och romanproduktion betalades bättre.135

Det var således inte främst genom teatem som författaryrket etablerades i Eng
land.136 Den svenska utvecklingen motsvarade inte den engelska. Mot slutet av 1700-

1 2 9  Leopolds brev till G ustaf III 8  novem ber 1788 (Gustavianska brev, s. 15). Det fram går inte hur 
stor del av ersättningen som gällde recetten respektive divertissementet.

1 3 0  Mellan 1789-92 nådde över hälften av uppsättningarna inte över 19:e uppförandet (Skuncke, s. 
90 f)

1 3 1  Skuncke, s. 87.

1 3 2  Björn 1791, s. 18; Skuncke, s. 72 f, 87.

1 3 3  ”En Theater-D irecteur köper en Piece, och ger til Exempel 100 R:dal. för honom; lika contant 
som Er Husbonde ... för ungefär 100 Lispund fläsk” (Björn 1789, s. 11).

1 3 4  Sl.P. 26 novem ber 1793. Enligt en annons samma dag över en uppsättning av Fjäsken eller Den 
Beställsamme på Dramaten överlät författaren, okänt vilken, sin recett till en skådespelare.

1 3 5  Collins 1927, s. 259-269. Fielding inledde sitt författarskap med teaterpjäser men övergick till 
romanen (Bonham-Carter, s. 19 f).

1 3 6  Bonham-Carter, s. 22.
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talet medgav produktion av teaterpjäser den bästa möjligheten att leva av ett författar
skap. Produktionen av svenska originalromaner hämmades av den omfattande roman
översättningen och tryckfrihetsinskränkningama.

Ingen teaterförfattare erhöll stora arvoden och honorar. Översättningar och även 
egna originalpjäser gav de flesta författarna magra kontantersättningar. Det hade mind
re betydelse för alla de författare, som skrev någon enstaka pjäs och i övrigt baserade 
sin ekonomi på anställning. Författare utan ämbete eller med dålig lön var däremot 
hänvisade till en konstant teaterproduktion. Några, som Björn och Envallsson, mottog 
hyggliga ersättningar på grund av en omfattande produktion. (Att låta trycka pjäser var 
ytterligare en ersättningsmöjlighet för teaterförfattama, som jag återkommer till i kapi
tel VI: 1, Björns och Envallssons publicerade pjäser.)

Det intensiva stödet till teatern resulterade i pensioner och tjänster för flera författ
are. Teaterskrivandet var utan tvekan fördelaktigast för dem, som direkt eller indirekt 
fick kungligt stöd. Författare utan detta stöd och/eller utan ämbete levde osäkert.

3. Pressen och teatern: 
författarnas 

bästa  försörjningsmöjligheter
Pressen och teatern var de mest expansiva litterära områdena under 1700-talets tre 
sista decennier. Åtskilliga författare var verksamma inom dessa områden, vars snabba 
utveckling markant ökade författarnas inkomstmöjligheter. Pressen och teatern kunde 
för någon enstaka författare erbjuda inkomster, som erbjöd tillräcklig försörjning. 
Flera journalister eller utgivare kombinerade sina ämbeten med anställning i eller ut
givning av en tidning. För några teaterförfattare var produktion av egna pjäser eller 
översättningar en betydande del av den totala inkomsten.

För det stora flertalet var emellertid tidningsarbete och pjäsproduktion en del av 
tjänsten eller ett intresse vid sidan av ordinarie arbete. Även inom dessa expansiva lit
terära områden dominerade fortfarande ämbetsförfattaren. Honoraret från spelade och 
tryckta pjäser hade dock inte bara betydelse för litteratörerna utan även för teaterför
fattare med fasta tjänster. Som Bennich-Björkman skriver apropå ämbetsförfattamas 
textproduktion åt teatern, spelade ”det arvode de fick —  eller hade chans att få —  för 
varje enskild text de levererade säkerligen en betydande roll både som motiv att skriva 
och som bidrag i deras ekonomi.” 137

Genom att fokusera intresset på pressen och teatern har utvecklingsprocessen återigen 
ställts i förgrunden. I själva förändringen av det litterära systemet ligger individualis
mens idé om arbetsdelning och ekonomisk specialisering. Den kan tydligt iakttas inom

1 3 7  Bennich-Björkman, s. 404.



2 1 2 Kapitel V

pressen: uppsplittring av enm ansredaktionens göromål och redaktörsuppgiftem as 
specialisering samt separationen ägande-skrivande. Pressens funktioner kan vid 
denna tid delas upp i ägare, utgivare, journalist/redaktör, kritiker och frilansmedarbet- 
are. Även teaterförfattare är exempel på arbetsdelning och specialisering i författarnas 
verksamhet. Denna specialisering i författarnas verksamhet har ett klart samband med 
författarrollens förändring och utvecklingen mot författarskapet som yrke.138 Ännu 
var dock upplysningsförfattaren, som behärskade hela den litterära scenen, den domi
nerande författarpersonligheten.

Den mycket kraftiga expansionen inom dessa båda litterära områden möjliggjorde, 
att förändringen av författarrollen kunde gå in i ett avgörande skede. Envallsson, som 
inleder följande kapitel, är härvidlag det bästa exemplet. Lidner och Thorild —  kapit
lets två andra huvudpersoner—  är exempel på litteratörer, som tillförde andra kvalite
ter till förändringen. Envallsson och Thorild är, som vi kommer att se, varandras 
motsatser på flera sätt. Den förstnämnde var en författare som klart specialiserade sig 
inom ett område, den sistnämnde symboliserar däremot den typiske upplysningsför
fattaren.

1 3 8  Se H aferkom , s. 559 f, 674.



K a p i t e l  Vi

Envallsson, 
Lidner och

I detta kapitel presenteras Envallsson, Lidner och Thorild. Tonvikten kommer att läg
gas på de tre författarnas finansieringssituation, d.v.s. förhållandet till förläggare, 
bokhandlare och mecenater. 1 samband därmed kommer vi in på den litterära ägan
derätten samt de tre författarnas erfarenheter av egenförlag, prenumeration och hono
rar. Thorild ägnas den fylligaste framställningen och endast av honom ges en heltäck
ande bild med nämnda faktorer. Kapitlet inleds emellertid med ett försök att renodla 
några författartyper.

Tidigare i avhandlingen har författarna representerat vitt skilda litteraturämnen och 
genrer, och författarurvalet bestämdes utifrån en relativt vid definition av litteraturbe
greppet. Detta kapitel berör författare som står för en smalare del av det litterära utbu
det. Att förändringen av författarrollen konkretiseras med hjälp av ’skönlitterära’ för
fattare kan jämföras med litteraturbegreppets betydelseförskjutning mot diktverk.

Utvecklingen av författarrollen kan förtydligas med hjälp av fyra renodlade typer:
1. Den helt m ecenatstödde hovpoeten som skrev panegyriska dikter enligt fasta 

regelmönster och i samklang med mecenatens intentioner och ideologi.
2. Ämbetsförfartaren som utförde sitt författarskap inom ramen för en tjänst, vilken i 

stor utsträckning bestämde hans skrivande.
3. Den ’oberoende’ författaren som lever på inkomster från författarskapet —  fritt u t

tryckande subjektiva åsikter och känslor.
4. Författaren som lever på inkomster från sitt författarskap och helt underordnar sig 

publikens efterfrågan.

Typ ett och två avser äldre tiders författare medan den tredje och givetvis den fjärde är 
av senare datum. Det finns dock exempel som upphäver denna tidsordning mellan de 
två första och de två sista typerna. Typ ett och tre är varandras direkta motpoler och 
har, till skillnad från typ två och fyra, i renodlad form sällan haft sina motsvarigheter i 
sinnevärlden. Den ämbetsförfattare, som framträder i Bennich-Björkmans framställ
ning och som jag exemplifierade med Clewberg-Edelcrantz, kunde visserligen vara 
identisk med den mecenatstödde hovpoeten men har en vidare betydelse. Gemensamt 
för deras författarskap är, att de inte syftade till att uttrycka dem själva utan författarna 
representerade kyrkan, hovet, staten eller en privatperson.
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I denna avhandling konkretiseras övergången från typ ett och två till typ tre och 
fyra. Författarfrigörelsen innebär uppdelning i de författarskap som utgår från det 
subjektiva uttrycket respektive dem som söker tillfredsställa publikens efterfrågan, i 
vad som kan benämnas självförverkligande respektive efterfrågeskrivande.1

Det går också att urskilja tre nivåer i författarutvecklingen mot större obundenhet samt 
självständigt skapande. För det första grundar sig författarnas ökade medvetenhet på 
nya försörjningsmöjligheter, d.v.s. övergången från mecenatsystem till honorar och 
med en publik som efterfrågar litteratur. I slutet av 1700-talet kunde emellertid i Sve
rige endast teaterförfattare och journalister finna försörjning genom sitt skrivande.

Den andra nivån är inomlitterär och i viss mån idéhistorisk. I klassicismen med 
sina färdiga form ler skulle författarna presentera sina alster enligt gängse konven
tioner, varje ämne hade sin genre och stil, den litterära texten skulle återge en modell 
av verkligheten och författarna hade att leverera en roll. Denna diktnings funktion var 
inte att visa fram författarnas personliga känslor eller åsikter. Det hör den senare epo
ken till. Under romantiken individualiseras diktens innehåll och författarna kunde visa 
fram en subjektiv intention. Originalitet, känsla och fantasi ersätter regelsystem et.2 
Genom att frigöra sig från retoriska normer och ett genresystem på franskklassicistisk 
grund samt ändra inställning till det litterära utövandet, utifrån en självständigare 
skapelseprocess, framträder det egna subjektet och individen betonas. Individualism
ens genombrott blir därmed en grundläggande förutsättning for övergången från, med 
Horace Engdahls terminologi, repertoardiktning till verkdiktning. Det rör sig samtidigt 
om en övergång från en utpräglat didaktisk syn på dikten, där litteraturen värderades 
ur sin nyttofunktion, till den modema litterära textens värde i sig.

Den tredje frigörelsenivån berör visserligen ett mindre antal författare men har sin 
givna plats med tanke på dåtidens intima relation mellan litteratur och politik. Några 
författare utövade medvetet en samhällskritisk roll, som givetvis begränsades av poli
tiska hinder men accentuerades genom pressens frammarsch.

Med de gustavianska teaterförfattama introducerades efterfrågestyrda författarskap i 
Sverige. Till skillnad från exempelvis i England gjorde de efterfrågestyrda författarna 
inte sin entré med originalromaner men förekom som översättare i denna genre. Man 
finner dem främst som producenter åt teatern under 1700-talets tre sista decennier. 
Teaterns och den litterära publikens expansion var i Sverige de förutsättningar som 
möjliggjorde dessa författarskap. Företrädesvis använder jag termen efterfrågeförfatt-

1 Schw enger (s. 30) ställer författarnas ”Selbstverwirklichung” i m otsatsställning Ull "Vergesell- 
schaftung”. I detta kapitel: 4 återkom m er jag till sambandet mellan författaruppdelningen (det finns 
givetvis olika mellanformer) och liueraturen samt publiken.

2  H aferkom  presenterar epokskiftet med referens till en ny författartyp, benäm nd ”der freie 
Schriftsteller” , vilken ”zielten auf subjektive Originalität, regelfreie Spontaneilät und bekenntnishafte 
Intim ität. Das b isherige kritische RichtmaB zur H ervorbringung und B eurteilung literarischer 
Produkte— die poetische Regel— wich dem neuen RichtmaB: der subjektiven kiinstlerischen W ahrheit” 
(Haferkom , s. 546.)
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are —  här representerade av Carl Envallsson —  för dem som effektuerade publikens 
beställningar.

Samtidigt beträder en helt annan fbrfattartyp den litterära scenen: den självständige 
författaren som betonar originalitet och den subjektiva intentionen i försöken att fri
göra sig från klassicistiskt regelförmynderi. Thorild och Lidner representerade denna 
författartyp. Mer än några andra författare förknippas de med den estetiska över
gången mellan klassicism och romantik. De var Sveriges dominerande Sturm und 
Dranggestalter och stod i opposition till den dominerande franskklassicistiska littera
turuppfattningen. Jag kommer varken att uppehålla mig vid Lidners och Thorilds es
tetiska betydelse eller konkretisera det särpräglade i deras litterära praxis utan nöjer 
mig med konstaterandet, att åtskilligt förenar och åtskiljer dem. Bådas diktning var 
nydanande men rymmer klara nyansskillnader. Det oregelbundna och känslobetonade 
var bådas signum. Lidners diktning ter sig dock mer sentimental och kaotisk. För
nuftet intar en större plats hos Thorild. Han är snarare filosofen än författaren, medan 
Lidner enbart är diktare.

1 • Carl Envallsson
Kyrkoherdesonen Carl Envallsson föddes i Vaxholm 1756 och studerade i Uppsala, 
innan han hamnade i Stockholm. Efter några tillfälliga arbeten blev relativt snart för
fattarskapet huvudsaklig sysselsättning och inkomstkälla. 1781-99 var han fast för
fattare åt Stenborgska teatem, där 62 av hans pjäser uppfördes.3 Envallssons förhåll
ande till Stenborgska teatem  reglerades genom en skriftlig överenskommelse från 
1788. Vaije kvartal skulle han leverera ett sångspel i ett av teaterchefen valt ämne.4

En del av hans pjäser uruppfördes på Dramaten och i Göteborg. Totalt skrev eller 
översatte han ett åttiotal pjäser och var därmed epokens produktivaste teaterförfattare, 
troligen också den flitigaste författaren överhuvudtaget.

Stenborgska teatem var, till skillnad från Dramaten och Operan, helt beroende av 
publikintäkter. De kungliga teatrarna eftersträvade givetvis också stor publik, men 
pjäsurvalet bestämdes även av andra faktorer. De skulle göra ’kulturell nytta’ i enlighet 
med G ustaf Illrs intentioner: framhäva den svenska historien, stärka det svenska 
språket och litteraturen. Stenborgsförfattama hade ett överskuggande krav: att skriva 
pjäser, som lockade publiken. Om det var egna skådespel eller översättningar hade 
mindre betydelse.

Envallsson översatte mest men skapade även en hel del imitationer och några origi
nal. I inledningen till ett av sina sånglustspel tackar han för det bifall som mött tidigare

3  Flodm ark 1915, s. 4. Biografiska detaljer om Envallsson är i första hand hämtade från SBL  14, s. 
1 ff.

4  Tyvärr återstår endast en kopia av kontraktet. Uppgiften att Envallsson varje månad skulle leverera 
en lyrisk kom edi eller operakom ik bör, enligt Skuncke (s. 8 8 ), ersättas med varje kvartal. Kvartal 
överensstämmer bättre med det antal Envallsson de facto skrev.
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produkter. Han vill nu försöka sig på original, varvid främ st åskådarnas behov av 
nöje och välbehag skall tillgodoses.5 Att ändamålet med hans pjäser var att roa publi
ken betonades, när Envallsson bemötte Axel Gabriel Silfverstolpes kritik av pjäsernas 
bristande kvalitet.6 Trots författarkollegans kritik var Envallssons pjäser mycket po
pulära hos publiken.

Envallsson förstod franska bra och var en kompetent och mångsidig stilist.7 Silf
verstolpes kritik var dock inte obefogad. Kvaliteten på hans pjäser är ojämn, vilket 
knappast förvånar med tanke på den omfattande produktionen. I tvånget att åstad
komma en stor mängd pjäser för uppehället åsidosattes ofta kvaliteten: ”flere än en 
Piece hafva, till min egen harm, endast för detta skriande nödtvång, måst blifva pré- 
m aturées”.8 Hans litterära storhet ligger uteslutande på det kvantitativa planet. En
vallsson tillägnade sig emellertid det pjässkrivande hantverket i tillräckligt hög grad för 
att förnöja den växande teaterpublik, som efterfrågade underhållning.9

Hos Envallsson kan noteras en med tiden tilltagande sentim entalitet i karaktärs
teckningen ”ibland direkt avvikande från originalen”.1̂  Den svenska publiken kom 
endast i kontakt med de populära sentimentala pjäserna och romanerna genom över
sättningar från engelska, franska och tyska. Den för publikens önskemål alltid lyhörde 
Envallsson ansluter sig till den sentimentala tendensen.

Kamp för den litterära äganderätten
Envallsson inlämnade 1786 en petition till Kungl. M aj:t och beklagade sin situation. 
Under fem år hade han skrivit eller översatt 27 skådespel men knappt tjänat till sitt 
levebröd. Inkomster från en produktion —  före mitten av 1780-talet gällde det nästan 
enbart ersättning från uppsättningar —  av drygt fem pjäser per år var således inte till
räckliga för en författare. Därför ville han vidga teatrarnas ersättningsskyldighet. Han 
begärde privilegium, som innebar att hans pjäser inte fick spelas utan författarens 
medgivande. Petitionen bifölls för manuskript, men om pjäserna publicerats kunde 
teatrarna också i fortsättningen fritt utnyttja dem .11 Då flertalet av hans pjäser tryck
tes, hade han förfoganderätt över få pjäser.

Envallsson återkom med en ny petition 1801. Musiken, ett väsentligt komplement 
till åtskilliga av hans texter, publicerades inte. Därför krävde han, att pjäserna inte

5  Inledningen refereras av Flodmark 1893, s. 274.

6  Om dispyten med Silfverstolpe, se Flodmark 1893, s. 474 ff.

7  Skuncke, s. 165.

8  Citerat efter Flodmark 1915 a, s. 4.

9  Som flera andra författare skrev Envallsson även tillfållesstyckcn till den kungliga fam iljens ära, 
bl.a. vid G ustaf III:s hemkomst från Finland 1785 och efter segern vid Svensksund 1790. Dessa korta 
pjäser (divertissem ent) skrevs hastigt ihop och var avsedda att spelas genast efter skrivandet och få 
gånger. Deras konstnärliga kvalité är därför genomgående mycket klen.

1 0  SBL  14, s. 2.

* 1 Petitionen är citerad hos Flodmark 1915 a, s. 4 f. Se också Skuncke, s. 97 f.
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skulle få spelas utan hans medgivande, även om texterna publicerats. Denna petition 
blev tydligen inte ens behandlad.12

Envallssons förslag visar en författare missnöjd med sitt yrkes rättigheter. 1700- 
talets författare klagade ofta på sin finansiella situation och ibland på dåligt vederlag 
för författarskapets möda. I försöken att hävda en författarrätt var däremot Envallsson 
unik och långt före sin tid. De upphovsrättigheter han förespråkade kom att gälla först 
1855.13

1700-talets teaterförfattare hade samma svaga upphovsmannarätt som tidningsut
givarna; det som var publicerat kunde fritt utnyttjas. Visserligen kunde författaren sälja 
pjäsen såväl till teatern som till förläggaren. I båda fallen lämnade han ifrån sig rätten 
en gång för alla. När författaren fått inkomsterna från 19:e uppsättningen på Dramaten 
hade han inga vidare rättigheter. Betalades ett engångshonorar var förhållandet likartat 
det som gällde för tryckta produkter. När författaren sålde sina pjäser till förläggaren, 
överlät han inte bara all framtida utgivning utan presenterade underlag till uppsätt
ningar för landets alla teatrar.

Envallsson hänvisade till sin prekära ekonomiska situation och grundade främst sin 
begäran på att betalningen var helt knuten till uppsättningen på respektive Stock- 
holmsscen. Som konstaterades i föregående kapitel skrevs och översattes pjäser 
nästan enbart av författare bosatta i metropolen. De populäraste författarnas pjäser 
spreds vidare till teatrarna i regioncentra. När pjäserna uppfördes i landsorten fick 
emellertid författarna ingen ersättning. Genom att slippa kostnader för rätten att upp
föra pjäser tog landsortsteatrarna tillbaka en del av de resurser, som annars brukade 
tillfalla huvudstaden. Tyvärr fick författarna betala genom utebliven ersättning.

Efter privilegiet 1786 kunde Envallsson låta bli att trycka sina pjäser, och därvid 
hävda sin upphovsrätt gentemot landsortsteatrarna, men gick då miste om inkomsterna 
från bokhandelsförsäljningen. Genom att direkt träffa en överenskommelse med tea
tern i Göteborg lyckades Envallsson få ersättning från en landsortsteater. Ett par pjä
ser, första gången 1789 med Hans nåd och sotaren, hade premiär i Göteborg. Upp
görelsen gav Envallsson intäkterna från andra uppförandet.14

Envallssons förslag är betydelsefulla inslag i författarrollens förändring. Att just han 
lämnade in petitionerna gör dem än intressantare. För sin utkomst var Envallsson helt 
beroende av inkom ster från författarskapet. Som Bennich-Björkman riktigt påpekar: 
Envallsson, liksom några år senare Mårten Altén, ”bryter av mot mönstret och före
bådar det system som skulle bli allt vanligare under 1800-talet: författare som lever av 
att skriva för teatern utan att existera inom ramen för en tjänst och en fast lön” .15 
Flera andra teaterförfattare hade också som väsentlig uppgift att producera för teatern,

1 2  Flodm ark 1915 a, s. 21 f.

1 3  Flodm ark 1915 a, s. 5.

1 4  Berg, s. 409 f. Skådespelaren Soltner i Göteborg var Envallssons ombud. Eventuellt fick Soltner 
rättigheterna överlåtna på sig senare. Det framgår inte om Envallsson fick ersättning när pjäserna 
spelades i Stockholm.

1 5  Bennich-Björkman, s. 404.
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men tryggades, i varje fall till en del, av anställningar eller pensioner. Envallssons 
försök att hävda författarnas rättigheter stupade på att han var unik som självförsörj
ande författare.

Envallsson var medveten om det värde pjäserna representerade för hans försöij- 
ning. Dessutom var hans pjäser populära och mötte stor efterfrågan. Envallsson ville 
därför ha del i de inkomster som teatrarna, vid sidan av Stenborgska teatern och Dra
maten, gjorde på att uppföra hans pjäser. Han var inte den förste svenske författare, 
som insåg värdet av sina litterära texter, inte heller den förste som ville slå mynt av 
det. Men han var den förste, som insåg sina litterära produkters försäljningsvärde och 
samtidigt genom att hävda upphovsmannarätten försökte utverka att de gav honom en 
skälig inkomst.

Litteratören
För att i viss mån kompensera sig för utebliven ersättning från landsortsteatrarna 
gjorde Envallsson ett försök att få ut dubbla honorar genom eftertryck. Iphigenie Den 
Andra Eller De gamla Grekiska Historierna trycktes första gången år 1800 vid Kung
liga tryckeriet. Samma år överlät författaren förlagsrätten till boktryckare Nordström, 
som utgav en andra upplaga av pjäsen. På Elsa Fougts anklagelse dömdes Nordström 
för eftertryck, med böter och exemplarens förlust, och den tredje upplagan utgavs av 
Kungliga tryckeriet 1802.16

Envallsson sålde utan tvekan utgivningsrätten till Fougt, som därvid ägde första 
och följande upplagor. För att skaffa sig extrainkomster —  m er fanns ju  inte att hämta 
hos Fougt —  sålde Envallsson pjäsen på nytt till en annan förläggare. Ansvaret för det 
olagliga eftertrycket låg dock hos den nye boktryckaren, som i detta fall var identisk 
med förläggaren. Hur och om Envallsson gottgjorde sin affar med Nordström framgår 
inte. Det är emellertid mycket som talar för att författaren var vinnaren och Nordström 
förloraren i detta eftertrycksärende. För Fougt bör det ha gått jäm t upp, om andra 
upplagan konfiskerades innan alltför många exemplar hann försäljas.

Envallssons dåliga ekonomiska situation kan inte enbart härledas till brist på inkoms
ter. Kontraktet med Stenborgsteatem förbättrade situationen och gav Envallsson en 
relativt stabil inkomst fram till 1799. För sin produktion erhöll han vaije vecka 3 rd 24 
sk samt inkomsterna från det tredje uppförandet av varje pjäs.17 Tillsammans gav det 
honom, enligt egen utsago, inkomster på åtminstone 300 rd årligen.18 Därtill kommer 
inkomster från Dramaten och Göteborg, honorar från tryckta pjäser och inkomster 
som egenförläggare. I genomsnitt publicerade han tre skådespel per år. Årsinkomster
na 1788-99 bör ha legat på 4-500 rd, vissa år troligen m er.19

111 Klemming, s. 181.

1 7  Flodmark 1915 a, s. 16.

1 8  Flodmark 1915 a, s. 20.

1 9  Envallssons ekonom iska ställning var enligt Johan Flodm ark och G ustaf Hilleström  (SBL  14) 
ständigt bekym m ersam . Deras bedömning av Envallssons ekonom i baseras em ellertid på hans peti
tioner 1786 och 1801 sam t bouppteckningen, d.v.s. före 1788 och efter 1799. 1788-99 bör hans in
komster ha legat i nivå med en ämbetsman i mellanställning.
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K ronofogdarne  var En vallssons största succé. Den uppfördes 112 gånger på 
Stenborgska teatem och spelades sedan runt om i Sverige. Vid den 100:e föreställ
ningen begärde och fick Envallsson en jubelrecett,20 som tillsammans med de tre 
tryckta upplagorna bör ha givit författaren en ovanligt stor inkomst.

När inkom sterna från Stenborgska teatern upphörde vid nedläggningen 1799, 
böljade Envallsson ge ut andra skrifter.21 Ända fram till sin död fortsatte Envallsson 
att producera de texter, vars försäljningsvärde bestämde hans utkomst.

I 25 år levde Envallsson som fristående författare på inkomster från sina litterära 
produkter. Han är den ende i populationen, vars huvudsyssla var litteratörens under 
nästan hela det yrkesverksamma livet. Hans ämbetsmeriter var få. I mitten på 1780- 
talet var han en kort tid e.o. kanslist i Kanslikollegium och utnämndes 1802 till nota- 
rius publicus, men troligen var inte heller denna tjänst förknippad med lön.22 K on
traktet med Stenborgs var dock en nödvändighet för att han så länge skulle kunna 
existera som litteratör. Efter 1799 försämrades Envallssons ekonomi och han dog i 
misär. Vid bouppteckningen översteg skulderna (36 rd 3 sk) tillgångarna (22 rd 7 
sk).23 Hans enträgna vilja att leva som litteratör gav varken stora inkomster eller lit
terär ära.

Björns och Envallssons publicerade pjäser
Som nämnts publicerades en betydande del av pjäserna.24 Det stora teaterintresset 
gjorde säkert populära och efterfrågade pjäser relativt lättsålda. Tyvärr saknas uppgif
ter vad gäller upplagestorlek. Priset var emellertid överkomligt för stora delar av tea
terpubliken: normalstora pjäser såldes för 12-16 sk, ibland endast 8 sk. M indre pjä
ser, divertissement, mm såldes för 2 -8  sk, medan Kellgrens opera G ustaf Wasa med 
24 sk betingade ett ovanligt högt pris 25

Klem ming anger enstaka pjäsförläggare.26 Enligt honom förlädes två pjäser av 
författarna själva i början av 1770-talet, en av Sparrsköld 1789 samt sexton av Björn 
(av totalt 34 tryckta pjäser) och elva av Envallsson (av totalt 65 tryckta pjäser). Med

211 Flodm ark 1893, s. 482 ff; Flodmark 1915 a, s. 9.

2 1  Svenskt m usikaliskt lexikon  (1802) är en kompilation av utländska verk men den första svenska 
uppslagsboken över m usikaliska termer. Mellan 1802 och sitt dödsår 1806 gav han ut sex häften med 
anekdoter och historietter under titeln Ny Acerra philologica.

2 2  Bennich-Björkm an, s. 444. Som erkänsla för lång och trogen tjänst som operasångare utnämndes 
även Carl Stenborg till notarius publicus, när han kom på obestånd.

2 3  Flodmark 1893, s. 512.

2 4  Kellgren önskar, att man ”finge läsa alla i tryck, hvilket hitinlils med en del endast är skedt”
(St.P. 20 februari 1789; Kellgren:5.1, s. 192).

2 6  Klemming, s. 136. I fråga om övriga genomsnittspriser har jag  utgått från Klemming, Holmbergs 
bokhandelskatalog från 1787 (KB, Svenska Bokhandeln 1780-1799) och tidningsannonser.

2 6  Följande företagare noteras av Klemming som förläggare av teaterpjäser: bokhandlarna Holmberg 
och Fyrberg (Stockholm ) samt Lundblad (Lund), boktryckarna Lange och Nordström (Stockholm) 
samt W ahlström (Göteborg) och Horm (Västerås).
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reservation för att pjäser förlädes av författare, som Klemming inte nämner, framstår 
pjäsproduktionens giganter som de enda, vilka i nämnvärd utsträckning var egenför
läggare.

Det är symptomatiskt att Björn, med osäkra anställningsförhållanden vid teatern,27 
Envallsson, litteratör, och Spairsköld, teateranställd, litteratör och senare brukspatron, 
är de pjäsförfattare som också var förläggare. Senare skall vi stöta på litteratören 
Thorild som egenförläggare. Däremot förläde få författare i ämbetskarriären själva sina 
verk. Trots att flertalet litteratörer inte själva förläde sina pjäser, bekräftar ändå En
vallsson och Thorild, och i viss mån Björn och Sparrsköld, den framlagda tesen om 
koppling mellan egenförlag och utvecklingen mot en fristående författarroll.

Varken för översättningar, im itationer eller original kan honoraren ha varit särskilt 
stora.28 Kostade en pjäs 12 sk och såldes i 1.000 exemplar blev intäkterna 250 rd, 
mot vilket skall vägas kostnader för tryckning, försäljningsprovision, övriga omkost
nader samt vinst till förläggaren. Det blev inte mycket över till författarnas honorar. 
Arvodet som betalades vid uppförandet bör normalt ha varit större än det honorar, 
som författarna fick om pjäsen också gick till tryckning.

Björns och Envallssons förlagsverksamhet ökade riskerna men vidgade förtjänst- 
möjligheterna. Björns Westindie-fararen, eller Dygdens Belöning, som kom ut i två 
upplagor, och Envallssons Kronofogdarne, som trycktes i tre upplagor, bör ha givit 
rejäla överskott åt författarna.

Björn började relativt omgående med förlagsverksamhet. Envallsson, som då redan 
i några år producerat pjäser, följde efter. Björn var framför allt egenförläggare på 
1790-talet. Efter några år som framgångsrik skådespelare på Stenborgs teater och 
Dramaten lämnade han 1795 teaterlivet och huvudstaden och övertog ett boktryckeri i 
L inköping.29 Där utgav han sin sista egna pjäs. Envallssons förlagsverksamhet var 
mer spridd, och år 1800 förlägger han sin sista pjäs.

Björns marknadsföring av sina förlagspjäser var avsevärt mer aktiv än Envallssons 
och röjer den blivande företagaren. Han återkom ofta med tidningsannonser under
tecknade av honom själv. Vid ett flertal tillfällen tog han prenumeration till hjälp: 
”Sedan jag hos mine Respective Prenumeranter tilbörligen upfyllt hwad mig ålegat, 
wågar jag söka en ny upmuntran af Prenumeration wid utgifwandet af 2:ne nya Thea
ter Stycken”.30 Prenumerationsavgiften skulle erläggas hos bokhandlare Utter, och 
de båda pjäserna kostade tillsammans 24 sk. Prenumeranterna, efter vilkas antal upp

2 7  Björn skrev sina pjäser inom ramen för anställning som skådespelare vid Stenborgska teatern men 
hade eventuellt också ett kontrakt som författare (Skuncke, s. 8 8 ).

2 8  Enligt Gjörwell har författarna ”ej rodnat för att begära 1000 dir för m anuscript till någon piece.” 
(Brev till W armholtz 27 februari 1776; Gjörwell 1920, s. 168.) Myntenheten är förmodligen dkm och 
summan skulle då motsvara 1 1 1  rd, vilket förefaller vara ett relativt högt honorar.

2 9  SBL 4, s. 640. Innan Bjöm blev skådespelare var han en kortare tid ämbetsman.

30 Sl.P. 26 maj och 6  juni 1791. (Annonsen återkom vid ytterligare tillfällen.) D et förekom fler 
prenum erationserbjudanden av Björn i tidningarna, exemeplvis Sl.P. 8 , 18 och 19 april 1791. Bjöm 
annonserade endast vid enstaka tillfälle i DA.
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lagan rättades, fick på köpet en tredje pjäs. Björns pjäserbjudanden liksom åtskilliga 
andra prenum erationer av romaner och diktsamlingar i pressen kontrasterar mot en 
dominans av nyttolitteratur bland prospektens prenumerationserbjudanden.

Björn återkom med extraerbjudanden vid flera tillfällen. Vid ett tillfälle erbjöds hela 
20 procents rabatt till den som köpte alla hans teaterstycken.31 Vid utgivningen av 
nya pjäser hänvisade Björn dessutom ofta till sina övriga pjäser, som fortfarande 
fanns till försäljning. Hela tjugo titlar av ”Herr Bjöms TheaterArbeten”, alltså inte en
bart hans egna förlag, var till försäljning i ”Utters, Holm bergs och de fleste 
B oklådor” .32 (Pjäserna kostade mellan 4 och 24 sk, och priset på Skaldebref til 
Stockholms Borgerskap  var 2 sk.) Alla pjäserna såldes inte på prenumeration eller 
också följde han inte intentionen, att prenumeranternas antal bestämde upplagans stor
lek. Många osålda pjäser antyder, att Bjöms produkter knappast hade någon strykande 
åtgång. Hans pjäser fanns fortfarande till försäljning efter teaterkarriärens slut. 1797 
innehåller Linköpingsbokhandlaren Tidströms katalog tretton alster av kollegan i 
stiftsstadens litterära system.33

Pjäser såldes inte enbart av bokhandlare i och utanför huvudstaden. Björn sålde 
själv sina tryckta pjäser samt biljetter till recettföreställningar direkt från bostaden.34 
Han sålde också sina pjäser på teatern: ’Tryckte Exemplar af nya Piecen fås i de flesta 
Boklådor och wid Ingångame för 12 sk.”35 Att Bjöms pjäser såldes i de flesta boklå
dor återkommer i flera annonser. Det är ytterligare bevis på bokförsäljningens för
bättrade organisation mot slutet av 1700-talet. Den nya efterfrågepubliken —  konsu
menter av bl.a. romaner och skådespel —  hade troligtvis större krav på böckernas lät
tillgänglighet än den tidigare i huvudsak lärda litteraturpubliken.

Försäljningsiver och prenumeration hindrade nog Björn från att göra förluster på 
förlagsverksamheten. Eventuella överskott från förlagen, recetter, honorar och skåd- 
espelarlön gav honom i vaije fall möjlighet att köpa ett tryckeri.36 Osålda exemplar av 
tryckta pjäser bekräftar emellertid, att egenförlag sällan var genvägen till stora inkom
ster.

Om än inte med samma intensitet som Björn deltog även Envallsson i försäljningen: 
”De som i Landsorteme wilja requirera, behaga derom adressera sig til Herr Envalls-

3 '  St.P. 15 augusti 1794.

3 2  St.P. 2 novem ber 1792.

3 3  Tidström (KB, Svenska Bokhandeln 1780-1799). Katalogen trycktes hos Björn.

3 4  ”B illetter kunna köpas på w anligt ställe, och hemma hos Hr Björn” (St.P. 26  novem ber 1793. 
Y tterligare en annons för Bjöm s bokförsäljning i hemmet finns i St.P. 15 augusti 1794.) Teaterbil
jetter och abonnem ang såldes inte bara vid teatern eller hos författare. Bl.a. annonserades om abonne- 
mangsförsäljning i handelsman W ibergs bod (St.P. 15 januari 1791).

3 5  St.P. 26 novem ber 1793. Försäljning vid ingångarna upprepades i flera annonser och omfattade 
inte bara Bjöms pjäser.

3 6  Enligt en författarkollega hade Björn "genom översättningar, som han gav namn av imitationer, 
sam lat sig så m ycket penningar, att han kunde för 6  år sedan köpa sig boktryckeriet i Linköping” 
(Barfod, s. 119).
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son sjelf, då wanlig rabat skal lemnas.”37 Envallssons pjäser utannonserades inte i 
samma om fattning som kollegans. De var sällan föremål för rabatter och såldes i 
mindre grad genom prenumeration. Envallssons pjäser åtnjöt stor popularitet och var 
mycket efterfrågade. Varken han själv eller bokhandlarna behövde lägga ned samma 
arbete som Björn på reklam och försäljning. 1794 annonserades femton av pjäserna 
till försäljning hos Utter och Holmberg (tretton av pjäserna kostade 12 sk och de båda 
övriga 16 sk) och samtidigt meddelas, att av övriga pjäser ”finnas inga ex. m er at 
tilgå.”38

2. Lidner
M ecenater

Bengt Lidner föddes 1757 i Göteborg, och hans tidigaste gynnare fanns i födelsesta
dens merkantila borgerskap. Upprepade hyllningar till ”den rike Göteborgsmagnaten” 
Nils Sahlgrens anhöriga —  fru Sahlgren var till exempel förem ål för Lidners första 
publicerade tillfällesdikt—  fick direktör Sahlgren att bekosta början av skaldens stu
dietid (1774-76) i Lund.39

Efter ett par år återkom Lidner utblottad till hemstaden. Patrik Alströmer, ”den då
tida Göteborgsmagnaten”40 och släkt med Nils Sahlgren, övertog då mecenatrollen.41 
Lidners studier i Greifswald, som påbörjades 1776, bekostades bl.a. med stöd av A l
strömer. Som tack erhöll gynnaren hyllningsdikter och tillägnades en avhandling.42

Via Lund, Greifswald, Stralsund och Rostock kom Lidner 1779 till Stockholm för 
att etablera sig i metropolens litterära offentlighet. Den första vistelsen blev kort. 
Redan året därpå lämnade han huvudstaden för studier i Göttingen. Gustaf Hl hade nu 
tagit över gynnarskapet och Lidners framtidsutsikter tycktes goda.43 Fortfarande med 
kungens stöd fick Lidner vistas hos Creutz vid svenska ambassaden i Paris, men efter 
kontroverser med Parisambassadören blev han hemkallad 1782.

3 7  St.P. 31 oktober och 11 november 1794.

3 8  St.P. 31 oktober och 11 november 1794.

3 9  Lewenhaupt, s. 175; W arburg 1889, s. 64.

4 0  W arburg 1889, s. 79.

4 '  Alströmers intresse för Lidner var av äldre datum och går tillbaka till en nära bekantskap med fa
dern O lof Liedner, domkyrkoorganist och lackfabrikant, samt styvfadern Samuel Aurell, bokhållare i 
O stindiska kompaniet. Fadern hade deltagit i musikövningar i alström erska hem m et i A lingsås och 
Patrik A lström er bevistade i sin tur O lof Liedners varje tisdag återkom m ande Cavaillerskonserter. 
(Lewenhaupt, s. 175.)

4 2  Lewenhaupt, s. 175; W arburg 1889, s. 79. Dedikationen till A lström er var på svensk vers. Dess
utom fanns en dedikation på fransk prosa till hovrådet J. Beckman. En Lidneravhandling i Lund till
ägnades Niklas Sahlgren. (W arburg 1889, s. 81 f respektive 75.)

4 3  W arburg 1889, s. 95.
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De första åren efter hemkomsten blev Lidners litterära glansperiod. Nu började 
också den intensiva kampen för brödfödan, som skulle följa honom livet ut. Han säll
ade sig till Thorildkretsen, men den litterära hovkretsen lockade. Med Creutzkontro- 
versen hade Lidner dock förverkat kungens stöd. Ett ökänt leverne försvagade ytter
ligare hans ställning. Trots enträget uppvaktande fick Linder inte den hett eftertraktade 
hovtjänsten.

Lidner, van att skriva hyllningsdikter till sina gynnare, försökte ihärdigt med dik
tens hjälp återfå kungens gunst. Vid fjorton tillfällen skrev Lidner hyllningsdikter di
rekt adresserade till Gustaf III, vartill kommer dikter till övriga i kungafamiljen och en 
dedikation till kungen.44 Dedikationsdikten ”Til Hans Maijestät, Konungen” kom
pletterade de direkta propåer Lidner, trängd av ekonomiska bekymmer, ställde till 
kungens medarbetare Rosenstein. Lidners utsatta belägenhet uttrycks i raderna: ”Jag 
Dig mit sista offer räcker.”45 Relationerna med hovet förbättrades emellertid först, när 
Lidner med diktens hjälp stödde kriget mot Ryssland. Fyra dikter —  hans vämtjänst i 
kriget —  bidrog till Lidners kungliga pension som skulle utgå under hela k rig e t46 
(Dessutom blev en av dikterna, ”Ode til finske soldaten”, en stor publikframgång och 
utkom i minst tre upplagor.)47 Från och med 1792 fick Lidner sedan en årlig pension 
på 100 rd ur kronprinsens handkassa.48 Under förmyndartiden förlänades han dess
utom titeln kunglig sekreterare.49

H uvudstadens äm betsm än —  frälse och ofrälse —  ersatte det m erkantila 
Göteborgsborgerskapet och kungen som mecenater. I Stockholm blev Zibet ”hans 
förste och äfven ihålligaste gynnare” .50 Bland övriga mecenater kan nämnas familjen 
Möllersvärd, i vars hem han bl.a. vistades under Finlandstiden i slutet på 1780-talet.51 
I ”flere medelklassens hem” fann Lidner ”skydd och näring”.52 Han tycks dock inte 
ha varit helt övertygad om det merkantila borgerskapets kulturella behov och intresse. 
I lustspelet ”Änteligen blef en poet lycklig” —  där procentaren Aragon önskar gifta

4 4  Innchällsregistret i Lidners samlade skrifter utgör underlag.

4 5  Lidner:2, s. 423. Dikten förekommer tillsammans med ”Yttersta dom en” och publicerades i den 
1788 utgivna Lidners arbeten (Warburg 1889, s. 192).

4 6  Denna pension kom m enteras av Bennich-Björkman, s.446. Se också W arburg 1889, s.192, not 1.

4 7  Boberg 1967, s. 43.

4 8  Bennich-Björkm an, s. 446. Halva pensionsbeloppet fortsatte att utgå efter Lidners död som årligt 
stöd åt änkan.

4 9  W arburg 1889, s. 220.

5 0  W arburg 1889, s. 87. Johannes Lychou, sedermera adlad af Zellén, var en annan ämbetsman, som 
gav Lidner ekonom iskt stöd (W arburg 1889, s. 149, 159).

5 1  W arburg 1889, s. 160 ff, 188 f. Till major C.A. M öllersvärd skrev Lidner flera brev, som visar 
vilken ekonom isk hjälp han önskade och fick. Genom Möllersvärd hade han också i Stockholm kon
takt med det m erkantila borgerskapet. Möllersvärds svärmor Katarina Charlotta L’Estrade, gift med en 
sidenfabrikör, tillägnades dikten ”Till en ädelsint fru, auktors stora välgörarinna” (W arburg 1889, s. 
160).

5 2  W arburg 1889, s. 160.
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bort sin dotter på ekonomiska grunder, men flickan vill istället gifta sig med poeten 
Versman —  belyser Lidner det ointresse för litteraturen som säkert var typisk för 
många merkantilt verksamma.

Lidners ekonomiska beroende fördelades således på ett flertal mecenater från olika 
samhällsklasser. Han försökte dock ihärdigt komma under en stor mecenats dom in
ans, en förhoppning som gäckades.

L itteratören
Skulder och penningbrist förföljde Lidner under hela det vuxna livet, och hans eko
nomi var konstant i oordning. Han hamnade i ekonomiska bekymmer redan under den 
första vistelsen i Tyskland, och fordringsägarna fick vända sig direkt till A lströmer 
med klagomål.53

Vid sidan av Lidners brev ger rättsliga dokument besked om fortsatta ekonomiska 
problem. 1786 lämnade Lidner in en cessionsansökan till Rådhusrätten, förklarade sig 
insolvent och begärde befrielse från kreditorem as krav på 349 rd 32 sk. Vissa av 
skulderna visar att Lidner knappast förde ett billigt leverne, och ansökan bifölls 
icke.54 Förföljd av kreditorer och utesluten ur ledande litterära kretsar lämnade Lidner 
än en gång metropolen. Efter ett par års vistelse i Finland återkom han till Stockholm 
1789, fortsatt sjuk och fattig och dessutom gift. Familjen måste pantsätta större delen 
av sina kläder och husgeråd. Lidner försökte dock leva på stor fot, bl.a. införskaffade 
han en fyrsitsig vagn, och tvingades 1791 lämna in en ny cessionsansökan, nu med 
skulder på 379 rd 16 sk. Ej heller denna gång bifölls hans ansökan om skuldbefri
else.55

Medan han levde vidlyftigt, föga anpassat till ett fritt och osäkert författarskap, var 
inkom sterna säkerligen små. Thorild, som också hade små inkom ster och ont om 
pengar, anpassade sina utgifter efter den osäkra ställningen som fristående litteratör. 
Han levde till skillnad från Lidner enkelt och förhållandevis skötsamt. Lidners lev
nadsm önster fick dessutom betydelse för inkomsterna. Förläggarna, medvetna om 
hans svagheter, kunde pressa ned honoraren till en låg nivå.

Den dåliga ekonomin och drömmen om social trygghet tvingade Lidner att söka stat
liga tjänster. Efter ankomsten till Stockholm 1779 var han en kort tid anställd vid 
Krigsexpeditionen.56 Förutom anställning i hovkansliet sökte Lidner andra ämbets-

5 3  Lewenhaupt, s. 178.

5 4  Lidner anför som skäl för skuldbefrielse införskaffandet av nödvändiga m edikam enter på grund av 
ett konstant sjukligt tillstånd efter återkom sten till Sverige, vilket tvingat honom sätta sig i skuld. 
Fordringspecifikationem a visar emellertid att skulderna kan hänföras till andra utgifter. Källarmästare 
Lennings krav på 75 rd rymmer bl.a. dagliga kostnader under eu par månader för kaffe och bröd (3 sk), 
alternativt te och bröd (2 sk 6  runstycken), m at till middag och afton (14 sk 8  runstycken) samt ett 
par buteljer öl, sju veckors kammarhyra med uppassning (3 rd 24 sk) och Stockholm s-Posten  i lika 
lång tid (21 sk). (Flodmark 1915 b, s. 1 ff.)

5 5  Flodmark 1915 b, s. 5-12.

5 5  W arburg 1889, s. 87.
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platser, dock inte för att byta ut författarskapet mot ämbetsplikter. Som nämnts kunde 
författare med utgångspunkt i sin litterära position erbjudas plats i hovkansliet eller 
övriga kanslier eller myndigheter. Förutom att trygga försörjningen hade tjänsterna 
ofta den fördelen att de inte alltid krävde någon större aktivitet. Tjänsternas lämplighet 
för en författare uttrycker Lidner i sambatid rned en förtvivlad jakt efter försörjning: 
”Vid Tullame och Bräneriem e finnas sysslor lediga, så mycket mer passande för en 
poet, som de höra till publicaners stånd och gifva ingen ting, at göra.”57 Tjänsten 
skulle endast ge honom ekonomisk trygghet. Författarskapet skulle även i fortsätt
ningen vara den centrala sysselsättningen.

Lidner lyckades inte erhålla något ämbete. (Johan Gabriel Oxenstierna kan exem
plifieras som Lidners motpol. Greve Oxenstiernas sociala bakgrund gjorde honom 
lämplig för höga tjänster vid hovet, där hans egentliga uppgift var att förströ med pjä
ser och divertissement.)58

När tjänsteerbjudanden uteblev och ställningen som fristående litteratör blev alltmer 
ohållbar tilltog Lidners hopplöshet. Knappt trettio år gammal ansåg han sig vara ”i den 
ålder, då min framtids lycka borde vara grundad” men visste ”om morgonen ej, hvar 
jag till middagen skall finna mitt bröd”. Lidner skriver vidare: ”Gå i Kansliet! och det 
fordras 1000 Plåtar till en lönlös Kopistsyssla; —  hvar finnes en, mig anständig plats 
utan ackord? —  blifva skolmästare tilläfventyrs i en kyrkskola?”59 Lidner ställdes in
för ett vanligt problem i äldre tiders ämbetsvärld. Han behövde en tjänst för försörj- 
ningstrygghet men saknade medel till att köpa ett ämbete. Dessutom insåg Lidner, att 
en tjänst inte garanterade lön. De tjänster han kunde få var knappast av intresse för en 
författare, van att röra sig inom metropolens intelligensia. 1785 lämnade han huvud
staden för en informatorsplats på landet men vantrivdes och återkom snart.60

”Vid nu snart Trettjo-et års ålder, är jag utan syssla, utan inkomst”, skriver Lidner, 
men betonar att han ”vil arbeta, jag vil underkasta mig ehvad, som h älsf’.61 I 1790 
års mantalslängd är hans titel ”Skrifvaren” —  ”Secreteraren” är överstruket —  och han 
omnämns som ”Utan engagement och lön, och för detta Konungens pensionaire”.62 
Trots att Lidner under sitt sista år åter fick en kunglig pension, dog han 1793 utfattig 
med sammanlagda tillgångar på 6 rd 18 sk, vilket inte på långt när bestred begrav
ningskostnaderna.63

5 2  Brev till N.Ph. G yldcnstolpe 1 mars 1790 (Lidner:3, s. 487 f)- Se även brev till O. W allquist 5 
februari 1790 (Lidner:3, s. 486).

5 8  von Platen 1963, s. 121. Som riddarhussekreterare kunde Axel Gabriel Silfverstolpe, under den tid 
riksdagen ej var samlad, disponera åtskillig tid till litterärt arbete. 1792-1800 sammankallades ingen 
riksdag, och under denna tid tillkom huvuddelen av hans litterära produktion. (Gobom, s. 6 6 .)

5 9  Brev till C.A. Möllersvärd 12 januari 1787 (Lidner:3, s. 435).

6 0  Sin vantrivsel på landet beskriver han i flera brev. Se också W arburg 1889, s. 151.

6 '  Brev till O. W allquist 5 februari 1790 (Lidner:3, s. 485 0- Är brevet rätt daterat? I februari 1790 
var Lidner närmare 33 år.

6 2  C iterat efter Flodm ark 1915 b, s. 4.

6 3  W arburg 1889, s. 228.
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Mecenatstöd och tillfälliga honorar utgjorde Lidners försörjning fram till de blygsam
ma kungapensionerna. Det är dock svårt att bringa klarhet i omfattningen av såväl 
bidrag från gynnare som inkomster från författarskapet. Lidner var en flitig tillfälles- 
diktare och uppvaktade ofta sina gynnare med hyllningsdikter. Därigenom bör han ha 
skaffat sig en hel del inkomster. Pressen var en annan inkomstkälla. Lidner skrev 
flitigt i W älsignade Tryck-Friheten. N ärden  upphörde 1784 sinade en väsentlig in
komstkälla.64

Lidner upplevde avigsidorna med livet som fristående litteratör. Han fick inte nå
gon fast och betald ämbetstjänst, mecenatstödet räckte inte till och honoraren från till- 
fällesdikter, tidningsartikar eller egna böcker förslog inte långt. Den äldre typen av 
författarliv —  ämbetsförfattaren —  erbjöds inte Lidner, och istället för ett säkert och 
stabilt m ecenatförhållande åtnjöt han flera men osäkrare. Han befann sig i en pro
blemfylld mellanställning, eftersom inte heller litteraturmarknaden nått den omfattning, 
att den förmådde försöija honom.

P renum erationsförsök
I det föregående har vi berört Lidners svårigheter att få tillfredsställande inkomster 
från sitt skrivande. ”Skaldebref til mina Björnar”, ”Svar till Förläggaren ifrån hans 
Björnar” och ”Com pliments-bref till Praenumeranter, Insändare och Köpare, ifrån 
Förläggaren” är hans egna, i diktens form framställda, versioner av de ekonomiska 
problem som hörde samman med författarskapet.

Lidner gjorde inte heller någon större lycka som försäljningsaktör på bokmarkna
den. 1784 skickade han prenumerationssedlar för ”fyra Oratoria af Messias” till Patrik 
Alströmer och menade att ”en dryg hop sedlar i Herr Barons och Commercie Rådets 
hand kunna nog gå åt under en munter soupée”.65 Det är obekant hur Lidner lyckades 
med det prenumerationsförsöket. Däremot gick det illa vid ett senare försök.

Under ett par års tid hade Lidner försökt skaffa prenumeranter till sina samlade ar
beten. (Samlingsutgåvor var inte det vanligaste sättet att publicera dikter. Många dik
ter, av Lidner och andra, publicerades först i tidningar, och t.ex. Kellgrens dikter ut
gavs inte förrän efter hans död i samlad fotm. I åtskilliga fall blev pressen enda publi
ceringsform. Mot slutet av 1700-talet ökade dock utgivningen av såväl samlingsutgå
vor av en författares verk —  inte sällan postumt som i Kellgrens fall —  som vers
antologier.66) D et uppstod flera problem i samband med utgivningen. För det första 
saknade L idner pengar till tryckning av prenum erationssedlar: ”Jag begär prae- 
numeration på mina Arbeten —  dertil fordras praenumerations sedlar; och de kosta 
mot 3 Rd. —  och jag äger ej et öre.”67 Trots det skickade han runt prenumera- 
tionslistor: ”Jag utbeder mig, at de Herrar, som vilja gynna mig tekna sina namn på

6 4  W arburg 1889, s. 148.

6^ Brev till Patrik A lströmer 18 oktober 1784 (Lidner:3, s. 393).

6 6  Versantologiem a övertog delvis de handskrivna visböckemas funktion. Åberg 1987, s. 103.

6 7  Brev till C.A. Möllersvärd 2 maj 1786 (Lidner:3, s. 416).
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den samma. Sedlar har jag ej ännu kunnat skaffa i brist af mammon. Men de skola 
rigtigt tilställas Dem.”68

Lidner tog dikten till hjälp för prenumerantvärvningen: ”Et dock, et enda återstår: / 
At en Prenumerant jag får, f...l Där tröst och hjelp åt nöden delas; /  Och, at man snillet 
flam ma ser /  Från samma blick, där kärlek ler: /  Se, den Prenumeranten felas”.611 
Trots det lyckades prenumerationen dåligt; endast 103 prenumeranter enligt namnpu
blicering i slutet av 1786.70

Förläggare, vare sig de var boktryckare, bokhandlare eller författare, använde sig 
av kollektörer för att samla namn till teckningslistoma. De stora förläggarnas kom- 
m issionärer sålde inte bara böcker direkt utan tjänstgjorde även som kollektörer. 
Denna fasta anknytning gällde inte alltid. Vid egenförlagsutgivning hjälpte ofta vänner 
och gynnare till att finna prenumeranter eller subskribenter.

Lidner hade inte samma kontroll på sina kollektörer som de etablerade förläggarna 
måste ha. Samtidigt med namnpubliceringen skriver han: ”De Herrar här i Stockholm, 
som af wänskap för mig, til försälgning emottagit en nog ansenlig hop Prenumera- 
tionsSedlar på mina Arbeten, behagade, drifna af samma wänskap, åt mig äfwen 
öfwerlemna de penningar, som för dem äro influtna.”71 Kollektörema som skulle 
hjälpa honom med försäljningen hade antingen inte ansträngt sig eller också behållit 
pengarna. Lidner själv anser sig ”med praenumerations sedlar är blifven bedragen. 
Mina så kallade vänner hafva emottagit dem til försäljning; och aldrig återställt mig et 
öre”.72 Förmodligen kom inte så mycket pengar Lidner tillhanda.

I flera samtida prospekt betonas, att förläggaren skall ta väl hand om och låta de
ponera de insamlade pengarna. Lidner hade däremot ingen ordning på deponeringen 
av insamlade prenumerationspengar. Troligtvis fanns inte influtna prenumerations- 
pengar kvar, varken dem han själv eller hans vänner samlat in. Tillsammans med pre- 
numerationsteckningens dåliga resultat tvingade det Lidner att 1787 göra upp med 
bokhandlare Holmberg. Enligt överenskommelsen fick denne utgivningsrätten till alla 
Lidners dittillsvarande arbeten, mot att de som redan tecknat och betalt prenumeration 
skulle erhålla sina exemplar.7-1 Enligt Lidners och Holmbergs hänsyftningar på upp
görelsen föll det på den sistnämndes ansvar, att prenumeranterna skulle erhålla exem
plar de betalt för. En naturlig slutsats blir då, att Lidner för eget bruk gjort slut på pre-

6 8  Brev til! C.A. M öllersvärd [1786] (Lidne,r3, s. 420).

611 Brev till Fru Koschell [1786] (Lidner:3, s. 425 f). Det framgår klart att propån gäller den aktuella 
förhandsteckningen. Brevet avslutas: ”N ådiga Fru! Em ottag dessa Prenum erations-Sedlar, och han 
felas ej mer.”

711 Si.P  15 och 25 novem ber, 9 december 1786. Några år senare anger Lidner 300 prenumeranter. 
”Kundgörelse” (Lidner:3, s. 156).

7 1  St.P. 15 novem ber 1786.

7 2  Brev till C.A. M öllersvärd 13 november 1786 (Lidner:3, s. 428).

7 7  Enligt W arburg orsakade Lidners välbekanta svaghet för alkohol, att Holmberg mot ett omedelbart 
utbetalt honorar kunde avlocka författaren rättigheterna till sina dikter och skådespel. Tydligen hade 
Lidner redan gjort upp med Elsa Fougt om att trycka ”Yttersta domen” i 100 exem plar och hos henne 
kunnat få bättre villkor. (W arburg 1889, s. 168 f.)
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numerationspengama.74 Även om det inte har direkt anknytning till prenumerations- 
affären, ger följande citat en antydan om både Lidners betryckta ekonomiska läge och 
vart pengarna gick: ”Skaffa mig så många Subscribenter, at jag kan köpa mig et rep, 
en spik, en salm bok och en sup” .75

Tvisten med Holmberg
Lidner fick erfara, att mot en förläggares ekonomiska dominans och lagliga rätt stod 
sig en författare slätt. Med Holmberguppgörelsen avhände sig Lidner rätten och möj
ligheten att själv förlägga sina tidigare verk. Genom en troligtvis billig uppgörelse fick 
Holmberg rätten till Lidners verk, kunde söka privilegium och 1788 utge Lidners ar
beten. Samlingsvolymen var dock försedd med åskilliga fel, det grövsta att en dikt av 
Kellgren kommit med. Holmberg hade dessutom tagit med några gamla dikter, som 
Lidner inte längre ville kännas vid, oratoriet ”Messias i Getsemane” var i ofullbordat 
skick och samlingen presenterades i en besynnerlig ordning.75

I två inlägg —  mars och april 1789 —  kritiserade Lidner Holm bergs utgåva och 
ville inte kännas vid den.77 Lidner ansåg sig, säkert med orätt, ha fog för juridisk 
kritik av Holmbergs agerande och hotade med domstol för ouppfyllda förpliktelser 
mot prenumeranter.78

I ett svar på Lidners första inlägg gav Holmberg honom delvis rätt och medgav, att 
Kellgrens första dikt kommit med av misstag. Däremot vek inte Holmberg i fråga om 
sina rättigheter utan hänvisade till kontraktet på uppgörelsen.7^ Lidner förnekade i sin 
andra artikel heller inte kontraktet.

7 4  Lidner hade tidigare haft oegentligheter för sig med prenumerationer. I en annons i Lunds Vecko
blad  erbjöd Lidner under sin studietid prenumeration på G. W allins Gotländska historia. Men utan ut
givarens vetskap. Denne hade överhuvud taget inte tänkt utnyttja prenum erationsform en utan endast 
subskribera. I en reklam ation beklagar utgivaren Lidners prenum erationsförsök. (W arburg 1889, s. 
74.) Det framgår däremot inte huruvida Lidner redovisade eventuellt influtna pengar.

7 5  Brev till Okänd 17 juli 1785 (Lidner:3, s. 403). Subskribentcr behöver i detta sam manhang inte 
ha anknytning till bokförsäljning. Se kap. 111:4, not 124.

7 6  W arburg 1889, s. 204.

' 7  [Insändare i Dagligt Allehanda 1789] respektive ”Kundgörelse” (L idnen l, s. 154 ff).

7 8  Förutom offentlig debatt förde Lidner tydligen tvisten genom ombud till Kanslikollegium . Bok
tryckare Fraenckel (Frenckell ?) inlämnade i mars 1789 besvär mot både Holm berg och boktryckare 
Anders J. Nordström ”rörande tryckningen av någre Lidners arbeten” , och de anmodas av kollegiet att 
komma med synpunkter (Protokollistor 3 mars 1789; RA, Kanslikollegium, D III b: 1789). Anmälan 
har atteslerats av Nordström. (Attesten finns bland Lidners handlingar, E XIII:3.) Jag har varken funnit 
besvärsskrivelsen eller synpunkterna från Holmberg och Nordström (de borde finnas i E XIII: 11 och 
15) eller något m yndighetsutlåtande i koncepten (B II a). Någon åtgärd tycks alltså inte anmälan ha 
föranlett, och Lidner förde inte sin sak till domstol.

7 7  Holmbergs inlägg finns avtryckt hos W arburg (1889, s. 204). Trots att Holmberg var medveten
om misstaget med Kellgrens dikt, fanns den med även i andra upplagan av Lidners arbeten, publicerad 
1796. Samma år utkom Kellgrens samlade skrifter, innehållande bland annat nämnda dikt. (W arburg
1889, s. 202 f.)
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Författarrättens konstnärliga sida mer än dess ekonomiska och juridiska vägledde 
Lidner i hans båda inlägg. Visserligen var Lidner kritisk mot förläggarens ekonomiska 
transaktioner, men än m er mot fel och ovederhäftigheter i volymen. Måhända insåg 
han med all rätt, att juridiskt, trots hot med domstol, kunde han inte hävda sin författ- 
arrätl. De ekonomiska melianhavandena var fastställda. Han låter istället kritiken få en 
konstnärlig utgångspunkt och anser forfattarhedem kränkt. En medvetenhet om det 
egna författarskapets betydelse och en konstnärlig ambition framträder, som inte alltid 
förknippas med Lidners namn. Han kände ett litterärt ansvar inför publiken, vilken, 
trots att en stor del av hans produktion var tillfällesdikter, blivit relativt stor och okänd 
för författaren. Publikansvaret och forfattarmedvetenheten kolliderade med förlägga
rens ekonomiska intressen. Eftersom förläggaren hade den juridiska rätten på sin sida, 
gick han segrande ur tvisten. Återigen mötte Holmberg, som tidigare haft en kontro
vers med Kellgren och Carl Petter Lenngren om Stockholms-Postens inriktning, mot
stånd från en litterärt medveten författare.

Lidner vände sig direkt till publiken och hänvisade till en ny och bättre upplaga, 
som han själv ville förlägga och som bättre skulle svara mot såväl hans egna inten
tioner som läsarnas önskemål. Såväl samarbetet med Holmberg som första upplagan 
av Lidners arbeten ser han därför som parenteser i sin författargäming.

”Sjelf utgifver jag  nu mina Arbeten”, skrev Lidner.80 Men han fick varken själv 
förlägga något verk eller se någon ny upplaga utkomma under sina få återstående år. I 
augusti 1792 försökte han dock få ”privilegium för tjugo år, at ensam af trycket ut- 
gifva en tilökt och förbättrad uplaga af mine dels tryckte, dels otryckte Arbeten, hvilka 
antingen äro färdige; eller jag under loppet af denna tid kunde författa” .81 I sin ansö
kan anspelade Lidner på kontroversen med Holmberg och ansåg privilegiet viktigt ”til 
fredande em ot någon tiltagsens vinnings lystnad, hvilken torde tro sig saklöst kunna 
m issbruka min behöfvande belägenhet, hvar af jag  beklageligen rönt åtskillige 
p ro f ’.82

Kanslikollegium ansåg emellertid, att Lidner ”ej till sine Skrifters utgifwande för 
egen räkning m er innehade någon rätt”. Man hänvisade till kontraktet enligt vilket 
Lidner överlåtit utgivningsrätten till Holmberg. I och med att denne också låtit trycka 
Lidners produkter ansåg Kanslikollegium hans förfoganderätt odiskutabel.88

Strax efter Lidners död ansökte änkan om rätten att ensam få utge makens arbe
ten.84 Kanslikollegium bekräftade Holmbergs rättigheter med reservationen att han

811 ”Kundgörelse” (L idner 1, s. 155).

8 1  B engt L idner, ansökan om bokprivilegium , 8  augusti 1792 (RA, Kanslikollegium , E XIII:3). 
Finns avtryckt i L idner:3, s. 521.

8 2  B engt L idner, ansökan om bokprivilegium , 8  augusti 1792 (RA, Kanslikollegium , E X1II:3). 
Finns avtryckt i Lidner:3, s. 522.

8 8  Utlåtandet över Lidners ansökan från 1792 har jag inte funnit. Men i utlåtandet över Eve Jaquette 
Lidners ansökan om bokprivilegium  (se nedan), 13 mars 1793 (RA, Kanslikollegium , B II a: 1793) 
hänvisas Ull den föregående ansökan.

8 4  E ve Jaquette L idner, ansökan om bokprivilegium , 23 februari 1793 (RA, Kanslikollegium , E
XI 11:3).
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”allena böra kunna tilläggas Privilegium på så mycket af oftanämde arbete, som han 
redan på trycket utgifwit och honom wid contractets afslutande i manuscript af Lidner 
blifwit läm nat”. Utgivningsrätten till det som Lidner skrivit efter kontraktsöverens- 
kommelsen och som Holmberg ej publicerat, övergick däremot till fru Lidner: ”Hwad 
åter af Secret: Lidner sedermera kan hafwa bliwit författat eller ej finnes intagit uti det 
a f Holmberg utgifne arbetet, är en tillhörighet för Lidners Änka, hvaraf hon allena 
äger rätt att sig begagna.”85 Bådas privilegier sträckte sig över tjugo år, med hundra 
riksdaler i vite och exemplarens konfiskation om någon eftertryckte deras utgåvor.86 
Holmberg utnyttjade sitt privilegium till att 1796 ge ut en ny upplaga av Lidners arbe
ten. Författarkollegan Per Enbom var utgivare av den 1793 tryckta Lidners nyare ar
beten,87 de dikter som fru Lidner hade privilegium på.88

I tvisten följde Kanslikollegium strikt principen, att författaren, eller hans närstå
ende, ägde rätten till de litterära produkterna, så länge de enbart fanns i manuskript 
och innan någon annan begärt utgivningsrätt. Men när Kanslikollegium beviljat utgiv- 
ningstillstånd överläts alla rättigheter till den som fått privilegium.

3. Thorild
Vägen till m etropolens offentlighet

Thorild var son till en kronolänsman, föddes i Svarteborg i Bohuslän 1759 och kom 
via Göteborg till Lund.89 Under gymnasietidens sista läsår var han inform ator hos 
Göteborgsköpmannen H.J. Beckman.90 Efter två års universitetsstudier tvangs han

8 5  U tlåtande över E ve Jaquette  L idners ansökan om bokpriv ileg ium , 13 m ars 1793 (RA, 
Kanslikollegium, B II a: 1793).

8 6  I sin ansökan hade fru Lidner begärt 30 år och 1.000 rd i vite. H olm berg fick i sedvanlig ordning 
betala stämpelavgift (4 rd) för sitt privilegium, medan man lät fru L idner ”för denna afgift förskona” 
med referens till ”änkans högst medellösa tillstånd” (Utlåtande över Eve Jaquette Lidners ansökan om 
bokprivilegium , 13 mars 1793; RA, Kanslikollegium, B II a:1793). Så hade hon också i sin ansökan 
hänvisat till dålig ekonomi och privilegiets nödvändighet för familjens fortlevnad.

8 7  W arburg 1889, s. 231.

8 8  Holm berg ansökte 21 oktober 1799 att få utge en andra del av Lidners arbeten  (RA, K ansli
kollegium , E XIII: 15). Året efter överlät L idners änka sina m anuskripträttigheter till makens gamle 
antagonist: ”må Herr Holmberg af dessa Skrifter, fritt och obehindradt göra så många uplagor han fin
ner för godt” (Eve Jaquette Lidner, kontrakt på överlåtelse av bokprivilegium , 9 decem ber 1800). 
Strax efter överenskommelsen ändrade hon sig. I en begäran om kontraktets upphävande av den 29 de
cem ber 1800 vill hon förklara överenskommelsen ogiltig, då hon anser sig, i nöd, fattigdom och o- 
kunnighet, förledd av Holmberg. (Båda dessa handlingar finns tillsam m ans med Holm bergs korres
pondens i RA, Kanslikollegium, E XIII:15.)
8 9  Om Thorilds ungdomstid, se främst Ljunggren 1873, kap. V och Cederblad.

9 0  Arvidson, ”Passionernas diktare” , kap. Göteborg. Första delen av Stellan Arvidsons biografi över 
Thorild föreligger ännu endast i manuskript, vilket författaren har haft vänligheten att ställa till för
fogande.
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åter ta kondition och lämnade Lund under närmare ett och ett halvt år (oktober 1777- 
juni 1778) för anställning hos superkargör af Dittmer.91 Från återkomsten stannade 
Thorild i Lund till decem ber 1780 och kombinerade under en tid studierna med infor- 
matorstjänst hos rådman Liljewalch 92

Det är oklart vilken framtid Thorild själv ursprungligen planerade. Juridiska studier 
och kandidatexamen (1778; magisterexamen tog han först långt senare i Greifswald) 
kan peka på en tänkt ämbetskarriär.98 Hans gode vän Sven Heurlin försökte emeller
tid förgäves få honom att söka anställning vid Göta H ovrätt94 Ämbetsman blev Tho
rild först 1795, då han som landsflyktig anställdes som bibliotekarie och professor vid 
universitetet i Greifswald.

1780 bedrev Thorild inte längre några direkta akademiska studier, och flera vänner 
hade redan lämnat universitetet för tjänster på annat håll. Dessutom uppfattade han den 
skånska universitetsstaden som instängd och begränsad.95 Lund erbjöd ingen fram
tid. Istället formas tankar om en framtid som filosof och författare i huvudstaden. I 
brev uttrycker han sin önskan: ”Det är 2 år sedan jag tog de 6 kanzliexamina. så länge 
har jag  väntat på en employ, en kondition i Stockholm.”96 När Heurlin var på besök i 
huvudstaden, skrev Thorild, att han också längtade dit.97

För den litterärt begåvade kunde en bra huslärartjänst vara det första viktiga steget 
mot en fram gångsrik litterär bana och/eller äm betskam är.98 Ännu såg Thorild sin

9  ̂ Arvidson, ”Passionernas diklare”, kap. Mellanspel.

9 2  Thorild flyttade från Liljewalch sommaren 1779 och lämnade då troligen sin tjänst. Eventuellt var 
han efter sin kandidatexam en anställd som tillförordnad adjunkt inom juridiska fakulteten. 1779 fick 
han för andra gången ett hvitfeldtskt stipendium (första gången var under gymnasietiden). (Arvidson, 
”Passionernas diktare”, kap. Lund.)

9 5  Den äldre förhärskande bilden av Thorilds studietid sammanfattas av Lauritz W eibull, som skriver, 
att Thorilds mål i Lund var kunskap och bildning. Han eftersträvade varken en snabb examen eller 
hade någon framtidsplan om en tryggad ställning. (W eibull, s. 11.) Denna bild har em ellertid revide
rats av Bert Möller. Han visar fram en m er studieinriktad Thorild, som i varje fall under de första åren 
aktivt deltog i den akadem iska undervisningen (M öller i Sydsvenska Dagbladet 28.5 1933, s. 13). 
Stellan Arvidson kom pletterar Möllers noteringar. Thorilds studium av många ämnen under den första 
tiden i Lund var nödvändigt, eftersom studenterna måste ha tenterat för fakultetens alla nio eller tio 
professorer för att få preliminärexamen (Arvidson, ”Passionernas diktare” , kap. Mellanspel).

Därefter gick Thorild över till juridiken. Däremot utnyttjade han inte universitetets utbud av filo
sofistudier utan genom förde sin filosofiska läsning, som delvis var av avancerat slag och inkluderade 
filosofer som ej fanns i universitetets utbildningsprogram, på egen hand. (M öller i Sydsvenska Dag
bladet 28.5 1933, s. 13.)

9 4  Schiick & W arburg 1928, s. 362.

9 5  Se brev till Anders Hylander 30 juni 1779 och Sven Heurlin 27 ju li 1780 (Thorild:6 , s. 11 res
pektive 18).

9 6  Brev till Patrik A lström er [oktober 1780] (Thorild:6 , s. 23).

9 7  ”Ach, detta träffar Ehr i Stockholm, kandidat! det borde vara min person.. .men huru är det at andas 
denna förtrollade luften? beskriv mig första intrycket af denna pragten, detta sorlet.” (Brev till Heurlin 
17 augusti 1780; Thorild:6 , s. 20.)

9 8  Se bl.a. von Platen 1986, s. 113 f.
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författarroll kombinerad med en behändig inkomstkälla: ”En kondition på 1000 kr der., 
1 discipel, Patron oändel. hederlig —  den där skulle obeskrifveligen hafva anstått 
m ig.”99

Thorild insåg att han inte kunde vänta längre: ”Det är omögligt, har man sagt mig, 
at lykkas utan at sjelf resa up.”100 Han bad Patrik Alströmer och Jonas Tranchell om 
ekonom isk hjälp till flyttning samt upphälle under den första tiden, medan Martin 
Wallenstråle och Johan Simmingsköld sonderade möjligheter till anställning.101

Efter att tidigt ha lagt periferin bakom sig och passerat två regioncentra kom den 
22-årige Thorild i februari 1781 till Stockholm med aspirationer på en litterär karriär. 
Följande brevcitat antyder hans ställning och stämning, sedan han kommit över de 
första dagarnas känsla av den stora stadens avstånd från naturen:

ja g  har ännu ingen kondition. Jag är ikke en gång engagerad. Så länge ja g  ikke är i nöd, väntar jag  

häldre på  et hus ur hvilket ja g  genast kan gä in uti en liten Syssla, än fä ste r  mig genast vid blott 

en god lön utan vidare utsigter. Jag har redan haft fle ra  tillfällen a f  senare slaget, men en under

handling. i hvilken ja g  är om et a f  det förra , har kommit mig at upge dem  alla. [...] Jag lefver 

således ännu som i Lund, i epikureisk sorglöshet; men mer säll, här innom dessa tysta förtroliga  

Skogarne, dessa M älarns Vikningar! än kring Skånes rika ödemarker. Jag år mera h e m m a  

härm

Thorild fick således omedelbart erbjudanden om informatorsplatser men accepterade 
in te .103 Han anpassade sig snabbt i huvudstaden. Han fick nya vänner och tog snart 
del av de nya möjligheterna: Operan, bokaffärer, m m .104 Efter ett par månader var 
Thorild klar över metropolens möjligheter: ”Jag blir här beständigt, här äro fler utsig
ter än på något annat ställe”.105 Ett år senare är han fortfarande lika förtröstansfull: 
”Bekymra dig icke öfver mina utsigter. de äro så glada som de kunna vara. jag är ännu 
icke engagerad! men —  ingen känsla i min själ sofver.”106

Thorild uteslöt ämbetsbanan redan i Lund. En behaglig informatorstjänst hade där
emot till uppgift att möjliggöra fortsatt skrivande och filosoferande. Även om Thorild i 
flera brev återkommer till planerna på en informatorsplats, blir denna försörjnings
möjlighet alltmer inaktuell. Efter 1782 ingår det knappast längre i planerna. Han fort
sätter att leva på mecenatstöd och tillfälliga arbeten, samtidigt som författandet blir en 
allt mer betydelsefull och omfattande sysselsättning. Thorild kan nu räknas till de få
taliga litteratörerna.

99 Brev till Heurlin 12 oktober 1780 (Thorild:6, s. 25).

100 Brev till A lström er [oktober 1780] (Thorild:6, s. 23).

101 Brev till A lströmer [oktober 1780] (Thorild:6, s. 23).

,0 2 Brev till Hylander 1 maj [1781] (Thorild:6, s. 50).

103 Även i brev till Heurlin 8 -22  mars 1781 och Hylander 13 mars 1781 (Thorild:6, s. 41 respek
tive 44) skriver Thorild om utebliven anställning.

104 Brev till Hylander 13 mars 1781, Heurlin 14-17 augusti [1781], Hylander 14 septem ber [1781] 
(Thorild:6, s. 44 , 67 respektive 71).

105 Brev till Heurlin 8 maj [1781] (Thorild:6, s. 52).

100 Brev till Heurlin 25 februari 1782 (Thorild:6, s. 77).
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Biografierna över Barfod, Envallsson, Lidner och Thorild visar, hur rollen som äm- 
betsförfattare, med en enhet av skrivande och tjänsteutövning, bryts upp. Som ett re
sultat av splittringen etableras en ny yrkesgrupp. För de ännu fåtaliga litteratörerna blir 
skrivandet en dominerande sysselsättning, när de frivilligt eller ofrivilligt avstår från 
tjänster. I pressen respektive teatern fann Barfod och Envallsson, till skillnad från 
Lidner och Thorild, branscher eller genrer som gav dem godtagbar ekonomisk ersätt
ning.

Thorild ville framstå som litterär mästare och försmådde inkomstsäkrare författar- 
områden, som var mer kvantitets- än kvalitetsinriktade. När han på dessa premisser 
skulle leva som författare var första steget att inför offentligheten presentera sin storhet 
och hoppas den vägen nå en uppburen författarposition.

På hösten 1781 stod Thorild beredd att offentligt framträda i den vittra världen: 
”Jag skrifver på en SkaldSång öfver Passionerna, för 20 dukater som är premiet: jag 
är, till det, uptagen med annat.”107 ”Passionerna” var hans entrébiljett till den litterära 
offentligheten och säker på sin förmåga, liksom klar över sin vilja att uppnå en posi
tion inom metropolens litterära liv, lämnade han sitt tävlingsbidrag till Utile Dulci. 
Dessutom deltog han samma år med prosaodena ”Jordbrukaren” , i en tävling som 
också anordnades av Utile Dulci, och ”Inbildningens nöjen” i Vitterhetsakademiens 
tävling.

Efter ett halvår i Stockholm stod Thorild redo att presentera sig inför smakdomarna 
i den litterära republik, som dominerades av franskklassicismens smak och regler samt 
ett litet skikt av huvudstadens litterära utövare. Ytterligare ett halvår senare, när Tho
rild inte fått det mottagande och förstapris han väntat, var han redo att gå i strid med 
dem. Huvudmotståndare var prostsonen Kellgren, vars sociala bakgrund var något 
högre än Thorilds. Men framför allt hade Kellgren vida bättre förutsättningar att hävda 
sig vid sidan av den litterära utövningen. Han hade några år tidigare kommit till m e
tropolen och snabbt skaffat sig en ledande litterär position och hade nu en dominer
ande ställning i Utile Dulci.

Passionsdiktens orimmade form bröt mot rådande smak och litterära regler. Thorild 
vann inte Utile Dulcis pristävling men erhöll hedersomnämnande. Istället för att ac
ceptera gick Thorild till angrepp mot prisbedömningen och det utlåtande Kellgren for
mulerat. Striden kring ”Passionerna” tog sin böijan, en strid som följdes av andra 
mellan huvudaktörerna Thorild och Kellgren. Den bittra kampen, som också vidgades 
utanför den estetiska sfären, fortsatte med varierad intensitet i tio år, där Kellgrens roll 
senare övertogs av Leopold.10̂

Den bittra polemiken, främst förd i Stockholms-Posten, etablerade Thorild i den 
litterära offentligheten. Under återstoden av 1782 och 1783 konsoliderade han den 
nyvunna ställningen. Han acklimatiserade sig definitivt i huvudstaden och funderade 
inte längre på att flytta. Alltmer levde Thorild sig in i författarrollen. Medvetenhet om

1 0 7  Brev till Heurlin 14-17 augusti [1781] (Thorild:6 , s. 6 8 ).

108 Passionsstriden och dess förutsättningar har noggrant penetrerats av åtskilliga forskare. L ittera
turhänvisning, forskningssam m anfattning och en översikt över kam pens huvudlinjer finns i Stellan 
Arvidsons kom m entarer till utgåvan av Thorilds Samlade Skrifter (Thorild:7, s. 103-111).
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den nya ställningen framgår med all tydlighet i ett brev till Hylander i januari 1784: 
”Jag är redan et rang-genie: med anhang, tilbedjare, fiender, et eget interesse at skydda 
etc. Detta är dagens och den lilla periodens joller. Du får se mig i strid och tumult; an
fäktad, huggande; förnedrad, uphöjd; i min äras oros tid; aldrig fallen.”109 Genom 
sin originella personlighet och estetiska förnyelse bildade han skola och samlade 
”ikring sig ett kotteri af beundrare och efterhärm are”.110 Till Thorilds litterära krets 
hörde vid denna tid Lidner, Engzell, Enbom och ett antal mindre kända namn. Andra 
författare som tillstötte senare var bl.a. Nordforss, Philipson och Stolpe.

Thorild hade eftersträvat och uppnått en plats i den litterära offentligheten. Sedan 
han inom det estetiska området blivit uppmärksammad och etablerad, vidgade han sin 
sfär och engagerade sig i samhällsdebatten. Till den debatten och för att kunna fort
sätta den litterära polemiken behövde han ett eget forum och började ge ut Den nye 
Granskaren , i vilken han på egen hand nagelfor litteraturen och samhället. Med tid
skriften tog Thorild även steget in i den politiska offentligheten, där han upprätthöll en 
uppmärksammad position fram till ett par år efter landsförvisningen 1793.

M ecenater och annan försörjning
Båda Thorilds föräldrar dog kort efter sonens födelse.111 Han fick tidigt vänja sig vid 
beroendet av andra människors välvilja. Släktingar avlöstes av hans lärare och rektor 
Anders Tranchell. Dennes bror Jonas Tranchell, kassör och sedermera direktör vid 
Ostindiska kompaniet, bidrog till uppehället under gymnasietiden och hjälpte också 
Thorild i fortsättningen.

Thorild bör redan under gymnasietiden ha skaffat sig ett namn bland Göteborgs 
kulturella elit, som före stiftandet av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i 
Göteborg (1778) var samlad i vittra sällskap.112 Martin W allenstråle —  gymnasie- 
lektor fram till 1777 då han blev kyrkoherde och sedermera biskop —  intog en mycket 
framträdande plats i såväl Göteborgs kulturliv som det 1778 stiftade sällskapet och 
dess föregångare.113 Dessutom var han tidningsmedarbetare och flitig tillfällesdikt- 
are. Han fick betydelse för Thorilds litterära orientering och stödde även på annat sätt 
—  dock knappast ekonom iskt —  sin yngre författarkollega under 1770-talet.114 I 
brev kallas Wallenstråle ”Min Beskyddare”115 och tillägnas en hyllningdikt.

1 0 9  Brev till Hylander 27 januari 1784 (Thorild:6 , s. 107 f).

1 1 0  L junggren 1873, s. 263.

1 1 1  Arvidson, ”Passionernas diktare” , kap. Svarteborg.

1 1 2  Om dessa sällskap, se Eriksson, s. 9-14.

1 1 3  W allenstråles biografi tecknas av Eriksson, s. 16 ff sam t i B iographiskt lexicon  19 (1852), s. 
244-255. W allenstråle var med i åtskilliga sam m anslutningar; i G öteborg, Lund, U ppsala, S tock
holm, Visby och Ö rebro sam t utländska sällskap i Trondheim , Hessen-Hom burg och Rom (B io 
graphiskt lexicon  19, 1852). Om hans aktiviteter i de vittra sam manslutningarna, se även Eriksson, 
kap. I och n .

1 1 4  Arvidsons kommentarer (Thorild:7, s. 49 0 ; Cederblad, s. 131.

1 1 5  Brev till W allenstråle [mars 1779] och till densam m e 17 juni 1779 (Thorild:6 , s.7 respektive 9).
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Ett förhållande av typ patron-klient förekom(mer) mellan äldre och ledande författ
are, som hjälpte och gav personligt skydd åt yngre kolleger i vad som kan betecknas 
som författarnas mentorskap. (Vi stötte på företeelsen i samband med Oxenstiernas 
dedikationsdikt till Gyllenborg, se kapitel 111:2, Dedikationer.) Inte minst ledamöterna 
i Svenska akademien utövade denna ledarroll, som ytterligare befäste litteraturens 
sm akrik tn ing.116 Escarpit jäm för förhållandet författare-m ecenat, vad han kallar 
skyddsling respektive beskyddare, med det feodala vasall-länsherre.117

I ett brev till professor Gustaf Sommelius berör Thorild själv denna relation. Han 
beskriver sig som ”en nedslagen Client; utan hopp, at de alsvåldige Patroner jag bön
fallit hos, någonsin lära upoffra några ögnablick af sin vällust”.1111 De patronerna 
som Thorild avsåg var huvudmännen i den hvidtfeldska stipendiefonden. Han hade 
ansökt om ett utlandsstipendium men denna gång nekats bidrag, då utdelningarna till
fälligt stoppats.1111

Bland dessa ”alsvåldige patroner” fanns Johan Wingård. Däremot inte Wallenstråle 
och relationen W allenstråle-Thorild kan karakteriseras som ett patron-klientförhåll- 
ande, i betydelsen en äldre författare som stödjer en yngre kollega. W allenstråles 
mentorskap sträckte sig till det stöd han gav under gymnasie- och universitetstiden 
och, som nämnts, vid klientens etablering i metropolen. Men endast dit —  på m e
tropolens litterära scen var Göteborgsprästen, som exempelvis inte var medlem i Utile 
Dulci och ej heller blev ledamot av Svenska akademien, utan inflytande.120

Thorild fick ett tillfälligt mindre bidrag av Patrik Alströmer,121 och i Stockholm 
kunde han fritt åtnjuta matbordet hos biskop Johan Wingård, ”som öfverhopar mig af 
godhet”.122 Förutom mecenatbidrag levde Thorild under 1780-talet på undervisning,

1 ' 6  von Platen 1986, s. 51-57. (De litterära tävlingarnas mecenatfunktion yttrade sig således inte 
bara däri, att G ustaf III gav ekonomiskt stöd till Svenska akademien.) Se också Dam tons beskrivning 
av författarsituationen i Frankrike (se kap. I; Några viktiga referenser). Pope, Englands förste oav- 
hängige författare, W illiam W arburton och Samuel Johnson var förutom ”men of letters” själva m äk
tiga gynnare men m er genom inflytande än genom pengar (Collins 1927, s. 177 ft).

1 1 7  E scarpit, s. 59.

1111 Brev till G ustaf Sommelius 4 oktober 1777 (Thorild:6 , s. 2). Thorild lägger en bredare betydelse 
i relationen patron-klient. Som sådant hade det en strukturerande roll inom hela samhällslivet långt in 
på 1800-talet (von Platen 1986, s. 57).

1111 Arvidson, ”Passionernas diktare”, kap. Mellanspel.

1 2 0  Även Cederblad (s. 129 ff) berör förhållandet W allenstråle-Thorild och ser det som ett patron- 
klientförhållande. Enligt Cederblad var C. Fr. Scheffer, som Thorild 1777 uppvaktat med en hyll
ningsdikt och eventuellt hoppades få stöd av vid ankomsten till metropolen, i sin tur W allenstråles 
patron.

1 2 1  Se förteckningen över Thorilds bidrags- och långivare.

1 2 2  Brev till Hylander 1 maj [1781] (Thorild:6 , s. 50). Se också brev ull Heurlin 8 -22  mars 1781 
(Thorild:6 , s. 41). W ingård var kyrkoherde i Stockholm och utnämndes 1780 Ull biskop i Göteborg 
(Biographiskt lexicon  20, 1855, s. 303 f).
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dels i pensioner dels privata språklektioner.123 Följande uttalande hänsyftar nog på 
inkomster från undervisning:”Jag har länge haft et at förtjena med m åttlig möda 1. 
riksdlr. om dagen.” 124 Eventuellt deltog han i produktionen av lexikon, ett typiskt 
extraarbete för författare på 1700-talet.125 Dessutom utförde han bokhandlarupp- 
drag.126 Inkomster från egna skrifter hör däremot först 1790-talet till.

Thorild hankade sig fram utan fast anställning eller kungliga pensioner. I en upp
märksammad disputation i Uppsala 1788 gick Thorild, återigen student, till den när
varande G ustaf III:s förtjusning hårt åt sina opponenter. Med all säkerhet fick han 
därvid erbjudande om kunglig protektion men föredrog fortsatt oberoende och tackade 
nej.127

Ett billigt och omvittnat enkelt leverne till trots var Thorilds ekonomiska ställning ofta 
besvärlig. Dåliga och osäkra inkomster befrämjade knappast den litterära aktiviteten. 
Trygga mecenat- och anställningsförhållanden kunde visserligen innebära en ofri 
ställning men förhöjde snarare den konstnärliga förmågan än m inskade författarnas 
ansträngningar. Därtill kommer fattigdomens psykologiska belastning, som flera litte
ratörer fick känna på.

Thorilds ekonom iska ställning var mycket dålig 1785-87, kanske beroende på 
mindre bidrag från Göteborgsgynnama och nedtrappning av arbetet för brödfödan. 
Ofta förekommande önskemål om lån, som vid denna tid omfattade blygsamma be
lopp och ställdes till vännen Heurlin, författarkollegerna Hallman och Nordforss samt 
kapellmästare Joseph Martin Krauss, styrker påståendet.128 I ett brev till Heurlin ger 
han uttryck för sitt förnedrande tillstånd:

Från denna tanken sjunker ja g  til de små, eländiga behofven. Jag rodnar inför dig: känner at jag  

borde gifva, och ej taga. Men hvad är pgr. mot en skam, eller ett lidande? G ud vet, om du fick  nå

1 2 3  I början av Stockholmtiden hade han under några timmar i veckan anställning i en flickpension 
som drevs av m odem  till en av hans vänner. Han omtalas också ha haft undervisning i fru Suthoffs 
pension. (Arvidson, ”Passionernas diktare” , kap. Stockholm.)

1 2 4  Brev till Hylander 27 januari 1784 (Thorild:6 , s. 107).

1 2 5  Den 13 januari 1784 skriver Thorild till Heurlin: ”Och om du kan kom m a något snarare så har 
jag  et tilbud, deltagningen i arbetet a f  e t Franskt Lexikon, som med måttlig möda skall ge dig nog.” 
(ThoriId:6 , s. 106.) Olle Holmbergs uppgift (1954, s. 275) att Thorild m edarbetade i Liidekes Allge- 
meines Schwedisches Gelehrsamkeits-Archiv kan däremot säkert avskrivas.

12(3  Se not 148 i detta kapitel. Om Thorilds inkomstkällor, se Fåhraeus, s. 49; A tterbom , s. 125.

1 2 7  Levertin 1892, s. 103 f. Enligt ett centralt tema hos Thorild har den vise, d.v.s. filosofen, en 
viktig uppgift som rådgivare åt statens ledning. Cederblad (s. 129 f) anser, a tt Thorild redan vid an
kom sten till Stockholm umgicks med planer om anställning i kungens närhet och rollen som hovfi
losof. Men Thorilds politiska am bitioner är av senare datum. Eventuellt övertolkar Cederblad hyll
ningsdikter och brevuttalanden till personer i kungens närhet, som Thorilds önskan att själv komma 
dit. Flera av dem han hade kontakt med sedan Göteborgstiden— W allenstråle, Sim m ingsköld och 
W ingård— hade visserligen hovkontakter, men Thorild ville nog i första hand använda dem för hjälp 
med informatorsplats.

1 2 8  Se förteckningen över Thorilds bidrags- och långivare. Om den dåliga ekonom iska ställningen, 
se F åh raus, s. 70.
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got q f  Fr-son. Min vård borde igår betalas. Det ljufliga hoppet är ej så precist som tiden. Jag lånte 

åt en a f  mina vänner det ja g  borde betala med. Hvad jag  vore glad om du kunde umbära 8 plåtar på 

Assignationen och så många böcker du behagar! Jag ger hälften a f  hvad jag  äger mot en skam: och 

denna är mig drägligare fö r  dig, än en annan. Jag kan 15 gånger få  8 plåtar: men icke denna stund
ens lidande i g e n . ' 2 9

I andra sammanhang uttrycker han däremot stolthet över bristen på pengar. I prosa
dikten ”Scene” från 1792 vävs detta samman med frihetskänsla och rättvisepatos:

Jag låg ofta ibland M ålarns klippor — fr i, hög, fa ttig :  [...] D et var redan öfver de Torftigas 

middag, det var de Rikas, mellan 2 och 3: jag hade ingen. Jag såg det och log: detta är F r i h e t 

e n s  pris! det är hvad du kostar, o V i s h e t !  [...] o härliga dårar! I hafven röfvat Jordens väl

signelse, och söken en konst at föröda den , och den torftige, och den vise, har ej en s m u l a !

Kontrasten mellan diktens oerhört självmedvetna hållning (vars hela komplexitet jag 
här inte går in på) och brevets svårmodiga attityd av skam kan hänföras till skilda tid
punkter och situationer. Vid tiden för diktens tillblivelse var Thorilds ekonomiska 
ställning relativt tillfredsställande och hans litterära verksamhet intensiv.

Därem ot kan kontrasten knappast hänföras till offentlig kontra privat hållning. 
Dikten publicerades, som ett flertal andra dikter av Thorild, först långt efter hans död 
under rubriken ”Otryckta Fragmenter af Thorild”. ' 31 Varken den sena publiceringen 
eller den ofullbordade produkten motsäger emellertid en offentlig intention i skriv- 
ögonblicket. Åtskilliga brevkontakter i äldre tid befann sig också i ett gränsland mellan 
privat och offentligt. Dels lästes brev upp inför en vidare mottagarkrets än den angivna 
adressaten, dels skrevs brev med en mer eller mindre klar inriktning att nå en publik 
utanför privatsfären. Vid läsning av Thorilds brev känns denna offentliga intention 
ofta påtaglig, i synnerhet korrespondensen med vännerna Heurlin och Hylander och 
ibland även med gynnaren Pehr Tham .' 32

Tonen i ett annat brev (augusti 1791) bärs upp av samma självmedvetna känsla in
för fattigdomen som i dikten. Infallsvinkeln är dock annorlunda:

D el är på  min åra sant, at M. N. H. ju st äggar mil hjerta til en åtrå efter rikedom, at jag  ock en 

gång måtte kunna kasta dessa strålar a f  min egen själs höghet. Ach! det är icke skammen at vara 

fa ttig , ty jag  har altid  varit fa ttig  och stolt, utan detta långa a f  ståndet frå n  de välgörandes gudom

lighet, som  rör m ig . '33

'2 9  Brev till Heurlin [1786 eller 1787] (Thorild:6, s. 137).

130 T h o rild :l ,s . 203.

131 Arvidsons kom m entarer (Thorild:7, s. 347 f).

132 Hos den flitige brevskrivaren Gjörwell blir denna offentliga funktion hos breven klart uttalad. 
Han publicerar brev både av och till sig själv, och en del av hans korrespondens är m er avsedd för den 
läsande allm änheten än brevmottagaren. Se exempelvis företalet i Brefväxling  (Gjörwell 1798, s. 3 -  
19).

133 Brev till Pehr Tham 29 augusti 1791 (Thorild:6, s. 209).
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Fattigdomens skam är här inte lidande, utan det jordnära behovet av pengar ersätts av 
en vilja att själv ikläda sig mecenatens roll. Rollen som hypotetisk mecenat bär Thorild 
upp med samma höga självmedvetenhet som diktar- och ftlosofrollen. Hans markering 
om en högre salighet i givandet än tagandet, ett tema som upprepas gång på gång i 
tiggarbreven, måste emellertid betraktas som ett slags urskuldande inför det tvingande 
behovet att beveka sina gynnare.

Thorilds strävan efter oberoende —  ovillig till såväl fast tjänst som protektion av 
någon högre mecenat —  resulterade i bekymmer och svårmod inför bristen på pengar. 
Brevet till Heurlin visar på praktiska svårigheter att leva som litteratör, dikten hans 
principiella ståndpunkt. På den frihet, som var kärnan i Thorilds tänkande och väg
ledande för ställningstaganden i politiska, estetiska och filosofiska frågor, baserades 
också hans praktiska handlande. Utifrån en stoisk utgångspunkt blir fattigdomen nöd
vändig att uthärda och priset för den frihet, som ligger i Thorilds position som fristå
ende litteratör.

Hans fattigdom, reell eller fiktiv, identifieras i dikten med folkets fattigdom. Vill
koren för folket och Thorild kontrasteras mot de rikas bättre materiella förhållanden. 
Kritik av de rika (högadeln och det välsituerade borgerskapet) går igen i andra sam
manhang. Han hade också synpunkter på deras mecenatverksamhet. Thorild var inte 
negativ m ot mecenatsystemet som sådant; det var de välsituerades plikt att dela med 
sig av sitt överflöd. Däremot var han kritisk mot en mecenatverksamhet, där författ
arna tvingades ”tigga” av ett fåtal dominerande högadliga gynnare. Thorilds längtan 
efter rikedom  för egen del uttrycks i brevet till Tham som en önskan att själv vara 
gynnare och få ge uttryck åt sin ” själs höghet”. Motsvarande karaktär fann han inte 
hos de största mecenaterna och ansåg det vara fel ”at låta storherrame ensam t belöna 
alla förtjenster, draga til sig alt snille, göra alt offenteligen hederligt, godt och 
stort” .134 Istället förespråkar Thorild, att ”medborgare af anseende, rikedom, värde” 
skall ”skydda förtjenst och snille”.

Hovets och aristokratins mecenatverksamhet var Thorild entydigt kritisk till. Däre
mot varierade inställningen till borgerskapets roll. I det brev som innehåller nämnda 
kritik mot högadelns mecenatroll, pläderar Thorild för ökade m ecenatinsatser från 
borgerskapet och en ”solid b o rg a r -h ö g h e t”. Brevadressat var den välsituerade 
grosshandlaren Bengt Magnus Björkman, som troligen har bisprungit brevskrivaren 
med m edel.135 I ett brev (också från bötjan av landsflykten) till brukspatron Christian 
Eberstein ber Thorild om ekonom iskt stöd av dennes vänner i Norrköping och ”af 
possessionatem e”.136 Till det kan läggas, att nämnde Jonas Tranchell var Thorilds

1 3 4  Brev till [Bengt Magnus Björkman] 21 april 1793 (Thorild:6 , s. 234). G äller också de följande 
citaten.

1 3 5  ”Genom Hr. Timan hörde jag i Stockholm den ädelmodiga reflexionen M in Herre hade gjort på 
mitt öde” (Brev till [Bengt M agnus Björkman] 21 april 1793; Thorild:6 , s. 233). Se också brev till 
Jan A dolf W illberg 20 april 1793 (Thori!d:6 , s. 230) samt Lamm 1907, s. XXXVI.

1311 Brev till Christian Eberstein 1 maj 1793 (Thorild:6 , s. 236). Det framgår inte om Thorild erhöll 
några pengar från Norrköping.
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F ö rte c k n in g  öv er T h o rild s  b id ra g sg iv a re  och  h an s  b e g ä ra n  om l å n ' 3 7

Tid Person Önskar låna Fått bidrag Kommentarer

1778 Anders Hylander 2

1780

okt, nov Patrik Alströmer 2 0 0 Fick delsumma
okt Jonas Tranchell (i ovanst. brev) Ej fixerat belopp

1785 (?) Sven Heurlin 1

1786 Carl Gustaf Nordforss 3
1786/7 Sven Heurlin 8

1787

maj Joseph Martin Krauss 50
maj Carl Israel Hallman (i ovanst. brev) 9 Fick lånet
ju li Pehr Tham Okänt belopp
aug Pehr Tham 50 1 2

aug, sept Pehr Tham 30
nov Pehr Tham Okänt belopp

1788
jan Samuel a f  Ugglas 50 50 Prenumeration
jan H. af Låstbom (i ovanst. brev) 50 Prenumeration
maj Pehr Tham Okänt belopp Två brev
okt Jonas Tranchell Ej fixerat belopp Ev. begäran

1790 Hvitfeldtska stipendiet 400
nov G ustaf M. Armfelt 25

1791
ju n i Pehr Tham 1 0 0

aug Pehr Tham 1 2  1/2

aug Pehr Tham 2 0

1792
febr Pehr Tham 5
febr Pehr Tham Okänt belopp

1793
mars Hertig Carl/Reuterholm 2 0 0

april Bengt Magnus Björkman Okänt belopp
maj Christian Eberstein Ej fixerat belopp
m aj Reuterholm Ej fixerat belopp 300

1797 Pehr Tham 50

Samtliga belopp är i riksdaler.

*37 M edtagna är de som nämns i Thorilds brev. De finns i Thorild:6 . Några kom m entarer till upp

gifterna: Fram ställan till Alströmer gällde knappast ett lån som skulle återbetalas: ”få låna 200 daler. 
låna? ja  på Fram tiden” (Brev till Alströmer [oktober 1780]; Thorild:6 , s. 23). 50 rd från ämbetsmän
nen af U gglas och Låstbom gäller mycket höga prenum erationsavgifter på planerade översättningar. 

(Jag återkom m er till dessa prenumerationer.) Thorild fick 300 rd av Reuterholm i juni 1793, utöver de 
200 han erhöll vid avresan efter landsförvisningen (Lamm 1907, s. X, XVII).
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”förste och egentelige välgörare” 13  ̂ och fortsatte med sitt stöd under Stockholms- 
tiden.

I andra sammanhang, där hövligheten mot gynnare inte så krävde, var dock Tho- 
rild kritisk mot det merkantila borgerskapet och dess bristande förmåga att vara mece
nater enligt de intentioner han förespråkade. *39

Förteckningen på sidan 239 över Thorilds bidragsgivare ger inte hela bilden av hans 
mecenatstöd. I breven finns få uppgifter om Tranchells insatser, och det är sparsamt 
med bidragsuppgifter om tiden före 1786.140

Göteborgsgynnama fortsatte att stödja honom under den första Stockholmstiden. 
Vid riksdagen 1786 kom en ny gynnare in i Thorilds liv, som fram till landsförvis
ningen blir dominerande mecenat. Enligt Atterbom var Pehr Tham den pålitligaste och 
frikostigaste bidragsgivaren. Uppgiften om årliga bidrag på åtminstone 100 rd är dock 
troligen överdriven.141 Enligt breven mottog Thorild mellan tio och tjugo riksdaler 
om året av Tham under ett par år före och efter sin resa till England (1788—1790). Be
loppen är dock i några fall okända, och det förekom förmodligen gåvor som inte be
kräftas av breven.142

Som tack för frikostiga bidrag skickade Thorild över egna skrifter till Tham. Däre
mot dedicerades ingen skrift till honom trots att ett flertal utkom i böijan av 1790-talet, 
då Tham var hans främste gynnare. Inte heller tillägnades Tham några hyllningsdikter. 
Däremot erbjuder Thorild hjälp med bokanskaffning åt sin på landet boende mecenat, 
och var ”tjenst jag kan göra på Bibliothekema, åtager jag mig med glädje” .143 Tho
rilds tackbrev till Tham ger också åtskilliga prov på den panegyriska underdånighet 
som bidragsmottagaren måste ge prov på: ”Det är visst at M. N. H. bär sig åt aldeles 
som en Fylkiskung, och är det lika i lynne och geming. M. N. H.s bref i dag, med de 
20 Rdr. är blott et nytt drag af denna antika storsinnighet.”144 Den underdåniga tonen

1311 Brev till Heurlin 31 augusti [1781] (Thorild:6 , s. 6 8 ). Se också brev till A lström er [oktober 
1780] (Thorild:6 , s. 23).

139 ”j y  vj(j m jn lefvande erfarenhet är jag  viss om, at den störste köpman i verlden skulle kunna 
tractera på mig 100 Rd. a f  dum högfärd: men icke betala mig 4 styfver a f  fr i  heder." (Brev till Okänd i 
decem ber 1793; Thorild:6 , s. 251.) Det är obekant vilken som var föremål för följande skarpa Tho- 
rildkritik: ”denne lille grosseuriske kalkon-tupp [...] som på sit sm åfursteliga löfte, svarat, hvarken 
med et öre eller med et ord” (Brev till Okänd i december 1793; Thorild:6 , s. 251 f.)

140 Följande citat antyder, att Thorild dessförinnan inte var ovan vid att få sig tillsänt pengar: ”Jag 
äger ikke precist en 3 dalers Sedel och ikke kan jag  få någon i huset, det är obegripligt at altsedan jag 
kom hit, har jag  ikke sett e n  e n d a  småsedel! nästa post, eller på något annat sätt.” (Brev till Hy- 
lander20  april [1781]; Thorild:6 , s. 49.)

1 4 1  A tterbom , s. 269, 367.

1 4 2  Eftersom  Tham  bodde i Västergötland fick Thorild vanligen pengarna per post. Troligen har 
Thorild troget svarat med tackbrev. De träffades inte så ofta och de bidrag från Tham, som finns brev- 
verifierade, är antagligen en betydande del av deras ekonomiska mellanhavanden.

1 4 3  Brev till Tham 5 februari 1792 (Thorild:6 , s. 211).

1 4 4  Brev till Tham 29 augusti 1791 (Thorild:6 , s. 209).
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och de servila tackfrasema är mer retorisk rutin än verklig känsla av underdånighet. 
Thorild såg i Tham mer en jämbördig medtänkare än bidragsgivare. (Till Tham skick
ade Thorild 1787 det välkända revolutionsbrevet, där han framlägger sin världsplan.)

Till Englandsresan torde såväl Tham som Tranchell ha bidragit med medel. Resan 
blev inte den storartade framgång Thorild väntat sig. Engelsmännen ansåg sig inte ha 
användning för svenskens snille och planer. Istället hamnade han i ekonomisk misär, 
förståeligt då han kom som ”en ganska fattig riddare till London”.145 Vistelsen slut
ade i bysättningshäkte, och swedenborgaren W adström —  då bosatt i London —  fick 
träda emellan med ekonomisk hjälp.146 I samband med resan fick Thorild ett stipen
dium på 400 rd —  först utbetalat i efterhand —  som var det enda bidrag Gustaf III 
någonsin bisträckte Thorild.147

Efter hemkomsten fortsatte Thams stöd. Samtidigt förbättrades Thorilds ekonomi
ska ställning. Tack vare honorarintäkter bör den rent av ha varit relativt gynnsam mot 
slutet av 1791 och under 1792. Det bekräftas av stora bokinköp på Bokauktionskam
maren omfattande sammanlagt 85 rd under 1792.148

I och med arresteringen gick Thorild på nytt in i en bekymmersam ekonomisk pe
riod. När han drevs i landsflykt bistod Reuterholm med respengar. Under lands
flykten var den ekonomiska ställningen stundtals mycket prekär, och han tvingades 
vända sig till Reuterholm, svenska ämbetsmän och företrädare för det merkantila 
borgerskapet. Dessutom hade försörjningsbördan ökat, då Thorild bildat familj. Den 
ekonomiska ställningen stabiliserades först 1795 i och med anställningen som biblio
tekarie vid universitetet i Greifswald. Thorild erhöll 600 rd i årslön, sedermera höjt till 
800, samt professorstitel.

Thorild följer inte gängse mönster för en författares finansiering av sitt upphälle. Han 
fick inga löpande pensioner eller andra kungliga förmåner och ingen fast anställning 
förrän han lämnat den svenska litterära scenen. Inkomsterna kom från tillfälliga arbe
ten, spridda gynnarbidrag samt honorar.

Splittrad är också mecenatbilden, för Thorild i minst lika hög grad som för Lidner. 
Thorild hade ingen fast och helt dominerande mecenat utan ett flertal gynnare från 
olika samhällsgrupper och positioner; inga kungliga, förutom stipendiet som Gustaf 
III förmedlade och respengar av förmyndarregeringen, men präster högt upp i hier
arkin, till trots av Thorilds filosofi som inte lät sig förenas med kristendomen, samt 
lantadel, merkantila borgare och högre adliga och ofrälse ämbetsmän.

1 4 5  Brev till Jonas Tranchell 1-3 oktober 1788 (Thorild:6 , s. 189).

1 4 6  Hagen, s. 167 f; Warburg 1896, s. 251.

1 4 7  Enligt Schuck och W arburg fick Thorild hela beloppet efter hem kom sten i slutet av 1790 
(W arburg 1896, s. 250, 253 f; Schuck & W arburg 1928, s. 392). Det finns även andra uppfattningar 
om pengarnas utbetalning, men Schuck och Warburgs ståndpunkt torde stämma.

1 4 8  E fter sam manställning av uppgifter från Bokauktionskam m arens protokoll och inlagor, 1792 
(Stockholms stadsarkiv). Det är emellertid svårt att utröna vilka böcker Thorild köpte för egen räkning 
respektive som bokombud. Han var inte bara 1792 en flitig gäst på Bokauktionskammaren. Fil. kand. 
Anita Ankarcrona är jag tack skyldig för meddelandet om Thorilds aktivitet på Bokaukäonskammaren.
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M ecenaterna var också geografiskt spridda. Kontakterna från Göteborgstiden höll 
länge fast vid honom, och i Stockholm fick han därtill nya gynnare. De merkantila 
borgarna och prästerna kom från Göteborg och Stockholm, de högre ämbetsmännen 
från Stockholm och Tham var den adlige godsägaren på Västergötlands landsbygd. 
Men till skillnad från den feodale mecenatens hovpoeter åtnjöt Thorild hans gunst per 
korrespondens och var snarast en informatör från metropolens litterära offentlighet.

Thorilds och Lidners spridda mecenatberoende visar fram gynnarnas sociala 
breddning; litteraturen och ansvaret for den var inte längre förbehållet högadeln och de 
lärda. Deras ställning skiljer sig emellertid från nästan alla andra författares. Samtidigt 
som de förnyade estetiken, frigjorde de sig från en dominerande mecenat och/eller fast 
anställning. Medan Lidner förvägrades en tryggare tillvaro, önskade Thorild ända 
fram till landsförvisningen fortsätta den fria litteratörstillvaron. Den nya författartyp, 
som Lidner och Thorild representerar, var inte fri och oavhängig gynnare och kunde 
inte heller leva på honorar men spred beroendet åt olika håll. Lidners och Thorilds si
tuation kan jämföras med den samtida danske författaren Johannes Ewald, om vilken 
Thomas Bredsdorff skriver:

Han frig jorde sig trodsigl fra  det officielle smagende Selskaps eneherredpmme i de afgprende år, 

men kunne jo  ikke try lie og blev ikke derfor fr i  a f  afhaengighedsforhold. M en han spredte dem og 

opnäede dermed en mellemlilsland mellem feudaltidens digter— hirdskjalden eller biskop-salmisten 

— der er snaevert bundet til en enkelt institution eller person, og den borgerlige— Digteren slet og 

ret— der har overfprt delte forho ld  til det anonyme marked. Han er ikke f r i ' , fo r  det er ingen, men 

han frig p r sig så langt det går.

Utgivning och försäljning av Thorilds verk

Publicerade verk
Thorild gav ut en tidskrift, fem separata dikter och nitton skrifter (titlar) men ingen 
diktsamling eller några samlade arbeten. Hans dikter publicerades företrädesvis i tid
ningar, var tävlingsdikter, överlämnades direkt till en person eller cirkulerade i hand
skriven form, för att sedan återkomma i postuma utgåvor av Thorilds samlade arbe
ten. 150

Tre av de enskilda dikterna publicerades under författarskapets inledande publicer- 
ingsfas i mitten av 1780-talet. Därefter utgavs endast dikterna Sjelfständigheten (1794) 
och GlädjeSdng (1805) i separata utgåvor.

Efter Englandsvistelsen utvecklade Thorild en intensiv publiceringsverksamhet. I 
augusti och september 1791 utkom de två första delarna av hans estetiska huvudverk,

1 4 9  Bredsdorff, s. 230.

*50 Den första samlade utgåvan genomförde Geijer 1819 på initiativ av Thorilds änka. Det var endast 
e tt urval och tillfredsställde ej fru Thorild. Hennes egen edition finns dock endast i m anuskript Han- 
selli bygger sin utgåva från 1881 på G eijer och fru Thorild. (Arvidsons kom m entarer i Thorild:7, s. 
31-40.) Fragm ent, brev, funna dikter och prosastycken har sedan publicerats separat, och hans brev 
har givits ut i en samlingsutgåva, innan samlingsutgåvan i Svenska Vitterhetssamfundets regi började 
utges 1933. Dikternas ursprungliga publiceringsform redovisas i den senaste utgåvan.
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F ö rte c k n in g  ö v e r u tg iv n in g en  av T h o rild s  t idskr i f t ,  d i k t e r  och  s k r i f te r

(utom de som utgavs i England och Tyskland)'51

År Verk Pris Sidor Namn Tryckare Utgivare

1784 Fragm ent af 1783 års Vitterhet 16 15 Thorild Kiellbeck (Strängn) Ihortld
1784 Den nye Granskaren 40 80 Thorild Kumblinska/Brodin Thorild ̂ 52
1784 Inbildningens nöjen 8 15 anonym Cronland -

1785 Passionerna 16 27 anonym Cronland -

1788 Critik öfver Montesquieu 1 8 Thorild Edman (Uppsala) -

1791 En Critik öfver Critiker I 1 2 44 anonym Kongl. Tryckeriet Arborén
1791 En Critik öfver Critiker II 1 2 54 anonym Zetterberg Arborén
1792 En Critik öfver Critiker III 16 6 8 anonym Carlbohm Arborén
1792 Svar på Högmåls-frågan 2 13 anonym Zetterberg -

1792 Det enda nödvändiga för et Rikes fin. 1 2 32 anonym Zetterberg -

1792 Uplysning om Fiandelns sanna Frihet 8 32 anonym Zetterberg -

1792 Svar på Luntan 4 32 anonym Zetterberg -

1792 Mildheten 1 2 32 Thorild Lindh -

1792 Om Efterhärmning 1 2 35 Thorild Zetterberg -

1792 Om Det Allmänna Förståndets Frihet 24 1 2 0 Thorild Cronland Thorild
1793 Om Qvinnokönets naturliga höghet 1 2 15 anonym Thiele (Köpenh) -

1793 Om et Stort Tänkesätt emot W åld [...) 1 2 26 Thorild Cronland Philipson
1793 Om Uplysningens Princip 1 2 2 2 Thorild Cronland Philipson
1794 Sjelfständigheten 4 8 Thorild Kumblinska -

1794 Harmonien 1 2 56 Thorild Kumblinska -

1794 Rätt eller Alla Samh. eviga Lag I 1 2 48 Thorild H. A. Nordström J. Dahl ̂ 53
1794 Rätt eller Alla Samh. eviga Lag II 1 2 46 Thorild H. A. Nordström Joh. Dahl
1794 Rätt eller Alla Samh. eviga Lag III 1 2 50 Thorild H. A. Nordström Joh. Dahl
1795 Rätt eller Alla Samh. eviga Lag IV 1 2 44 Thorild Kumblinska Joh. Dahl
1795 Handbok för omtänksamma Hushåld 16 1 0 2 Thorild Lundblad (Lund) _

1805 GlädjeSång - 8 Thorild Kumblinska -

En Critik öfver Critiker, och i januari följande år den tredje delen. 1792 publiceras yt
terligare sju skrifter av Thorild. Skrifterna är oftast inlägg i aktuell debatt. De litterära, 
ekonomiska och politiska debatterna utlöste en ström av skrifter och motskrifter samt 
svar på invändningarna. Den estetiska ståndpunkten i En Critik öfver Critiker, formad 
som ett angrepp som mötte kraftigt genmäle, följdes av två Thorildskrifter. Thorild

De dikter och prosaskrifter, som publicerades under Thorilds livstid och redovisas här, finns i 
förstautgåvor i KB. Från förstautgåvorna har jag  hämtat uppgifter om boktryckare, tryckår, eventuell 
förläggare och författarbenämning. Alla priser är i skilling.

Sjelfständigheten  trycktes i folio och Harm onien  samt Om Q vinnokönets naturliga höghet i 
octavo. Form atet på övriga skrifter var kvarto. Den nye Granskaren, Fragment a f  1783 års vitterhet 
samt Handbok fö r  omtänksamma Hushdld i Diäten  är tryckta i frakturstil, alla övriga i antikva. De två 
skrifterna med frakturstil trycktes i Strängnäs respektive Lund.

152 Tidskriften Den nye Granskaren kostade 2 sk per nummer och utkom i 20 nummer.

153 l .M. Philipson står som utgivare av första delen. Jag återkommer till denna förläggarfråga.
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publicerade tre ekonomiska debattskrifter om agiot. I såväl den ekonomiska som este
tiska debatten skrev han dessutom flera tidningsartiklar.154

Mot slutet av 1792 kom ett par politiska inlägg, följda av ytterligare två under det 
första året i landsflykt, bl.a. Om Uplysningens Princip, en polemik mot Rosensteins 
bok om upplysningen. Under landsflykten utkom även Thorilds mest omfattande po
litiska verk, Rätt eller Alla Samhällens eviga Lag. I mitten av 1790-talet publicerade 
Thorild dessutom skrifter om kvinnofrågan, kärleken och medicinen.

Utöver de i förteckningen redovisade verken publicerades i England The Sermon o f  
Sermons (1789) och True heavenly Religion (1790),155 och i Tyskland gav han 1799 
ut sitt filosofiska huvudverk, Maximum seu Archimetria, och följande år Die Gelehr- 
tenwelt, en kommentar till huvudverket.

De båda tävlingsdiktem a Inbildningens nöjen och Passionerna  trycktes i Stock
holm, medan Fragment a f 1783 års Vitterhet ombesöijdes av Pehr Kiellbeck i Sträng
näs och disputationen 1788 av Johan Edman i Uppsala. Den medicinska boken tryck
tes hos Johan Lundblad i Lund och kvinnoskriften i Köpenhamn. Ö vriga skrifter av 
Thorild, utgivna 1791-95, trycktes och utgavs i Stockholm.

Thorilds skrifter publicerades med få undantag på 1790-talet. Åtskilliga av dem är 
korta inlägg i aktuell debatt, men under det årtiondet utvecklar han i skrift även sina 
teorier om litteratur, politik och filosofi. Produktiviteten är imponerande. Tillsammans 
utgör 1790-talsskriftema 1.600 sidor,156 vartill skall läggas åtskilliga tidningsartiklar.

Misslyckat prenumerationsförsök 
Innan studiet av Thorilds publikationsverksamhet på 1790-talet stannar vi till vid ett 
misslyckat prenumerationsförsök före Englandsresan. 1786 lät Thorild trycka upp ett 
prospekt, som erbjöd ”Prenumeration på Svensk Öfversättning af Tvänne de fullkom
ligaste Arbeten werlden ännu känner, af TACITUS och OSSIAN” .157 Prospektet be
står av några sidor Tacitusöversättning, reklam för översättningen och en presentation 
vari de båda verkens stora betydelse betonas.

Thorild annonserade att i ”Holmbergs Boklåda kan nu prenumereras på Taciti Ar
beten och Ossians Sånger, med 2 Rd. specie på de förra och 1 Rd. på de senare —

1 5 4  Arvidson utreder 1791 och 1792 års estetiska strider med utgångspunkt i En Critik öfver Critiker 
samt 1792 års ekonom iska debatt (Arvidson 1938, kap. II och III). Han ger även en fullständig för
teckning över samtliga debattinlägg i den ekonomiska respektive estetiska debatten (Arvidson 1938, s. 
127 ff; 172 0-

1 5 5  True heavenly Religion  utgavs i London med författarbenämningen "B y a philosopher o f the 
north” . Enligt swedenborgaren och tidningsutgivaren Carl Fredrik Nordenskjöld, som vid denna tid 
vistades i London, bekostades tryckningen av en engelsman. (Uppgifterna citeras av W arburg 1896, s. 
251.) Skriften trycktes hos ”R. Hindmarsh, London” och såldes hos ”J. Johnson, St. Paul's Church 
Yard”.

1 5 6  Sidantalet fördelar sig över åren enligt följande: 1790— 138 sidor, 1791— 98 sidor, 1792— 364 
sidor, 1793— 63 sidor, 1794— 200 sidor, 1795— 146 sidor, 1799— 620 sidor.

1 5 7  ”Prospectus” (Thorild:2, s. 129).
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PrenumerationsSedlame äro underteknade af Förläggaren Thomas Thorild”.158 Han 
avsåg att vara sin egen förläggare, men betalningen förmedlades via en bokhandel.

Tidpunkten för erbjudandet var inte valt på måfå. 1786 års riksdag var församlad i 
huvudstaden, och Thorild hoppades på ledamöterna som prenum eranter.1511 ö v er
sättningarna rönte emellertid föga intresse biand riksdagsmännen, och dessutom av
bröts riksdagen tidigt.160

När Thorild inte lyckades skaffa prenumeranter bland riksdagsledamöterna, vände 
han sig med stor intensitet till andra mottagarkategorier. Gynnare och bekanta var hans 
kollektörer: Reuterholm ombads värva prenumeranter bland adeln,161 Tham fick fem 
prenumerationssedlar att dela ut bland sina vänner i Västergödand,162 och kapellmäs
tare Joseph Martin Krauss skulle övertyga några författare.168 Thorild vände sig 
också till civila ämbetsmän med begäran om prenumeration.164 Däremot föreligger 
inga uppgifter om  prenumerationserbjudanden till G öteborgsgynnam a eller andra 
företrädare för prästerna eller merkantilborgerskapet.

Översättningsarbetet och prenumerationsvärvandet gick dock trögt.165 Nu låg inte 
bara litterära hänsyn bakom översättningsplanema. Prenumerationsintäktema skulle 
finansiera resan till England.166 När större summor uteblev, fick istället mecenaterna 
bidra med medel till resan. De små prenumerationsintäkter som flöt in använde Thorild 
till löpande utgifter på hemmaplan. Således ombads en av kollektörem a betala en 
skuld på 9 rd till Hallman med de prenumerationspengar han mottog.167

1 5 8  St.P. 6  och 9 oktober 1786.

1 5 0  ”Jag gick in med dem på plan  af en Hel Riksdags subscription.” (Brev till Tham 28 juni 1791; 
Thorild:6 , s. 202.) En första annons (St.P. 21 juli 1786) omfattade enbart Tacitus, som var läm plig
are än Ossian, att erbjuda riksdagsledamöterna. Vid detta första tillfälle hänvisades prenumeranterna ull 
Nordströms boklåda.

1 6 0  Thorild var föga imponerad av det kulturella intresset hos 1786 års riksdag: ”Jag företog mig
dessa öfversältningar, i synnerhet af Tacitus, i anledning af Riksdagen, och den lätthet at bedragas jag
då såg hos alla. Jag skyndade med Prén. Sedlar, för at draga fördel af det B ä s  t a i Nationen. Men 
detta eländiga så kallade Folk— som icke hade Förnuft, behöfde ej Snille. Man gapade derpå, kastade 
sina tanklösa ögon på Prospectus som på et nymåladt plank, och undrade hvar och en hos sig: hvad 
angår det m ig?” (Brev till Tham 19 oktober 1786; Thorild:6 , s. 135 f.)

1 6 1  Brev till [Reuterholm] 25 juni 1786 (Thorild:6 , s. 133).

1 6 2  Brev till Tham 19 oktober 1786 (Thorild:6 , s. 136).

1 6 5  ”Leopoldt, Clew berg &c.” (Brev till Krauss 8  maj 1787; ThoriId:6 , s. 148).

1 6 4  Lånen på 50 rd av Samuel af Ugglas och revisionssekreterare H. af Låstbom (se förteckningen 
över Thorilds bidrags- och långivare) var samtidigt förskott på några arbeten Thorild höll på med, bl.a. 
översättningarna. Se brev till af Ugglas i januari 1788 (Thorild:6 , s. 170).

1 6 5  Se bl.a. brev till Tham 28 juni 1791 (Thorild:6 , s. 202 f). Översättnings- och prenumerations- 
problem en behandlas av Arvidson (Thorild:8 , s. 406 ff); Atterbom, s. 228; Ljunggren 1873, s. 358 f.

1 6 6  ”Nu fortsätter jag  dessa arbeten, för at hafva en resesumma härifrån til England” (Brev till Tham 
19 oktober 1786; Thorild:6 , s. 136). Att planen på översättningarna låg fast ända fram till Englands- 
resan framgår av brev ull af Ugglas i januari 1788 (Thorild:6 , s. 170).

1 6 7  Brev till Krauss 8  maj 1787 (Thorild:6 , s. 148).
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Vid återkomsten från England hade Thorild fortsatt gott hopp om att få översätt
ningarna f ä r d i g a . *68 Varken Thorild själv eller någon annan kom em ellertid att för
lägga översättningarna, som aldrig blev färdiga. Inte heller återbetalades de tre riksda
ler prenumeranterna betalat in i förväg. Enligt Schiick var det ingalunda ovanligt på 
1700-talet, att först ta emot betalning och sedan låta bli att skriva eller trycka bok
en.169 Ett förhållande som säkert bidrog till prenumerationssystemets avveckling.

En strävan hos förläggare att ta udden av prenumeranternas farhågor redan i pros
pekten bekräftar tveksamhet om hederligheten hos dem som förmedlade prenum era
tioner: ”Som jag  förut redeligen fullgjort mina förbindelser i Pränumerationswägen, 
hoppas jag intet twifwelsmål häruti, nu mer än förr, kunna få m m ”, skriver Johan 
Ekmansson i ett prospekt.170 Den litterära publiken var inte stor och än färre de som 
prenumererade regelbundet. För etablerade förläggare var det viktigt att åtnjuta förtro
ende hos denna grupp. Därför lät Elsa Fougt meddela ”at derest någotdera af dessa 
Arbeten icke blifwer på föreskrefwen tid til utgifwande färdigt, då genast wid anfor- 
dran utan ringaste inwänning med contante penningar och derå uplupen laglig ränta 
infria alla å detsamma utelöpande Prenumerations Sedlar”.171

Även den mindre nogräknade egenförläggaren Thorild ville inge förtroende hos 
publiken. Som framgått höll han dock inte de säkerhetsgarantier för inbetalda pengar, 
som prospektet utlovade: "Prenumerations-Sedlarne äro alle stälde i form af löpande 
Förbindelser, och rent executive: hvarföre ock hela Prenumerations-Summan hos God 
Man deponeras.” 172

En sista notering om prenumerationerna är från 1794.1 ett brev framhåller Thorild 
en skrift, troligen Rätt eller Alla Samhällens eviga Lag , som är ”något at godtgöra 
mine Prenumerant-Creditorer med (och, såsom jag tycker, g a n s k a  a n s t ä n d i g t ) ,  
bland hvilka Ni sjelf så betydeligen är” .177 Hans tanke att äntligen göra rätt för de 
förskingrade pengarna gick aldrig i uppfyllelse. Nämnda skrift förlädes av författar
kollegan Philipson och bokhandlare Dahl och såldes direkt genom bokhandeln.

Förläggare
Fragment a f  1783 års Vitterhet förläde Thorild på egen hand.174 Det är okänt vem 
som förläde de andra dikterna, och förläggare till prosaskrifterna kan endast i några få 
fall definitivt bestämmas.175

På titelbladet till första delen av En Critik öfver Critiker anges den utgiven ”På 
Autors Förlag”. Två månader innan skriften för första gången annonseras till försälj
ning (11 augusti 1791 i St.P.) skriver Thorild: ”Dock, för at kunna ha en egen Bok

16^ Se brev till Tham 28 juni 1791 (Thorild:6 , s. 203).

1 6 9  Schiick 1923, s. 263.

1 7 0  St.P. 22 april 1797.

1 7 1  Fougt (KB, Subskriptionslistor).

1 7 2  ”Prospectus” (Thorild:2, s. 131).

1 7 5  Brev till Okänd 12 juni 1794 (Thorild:6 , s. 273).

1 7 4  ”U tgifvarens Anmärkning” avslutar utgåvan (Thorild:I, s. 115).

1 7 5  1 den följande framställningen går jag inte på i utlandet publicerade verk.
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tryckare och eget förlag, är jag, i denna tid af hvälfningar, krig, och statsbrist, för 
svag.” 176 Thorild avsåg tydligen att själv förlägga skriften, men utgivningen hotades 
av finansieringsproblem. Det fattades antagligen pengar till papper och tryckning. Han 
försökte värva Tham som intressent genom ett lån på 100 rd mot ”intekning i alla de 
Förtager jag med lånet kan göra”.111 Thorild erbjöd sin skrift som pant, men Tham 
var kanske osäker på försäljningsvärdet och engagerade sig inte i utgivningen.

Istället vände sig Thorild till bokhandlare Johan Arborén och kunde strax efter ut
givningen skriva: ”Arborén —  äger Boken, genom Förlagsköp. Jag kan således icke 
denna gången böija at dermed betala mine lärde creditorer. —  Men jag ville dock ger- 
na öfveralt uplifva mit lilla autorsnamn.”178 Tham fick i samma brev en ny uppgift: 
han skulle övertala bokhandlaren i Skara att rekvirera ett antal exemplar av skriften —  
ett led i Thorilds medvetna strävan att göra sitt författarnamn känt. Däremot visar för
fattaren inget intresse av ytterligare försäljning, vilket bör betyda att han inte längre 
ägde några ekonomiska intressen i utgivningen och följaktligen hade sålt sin produkt 
för en klumpsumma. Vidare kan noteras att Thorild nog sålde sin förlagsrätt före ut
givningen. Strax dessförinnan hade han ett flertal brevkontakter med Elsa Fougt, 
ägare till Kungliga tryckeriet, som ombesörjde tryckningen. Av breven framgår, att 
Thorild främst var intresserad av detaljförändringar i korrekturet men alls inte tar upp 
förlagsproblem som pris, upplaga, osv.179

Den förbättrade ekonomiska ställningen under 1792, bl.a. till följd av honorar från 
försålda skrifter, gav Thorild resurser att återigen ansvara för utgivningen. Han för
läde själv 1792 års sista, olycksbringande skrift, Om D et Allmänna Förståndets Fri
het, som utannonserades första och enda gången i Stockholms-Posten den 21 decem
ber. Endast för denna skrift och den första separattryckta dikten kan utgivningen 
definitivt hänföras till Thorild själv. Huruvida han var egenförläggare till ytterligare 
någon skrift under 1792 är osäkert.

Thorild arresterades omedelbart efter utgivningen och skriften beslagtogs. Enligt 
Svea hovrätts förhörsprotokoll från den 22 december försåldes skriften genom Arbo
rén och Utter. Överståthållarämbetet avfordrade 11 exemplar av Arborén och 55 av 
Utter, alla häftade. Bokbindare Unander som ”ägde bestyr om Exemplarens häftande” 
fick överlämna 100 ohäftade exemplar. Vid förhöret berättade boktryckare Cronland 
att ”han uppå Thorilds anmodan trykt den i fråga varande boken” och ”att han ej ägde 
ett enda däraf i behåll, utan Thorild dem alla efter hand från honom hämtadt.” För
hörsprotokollen presenterar alltså författaren som utgivare. Hos honom hämtade 
polisen två säckar med den aktuella skriften.180

1 7 0  Brev till Tham 10 juni 1791 (Thorild:6 , s. 201 0- Ett par veckor senare tvivlar han också på att 
kunna förlägga ”O ssian” och "Tacitus” : ”Oss o. Tacitus skola komma sedan när helst jag  kan, eller en 
annan vill, dem förlägga” (Brev till Tham 28 juni 1791; Thorild:6 , s. 203).

1 7 7  Brev till Tham 10 juni 1791 (Thorild:6 , s. 202).

1 7 8  Brev till Tham 18 augusti 1791 (Thorild:6 , s. 209).

1 7 9  Brev till Elsa Fougt under ju li och augusti 1791 (Thorild:6 , s. 204 ff).

1 8 0  Förhörsprotokollen är avtryckta hos Arvidson 1938. Uppgifterna och citaten finns på s. 251 f.
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Thorild kunde inte uppge hur många exemplar som sålts, men det var säkert inte 
många på den korta försäljningstiden. 166 exemplar plus två säckar med skriften var i 
alla fall osålda.

Det framgår inte huruvida Thorild hunnit betala utgiften för tryckning. Gängse be
talningsrutiner är ej bekanta, men troligtvis måste beställaren betala före tryckning eller 
då produkten hämtades. Eftersom Thorild hunnit hämta alla exemplaren från tryckeri
et, bör han ha erlagt betalningen till tryckaren. I så fall blev, med tanke på de troligen 
små intäkterna, även det ekonomiska utfallet dåligt för Thorild.181

TF 1792 reducerade boktryckarnas ansvar. Hela ansvaret för den indragna skriften 
föll på författaren. Endast Thorild bestraffades, då Om Det Allmänna Förståndets Fri
het befanns bryta mot lagen. Cronland kunde fortsätta att trycka Thorilds skrifter.182 
I fortsättningen effektuerades alla Thorilds i Stockholm tryckta skrifter av Cronland, 
förutom de tre första delarna av Rätt eller Alla Samhällens eviga Lag, som trycktes av 
Henrik A. Nordström. Kontrollören C.G. Cronland (Kumblinska tryckeriet—  Cron
land hade gift sig med änkan till boktryckare Lars Kumblin och därigenom, liksom 
tidigare Lars Salvius, blivit ägare till ett boktryckeri183) varjäm te Zetterberg den bok
tryckare Thorild flitigast utnyttjade. Redan vid tryckningen av Den nye Granskaren 
använde sig Thorild av Cronland.

När Thorild befann sig i landsflykt, trädde en vän och författarkollega in som förlägg
are. ’T il Trycket befordrat af L.M. Philipson och på des Förlag” anges på titelsidan till 
Om et Stort Tänkesätt emot Wåld, L ist och Partier, och i en inledning presenterar han 
sig som förläggare. Philipson förläde även Om Uplysningens Princip, och i den första 
delen av R ätt eller Alla Samhällens eviga Lag anges Philipson som utgivare. Däremot 
innehåller övriga delar inte någon förläggaruppgift. Enligt Gjörwell sålde Thorild hela 
manuskriptet till bokhandlare Johan Dahl.184

Liksom Thorild tillhörde Philipson den radikala upplysningsfalangen och var efter 
lärofaderns landsförvisning dess ledande företrädare i Sverige. Han drev normalt 
ingen förlagsverksamhet. Thorilds verk gav han ut som enskild person i egenskap av 
vän och meningsfrände. Även han var med tidskriften Patrioten illa ansedd hos myn
digheterna. Att han obehindrat fick fortsätta utgivningen av Thorilds skrifter kan för
klaras med att skrifterna under landsflykten inte på samma sätt som tidigare publika
tioner var attacker på rådande samhälls- och kulturideologier. I synnerhet R ätt eller 
Alla Samhällens eviga Lag passade med sin anti-revolutionära stämning väl in i för- 
myndarregimens tankar. Den nya inställningen till franska revolutionen misshagade

1 8 1  Efter arresteringen hade han också ont om pengar: ”Utan en subscription af några Vänner skulle 
jag icke ens kunnat lefva i arresten.” (Brev till Reuterholm [mars 1793]; Thori!d:6 , s. 227.)

1 8 2  Man kan kanske märka en viss försiktighet hos Cronland efter indragningen. I de trycklistor som 
skickades till myndigheterna förekommer samtliga Thorildverk, som C ronland lät trycka, utom Om  
Det Allmänna Förståndets Frihet (Cronlands tryckeri och Kumblinska tryckeriet; KB, Trycklistor).

1 8 3  K lem m ing & Nordin, s. 245.

1 8 4  Brev till Gustafva Lindahl 5 augusti 1794 (Gjörwell 1900, s. 110).
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Thorilds gamla anhängare. Philipson kan av det skälet ha avslutat sin förlagsuppgift 
med första delen.

Thorilds sista prosaskrift på svenska, Handbok fö r  omtänksamma H ushåld, trycktes 
av en annan vän och studiekamrat från Lund. Eftersom Johan Lundblad även drev 
förlagsverksamhet, ansvarade han nog också för utgivningen av Thorilds medicinska 
skrift.185 För två andra skrifter från tiden i landsflykt, Sjelfständigheten och Harmo
nien, är förlagsförhållandena obekanta, liksom för andra och tredje delen av En Critik 
öfver Critiker samt övriga under 1792 utgivna skrifter (undantaget Om D et Allmänna 
Förståndets Frihet). Vem som var förläggare kan inte utrönas med hjälp av privi- 
legieansökningar, eftersom det överhuvudtaget inte finns några inlämnade för Thorilds 
skrifter.186

A ndra och tredje delen av En Critik öfver Critiker trycktes hos Anders Zetterberg 
respektive Johan Arvid Carlbohm. Zetterberg effektuerade ytterligare fem  skrifter av 
Thorild under 1792, Lindh och Cronland de övriga. Carlbohm var inte Thorilds för
läggare. Han delar in sina trycklistor i tryckprodukter åt egna respektive andras förlag, 
och En Critik öfver Critiker noteras under det sistnämnda.187 Zetterberg och Lindh 
var knappast förläggare åt Thorild.

Troligen fortsatte Arborén som Thorilds förläggare.188 Tillsammans med Utter är 
han den ende, som i Stockholms-Postens annonser vid denna tid erbjuder Thorilds- 
skriftem a till försäljning. Arborén står som ensam försäljare till första delen av En 
Critik öfver Critiker, Utter ensam till Svar på Högmåls-frågan och Om Efterhärmning, 
medan övriga skrifter såldes av dem båda.

Hos Arborén arbetade Johan Dahl som bokhållare i 16 år, innan han 1795 fick till
stånd att driva egen bokhandel.189 Dessutom övertog Dahl året efter Kumblinska 
tryckeriet. (Han var gift med dottem till den med Cronland omgifta änkan Kumb- 
lin .190) Dahl hade alltså kontakt med Thorild redan innan han blev egen bokhandlare. 
Liksom han köpte rätten till Rätt eller Alla Samhällens eviga Lag kan Dahl ha övertagit 
förlagsrätten till andra skrifter från Arborén. (I Arboréns försäljningskatalog från slut
et av årtiondet finns inga Thorildverk upptagna.)191

1 8 5  Lundblad begärde flera privilegier på böcker 1794, därem ot inte 1795 eller på Thorilds bok (RA, 
Kanslikollegium , A I a: 1794-95).

1 8 6  Jag har gått igenom inkom na skrivelser från aktuella privatpersoner, boktryckare, bokhandlare 
och förläggare (RA, Kanslikollegium , E XIII: 1-15). Det finns heller inga privilegieansökningar i 
konceptprotokollen (A I a: 1791-95). De flesta av hans verk var dock småskrifter, som inte krävde 
privilegium. Se kap. 111:5 (Storlek och omfattning på 1700-talet).

1 8 7  Carlbohm s tryckeri (KB, Trycklistor).

1 8 8  Enligt Bonnier & Hånell (s. 6 6 ) var Arborén även förläggare, fast i mindre omfattning.

1 8 9  Bonnier & Hånell, s. 76.

1911 Klem m ing & Nordin, s. 245.

1 9 1  A rboréns katalog är troligen från 1798. Inte heller i U tters försäljningskatalog från 1799 före
kom m er några skrifter av Thorild. Båda katalogerna finns i KB, Svenska Bokhandeln 1780-1799.
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Trådarna från Thorild till Dahls bokhandel och boktryckeri löper både via Arborén 
och Cronland och antyder, att Dahl personligen eller det av honom ägda Kumblinska 
tryckeriet blev Thorilds förläggare.

Men det finns ytterligare en person i sammanhanget, som styrker antagandet om 
Arborén som ursprunglig förläggare till skrifterna från 1792. När Johan Dahl efter 
endast två år som bokhandlare avled 1797, inköptes hans lager av Carl Deléen, som 
därmed etablerade sig som bokhandlare. Denne arrenderade också Kumblinska tryck
eriet fram till 1799, då han köpte ett eget tryckeri.192 I katalogen Förteckning på  
Bokhandlaren Carl Deléens egna Förlags-Böcker och Skrifter från 1799 erbjuds elva 
skrifter av Thorild till försäljning. Endast tre av de skrifter som utgavs 1791-95 
saknas.193 Förlagsrätten till Thorilds skrifter överfördes troligen från Arborén (och 
eventuellt Cronland) till Dahl och hamnade slutligen hos Deléen, som 1799 står som 
förläggare till skrifterna.194

Försäljning och efterfrågan 
Hur stor efterfrågan rönte Thorilds verk? Av naturliga skäl hann få exemplar säljas av 
Om D et Allmänna Förståndets Frihet. Enligt G ustaf Ljunggren hade de polemiska 
skrifterna från 1792-93 ”en god afsättning”.195 Påståendet styrks dock inte av någon 
samtida notering.19̂  Förekomsten av anmälningar i tidningar och kataloger kan möj
ligtvis ge en indikation på publikens efterfrågan. Jag förutsätter därvid, att avveckling 
av annonsering betyder god efterfrågan. (I huvudsak noteras endast tidningsannon- 
seringen i Stockholms-Posten.)

En Critik öfver Critikers första del annonserades till försäljning första gången i 
Stockholms-Posten den 10 augusti 1791. Annonsen återkom flera gånger den närmas
te tiden. Del två annonserades den 26 september. Ytterligare någon enstaka annons av 
del ett och två förekom strax efter men ej långt senare under året. Tredje delen bjöds ut 
till försäljning första gången i Stockholms-Posten den 18 januari följande år. Under de 
närmaste veckorna återkom annonsen, dock ej efter 6 februari. Arborén och Utter 
annonserade vid utgivningen av samtliga tre delar.197 Dessutom såldes En Critik 
öfver Critiker av Runemark.198

1 9 2  Klemming & Nordin, s. 245; Bonnier & Hånell, s. 76.

1 9 3  Deléen (KB, Förlagskataloger). De som saknas är Svar på Högmåls-frågan, Om Efterhärm ning  
och Om D et Allmänna Förståndets Frihet.

1 9 4  Deléen övertog förlagsrätten. Det är således inte riktigt som Bonnier & Hånell skriver: "På tre 
år, från 1797 till och med 1800, hann han med att förlägga ett stort antal skrifter [...] ej m indre än 11 
sm ärre skrifter av Thorild" (Bonnier & Hånell, s. 77). Deléen lät heller inte trycka nya upplagor av 
några Thorildskrifter före år 1800 (K um blinska tryckeriet och Deléen & Forsgrens tryckeri; KB, 
Trycklistor).

19^ Ljunggren 1877, s. 187, not 7.

1 9 6  Ljunggren refererar (se föregående not) till ett tveksamt brcvuttalande av Thorild om en förtjänst 
på 400 rd på en tvåarks skrift. Jag återkommer till detta brev.

1 9 7  Endast Arborén annonserade alla tre delarna till försäljning i samband med utgivningen av sista 
delen (St.P. 27 januari 1792).

1 9 8  Runemark annonserade om försäljning av del ett och två (DA 10 oktober 1791).
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Tendensen var likartad för Rätt eller Alla Samhällens eviga Lag. När fjärde delen 
kom ut i juni 1795, närmare ett år efter första delen, erbjöds alla fyra delarna till för
säljning.199 Under den följande månaden återkom annonsen vid flera tillfällen. Även 
nu stod Arborén och Utter som försäljare.

De båda verkens delutgåvor såldes således inte ut omedelbart. När verken kom 
pletterats med sista delen (för Rätt eller alla Samhällens eviga Lag var man dock inte 
klar över att det var sista delen) avstannade emellertid annonseringen snart, vilket kan 
tyda på god avsättning för de båda.

Debatten kring En Critik öfver Critiker var livligare, och artiklar och motskrifter 
följde i dess spår. Rätt eller Alla Samhällens eviga Lag var främst kontroversiell gen
temot Thorilds egna anhängare. Hans tidigare publik stöttes nog snart bort av revolu- 
tionskritiken. En försäljningsframgång kan emellertid ändå ha uppnåtts med hjälp av 
nya läsare, attraherade av Thorilds kritik av franska revolutionen. A tt utgivningen 
upphörde efter fyra delar berodde i så fall inte på ekonomiska problem på grund av 
avsättningssvårigheter.200 Bristande intresse från författarens sida att färdigställa 
verket kan direkt avföras som orsak till utgivningsstoppet. En möjlig förklaring (eller 
bidragande orsak) kan däremot vara, att Thorild troligen inte fick det utlovade honora
ret.201

Om Efterhärmning anmäldes till försäljning i Stockholms-P osten den 10 oktober 
1792 och annonsen återkom till 3 augusti följande år. Sjelfständigheten och Harmo
nien tycks också ha mött en dålig efterfrågan.202

Däremot blev övriga skrifter från 1792-93 nog livligt efterfrågade. De bjöds ut till 
försäljning hos Arborén och Utter. Några enstaka annonser följde på förstaerbjudan- 
det —  alltid under den närmaste tiden —  för att sedan upphöra. Det kan tyda på så 
tillfredsställande försäljning, att vidare annonsering ansågs onödig. Med ovannämnda 
reservation i minne tyder jag det, att flertalet Thorildskrifter från denna tid efterfrå
gades av publiken. Det finns inget som motsäger påståendet. Däremot finns det gott 
om exempel bland Stockholms-Postens bokannonser av andra författare med en ofta 
förekommande annonsering, som sträckte sig över lång tid. (Jämför också försälj
ningen och annonseringen av Björns och Envallssons teaterpjäser.)

Dessutom kan det förhållandet, att ingen av Thorilds 90-talsskrifter försåldes ge
nom prenumeration eller subskription vara ett tecken på livlig efterfrågan. Kanske

1 9 9  Första delen annonserades till försäljning i St.P. 24 juli 1794, andra delen 30 augusti och tredje 
delen 10 oktober sam ma år. Den 27 februari 1795 annonserades alla tre delarna till försäljning. Slut
ligen annonserades fjärde delen den 27 juni 1795 tillsammans med de tidigare tre.

2 0 0  ”Thorilds bok väckte icke det uppseende, han väntat; liksom sannolikt dess afsätming icke kunde 
vara lika stor, som den, hvilken tillfallit de polem iska skrifterna” (Ljunggren 1877, s. 187). Denna 
löst grundade uppfattning har sedan fått gälla för följande forskare som skrivit om Rått eller Alla  
Samhällens eviga Lag.

2 0 1  Försäljningen till Dahl och den uteblivna betalningen bekräftas delvis av författaren: ”Ännu i 
denna dag är jag utan den minsta uplysning om Dahl och Bref och Pengar.” (Brev till Jan Adolf Will- 
berg 19 januari 1795; Thorild:6 , s. 318.) Se även Lamm 1907, s. XX.

2 0 2  Den 12 m ars 1795 skriver Thorild till en okänd person: ”Men jag  hör ingenting om min
’S jelfs tänd ighef, och lika litet om min ’Harm oni’.” (Thorild:6 , s. 326.)
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förväntade sig utgivarna ingen svårighet med försäljningen och ansåg det obehövligt 
att garantera avsättningen. Å andra sidan var det ovanligt med förhandsteckning på 
små debattskrifter.

Fragm ent a f  1783 års Vitterhet och Inbildningens nöjen  annonserades första 
gången till försäljning av Anders J. N ordström .2°3 j  hans bokhandel såldes även 
Passionerna,204 vilken dock ursprungligen utannonserades av Holm berg 205 Trots 
Thorilds uppmärksammade entré på den litterära scenen tycks försäljningen av de tre 
separatutgivna dikterna från 1784/85 ha gått trögt. De fanns länge kvar till försäljning 
hos bokhandlarna, och alla tre dikterna annonserades till försäljning i Arboréns bok
låda så sent som 1792.200

Thorilds skrifter såldes till helt övervägande del hos Arborén och Utter och sedan 
hos Deléen. I de relativt få kataloger av Stockholmsbokhandlare, som producerades 
eller finns kvar från 1790-talet, förekommer Thorild därutöver endast med En Critik 
öfver Critiker och Det enda nödvändiga fö r  et Rikes financer  i Holmbergs katalog från 
1792.207 En Critik öfver Critiker, som även såldes hos Runemark, fanns samtidigt 
till försäljning hos fyra bokhandlare i Stockholm. Försäljningen av Thorilds dikter och 
prosastycken hos olika bokhandlare är ytterligare bevis på förbättrad försäljningsord- 
ning mot slutet av 1700-talet med ökad spridning och bredare sortiment hos bokhand
larna.

Critik öfver Montesquieu har jag endast funnit till försäljning i Johan Edmans förlags- 
och bokhandelskataloger. Eftersom det var en disputation, ombesörjdes tryckningen 
av den akademiske boktryckaren i Uppsala. Även flertalet övriga skrifter av Thorild 
försålde Edman.208

Bokhandlaren Samuel Hjelm i Norrköping förtecknar i 1794 års katalog fem av 
Thorilds polemiska småskrifter samt En Critik öfver Critiker. 1797 upptar Hjelms ka
talog tre skrifter inklusive En Critik öfver Critiker, men i 1799 års katalog är Thorild 
ej noterad.209

2 0 8  St.P. 6  augusti respektive 9 november 1784.

2 0 4  D A  8  april 1786.

2 0 5  St.P. 12 maj 1785.

2 ° 6  St.P. 6  och 7 m ars 1792.

2 0 7  H olm berg 1792 (KB, Svenska Bokhandeln 1780-1799). I de kataloger som finns bevarade 
förekommer Thorild ej hos Carlbohm, Gjörwell och Nordström (KB, Svenska Bokhandeln 1780-1799 
samt Förlagskataloger). Fougt tryckte ej kataloger mellan 1786-98.

2 0 8  Edmans katalog upptar 1792 En Critik öfver Critiker, 1794 dessutom Rätt eller A lla  Samhällens 
eviga Lag  (I och II), Uplysning om H andelns sanna Frihet, M ildheten, Om Efterhärm ning  och Svar 
på Luntan, 1799 dessutom ytterligare en del av R ätt eller A lla  Sam hällens eviga Lag  samt H arm o
nien, D et enda nödvändiga fö r  et Rikes financer  och Sjelfsländigheten  men ej längre Mildheten. (Ed
man; KB, Förlagskataloger. De kataloger som har hänförts till 1794 och 1799 är odaterade.)

2 0 9  Bland KB:s förlagskataloger från 1700-talet finns en daterad katalog av Hjelm , från 1797 (T)- 
Bland Svensk Bokhandel 1780-1799 finns en daterad (1799) och fem med årtalet senare angivet; 1794 
(T), 1794? (T), 1796, 179? (T), 1799. (T står för au  Thorild är representerad i katalogen.) Dateringen
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Fortsatt förekomst av Thorilds skrifter i kataloger reviderar i någon mån påståendet 
om deras livliga efterfrågan. Det var emellertid få bokhandlare som försålde skrifterna 
och dessutom är antal exemplar av vaije verk obekant. I analogi med tidigare resone
mang antyder inventeringen mindre efterfrågan av Thorilds skrifter i landsorten. Av 
alla Stockholmsbokhandlare har jag endast funnit en som under senare delen av 1790- 
talet hade kvar hans verk i lager, medan han fanns på bokhandelshylloma i Uppsala 
och Norrköping.21*3

Priser och honorar

Prisbilden på Thorilds publicerade verk 
Även i fråga om Thorilds inkomster från sina skrifter svävar vi till stor del i okunnig
het. Det finns endast två uppgifter om honorar. Om försäljningen av Rätt eller Alla 
Samhällens eviga Lag skriver Gjörwell den 5 augusti 1794: ”För hela ms:tet, som lä
rer i trycket utgöra tolf eller sexton ark, har bokhandlar Dahl betalt 200 riksdaler.”211 
Philipson står visserligen som utgivare, men Dahl köpte utgivningsrätten av Thorild. 
Som nämnts fullgjorde Dahl troligen inte sin betalningsskyldighet, och av tolv plane
rade kapitel fullbordade Thorild endast sju.

Gjörwell skrev brevet strax efter första delens utgivning, då produkten långtifrån 
var färdig: del I var nyss utgiven och del II låg nog klar för tryckning, medan del III 
kom i oktober samma år och del IV i juni 1795. Hela det ofullbordade verket omfattar 
23 1/2 ark (188 sidor),212 men med hela manuskriptet menade nog Gjörwell del I och 
II. De utgör tillsammans 11 1/2 ark (92 sidor), vilket är precis i underkant av den 
kvantitet som Dahl, enligt Gjörwell, betalade för. 200 rd för 11 1/2 ark motsvarar ett 
honorar på 17 1/3 rd arket.

Om motsvarande honorar även utbetaldes för övriga skrifter, kan det förklara sam
tidens klagomål på det höga pris, som Thorilds skrifter betingade.213 Det höga priset 
bekräftas av några jämförelser. Anders Nordells mycket omtalade Försök Til en M or
alisk eller Sedolärande, och Politisk eller Borgerlig Cateches (1792) utkom i 6 ark och 
kostade endast 2 1/2 sk.214 Thorilds Om D et Allmänna Förståndets Frihet, visser

utan ? är troligen riktig, medan de tveksamma dateringarna kan gälla för 1795 respektive 1798. I så 
fall förekom m er Thorild i katalogerna från 1794, 1795, 1797 och 1798. (I litteraturförteckningen no
teras endast de kataloger som bildar underlag för prisuppgifter, se not 233 i detta kapitel.)

2111 För Göteborg finns inga kataloger i KB:s samling, och Thorild finns ej upptagen i Västeråsför- 
läggarcn H orm s Förlags- och bokhandelskatalog från 1794. Givetvis kan större förekomst av Thorilds 
skrifter hos landsortsbokhandlare också tolkas som större intresse för honom i landsorten.

2 1 1  Brev till Gustafva Lindahl 5 augusti 1794 (Gjörwell 1900, s. 110).

2 1 2  B eräknat efter kvartoark. Se kap. 111:5, not 155. Endast Om Qvinnokönets naturliga höghet och 
Harmonien utgavs i octavoformaL

2 1 3  Schiick 1952, s. 139.

2 1 4  St.P. 29 augusti 1793.
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ligen omfattande 15 ark, kostade 24 sk.215 Samma pris betingade den omfångsrikare 
(cirka 27 ark) Försök til en Afhandling om Uplysningen (1793) av Nils von Rosens- 
tein.216 Thorilds replik, Om Uplysningens Princip, var en tiondel så kort men kost
ade hälften.217 Inte bara Thorilds skrifter betingade ett högt pris per ark. Nyutgåvan 
av Peter Forsskåls Tankar om Borgerliga Friheten, som omfattade 1 1/2 ark, kostade 
2 sk.218

Thorilds omfångsrikare skrifter var inte exceptionellt dyra. Försäljningspriset för 
En Critik öfver Critiker (21 ark) varierade mellan 40 sk och en riksdaler för de tre del
arna 219 Rätt eller alla Samhällens eviga Lag kostade 12 sk per del. Priset för hela det 
ofullbordade verket var en riksdaler.220

12 sk för Om Qvinnokönets naturliga höghet (knappt ett octavoark) samt Om et 
Stort Tänkesätt emot Wdld, List och Partier (drygt 3 ark) var däremot ovanligt höga 
priser.221 Det enda nödvändiga fö r  et Rikes financer, Mildheten och Om Efterhärm- 
ning omfattade var och en fyra ark och kostade 12 sk.222 Samma pris gällde för Har
monien (4 1/2 octavoark).223 De billigaste alternativen av småskrifterna var Svar på  
Högmåls-frågan, som omfattade knappt två ark och kostade 2 sk,224 samt fyrarkiga 
Svar på  Luntan och Uplysning om Handelns sanna Frihet, vilka kostade fyra respek
tive åtta skilling.225

Ett par av de separatutgivna dikterna var heller inte billiga. Fragment a f  1783 års 
Vitterhet och Passionerna kostade 16 sk,226 ett ovanligt högt pris för enstaka dikter. 
Priserna för Inbildningens nöjen (8 sk)227 och Sjelfständigheten (4 sk)228 var däre
mot m er normala.

Generellt varierade poesiutgåvom a mycket i pris. Det var vanligt att ge ut små 
dikthäften med bara någon enstaka dikt. Åtskilliga av dem kostade under fem skilling.

2 1 5  St.P. 21 decem ber 1792.

2 1 6  St.P. 1 juli 1793.

2 1 7  Sl.P. 6  november 1793.

2 1 8  St.P. 14 decem ber 1792. Forsskåls skrift publicerades ursprungligen 1759 och utgavs på nytt 
1792.

2 1 9  De tre delarna kostade separat 12, 12 respektive 16 sk (St.P. 11 augusti och 27 septem ber 1791, 
respektive 18 januari 1792). Det sam manlagda priset blir således 40 sk. Arborén arbetar emellertid 
med något som kan betecknas som mängdfördyring, då han erbjuder samtliga delar för 1 rd (St.P. 27 
januari 1792). Även Deléens pris var 1 rd (Deléen; KB, Förlagskataloger).

2 2 0  S tP .  24 ju li, 30 augusti och 10 oktober 1794 samt 27 juni 1795.

2 2 1  St.P. 7 respektive 21 oktober 1793.

2 2 2  St.P. 6  februari, 21 augusti respektive 10 oktober 1792.

2 2 3  Deléen (KB, Förlagskataloger).

2 2 4  St.P. 18 januari 1792.

2 2 5  S tP .  17 mars respektive 6  mars 1792.

2 2 6  DA 8  april 1786.

2 2 7  DA 8  april 1786.

2 2 8  St.P. 8  novem ber 1794.
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Lidners enskilda enskilda poem varierade mellan en och tolv skilling utom den mer 
omfattande Yttersta dom en , som kostade hela 32 sk.22^ priset på Holmbergs sam- 
lingsutgåva av Lidners arbeten var 2 rd,230 och Lidners nyare arbeten kostade häftad 
1 rd 12 sk 231 Fredmans Sånger annonserades till försäljning för 2 rd 16 sk. Den 
som önskade häftade exemplar fick betala det normala tillägget på 4 sk. I samma an
nons skriver Utter: ”A f Fredmans Epistlar finnas ännu någre Exemplar för 3 R:dr 
Expl., häft. 3 R:dr 4 sk.”232

Edman i Uppsala höll Stockholmspriserna på Thorilds verk. Hos Hjelm i Norrköping 
låg priserna däremot oftast högre, med undantag av Om Efterhärmning (fyra skilling 
billigare) och Passionerna  som endast kostade 1 sk 6 runstycken.233 Att Norrköp- 
ingsboma fick betala mer för Thorilds skrifter är inte förvånansvärt, eftersom priserna 
oftast låg högre i landsorten 234

Honorar och inkomster 1791-95 
Den litterära insatsen under 1791 (del I och II av En Critik öfver Critiker) sålde Tho
rild under stark ekonomisk press och den köptes säkert billigt av Arborén. Med del III 
och 1792 var hans ställning i den litterära offentligheten åter central efter åren i Eng
land. Om man antar ett genomsnittligt honorar på 17 rd per ark inbringade del III (8 
1/2 ark) och småskrifterna under 1792 (22 ark) 518 rd och produkterna under lands
flykten (inklusive Rätt eller alla Samhällens eviga Lag omfattade de ungefär 49 ark) 
833 rd. Lägg därtill ett avsevärt blygsammare honorar för de två första delarna av En 
Critik öfver Critiker (12 ark). (Däremot var Om D et Allmänna Förståndets Frihet ett 
ekonomiskt debacle.)

M ed ett mycket osäkert siffermaterial som grund kan inkomsterna från författar
skapet under de fem åren beräknas till omkring 1400 rd, ett snitt på 280 rd om året —  
ingen oäven inkomst och överstigande en joum alistlön. Eventuellt kan han även ha 
erhållit intäkter för tidningsartiklar.

Med säkerhet vet vi att Thorild mottog mecenatbidrag. Verifierade belopp uppgår 
till sammanlagt 537 rd men den reella summan var högre.235 Ej verifierade honorar- 
inkomster och fastställda mecenatbidrag för åren 1791-95 kan uppskattas till över

229 St.P. 26 januari 1791.

2 3 0  D A  9 ju li 1791.

2 3  ̂ St.P. 10 oktober 1793; DA  9 oktober 1793.

2 3 2  St.P. 20  oktober 1791.

2 3 3  En Critik öfver Critiker kostade i Norrköping 1 rd 8  sk mot 40 sk eller 1 rd i Stockholm, Svar 
på  luntan 8  sk m ot 4 i Stockholm, Uplysning om H andelns sanna Frihet 12 sk istället för 8 , Om et 
Stort Tänkesätt och Om Uplysningens Princip  16 sk istället för 12, medan priset för M ildheten  var 
samma i Stockholm och Norrköping (Hjelm; KB, Förlagskataloger/Svenska Bokhandeln 1780-1799). 
I Stockholmsbokhandlaren Deléens katalog från 1799 är priserna desamma som hos Arborén och Utter 
(Deléen; KB, Förlagskataloger).

2 3 4  Schiick 1923, s. 130.

2 3 5  Se förteckningen över Thorilds bidrags- och långivare.
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1.900 rd, motsvarande en genomsnittlig årsinkomst på 380-390 rd. Visserligen något 
under en normal ämbetsmannalön men med dylika inkomster kunde Thorilds littera
törtillvaro under dessa år ha varit drägligare än på 80-talet. Försenade och ej utbetalda 
honorar under landsflykten gjorde emellertid situationen mindre gynnsam än vad siff
rorna anger. Schiick skriver: ”Thorild torde till den största delen hava levat av sin 
penna”.23® Fram till och med Englandsresan och under sin landsförvisning var han 
dock beroende av mecenatstöd och tillfälliga uppdrag. Endast under 1792 torde han 
huvudsakligen ha försörjt sig på honorarintäkter.

Ersättningen på 17 rd är avsevärt större än de genomsnittliga honorar som presentera
des i kapitel 111:5. Jämfört med en annan efterfrågad författare blir ersättningen rimlig
are. Leopold rekommenderas av Isac Reinold Blom (i ett brev som även är ett utmärkt 
dokument över kostnader i samband med bokutgivning) att kräva ett honorar på 33 rd 
arket:

Boktryckare Carlbom, den hyggligaste bland tryckare, har gifvit mig följande kostnads förslag: Ett 

ark i ordinair 8°, icke stor, m ed Cicero stilar (lär vara sådana som i Anmärkn. vid Skriften Critik 

öfver Critikerj, utan noter, kostar i arbetslön fö r  500 Exemplar 4 RD 32 S och fö r  1000 5 RD 16 

S utom papper: som man bör kunna få  ordinairt g o d t.fö r  högst 2 RD Riset. Om till ex., uplagan 

efter 6 ark, till en början blott gjordes på 500 Exemplar, bör den allrahögst icke kosta m ed tryck, 

papper och häftning öfver 40 RD cr. Priset på piecen kan aldrig bli mindre, än 12 S; det vill säga, 

att Uplagan är betalt m ed 160 E xem plar; Låt den ej betalas m ed mindre, än 200, så skall det 

ändock altid bli vinst därpå fö r  förläggaren 2 3 2

(Nu förutsätter antagligen Blom ytterligare upplagor. Med bara 500 exemplar går ek
vationen inte ihop med ett honorar på 200 rd.) Det genomsnittliga honorar å 17 rd som 
beräknats för Thorild förefaller således inte vara tilltaget i överkant. Samma år som 
Thorilds politiska huvudverk kom ut, skriver han från sin landsflykt i Tyskland:

Tyska Lileraturen är öfver all mänsklig föreställning lönlös: också fö r  en Klopslock, också fö r  en 

Gellert (så populär). A u to rn få r  en hundpennig (för Arket, som en gesell) hvilken heter honora

rium : och bokhandlaren nöjer sig m ed el öres judesvinst. Ergo måste all Speculation gå ut på  

Quantiteten eller I'en gros a f  Wahran. Se dera f har N i Volumerna! Pä den 2 arks piece ja g  i 

Stockholm vann 400 Rd, skulle ja g  här m ed skamlig träldom under en bokhandlare jö n s få t t  4 .238

236 Schiick 1952, s. 139.

232 Isac Reinold Bloms brev till Leopold 19 september 1794 (UUB).

23^ Brev till Okänd 17 april 1794 (Thorild:6, s. 263). Thorilds jäm förelse mellan svenska och tyska 
förhållanden haltar en del. Liksom Thorild med ett och ett halvt års avstånd idylliserar hemlandets för
hållanden, nedvärderade han situationen på den tyska marknaden. Klopstock fick större ersättningar än 
vad Thorild påstår. Hans honorar steg efter hand kraftigt, och han hade ” 1749 fur die ersten Gesänge 
des ,M essias’ 3 Taler pro Bogen, 1773 dann 12 Taler” (K iesel & M unch, s. 147). Gellert däremot, 
som hade inkom st från en professur och var nöjd med att kunna bidra till upplysningens spridande, 
mottog endast 1 Taler 8 Groschen per ark för sina Fabeln. Totalt erhöll han 20 Taler 16 Groschen för 
hela boken, som kanske var 1700-talets populäraste. Förläggaren nöjde sig däremot inte med någon 
cttöresvinst utan blev tack vare boken förmögen. (W ard, s. 89.)
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Thorilds åsikt att kvantitet och inte kvalitet belönades återkommer jag till och stannar 
istället vid honoraruppgiften. Att sifferuppgiften är klart överdriven framgår av följ
ande räknexempel: Den enda uppgiften om upplagestorlek för Thorilds skrifter gäller 
Om Det Allmänna Förståndets Frihet, som trycktes i 1 .(XX) exemplar.239 Ett vanligt 
pris på Thorilds skrifter var 12 sk med ett normalomfång på fyra ark. Antag att en 
skrift å 12 sk trycktes i 1.000 exemplar. Försäljningsinkomstema om samtliga exemp
lar såldes blev maximalt 250 rd. Intäkterna skulle förutom honorar täcka tryckkostnad, 
papper, försäljningsprovision, förläggarens övriga kostnader samt förhoppningsvis ge 
vinst. Men enbart för att täcka kostnaden för Thorilds påstådda honorar skulle en 
skrift å 12 sk behöva säljas i drygt 3.000 exemplar. Thorilds honoraruppgift är 
orealistisk och en tiondel därav, 40 rd för två ark, skulle bättre motsvara verkligheten 
och passa in på ovannämnda uppgift på 17 rd arket.

Därutöver lämnade Thorild inga kommentarer om honorarens storlek. Ej heller 
framgår det om han medvetet strävade att höja nivån. Med tanke på det värde han till
mätte det egna författarskapet var han säkert inte nöjd.240 Försörjningsskäl spelade 
givetvis också in. För en författare som Thorild —  under denna tid i stor utsträckning 
hänvisad till honorar som försörjningsmedel —  var det nödvändigt att honorarens 
storlek pressades uppåt. Det kunde han som ledande och efterfrågad författare bidra 
till. Andra författare, med fast tjänst som garanterade trygghet i försötjningen, upp
levde honoraret som mindre betydelsefullt och bör ha varit behändigare för förlägg
arna att samarbeta med. För dem var det också mindre viktigt att ge ut egna publika
tioner. Kellgrens teaterstycken trycktes, men i övrigt var hans forum Stockholm s- 
Posten. Däremot gav Lidner och Thorild ut ett flertal småhäften med dikter, och under 
1792 förde Thorild i huvudsak sin debatt med hjälp av småskrifter. En tradition från 
slutet av frihetstiden, då ekonomiska och politiska pamfletter var en försörjningskälla 
för dåtidens litteratörer, i första hand Per Johan Höppener och Daniel Helsingius.

Om Thorild själv gav ut en eller flera småskrifter under 1792, var hans inkomster de
finitivt högre än vad som anges ovan. Att den egenförlagda skriften Om Det Allmänna 
Förståndets Frihet blev en dålig affär för honom får helt skyllas på myndigheternas 
ingripande. H ur stora skulle inkomsterna ha blivit om skriften ej dragits in? Den 
trycktes i 1.000 exemplar och försäljningspriset var 24 sk. Maximalt kunde intäkterna 
från den första upplagan ha uppgått till 500 rd.

Blom anger endast tryckeripriser i octavo, och hans uppgifter måste kompletteras 
med den fasta tryckeritaxan för Stockholmstryckama. Tyvärr finns endast uppgifter 
för 1790 års taxa. Priset varierade efter stilar, format, och om det var med eller utan 
noter: ”ordinaire Trycklönen här i Stockholm för Ett Ark in 410 med Ciceronis Stil [...] 
500 Exemplars Uplaga, nu för tiden är Två Riksdal: Fyratio  Skill: Spec: Dito Mittel

2 3 9  Arvidson 1938, s. 251 (Svea hovrätts protokoll).

2 4 0  Strax innan utgivningen av Rätt eller alla Samhällens eviga Lag  skriver Thorild, att tryckningen 
går dåligt, och frågar om det inte är "synd och skam, at et sådant Capital, i Fram tiden och äfven n u, 
skall säljas för en nödstyfver?” (Brev till Okänd 12 juni 1794; Thorild:6 , s. 273.) Det kan anspela på 
missnöje med honoraret, men troligtvis anser han priset på skriften i bokhandeln vara för lågt.
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Stil af lika Format och Uplaga, Två RDr Sexton Skill: —  Dito Corpus, Fyra  RDr —  
Dito Tertia, Tvä RDr Åffa Skill: —  Dito Secunda, En RDr Fyratio Skill: Specie”241

På grund av fördyrade omkostnader reglerades tryckeritaxan m ed jäm na mellan
rum. Tryckpriset för Om D et Allmänna Förståndets Frihet bör justeras upp med 8 sk 
(halva kostnadsutvecklingen 1790-94). Om vi utgår från att ”Ciceronis stil” (det vill 
säga vanlig brödtextgrad) användes (se Bloms brev) blir tryckkostnaden tre riksdaler 
per ark. Nu trycktes skriften i 1000 exemplar: ”Är Uplagan öfver 500, antingen mer 
eller mindre, såsom til exempel 1 å 400, betalas derföre Fyratio Skilling.”242 Det ger 
en tryckkostnad på 3 rd 40 sk arket.24-1

Med 15 ark blir tryckkostnaden 57 1/2 rd. Pappersåtgången var 30 ris och med ett 
pris på 2 rd per ris blir papperskostnaden 60 rd. Jag har tyvärr inte lyckas finna någon 
definitiv bokbindartaxa. Men med referens till Bloms sammanlagda kostnad bör Tho- 
rilds kostnad för häftning ha varit drygt 10 rd. Den totala produktionskostnaden för 
skriften skulle alltså ha uppgått till ungefär 130 rd.244 Då Thorild inte ansökte om 
privilegium, slapp han en kostnad på 4 rd.245

Distributionskostnader var en betydande utgiftspost. Bokhandlarna erhöll normalt 
tio procent i provision, vilket betyder maximalt 50 rd för Thorilds skrift. Eventuella 
fraktkostnader kunde också tillkomma.

De fasta kostnaderna uppgick således till 130 rd, och de rörliga till tio procent av 
vaije sålt exemplar. Om samtliga exemplar försåldes till fullt pris uppgick Thorilds 
fasta och rörliga kostnader till 180 rd. Osålda exemplar, gratisexemplar samt högre 
provisioner och diverse andra extrautgifter skulle säkert lett till att inkomsterna blivit 
lägre än 500 rd och utgifterna högre än 180. Vinsten kunde maximalt bli 320 rd. Om 
Thorild sålt skriften till en förläggare och fått betalt med 17 rd arket, hade hans 
inkomst stannat vid 255 rd.246

2 4 1  Texten fortsätter: ”För Formater in 8 ° med Cicero Stil, betalas ifrån 3 RD r 16, til 4 å  4 RD r 16 
S -  M ittel ifrån 2 rd 40, til 3 REF 16 å 32 S .-  Corpus ifrån 4 til 5 å 6  R D r; Tertia, ifrån 2 RD r 16, 
til 3 RD r Specie arket, alt efter Formatemes storlek och beskaffenhet.” (Boktryckeri-societetens bevis 
den 25 februari 1790; UUB. För 1791 och 1792 har inte samma bevis kunnat påträffas.)

2 4 2  Boktryckeri-societetens bevis den 25 februari 1790 (UUB).

2 4  3 Blom räknar med en skillnad på 32 sk arket mellan 500 och 1.000 exemplar.

2 4 4  För ett likartat tyskt räkneexem pel, se G öpfert, s. 122. Hos honom överstiger kostnaden för 
tryckning något den för papper.

245 Då Johan Lundblad och en ingenjör Beckman beviljades privilegium, uppgick stämpelavgiften 
till fyra riksdaler (RA, Kanslikollegium, A I a: 1794, s. 217). Holmberg betalade sam ma avgift för 
privilegium på Lidners verk. Se detta kapitel:2 (Tvisten med Holmberg).

2 4 (1  Sylwan skriver. ”Ett författararvode, som motsvarade hälften a f  tryckningskostnaden torde redan 
hafva ansetts såsom hederligt under frihetstiden.” (Sylwan 1897, s. 162.) Som synes ligger Thorild 
långt över den siffran, dels till följd av hans efterfrågade ställning, dels på grund av att honoraren an
tagligen ökade m ot slutet av 1700-talet. Om honoraret skulle uppgå till hälften av tryckningskost
naden (inklusive papper) motsvarade det för Thorilds skrift cirka 60 rd, d.v.s. fyra rd arket

I ett förslag till reformering av den tyska litteraturmarknaden skriver Lessing, att bokpriset borde 
delas upp i tre delar. En tredjedel vardera skulle tilldelas författaren, boktryckaren respektive bokhand
laren. Uppgiften erhållen genom Kiesel & Miinch, s. 152 f.
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För att uppnå full kostnadstäckning behövde Thorild sälja knappt 290 exemplar. 
Med den centrala ställning han hade i dåtidens debatt erbjöd det säkert ingen svårighet. 
Men först när cirka 850 exemplar hade funnit köpare var såväl fasta kostnader, varje 
exemplars distributionskostnad som det antagna honoraret intecknade. Det kan före
falla vara ett tveksamt utgångsläge för en egenförläggare. Priset 24 sk var emellertid 
ovanligt lågt för Thorild i förhållande till skriftens omfattning, han kunde hoppas på 
fler upplagor och därtill var honoraret dels ovanligt högt dels baserat på en uppgift om 
en senare skrift. Om man bortser från Thorilds honoraranspråk och endast tar hänsyn 
till de faktiska kostnaderna väntade en rejäl vinst.

För en efterfrågad författare, som hade tid och pengar att förlägga själv, var de 
ekonomiska möjligheterna lockande. Men Thorild, som också misslyckades med sub
skriptionen av Den nye Granskaren, belyser riskerna med att ge sig ut på litteratur
marknaden.

Två dikter
Thorilds väg till den litterära offentligheten, hans mecenater och publiceringsproblem 
står i fokus för detta avsnitt. För att klargöra sammanhangen är det emellertid nödvän
digt att kortfattat beröra hans litterära praxis.

På ett inomlitterärt plan fick friare och förändrade uttrycksmedel samt tillkomsten 
av nya genrer och vidareutveckling av gamla konsekvenser för författaren både i för
utsättningarna för att fungera som författare och i den litterära yrkesutövningen. För
ändrade förutsättningar av ekonomisk, politisk och estetisk art bidrog till frigörelse på 
ett skapande plan. Liksom frigörelsen grundade sig på ekonomisk och samhällelig 
förändring, baserade den sig samtidigt på ökad medvetenhet om ställningen som 
konstnär. Jäm te uppbrott från ffanskklassicismens regel- och smaksystem stärkte de 
förbättrade försöijningsmöjlighetema och en samhällskritisk funktion inom den politi
ska offentligheten författarnas självaktning och självständighet.

Författarnas ökade självkänsla —  den är speciellt tydlig hos Thorild men kan no
teras också hos andra författare —  knyter an till de nya försöijningsmöjlighetema men 
också till nya litterära former och medvetenhet om en politisk betydelse. Hur denna 
självkänsla eller medvetenhet tog sig uttryck hos Thorild måste här lämnas därhän, 
och därmed hans stora betydelse för att förnya den svenska diktkonsten samt hans 
politiska aktiviteter. H är stannar vi endast till vid två dikter, som ansluter till tidigare 
avsnitt om tillfällesdiktning och dedikationer samt berör hans förhållande till de för
fattare som ingick i hovets sfär. Därvid snuddar vi vid Thorilds litterära reformarbete 
och politiska engagemang. Hans kamp mot hovkulturen, som gällde såväl det litterära 
området som det politiska, blir synlig.

Brott mot decorum
När kungen på sommaren 1784 kom hem från en ettårig resa till Italien och Frankrike 
var tidningarna fyllda med hyllningsdikter. G ustaf III och hans storhet prisades 
förbehållslöst. Författarna undertecknade med underdånighet. Med ett undantag —  
och det var ett undantag som direkt bröt mot tillfällesdiktningens decorum.
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Tillfällesdiktemas retoriska mönster byggdes upp redan i antiken och fastställdes 
under renässansen. Stilnivåerna anpassades efter mottagare och tilldragelser. För 
kungahyllningar gällde underdånighet och högstämt stilläge.

Kellgrens mycket positiva kungadikter ersattes av försiktiga antydningar om be
gynnande missnöje. Men Kellgrens dikter bröt aldrig mot decorum. Han ifrågasätter 
inte kungens absoluta makt men är kritisk mot vissa tendenser i G ustaf III:s maktut
övning. Kritiken som framskymtade i dikterna var mycket hovsamma uppmaningar 
och varningar.247

Annorlunda förhåller det sig med Thorilds dikt ”Vid Konungens hemkomst”, som 
publicerades i Den nye Granskarens sista dubbelnummer. Thorilds hyllningsdikt är 
karakteristisk för både hans samhällskritik och hans brott mot gam la stiltraditioner. 
Hans litterära radikalism hade fått ett kraftigt utbrott ett par år tidigare, när han med 
”Passionerna” gjorde uppror mot den litterära konvention som följde i franskklassi
cismens spår. Formmässigt bryter dock ”Vid Konungens hem komst” inte mot kon
ventionen. Dikten är skriven på strofisk rimmad, jambisk vers. Däremot ligger politisk 
radikalism bakom ”Vid Konungens hemkomst”. Thorild bryter mot decorum i ämnes
val och stilmässigt förhållningssätt till konungens person och ställning. Dessutom var 
dikten samhällskritisk.248

Tillfällesdiktemas stilmönster luckrades upp på 1700-talet, främst under dess senare 
del. Större form- och stilmässiga friheter för författarna förutsatte en reducering av 
retoriken. Genrens stränga retorik böijade ersättas av friheter i form, ämne och stil
nivå.

Traditionella stilmönsters nedbrytning var ett led i diktningens individualisering. 
Uppluckringen i tillfällesdiktemas stilmönster kan emellertid inte bara hänföras till 
författarnas krav på ökad uttrycksfrihet. Tillfällesdiktemas hierarkiska stilmönster 
motsvarades av samhällets hierarkiska uppbyggnad. Myndigheter och samhällets led
are tillät em ellertid på 1700-talet större friheter i tillfällesdiktemas stilmönster. Den 
Lucidor som 1669 skrev ”Giljare qval” och använde en felaktig stilnivå till en högadlig 
person, för vilket han med knapp nöd undgick straff, hade inte råkat lika illa ut 100 år 
senare. Nedbrytning av fasta stilmönster kan således också kopplas till adelns succes
sivt minskade inflytande.

De styrandes större acceptans av frihet i diktutövande inskränkte sig till form och 
stil. I politiskt hänseende var toleransen mindre. Thorild var inte den ende som an
vände tillfällesdikten för politiska syften, men det var ovanligt. En kungahyllning 
skulle definitivt inte innehålla samhällskritik. Thorilds tillfällesdikt väckte följaktligen

2 4 7  Tydligast fram går Kellgrens kritik i ”Cantate vid Lovisa Ulrikas begrafning” . Despotiska furstar 
får kritik, vilket utan namns nämnande kan anspela på en alltm er enväldig G ustaf III. (Torsten Eng- 
dahl, s. 2 2 1 .)

2 4 8  I jäm förelse med många andra författare skrev Thorild få tillfällesdikter. F lertalet tillkom under 
studenttiden i Lund. Några av dikterna adresserades till hans mecenater och följer genrens stilmönster. 
Vid ett par tillfällen, bl.a. en dikt för vännen Sven Heurlins räkning till dennes m orfar prosten Sven 
Almquist, läm nade Thorild den rimmade dikten och använde sig av prosaodet (Arvidson 1931, s. 292 

0.
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myndigheternas missnöje, och det tidskriftsnummer i vilket dikten ingick blev Den  
nye Granskarens sista.

Dikten ”Vid Konungens hemkomst” tillägnades Gustaf III och riktade sig till honom. 
Bakgrunden var kungens återkomst till sitt hungrande folk. Thorild konkretiserar nö
den och uppmanar kungen att stödja folket. Förutom kritik av några sakförhållanden, i 
synnerhet hovlivets lyx, utsätts dock inte kungen för direkta angrepp men blir indirekt 
måltavla för Thorilds angrepp. Dikten och artikeln innehåller skarp samhällskritik, 
men Thorild ville eller vågade inte gå till öppet personangrepp mot landets kung. Den 
hårda direkta kritiken riktades istället mot den rutinmässigt inställsamma hyllnings- 
kören. Det var tacksammare och ofarligare att låta den kraftiga kritiken drabba smick- 
ram a.

Sm ickrama, d.v.s. alla de författare som utgjorde kungens hyllningskör, framför 
”gycklarnas toma rop” och deras lovord ”är smilen af förakt”. Genom att inta en kri
tisk position bildar Thorild motvikt gentemot dem. Liksom i den litterära polemiken 
ser Thorild sig här som sanningens förespråkare. Gycklandet kring Gustaf III vill han 
upphäva genom att föra fram sanningen.

Angreppen på hyllningskören i kombination med diktens ämne blir samtidigt en 
kritik av panegyriken. Kritiken mot överdrivet hyllande framställdes vanligen i all
männa termer. Samhällskritiken och de hårda angreppen på andra författare och det 
förhållandet att kungen är diktens centralgestalt gör Thorilds kritik konkret och ge
nomgripande. Kritiken av panegyriken blir ett angrepp på såväl författarnas funktion 
som rådande samhällsförhållanden.

Angreppet på kollegerna är trefaldigt. Kritiken riktas främst mot deras krypande 
inför överheten, som kommer till uttryck genom överdrivet hyllande. Thorilds nega
tiva inställning till dem som utgjorde kungens hyllningskör är samtidigt en uppfordran 
till författarna att utöka sin kritiska roll. Han ansåg att författarna varken attackerade 
brister i samhället eller tog ställning för folkets nöd. Thorilds uppfattning på en lik
nande punkt återkommer vid flera tillfällen i Den nye Granskarens första nummer: 
författarna utnyttjade inte tillräckligt de möjligheter, som TF trots allt erbjöd.

Dedikationsdikt med kritik av panegyriken 
Thorilds dedikationsdikt ’T il Hans Kongl. Höghet Regenten” är tillägnad hertig Carl 
och inleder den politiska skriften Mildheten. Även den håller sig utanför en genres 
huvudfåra. Tre m otsatspar bygger upp dikten: Gustaf III —  hertig Carl, den gustav
ianska hovsfären —  Thorild. Dessa personer rymmer i sig: förtryck-frihet. Sistnämn
da motsättning, central hos Thorild, liksom diktens polemiska karaktär skiljer den från 
gängse panegyriska dedikationsdikter.

Friheten är diktens centrala tema. Friheten omtalas visserligen i generell mening 
men helt klart avses tryckfriheten.249 Frihetens försvarare är den vise, en benämning 
för filosofen som betecknar redlighet, styrka, mod och framför allt sanning, ”altför

2 4 9  Skriften kom ut ett par månader efter Reuterholms TF 1792. Dessutom påstod Thorild i Högsta 
Dom stolen, att dikten var en lovsång över TF 1792. Högsta Dom stolens protokoll citeras av Arvid- 
son 1938, s. 217.
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sann för Kungars h o f \250 Thorild såg sig ensam i kamp för de åsikter han förfäkt
ade; ”Emot en enda Fri Mans röst” står hovets gunstlingar. Smickrama, eller lismama 
som de också kallas, finns på förtryckarnas sida och kännetecknas av trolöshet, feghet 
och lömskhet. Dessa personer hade funnits i Gustaf III:s närhet och uppburit sina för
måner, ”edert stulna guld”, i kraft av att tillfredsställa kungens behov av smicker.

Vi känner igen kritiken mot Gustaf IH:s hovsfär som angrepp på författare, vilka 
genom panegyriska övningar skaffat sig fördelar. Angreppet är här vidare och därtill 
hårdare. Thorilds dedikation formar sig till grova anklagelser mot de gustavianer, som 
omgav Gustaf III. Dikten kan till och med tolkas som ett uttryck för uppfattningen, att 
de bär huvudansvaret för kungamordet.251

Dikten är ett generalangrepp mot smickrets princip: ”Och Träldom s-sm ickrets 
konst, at fel, at Orätt vörda”. En persons felaktiga handlingar och egenskaper skall 
inte hyllas och hedras, han skall inte omskrivas i alltför positivt sken och hyllningen 
ger smickraren förmåner. Thorilds kritik av panegyriken får em ellertid här en allvar
ligare innebörd än den gängse och är kraftfullare än den vi stötte på i ”Vid Konungens 
hemkomst” . Smickrets trälar har med sin fega och listiga attityd hjälpt till att fram 
bringa våld, skräck, grymhet och barbari. Ty, skriver Thorild, ”Den, som gör en ty- 
ran, gör ock hans tyranni”. Thorild menar inte bara, att smickret hindrar sanningen 
och befäster felaktiga handlingar. Smickret i sig bygger upp tyrannens värld, och an
svaret för tyrannens felaktiga handlingar måste delas av smickrama. Det är en originell 
tanke i 1700-talets kritik av panegyriken. Svårare att acceptera är den fortsatta tanke
gången, att smickret därvidlag spelade en roll i kungamordet.

Tyrannen, som bärs upp av smickrama, är Gustaf III, en huvudperson utan namns 
näm nande i dikten. Enligt Arvidson är dikten ’T horilds offentliga minnestal över 
Gustaf IH”.252 Det är tveksamt om dikten skall ges den funktionen. Inte kungen själv 
utan de som omgav honom är den negativa polens huvudpersoner. Smickrama i hov
sfären är huvudmottagare av Thorilds angrepp, medan anklagelserna mot kungen 
tonas ned. Rollfördelningen är bekant från 1784 års kungadikt.

Den positiva polen har två huvudpersoner: filosofen Thorild som genomskådat lis
mama och deras lögner, och hertig Carl som genomfört friheten. Med honom kom en 
”första glans af Solens ljus” och han ”ger OSS FRIHETEN”, d.v.s. tryckfriheten.

Också för hela folket betonas skillnaden. Det tidigare ”slafveriets millioner” med 
undertryckta svenskar ersätts av ”Gläds, ädla FOLK” och ”1 Hjelte, CARL, o Folkets 
V än”. Liksom i ”Vid Konungens hemkomst” för Thorild i dedikationsdikten fram 
folksuveränitetstanken. I förhållandet mellan folk och kung bör makten utgå från 
folket.

250 ”T j| hans Kongl Höghet Regenten” finns i Thorild: 1, s. 204 ff. G äller sam tliga citat nedan.

2 5 1  Arvidson (1938, s. 218) för fram den åsikten och stöder sig väl därvid på diktraden: ”Det äfven är 
den konst, at Folk och Kungar mörda.”

2 5 2  Arvidson 1938, s. 218. Som minnestal över Gustaf III tjänstgör snarare den sista publikationen, 
GlädjeSdng  (1805), där Greifswaldprofessom hyllar kungens minne i en dikt fjärran från 1780- och 90- 
talens polem iske Thorild.
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Thorild dömer inte ut panegyrikens idé. ”Til hans Kongl. Höghet” är en hyllning 
till hertig Carls egenskaper och handlingar. Något inkonsekvent sällar sig Thorild till 
den nya regimens hyllningskör.253 Man måste dock beakta, att Thorilds långa kamp 
för tryckfrihet genom den nya TF äntligen tycktes bära frakt. Dessutom anser Thorild, 
att hans hyllningar grundar sig på sanningen till skillnad från Gustaf IU:s falska hyll
ningskör. Så här försvarar han sitt panegyriska stöd till hertig Carl:

D et är en Kung! Til Honom kan man Skrifva:

E j detta pinla låf, a f  smikrets fa la  barn,

Et grannt, et väl utsiradt skarn,

A t en gudomlig få n e  spisa:

Nej, det är Ärans kall en Ärlig M an at prisa.

Som nämnts var Thorild kritisk till hovets mecenatverksamhet och tackade nej till att 
hamna under dess protektion. De båda dikterna innehåller dock ingen direkt kritik av 
de ekonomiska förmåner, som hovet erbjöd vissa författare. Angrepp på de ekonomis
ka fördelar som vissa författarkolleger erhöll kan emellertid utläsas i en prosaskrift 
från 1792. Mecenatstödet relateras till förmågan hos författarna. Snille och financer är 
helt åtskilda och Thorild finns bland ”fattige M edborgare”. De som till skillnad från 
honom saknar snille och förstånd ”kan hoppas at altid få lefva —  på  Nåd, i Lättja, a f  
Pensioner.”254

4. Envallsson, Thorild och 
publiken

Den tyske forskaren Rolf Engelsing betraktar senare delen av 1700-talet som en över
gångstid med förskjutningar inom den litterära publiken från intensiv till extensiv läs
ning. Med få undantag ägde de människor som bildade den litterära publiken från 
renässansen fram till mitten av 1700-talet endast en handfull egna böcker. (Gäller för 
Tyskland, i Sverige dröjde utvecklingen till 1800-talet.) De ofta religiösa böckerna 
varken byttes ut eller kompletterades regelbundet. De få tillgängliga böckerna lästes 
gång på gång.

Detta intensiva bruk av de tillgängliga böckerna förändrades samtidigt med att an
delen förströelselitteratur växte. Istället för en noggrann och återkommande läsning av 
varje verk nöjde man sig med att läsa igenom litteraturen, ofta som nöjesläsning, och 
varje bok lästes i allt större utsträckning endast en gång. En bidragande orsak till det 
extensiva läsarbeteendet var pressens expansion; tidningsläsning är ju  genomgående 
extensiv. En annan ligger i läsesällskapens snabba utbredning. Genom extensivt läs-

2 5 3  M ed dikten anger Thorild offentligt sina sympatier för den nya regimen: ”En dylik solidaritets- 
förklaring hade han aldrig avgivit till G ustaf III.” (Arvidson 1938, s. 219.)

2 5 4  ”Uplysning om Handelns sanna Frihet” (Thorild:3, s. 138 f. Citatet finns på s. 138).
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arbeteende kunde varje läsare konsumera mer litteratur. När därtill läsarna blev fler 
gavs utrymme för ökad produktion av litteratur. Det uppstod vad som brukar benäm
nas en läsrevolution under senare delen av 1700-talet.255

Denna tid kan också karakteriseras som en övergångsperiod mellan en begränsad, 
enhetlig litterär publik, där dessutom enskilda personer ofta om näm ndes som dikt
mottagare, och en anonym masspublik. Samtidigt som den intensiva läsningen lever 
vidare —  i facklitteratur och högre värderad fiktiv litteratur utgående från kvalitetsbe
dömning —  expanderar en mer populärt inriktad litteratur, den för extensiv läsning 
avsedda kvantitetslitteraturen, livligt efterfrågad och underhållningsbetonad.

För författarna gällde samma tudelning som för litteraturen och publikintresset. 
Envallsson och Thorild är illustrativa exempel och visar fram olika författarfrigörelser. 
Envallsson producerade litteratur med klar inriktning på publiken och dess tillfredss
tällelse. Thorilds m er subjektivt inriktade skrivande hade inte primärt publiken som 
mål. Hans författarskap innebar även strävan till självförverkligande. Han publicerade 
givetvis all sin polemik, men långtifrån alla dikter eller filosofiska texter. Däremot var 
allt Envallsson skrev avsett för publicering och uppförande.

Envallsson och publiken
Envallsson var tvingad att vinna den breda publikens bevågenhet, d.v.s. underkasta 
sig publikens smak och försöka fylla dess behov. Han behövde en stor publik, vilken 
garanterade honom inkomster som möjliggjorde ett yrkesförfattande. Medvetet sträv
ade Envallsson efter att tillfredsställa publiken. Dess krav på ständigt nya produkter, 
jäm te dålig betalning, tvingade ofta fram slarviga och dåliga pjäser. Även om Envalls
son i valet mellan kvalitet och kvantitet tvingades välja det sistnämnda, stod det inte i 
motsatsförhållande till en nöjd publik. För en författare, som önskade vara oavhängig 
mecenater eller fast tjänst, var publikens köpkraft och efterfrågan själva grundvalen 
för verksamheten, och det gällde att skriva i enlighet med publikens smak.256

Samtidigt som den franskklassicistiska smakhegemonin levde kvar, utvecklades 
den breda publikens efterfrågan, som styrde litteraturutbudet utifrån en helt annan ut
gångspunkt. Den franskklassicistiska smakdominansen krävde författarnas följsamhet 
och förutsatte också publikens enhetlighet. Franskklassicismens förutsättning var ab- 
solutismen och en reglerad och styrd litteraturuppfattning. När efterfrågan hos en allt 
större och m er heterogen litterär publik böijade styra litteraturens inriktning var klas
sicismens smakdominans dömd att försvinna. Processen var dock långvarig. Under 
det avslutande 1700-talet förekom, delvis fördelat på skilda genrer, såväl att fransk
klassicismen dominerade som att efterfrågan styrde litteraturutbudet.

2 5 5  Engelsing, s. 121-151. Med hänvisning till den intensiva läsningen av bl.a. Rousseau, k riti
seras Engelsings tes av Damton (1984, s. 249 ff). Med stöd av uppdelningen i två liueratum ivåer (den 
kvalitativa högre värderade litteraturen respektive den kvantitativa m asslitteraturen) vid denna tid ac
cepterar jag såväl Engelsings tes som Damtons reservationer.

2 5 6  I Tyskland kom man med W ieland till insikt ”daB ein breites Publikum als ökonom ische Basis 
einer selbständigen Schriftstellerexistenz unabdingbar ist, zu dauem den Oberlegungen, wie dem Ge- 
schmack und der Kaufkraft des Publikums Rechnung zu tragen sei” (Kiesel & Miinch, s. 100).
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Den envallssonska linjen är den försörjningsmässiga frigörelsen och innebar i 
praktiken, att författaren bytte ut ett beroendeförhållande mot ett annat; en mecenat mot 
den betalande litterära publiken. Författaren var och är fortfarande inte fri på sina egna 
villkor. Ersättningen till författare står i paritet till efterfrågan. De som önskar leva på 
honorarintäkter måste följa marknadens krav och skriva den litteratur som efterfrågas. 
Sedan den patriarkaliska formen av gynnarskap försvann, har det därför varit nöd
vändigt med andra former av mecenatstöd, jäm te självfinansiering, för att underhålla 
viktiga men svårsäljbara författarskap.

Ekonomiskt oberoende till följd av honorarbaserad ersättning var utan tvekan viktig 
för författarnas ökade självkänsla men innebar också begränsningar. En marknadsan- 
passad författarutövning, byggd på klassicistiska föreställningar om det passande och 
icke-originella skapandet, ledde otvivelaktigt till en lika klar konsensus, men styrd av 
efterfrågan istället för regler. Teaterförfattama kan alltmer ses som de rent marknads- 
anpassade författarna. Det var också de (jämte vissa journalister), som hade möjlighet 
att enbart leva på ersättning från sitt skrivande. Envallsson är beviset på att 1700-talets 
slutskede erbjöd denna möjlighet —  Hallman till en del ett annat. Den differentierade 
ersättningen till teaterförfattare gjorde dock publikens gunst viktig även för de me- 
cenatunderstödda litteratörerna Lannerstjema och Rosenheim samt ämbetsförfattama 
Björn, Kexél och Ristell, som alla skrev många och livligt efterfrågade pjäser.

Envallsson kan jämföras med den populäre tyske teaterförfattaren August von Kotze
bue —  hans sentimentala pjäser spelades ofta på de svenska scenerna —  som (han 
omtalas i citatet tillsammas med Chr. Fr. Hunhold) ”errichten eine hohe Konformität 
ihres W erks mit dem Geschmack des Publikums und konnten wenigstens zeitweise 
von der Produktion [...] unterhaltender Schauspiele leben.”257 Båda symboliserar 
utvecklingen mot den massproducerade, helt efterfrågestyrda litteraturen och expone
rar bilden av den typiske populärförfattaren, som i sitt skrivande tillrättalägger sina 
texter i linje med publikens önskemål. Envallssons totala beroende av inkomster från 
författarskapet tvingade fram anpassning efter publikens smak. Pjäsernas försälj
ningsvärde måste vara stort.

Envallsson bedrev ett gott hantverk och hade ambitionen att lämna ifrån sig bra 
produkter. Därem ot visade han inget intresse av att genom litteraturen uttrycka sig 
själv. Det ingick inte i hans författarskaps förutsättningar och krävdes varken av pub
liken eller aktuella litterära föreställningar.

Envallsson och Thorild hade föga gemensamt i sitt skrivande. Deras författarskap 
befann sig på skilda nivåer. För Thorild, som också försökte leva på sin penna men 
med helt andra förutsättningar, var det subjektiva uttrycket väsentligt, och enligt ho
nom bestäm de författaren, och inte publikens efterfrågan, litteraturens inriktning. 
Dessutom var Thorild inte speciellt intresserad av teatern och ibland rent av nega- 
t i v .2 5 8

2 ^ 7  Kiesel & Miinch, s. 8 8 .

2 ^ 8  Envallsson och Thorild var inte heller sympatiskt inställda till varandra utan tvärtom inblandade 
i en litterär strid. I översättningen Målaren kär i silt modell lade Envallsson in en träffande parodi på 
Thorilds Passionerna, som väckte uppskattning hos Thorilds fiender. Denne svarade med au gå hårt åt
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Thorild och publiken
För Thorild, vars författarskap innebar en strävan till självförverkligande, var pre
m isserna annorlunda än för Envallsson. Betackande sig för den m asspublik han 
menade var nöjd med ’sämre’ litteratur, såg Thorild med förakt på såväl denna publiks 
smakuppfattning som den lättsålda litteraturen. I en intressant tidningartikel från 1792 
beklagade Thorild, att kvaliteten inte var avgörande för försäljningen. Förströelselitte
ratur rönte stor efterfrågan, medan ’goda’ böcker var svårsålda: ”Också säljes den 
lumpnaste Comedie i vårt Land ojämförligt bättre, än VetenskapsAcademiens Tal, som 
dock, på det hela tagne, äro det ädlaste af all Svensk Vitterhet.”259 Thorild (som här 
lägger en bred betydelse i vitterhetsbegreppet) anser visserligen, att publikens efter
frågan styr försäljningen av böcker, men priset är utan betydelse för denna efterfrå
gan. Därför menar han att ”i samma mån en Bok är god, bör den i jäm förelse em ot 
andra böcker vara dyr”.260 Eftersom Thorild ser sig som författare till böcker av god 
kvalitet och ”hvad en Autor nu, för en god bok, får, är först osäkert och litet”,261 vill 
han i eget intresse se högre honorar för denna litteratur.

Thorilds syn på prisets begränsade betydelse för en boks säljbarhet skall ses i 
sammanhang med att endast en liten men mycket intresserad del av den litterära publi
ken var målgrupp för den kvalitetsbetonade litteraturen. För dessa bokköpare, menade 
tydligen Thorild, hade priset mindre betydelse än kvaliteten.

Det intressanta i Thorilds resonemang är emellertid, att han så klart för fram tanken 
om olika litterära nivåer. Och inte bara som en fråga om bra och dålig litteratur —  i 
den debatten var han ju  snarare motståndare till Kellgrens renhållningsiver mot ’rim- 
m am a’ —  utan Thorild kopplar samman utgivningen av bra och dålig litteratur —  
d.v.s inte litteratur i allmän mening utan i specifikt tryckta versioner —  med publikens 
efterfrågan. Redan vid denna tid ser vi alltså en klar tudelning av litteratur och publik i 
olika nivåer och ett efterfrågesamband mellan dem: den kvalitativa litteraturen, högt 
värderad men ofta svårsåld, respektive den kvantitativa masslitteraturen, populär och 
lättsåld.

Redan i samband med striden kring dikten ”Passionerna” underströk Thorild sin in
riktning på en begränsad del av den litterära publiken. Istället för att acceptera Utile 
Dulcis bedömning ville han lägga fram sin dikt inför offentligheten: ”det fr ia  och det 
urskiljande” publikum som inte var stort men ”är verlden  för den högre sanning

Envallsson i Fragment a f  1783 års Vitterhet. Med m indre framgång fortsatte Envallsson att parodiera 
Thorild i D e M uselm anniske pelegrim erne eller D et oförtänkta mötet. (Flodm ark 1893, s. 152 ff, 
228.) Envallssons negativa inställning till Thorild gällde dennes sätt att vara och uttrycka sig. Han
brydde sig till skillnad från Kellgren inte om Thorilds försök till reform ering av de litterära uttrycks
möjligheterna.

2 5 9  St.P. 21 februari 1792 (Thorild:3, s. 157). Observera också e tt likartat citat: ”Därföre kunna de 
bästa  böcker, til det bästa pris, ligga halfva Sekler: då, under samma tid, 100 000 halfqvicka Slag
dängor, vida dyrare, säljas förträffeligen.” (St.P. 21 februari 1792; Thorild:3, s. 157.)

2 6 0  St.P. 21 februari 1792 (Thorild:3, s. 157).

2 6 1  St.P. 21 februari 1792 (Thorild:3, s. 156).
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en”.2®  I prospektet till Den nye Granskaren och i annonser i samband med tidskrift
ens introduktion betonar Thoriid, att han inte skriver för en större allmän publik utan 
för ”et valdt Publicum, och man absolument ej vil hafva annat än Folk af Smak och 
Vett, så har man ock tagit Villkoren öfver en blott Allmänhet” .2®

Thoriid önskade en direkt intressegemenskap mellan författare och publik. Med 
Möller Kristensens terminologi ville Thoriid omge sig med den primära publiken. Den 
kännetecknas av såväl omedelbar förståelse av författarens intentioner som åsiktsge- 
menskap och är i regel nödvändig för författarens produktionsmöjligheter. Vid sidan 
av denna krets finns en större, benämnd den ekonomiska publiken, som med mece
natgåvor men framför allt genom köp av böcker och teaterbiljetter möjliggör författa
rens existens. De två kretsarna behöver ”ikke at vaere kongruente, men for störstedel
en vil det primaere publikum vel indgå som en del af det ökonomiske”.264

Med undantag av ett par subskriptions- och prenumerationsförsök samt vissa kon
takter med mecenater sökte Thoriid på 1780-talet inte kontakt med den ekonomiska 
publiken. Helt avhände han sig den publik som enbart söker estetisk upplevelse (det 
väsendiga var för honom budskapet) samt den publik som genom litteraturen bara vill 
fångas av berättandet och spänningen, d.v.s. underhållning. M öller Kristensen be
nämner dessa båda läsarkretsar den sekundära publiken.2®

Envallsson skrev för den sekundära publiken. Hans underhållningspublik utgjorde 
merparten av den litterära publiken. Däremot ville Thoriid endast skriva för den lilla 
publik han kände gemenskap med, inte för den sekundära publiken som genom efter
frågan styr författarens skrivande. 1 detta ligger ett förakt för den breda publikens 
smakuppfattning, samtidigt som Thoriid framhäver sin egen storhet:

Han [Thorildj lofvar högst et Ark i Veckan, och tar därför 2 schill. Hiskeligt! så mycket kostar en 

kopp Caffe och en skorpa! O min Vän! Gä fö rtär det: du är e j min Läsare. — Illusion! N i betalar 

det som är vett, anda, styrka, nyhet i el blad, och ej Orden och Tryckpapperet! Om ja g  ger m er a f  

detta värdet, bör jag  e j skiljas frå n  en matt, half-vitter Allsamlare?266

Det upplysningspatos, som ligger bakom Thorilds tidskriftsprojekt och enligt vilket 
författaren leder publiken mot ökad kunskap och frihet, kommer i konflikt med hans 
geniuppfattning.267 I praktiken vänder han sig till de redan upplysta —  de förnuftiga 
och vettiga, de tänkande och ädla. Från den berömde författarens och filosofens höga 
position, i enlighet med Thorilds geniuppfattning, ser han med förakt på den breda 
publiken: ”När sade jag at jag skrifver för den stora Allm änhetenl Jag är Högmodig

2 6 2  St.P. 4 mars 1782 (Thoriid: 1, s. 468).

2 6 3  St.P. 1 april 1784 (Thorild:8 , s. 248).

2 6 4  M öller Kristensen, s. 14 f.

2 6 3  M öller Kristensen, s. 16 f.

2 6 6  ”Om Dagblad, och ideen af et nytt” (Thorild:2, s. 7).

2 6 7  Jag om näm ner Thorilds geniuppfattning— ett av de teman som främ st sysselsatt Thorildforsk- 
ningen— i allmän betydelse.
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och Ödmjuk. Jag begär endast det måttliga antalet af Bättre läsare”.268 Det var inte i 
första hand Thorilds upplysningspatos utan hans geniuppfattning som styrde inrikt
ningen mot en särskild målgrupp bland läsarna. Endast ett fåtal redan väl upplysta 
kunde tillgodogöra sig geniets stoff.

Thorild vände sig från medlemmar i en publik, hos vilken extensivläsning av lätt
smält litteratur blivit alltmer dominerande. Men han vände sig inte till hovkulturens i 
antal begränsade publik. Genom ett intensivt läsarbeteende stod denna publik visser
ligen för ett aktivare förhållande till litteraturen. Likafullt var den konformistisk, styrd 
som den var av en hierarkisk smakuppfattning. Istället sökte han en idealpublik, vars 
egenskaper kan sägas vara den upplystes. Han eftersträvade ett helt annat förhållande 
mellan författare och publik än vad som var fallet mellan hovpoeten och hans lilla pub
lik eller mellan Envallsson och hans stora anonyma teaterpublik. Thorild sökte en kri
tisk och aktiv publik med vilken han önskade utveckla en dialog: ”Jag måste komma 
närm are det Publicum  jag  söker, med hvart Blad: Kretsen a f  de Tänkande  och 
Äd/e.”269 Läsarna uppmanades komma med bidrag till tidskriften: ”Jag vet ej huru jag 
så älskar at Läsa mit Publicum!”270

Thorilds idealpublik blir med nödvändighet en mycket begränsad skara. Även om 
hans geniuppfattning ledde till en elitistisk inställning till publiken —  och idealpublik
en skulle utgöra en utvald skara —  fanns en vidare grundsyn i hans förhållande visavi 
folket som helhet. Idealpubliken blir snarare ett mellanled i upplysningens vidare 
spridning. I slutändan skall hela folket upplysas. För Thorild gällde härvidlag inga 
begränsningar, utan upplysningen omfattade alla samhällsklasser. Men, och här kom
m er hans intelligensaristokratiska uppfattning i dagen, det är en styrd förändring, och 
filosofen intar en central position vid upplysningens spridande liksom i samhällets 
styrning.

Den diskrepans som uppstod mellan den primära publiken, som också kan kallas den 
ideala, och den verkliga publiken (den ekonomiska publiken undantaget mecenaterna) 
var emellertid bekymmersam för Thorilds litteratörtillvaro. Han var medveten om den 
sekundära publikens smakuppfattning och vad den efterfrågade. Mängden ville hellre 
ha slagdängor och komedier, medan de som kan tänkas köpa ”en god Bok, är med 
visshet Trehundrade, utaf 3 millioner Svenska M änniskjor”,271 Thorild vände den 
sekundära publiken definitivt ryggen. Han vägrade ställa upp på dess villkor och fort
satte sin litterära linje. Däri ligger problemet för honom som litteratör. Den verkliga 
publikens storlek motsvarade inte förväntningarna. I mitten av 1780-talet lyckades 
Thorild aldrig forma en så stor idealpublik, att den kunde ge honom försörjning. Vid 
denna tid var han helt beroende av extern finansiering.

Ovannämnda resonemang hämtar bl.a. sitt stöd hos Schiller, som skilde på ”'Lieb- 
lingsarbeiteri —  'poetisches' Schaffen fiir den Leser als Idee —  und 'schriftsteller-

268 p en nye Granskaren 13/14 (Thorild:2, s. 81).

2 0 9  Den nye Granskaren 5/6 (Thorild:2, s. 33).

2 7 0  Den nye Granskaren 5/6 (Thorild:2, s. 34).

2 7 1  St.P. 21 januari 1792 (ThoriId:3, s. 156).
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ischen Arbeiten' fiir den anonymen, aber wirklichen Leser”.272 j Tyskland fanns en 
annan författare som kunnat tjänstgöra som exempel för Thorild, om han velat iaktta 
en mer publikvänlig attityd.

D ie D iskrepanz zwischen realem und idealem Publikum wurde von Autoren ofi ganz bewufit ak- 

zeptiert, um sich den Freiraum fiir  unkonventionelle literarische Arbeiten zu bewahren [...] Und  

dies gilt generell fiir  den jungen Wieland, wobei der durch den literarischen Markt bedingte Wandel 

im Verhältnis des Autors zum Publikum sichtbar wird. Wieland erhob anfangs den Anspruch, nur 

fu r  einen Ideinen Kreis befreundeter und auserwählter Leser zu schreiben, und ignorierte das breite 

Publikum  völlig. Er bemerkte jedoch, dafi diese Haltung mit seinen literarischen Berufsabsichten  

nicht zu vereinbaren war.273

Wieland accepterade publikens önskemål och rättade sig därefter. Romanen Die Ge- 
schichte des Agathon  garanterade honom publikens gunst och en säker framtid som 
yrkesförfattare.

Thorild anpassade sig däremot inte efter den sekundära publikens smak. På grund 
av ämnesval, skrivsätt och attityd fick han finna sig i att den verkliga publikens om 
fattning inte räckte till hans försörjning. Han accepterade varken att vara foglig 
franskklassicistisk författare eller att stödja de styrandes politik. Samtidigt som han 
önskade vara konstnärligt och politiskt obunden, eftersträvade Thorild ekonomiskt 
oberoende. När det dessutom var otänkbart för honom att rätta sig efter publikens 
smak, erbjöd inte denna subjektiva hållning möjlighet till försöijning. Hans förväntade 
idealpublik svek honom under 1780-talet.

Kanske något idealiserat vill Haferkom och Wittman i egenförlagen, subskription och 
prenumeration se drömmen om en oavhängig författarexistens i kombination med 
kollektivt gynnarskap —  symboler för författarnas individualisering och kamp mot 
penninghungriga mellanhänder samt för frihet på bokmarknaden.274 Den direkta och 
omedelbara kontakten mellan författare och läsare omöjliggjordes och upphörde, när 
upplagorna ökade och honorar blev gängse betalningsform, samtidigt som den väx
ande litterära publiken alltmer förvandlades till en anonym massa.

Thorild önskade på 1780-talet en personlig kontakt med sina läsare utan mellan
händer. Som egenförläggare vände han sig i prospektet till Den nye Granskaren direkt 
till en önskad publik, men de troligen få subskribentema indikerar att tanken på kol
lektivt gynnarskap m indre överensstämde med läsarnas än författarens önskemål. 
Varken i sin oppositionella attityd i politiska frågor eller inom avantgardistisk poesi 
lyckades Thorild engagera en idealpublik, som kunde ge honom försörjning som för
fattare.

När Thorild efter hemkomsten från England övergav försöken att fånga en liten 
idealpublik och vände sig till den stora anonyma publiken fann han en verklig publik,

272 H aferkom , s. 572. Se också beskrivningen av den tyska 1700-talspubliken hos Kiesel & Miinch, 
s. 96 ff.

273 Kiesel & Miinch, s. 100.

274 H aferkom , s. 644; W ittman, s. 53 f.
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som möjliggjorde en tids försäljning som författare. Han aw ek  inte från sin konsek
venta polemiska linje men mötte 1791-95 (som framgått av tidigare avsnitt i detta ka
pitel gällde det i synnerhet 1792) ett större gensvar hos en vidare publikkrets behov av 
oppositionell politisk och estetisk litteratur.

5 n  • •  • •  •  •  • • • ■ •  a _ i• Forsor rieter och

Nya författartyper och deras försörjningsm öjligheter
Genomgången av Lidners och Thorilds försörjning visar hur svårt det var att kunna 
fungera som fristående litteratör vid denna tid. Jag vill dock knappast instämma i Vic
tor Svanbergs slutsats, att våra ”båda stora förromantikers levnadsbanor illustrerar var 
på sitt sätt omöjligheten för en svensk 1700-talsdiktare att existera som fri författ- 
are”.27  ̂ Deras försöijningsproblem som litteratörer berodde även på faktorer utanför 
det litterära systemets direkta kontroll; Lidners mindre skötsamma leveme och Tho
rilds landsförvisning just när inkomsterna från skrivandet blivit större och stadigvar
ande. Efterfrågeförfattaren Envallsson reviderar definitivt Svanbergs påstående.

Studiet av Envallsson, Lidner och Thorild bekräftar emellertid ett litterärt system 
och en författarroll i förändring. Deras författarskap blir ett mål i sig —  inte ett medel 
att stödja en yrkeskarriär. Av populationens författare illustrerar de nog bäst författar
rollens förändring, och deras finansieringssituation och försök att leva som fristående 
litteratörer uppvisar stora likheter. Men också stora skillnader, vilket särskilt framträ
der i deras förhållande till den litterära publiken. Envallsson var den typiske efter
frågeförfattaren, alltid följsam att tillfredsställa publikens önskemål. Han var också en 
av de få, som kunde försöija sig som författare utan stöd från mecenater eller in
komster från en tjänst.

Lidner och Thorild lyckades inte på samma sätt frigöra sig från mecenatberoende. 
Båda var beroende av ekonomiskt stöd men utvecklade skilda förhållningssätt gente
mot gynnarna. Lidner —  som verkligen exemplifierar litteratörens utsatta position —  
strävade energiskt att komma under Gustaf M :s mecenatskap, en förmån som Thorild 
däremot tackade nej till. Thorild lämnade däremot sitt oberoende under tiden i lands
flykt och anställdes vid universitetet i Greifswald.

Lidner och Thorild levde fristående från ämbete och spred sitt mecenatberoende. 
De inkarnerar därmed hela det litterära systemets kommande förändring. Det litterära 
systemet var ännu inte moget för en helt fristående författare, men Lidner och Thorild 
markerar förändringen och framtiden. Hovdiktama Clewberg-Edelcrantz, Leopold och 
Oxenstierna betecknar däremot, liksom hela den gustavianska hovkulturen, det bestå
ende.

örändringar

27^ Svanberg 1980 b, s. 175. Svanberg menar fri i den försörjningsmässiga betydelsen, ej den este
tiska.
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I samklang med deras opposition mot gängse litterära normer var inte Lidner eller 
Thorild medlemmar i Utile Dulci 276 Lidners oppositionsroll var emellertid inte lika 
klart uttalad som Thorilds. Smakdomarna förnekade bådas litterära produkter. Men 
medan Lidners personlighet hindrade denne, skandalomsusade författare att delta i led
ande litterära kretsar, fick Thorilds klart uttalade litterära oppositionsroll Kellgren och 
andra att ta avstånd. Thorild var hovkulturens utmanare och ställde sig i direkt mot
satsställning till en av hov och stat styrd litteratur. Hos honom koncentreras de cen
trala företeelser, som kännetecknar övergången från ett äldre till ett modernare sam
hälle och därför också blir grundläggande för det litterära systemets förändring: frihet 
och individualism.

”Der freie Schriftsteller als Producent der sogenannten schönen Literatur fiir ein ihm 
unbekanntes Publikum ist eine neuzeitliche Erscheinung”.277 Så inleder Hans Jiirgen 
Haferkom  sin studie över hur författarrollen förändras i Tyskland. Förändringen 
kopplas samman med en alltmer kommersialiserad litteraturmarknad och relateras ge
nomgående till det framväxande borgerliga samhället.27** Dessutom betonar Hafer
kom sammanhanget med den estetiska förändringen. I den citerade betydelsen ö- 
verensstämmer inte ”der freie Schriftsteller” med begreppet litteratör, som det före
kommer i denna avhandling. Men Haferkom vidgar betydelsen från det snävt ’skönlit
terära’ och ger även ”der freie Schriftsteller” en bredare betydelse till författare som 
förenade ”das Amt des Dichters mit den Funktionen des Tagesschriftstellers, Redak- 
teurs, Herausgebers, Kritikers, Literaturwissenschaftlers und Dramaturgen”.27  ̂

H aferkom  ser ”der freie Schriftsteller” som representant för ”der öffentlichen 
Meinung”. Som sådan var han ”Dichter, Schriftsteller, Philosoph, Kritiker und Jour
nalist in einer Person”.280 Thorild kan därför betraktas som en typisk representant för 
”der freie Schriftsteller”, som i den vidare betydelsen även är applicerbar på flera and
ra litteratörer. Eftersom huvudbetydelsen av litteratör i denna avhandling snarast kan 
karakteriseras som upplösningen av rollen som ämbetsförfattare, kan man emellertid 
knappast sätta likhetstecken mellan de båda begreppen.

Envallsson står för en ny författartyp med redan klara konturer. Lidner och Thorild 
representerar visserligen en ny författartyp, men en typ som ännu är under utveckling. 
Enligt Haferkom var ”der freie Schriftsteller” under andra hälften av 1700-talet ”ein 
Typus des Ubergangs”281 i utvecklingen från den mecenatstödde diktaren (hov- och 
ämbetsförfattaren) till yrkesförfattaren. Lidner och framförallt Thorild kan karakteri
seras som dylika övergångstyper och illustrerar därför i sig författarrollens föränd
ringsprocess.

27<* Per Enbom, representant för den radikala upplysningen, var heller inte medlem i U tile Dulci.

2 7 7  Haferkom , s. 525.

2 7 8  Se t.ex. H aferkom , s. 613.

2 7 7  H aferkom , s. 526. Schwenger (s. 35 f) kritiserar Haferkoms glidning i betydelsen av ”der freie 
Schriftsteller”.

2 8 0  H aferkom , s. 685.

2 8 1  Haferkom , s. 532.
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Förändringarna och individualism en
Genom att knyta samman de politiska, ekonomiska och litterära förändringarna med 
individualismens framväxt skall kapitlets centrala tankegångar ytterligare belysas. Be- 
klagligtvis saknas utrymme till belysning av hur förändringarna konkretiseras i text
erna, ty ”det individualistiske oprpr er en enhed af ny tekster och ny social rolle for 
digteren”.282

Liksom absolutismen och merkantilismen var frihetsbegränsningen franskklassi
cismens kännetecken och förutsättningarna var desamma: ett fast och låst system i 
rädsla för förändringar som samtidigt var hierarkiskt och centralistiskt uppbyggt. 
Franskklassicismen blomstrade under och utnyttjades av absolutistiska kungar. Den 
hörde intimt samman med absolutismen och växte fram i ett samhälle där

Samhällspyramidens toppunkt var konungen och hans omgivning, hovet, och detta hov, som hade 

en aristokratisk och feodal karaktär, var centrum inte bara fö r  de politiska avgörandena utan också 

fö r  de kulturella: det dikterade modet både i sedernas och vettets värld. Detta kom att bli avgörande 

fö r  inriktningen av hela det andliga livet i landet,28^

Absolutismen hade en av sina starkaste perioder under Gustaf III, men den gustavian
ska tiden var ändå en absolutistisk parentes. Det klassicistiska systemet utsattes under 
denna tid för skarpa attacker, inte bara uppenbara och uttryckta med emfas, som från 
Thorild, utan också mer diskret; Kellgrens sena period är där ett tydligt exempel. (Hos 
Thorild sammanföll motståndet mot och angreppen på det politiska och estetiska sys
temet.) Tidsmässigt överensstämde avvecklingen av absolutismen och franskklassi
cismen. Absolutismen och franskklassicismen förknippas med den gamla världen och 
var med nödvändighet på utdöende, då ett samhälle och en litteratur baserat på indivi
dualismens principer tar över.

Det finns även en klar parallellitet mellan den ekonomiska och litterära individualis
mens frambrytning. Det gemensamma i utvecklingen är betoningen på individen, men 
den litterära individualismen (i betydelsen subjektivitet och originalitet) ”ist nicht nur 
einfach die Ubersetzung des wirtschaftlichen Liberalismus ins L iterarische”.284 
Franskklassicismen kan emellertid inte på samma sätt knytas till merkantilismen som 
till absolutismen, men upphörde samtidigt som den liberala ekonomin började tränga 
igenom på allvar. Enligt Arnold Hauser hade principen om fri konkurrens och rätt till 
personliga initiativ sin parallell i ”dem Wunsch des Autors, subjektives Gefuhlsleben 
auszudriicken, seine eigene Persönlichkeit zur Geltung zu bringen und den Leser zum 
unmittelbaren Zeugen eines intimen Seelen- und Gewissenskampfes zu machen”.285

Hausers åsikt att inte bara ändrade politiska utan även ekonomiska förhållanden 
hade stor betydelse för den subjektiva litterära utvecklingen286 är emellertid knappast

282 Bredsdorff, s. 226.

283 Arvidson 1938, s. 38.

284 Hauserll, s. 63.

28  ̂ Hauserll, s. 63.

286 Hauserll, s. 55-64.
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relevant för Sveriges del i slutet av 1700-talet. Att ett fåtal författare —  främst Lidner 
och Thorild —  uttryckte subjektiva känslor och åsikter med en helt ny litteraturinrikt
ning som följd hade knappast sin utgångspunkt i ändrade ekonomiska förutsättningar 

För det litterära systemets expansion hade däremot, som redan konstaterats, den 
ekonomiska förändringen stor betydelse. Under den tid som här står i fokus hade det 
svenska litterära systemet, tack vare växelverkan mellan publikens efterfrågan och 
produktion samt distribution av böcker och tidningar, utvecklats kraftigt, medan för
skjutningen mot en ökad litterär subjektivitet ännu endast omfattade ett fåtal författare. 
Det litterära systemets expansion kunde därför mindre utnyttjas för och vara ett resultat 
av framtidens kvalitativa litterära idéer (självförverkligande) än den litterära produk
tion, som främst skulle tillgodose publikens önskemål (efterfrågeskrivande). Envalls
son kunde bättre än Lidner och Thorild försöija sig på författarskapet.2*7

Det litterära systemets utveckling påskyndades inte på grund av litterär subjektivitet 
och originalitet hos författarna, och en motsatt orsakspåverkan hade heller inte sin gi- 
lighet. Snarare är det två separata rörelser med likartade grundförutsättningar som inte 
utvecklades helt parallellt och först i ett senare skede böljar interagera i en växelverk
an, som ytterligare påskyndade processen.

Även Mpller Kristensen knyter samman det subjektiva uttrycket med en fri kon
kurrens, men också författarens medvetenhet som konstnär och publikens inställning 
och krav på underhållning.288 Att knyta samman subjektivismen och kravet på un
derhållning förefaller heller inte relevant för Sverige mot slutet av 1700-talet. De ut
vecklingstendenser som har konstaterats —  mot det subjektiva uttrycket respektive ef- 
terfrågelitteraturen —  var två helt separata litterära linjer. Den försötjningsmässiga fri
görelsen och etableringen av ett friare subjektivt skapande kan inte vid denna tid, och 
endast delvis senare, betraktas som parallellt löpande nivåer i författarrollens utveck
ling. Ibland kunde de interagera, som i Richardsons och Rousseaus populära brev
romaner, men löpte mestadels i skilda banor. I Sverige levde efterfrågeförfattaren En
vallsson på försäljningen av sina pjäser, medan Sturm und Drangförfattama Lidner 
och Thorild hade svårt att försörja sig på försäljningen av sina litterära produkter. 
Växelverkan mellan ett subjektivt litterärt förhållningssätt och publikens efterfrågan 
samt bokmarknadens tillväxt hör det följande århundradet till.

2 8 7  Förutsättningarna för den självförverkligandes respektive produktionsförfattarens försörjnings
m öjligheter hade sina klara paralleller i Tyskland: ”W enn auf dem Höhepunkt des Subjektivismus um 
1770 Schriftsteller vom ihrem Beruf gelebt haben, so waren es nicht die Autoren des Sturm und 
Drang, sondern Kolportageautoren vom Schlag eines Spiess und Cramer, gelegentlich auch Zeit- 
schriftenredakteure und Ubersetzer.” (Schwenger, s. 34.)

288 ”v i  ser a itsä, at udviklingen fra alle sider betragtet förer henimod dyrkelsen af den personlige 
form og den bevidste originalitet. Den ene side er den kunstneriske individualisme: geniets suverteni- 
tet over reglem e og tiden, geniet som ener, og kravet om originalitet eller aegthed. Den anden side er 
de sociologiske faktorer: litteraturens adskillelse fra livet, publikum s splittelhed, nyhedsjaget, kravet 
om underholdning og ny pirring, den fri konkurrence på litteraturens marked. De to sider er öjensynlig 
ulöseligt forbundne.” (M öller Kristensen, s. 121 f.)
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Kapitel  VII

Slutord

Förändring I —  det litterära systemet
Vi har kunnat iaktta en ständig interaktion mellan faktorer och element i och utanför 
det litterära systemet. Trots den (reform)merkantilistiska ekonomins dominans ännu i 
slutet av 1700-talet, utvecklades relativt tidigt marknadsekonom iska tendenser i 
litteraturens produktions- och distributionsprocess. Statens och kyrkans starka grepp 
om förlagsverksam heten upphörde, och produktionen flyttades till det litterära 
systemets privata aktörer. Skråväsendet levde kvar men luckrades upp och vissa 
han tverkarrä ttigheter upphävdes. D et rådde em ellertid  ännu inte ett så fritt 
konkurrensförhållande, att efterfrågan i allt väsentligt styrde utbudet. Dessutom var 
inskränkningar i tryckfriheten ett allvarligt hinder för boktryckarnas, bokhandlarnas 
och förläggarnas möjligheter att tillfredsställa publikens ökade efterfrågan.

A ntalet aktörer i det litterära systemet steg kraftigt och utan tvekan ökade 
konkurrensen. Jäm fört m ed vid århundradets början fanns vid 1700-talets slut 
åtskilligt fler boktryckare, bokhandlare och förläggare. Expansionen möjliggjorde en 
uppsplittring på fler och större enheter inom hela det litterära systemet samt en 
diversiftering, som tydligast kan iakttas i distributionsledet. Förändringen kan således 
relateras till individualismens framväxt.

Det litterära systemet vidgades även genom tillkomsten av nya litterära sällskap och 
akadem ier. D essutom  introducerades nya institutioner, som lånebibliotek och 
läsesällskap. Den litterära publiken växte och breddades till nya sociala grupper men 
var trots allt ännu relativt liten i omfattning. Tillkomsten av nya institutioner och 
förändringar i publikens sammansättning hänger samman med en kraftig förskjutning i 
litteraturutbudet. Nyttolitteraturen kom pletteras i allt högre grad med tidningar, 
teaterpjäser, rom aner, reseskildringar, mm —  litteratur som den nya publiken 
efterfrågade.

Pressen, som utsattes för starka restriktioner och i vars utveckling tryckfrihetens 
förändringar återspeglas, var tillsammans med teatern det litterära systemets mest 
expansiva delar mot slutet av 1700-talet. Deras expansion hade stor betydelse för hela 
det litterära systemets tillväxt, såväl vad det gällde produktion, distribution som den 
litterära publiken.

När det litterära systemet expanderade, liksom dess olika delar successivt frigjorde sig 
från varandra, försvårades de världsliga och kyrkliga myndigheternas möjligheter att 
ensamma styra litteraturutbudet. Frigörelseprocessen möjliggör ett visavi staten och 
kyrkan självständigare litterärt system. Därmed förändrades villkoren för det offentliga
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samtalet, vilket, tillsammans med ändrade ekonomiska förutsättningar, både direkt och 
indirekt utmanade det absolutistiska styret och kyrkans ställning. Trots starka 
påtryckningsm öjligheter hade hovet, staten och kyrkan i och med expansionen av 
litteratur och aktörer inte längre full kontroll över det litterära systemet, men större 
självständighet försvagade endast delvis det litterära arbetets relation till dessa 
institutioner. De tre maktcentras betydelse för litteraturens framväxt var betydande 
ännu i slutet av 1700-talet.

Förändring II —  författarna
Förändringarna i det litterära system et kom tidigast till uttryck i Stockholm . 
Undersökningen har visat huvudstadens dominans i det litterära systemets alla delar. I 
kulturm etropolen fanns de viktigaste kulturinstitutionerna samt en stor del av 
litteraturens produktion, distribution och publik. H it drogs också författarna. Den 
kraftiga författarströmmen till kulturmetropolen är ett av undersökningens tydligaste 
resultat.

I huvudstaden fanns de centrala ämbetsverken, den kanske viktigaste orsaken till 
att författarna flyttade till metropolen. Civila ämbetsmän utgjorde också den största 
yrkesgruppen bland populationens författare. Författare i kyrkliga ämbeten —  präster 
var den näst största yrkesgruppen i författarpopulationen —  stannade därem ot i 
regioncentra och på landsbygden.

Den sociala bakgrunden var av avgörande betydelse för vilka som blev författare. 
Adliga personer samt yrkesgrupperna präster, civila ämbetsmän och officerare var 
kraftigt överrepresenterade som fäder till författare. Samtidigt hade författarskapet stor 
betydelse för socialt avancemang och yrkeskarriär, och författarna hamnade ofta i 
höga befattningar.

Undersökningen har bekräftat att nästan alla författare var hänvisade till anställning, 
m ecenatstöd eller egen förmögenhet. Trots det kan man tala om en författarroll i 
förändring. Av staten och mecenater ekonomiskt oberoende författare kan skönjas. 
Författarnas successiva frigörelse från ett mecenat- eller ämbetsberoende, som kunde 
iakttagas hos ett fåtal litteratörer, till att skriva mot betalning och hävda en oberoende 
ekonom isk ställning hade som villkor den ändrade och ökade efterfrågan hos 
publiken. Därmed gavs utrymme för efterfrågeförfattaren —  följsam mot publikens 
smak —  att träda fram på den litterära scenen. Teaterförfattam a med Envallsson i 
spetsen var typiska representanter för denna utveckling i Sverige i slutet av 1700-talet.

Sam m a tid rym m er även en rörelse mot en ny syn på det litterära skapandet; 
originalitet, subjektivitet, känsla —  alltså en utveckling som ligger i linje med 
individualismens framväxt. Denna litterära förnyelses centralgestalter var Lidner och 
Thorild, som dessutom genom sina splittrade mecenatförhållanden och genom att de 
stod u tan fö r äm betskarriären kan karak teriseras som  övergångsgestalte r i 
författarrollens förändring.

Vid denna tid förnyas dessutom synen på den litterära äganderätten hos ett fåtal 
författare. Samtidigt som förströelselitteraturen ökar på nyttolitteraturens bekostnad, 
går utvecklingen mot ett honorarbaserat försöijningssystem. Ännu var dock honoraret
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långtifrån den dominerande betalningsformen. Några mellanformer, subskription och 
prenumeration, ofta sammankopplade med egenförlag, hade emellertid stor betydelse i 
slutet av 1700-talet.

Litteratörerna —  de svenska ”Grub street-författarna”?
Är Robert D arntons beskrivning av den franska fö rfattarsituationen , som 
presenterades i kapitel I (Några viktiga referenser), applicerbar på svenska 
förhållanden vid samma tid? Undersökningen av de svenska författarnas ställning har 
visat ett "Grub street” av avsevärt mindre omfattning. Det fanns små möjligheter för 
ett mer omfattande svenskt författarproletariat, likt det i Frankrike. Författartraditionen 
i Sverige skilde sig markant från den franska. Den svenske författaren var vanligen 
ämbetsman, och ämbetsförfattaren ägde i hög grad sin giltighet ännu i slutet av 1700- 
talet. Författaren hade normalt sin försöijning tryggad genom annan sysselsättning än 
författande. Flertalet hade nog ämbetskarriären i sikte när de flyttade till Stockholm, 
m edan avsevärt färre tänkte (som Thorild) på att etablera sig som författare. 
Författarskapet var snarare ett medel för social karrär än ett mål i sig.

Frånsett tillfällesdikter var produktion av teaterpjäser det skrivande som sysselsatte 
flest författare. Men det stora flertalet författare skrev eller översatte sina pjäser inom 
ramen för en tjänst. Endast ett fåtal hade som enda sysselsättning att producera texter 
avsedda för försäljning på bokmarknaden. Det svenska litterära systemet var dessutom 
litet och erbjöd begränsat med andra uppgifter —  press, lexikonarbeten, översättning, 
mm —  för en författare. Det hade inte möjlighet att försörja en stor mängd författare, 
och den som försökte vara litteratör levde under osäkra förhållanden.

Produktion åt tidningar och teatrar var författarnas m est inkom stbringande 
försöijningsmöjligheter mot slutet av 1700-talet. Innan förläggaren hade möjlighet att 
bli huvudsaklig uppdragsgivare åt yrkesförfattam a, fanns endast i journalism  och 
teaterskrivande en möjlighet till försörjning för de fåtaliga svenska författare, som valt 
skrivandet som huvudsaklig verksamhet. Men framför allt blev en kombination av 
olika skrivformer: journalism , teater (översättningar och original), samt tillfälliga 
arbeten med uppslagsverk, ordböcker eller som lärare, kryddat med stöd från 
gynnare, framkomliga vägar för den grupp litteratörer, som vid denna tid började 
etableras i metropolen.

Det är besvärligt att skikta de svenska författarna i klart avgränsade nivåer. Det hindrar 
inte att det fanns klara sociala skillnader mellan författarna, men mindre beroende på 
deras författarskap än på ämbetsställning eller annan social skiktning.

En grupp ”le mondeförfattare” går trots allt att urskilja bland de svenska författarna; 
de som fanns i kretsen kring hovet och de främsta aristokratiska salongerna och var 
mottagare av det kungliga mecenatskapet. Gyllenborg och Oxenstierna är exempel på 
författare som fanns i dessa kretsar tack vare sin börd. Kellgren och Leopold kom 
därem ot till dessa kretsar från enklare förhållanden, och i likhet med exempelvis 
Voltaire erhöll de sina sinekurer tack vare idogt författande.

Däremot fanns inget författarproletariat som stod i stark motsatsställning till de 
favoriserade författarna, endast enstaka fattiga författare som hoppades komma i
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åtnjutande av kungliga pensioner. Situationen för flertalet av författarpopulationens 
litteratörer kan inte jämställas med vad som gällde för det franska författarproletariatet. 
Men bland litteratörerna finns exempel på svenska ”Grub street-författare”, som mer 
eller mindre fåfängt försökte leva på sin penna och stod i det närmaste helt utanför 
tjänster och pensioner: Barfod, Envallsson, Hallman, Lidner och Thorild.

Litteratörerna utgjorde en heterogen grupp. Ett påfallande drag hos flera av dem är 
m isslyckade ämbetskarriärer, oförmåga att starta någon eller avgörande misstag i 
tjänsten. Bland journalisterna och i synnerhet tidningsutgivarna fanns dock några, 
som var framgångsrika.

Litteratörgruppen omfattade inte den mängd ”Grub street-författare”, som fanns i 
P aris eller London. Ingen av dem  var rom anförfattare eller gjorde populära 
om skrivningar av filosofiska verk. Förutom Thorild var knappast någon av dem 
’politisk’ författare. Istället utgjorde teaterpjäser samt artiklar och tillfällesdikter i 
tidningar grunden för flertalet litteratörers existens. De fåtaliga svenska litteratörerna 
var embryot till den avsevärt större grupp författare, som under följande århundraden 
lever på sina pennor genom att försälja litterära produkter. Men i slutet av 1700-talet 
var litteratö rerna i k lar m inoritet gentem ot äm betsförfattarna, som  utförde 
författaruppgiften i eller vid sidan av tjänsten. Att det överhuvud taget är möjligt att 
utkristallisera en grupp litteratörer vid denna tid är en viktig indikation på det litterära 
systemets förändring. De är tecken på uppbrott och instabilitet i den författarkår, som 
tidigare var fast förankrad i ämbetsvärlden. I det litterära systemets förändring ges 
utrymme för en ny typ av författare, som växer fram under 1800-talet.



Summary



The ch a n g in g  r o l e  o f  t h e  a u t h o r  
a n d  th e  l i t e r a r y  s y s t e m  

1770-  7 7 9 5

r 1 1 he aim of this dissertation is to study the role o f the author in the development 
from a limited literary system dominated by the court and the world or learning to 

one that is far-reaching and independent. The work also intends to present a compre
hensive picture —  and to show the connections and parallels between changes inside 
and outside the literary system. It also studies the conditions under which literature 
and authors worked during an important stage in this period. The investigation covers 
a central phase in this transitional period —  1770-95, which includes the last two 
years of the Age of Liberty, the reign of Gustavus III and the Regency. Only con
siderations that were of practical importance to authors and literature are taken into 
consideration —  material factors that affected the conditions under which authors 
worked —  their aesthetic practices and their political roles lie outside the scope of this 
work.

Besides describing the aim of the dissertation, the opening chapter defines some of 
the concepts and references that are of central importance. The most comprehensive 
Swedish study of Swedish authors is Bo Bennich-Bjorkman's Författaren i ämbetet. 
Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 
1550-1850  (The Author in the Civil Service. Studies o f the function and organization 
o f civil-servant-authors1 at the Swedish Court and the Chancery 1550-1850). Taking 
a population of authors as a starting point, I examine these authors' occupations and 
what they had studied. In The Literary Underground o f  the Old Regime Robert Darn- 
ton links the income they were able to earn and their situation in general —  for ex
ample, the relationship that existed between them and the court and other centres of 
power —  to changes in the contents o f the literature published and to developments in 
the production and distribution of this literature. However, Darnton's research can no 
more be described as a model for my work than can Jurgen Habermas's description of 
the re-structuring of publicity in Strukturwandel der Öjfentlichkeit, although this is of 
great importance to my work. Other important references are various authors who 
have described the growth of writing as a profession, first and foremost Hans Jurgen 
Haferkom and D er fre ie  Schriftsteller. Eine Littetur-soziologische Studie uber seine 
Entstehung und Lage in Deutschland zwischen 1750 und 1800.

The opening chapter also contains a short section on the freedom of the press. The 
liberal press laws of 1766, which permitted a large number of new newspapers as

1 In the eighteenth century the old custom  still existed o f authors producing their works while 
holding a post in the civil service. Authors wished to have an official position, and the civil service 
wished to to have em ployees who could write in addition to their normal duties— these authors were 
required to write when so requested. (Translator's note.)
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well as political and economic publications to appear, was followed by several limita
tions during the reign of Gustavus III. The first year of the Regency was also a per
iod, although a very short one, when the press enjoyed considerable freedom.

C hapter II contains a survey of the literary system. (The concept the literary system  
is based on Reinhard W ittman's definition [the definiendum  is “das literar- 

ische Leben”]: “Literarisches Leben kann schlicht definiert werden als das historische 
Umfeld, in dem Literatur entsteht, verbreitet und gelesen wird. Dazu gehören sowohl 
die am literarischen KommunikationsprozeB unmittelbar beteiligten Faktoren [nämlich 
Producenten, Distribuenten und Rezipienten von Literatur], als auch Einfliisse politi- 
scher, sozialer, ökonomischer und insgesamt kultureller Art, die von ‘auBen’ her an 
diesem ProzeB mitwirken.”) During the second half o f the seventeenth century the li
terary system expanded greatly. The number of printers and booksellers increased, 
and there developed new forms of activity such as lending libraries and reading asso
ciations. The literary public became larger and spread to new groups. Even though li
teracy was relatively high in Sweden at that time, the literary public was still a small 
part o f the population. Large numbers o f people in country districts, but also in 
towns, had no chance of buying literature; nor had they the ability to cope with the 
more than laborious task of reading known texts in the Bible and the Catechism.

In the main, this dissertation keeps to the traditional description o f  the growth of 
the literary public and the book market previously put forward by, above all, Henrik 
Schiick. However, it differs radically from him  as regards the development o f the 
book-selling trade. According to Schiick, booksellers sold foreign books, works that 
they published themselves and books they had obtained by exchange. Newspaper ad
vertisements and book catalogues show, however, that the book market had develo
ped to a considerable extent by the end of the century. One and the same book was to 
be found on sale at most booksellers', which retailed the products o f a great many 
other Swedish publishers. During the last three decades of the eighteenth century there 
were several important bookshops with a large and varied stock.

Chapter HI gives an outline of the change from the author dependent on patronage 
and the civil-servant-author to the modem writer, whose income is based on 

fees. The function o f the author in this older society was not to express his own feel
ings and opinions, but to place his gift at the service of a patron or the civil service. 
Occasional poetry played a very important part in this order o f things, either to pay 
homage in the hope o f gaining some favour, or in gratitude for a service rendered.

Gustavus IE was the great patron of literature during the later part o f the eighteenth 
century. He aided authors by granting them pensions or other benefits such as posts in 
the civil service. The extensive support he gave to the theatre and the Swedish Acad
emy also proved of value to authors.

In the eighteenth century, authors had no rights in the ordinary sense of the word. 
Protection from plagiarism and copying was a right enjoyed only by publishers. The 
author could sell his manuscript, but if he did so, he lost all rights to the work and



2 8 2 Summary

could not claim  any form of em olument for subsequent editions. An author could, 
however, apply for the privilige to publish his book him self —  in the eighteenth cen
tury quite a number o f books were published in this way. Acting as one's own publi
sher often also entailed selling the book by subscription, which was a intermediate 
stage in the developm ent from patronage to fees, and came to be used to an ever 
greater extent by booksellers. All these forms o f selling, however, were dependent on 
the literature market being limited. When it expanded, the need for these various forms 
o f selling disappeared.

It is true that, for the majority o f authors writing was part o f their job , but fees be
gan increasingly to become an accepted form of em olument for authors. U nfortu
nately, there is very little information about how frequently fees were paid or how 
large they were. We do know that the system of free copies which the author could 
sell himself was the most common one up to the middle of the century, and that is was 
successively replaced by cash fees. Emolument to the author was always in the form 
o f a lump sum, that is to say, he was paid only for the first edition. A normal fee 
during the latter part of the eighteenth century was probably a couple of riksdaler per 
sheet, but there are examples of far larger sums being paid.

Chapter IV examines the social and regional background, the university studies 
and the occupations o f a population of authors. The population includes those 

authors to be found in Hammarsköld-Sondén's Svenska Vitterheten  (Swedish Belles- 
Lettres) (1833) and Bernhard M eijer's Svenskt Literatur-Lexikon  (1886) who were 
bom  between 1740-65 (with the exception o f those who did not publish anything 
during the period in question) and those born between 1730-39 and 1766-69, 
provided they were still alive at the end of 1795, the last year covered by the inves
tigation. The population is divided up into a main group (193 authors) whose subjects 
were history, memoires, oratory, esthetics, poetry, psalms, novels, drama, books of 
travel, politics, economy, philosophy and journalism. It is this group that the inves
tigation is based on. Another population (76 authors) consisting o f authors who wrote 
books on natural science, theology, or school books, dictionaries, etc, or wrote only 
for an academic public, has been used as a control group and for additional material. 
(The starting-point when deciding which categories to include has been the concept 
literature, which, in this dissertation, is almost always used in the broad eighteenth- 
century sense to cover all printed works of an single or periodic character, irrespective 
o f quality, subject, form, or whether it is written in poetry or prose.

24 % of the authors were of noble blood. The remainder, the commoners, consis
ted of clergy, teachers and academicians (38 %), civil servants and officers (18.5 %), 
businessmen and their employees (17 %). The last 2.5 % came from the peasant 
population. If  no account is taken of the estate from which authors came, the largest 
single group was the clergy (34 %), followed by civil servants (26 %) and officers 
(12 %).

The majority o f authors came from a very limited section o f society. Noblemen, the 
clergy, teachers, civil servants and officers formed only a small percentage of the
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population of Sweden and Finland, yet 151 o f the authors (80 %) came from these 
backgrounds. These were also the groups that generally sent their sons to university.

Although the total number of students decreased during the latter part o f the eight
eenth century, 86.5 % o f the authors had a university education: 75 % o f them had 
been at Uppsala as against 17 % and 7 % at Lund and Åbo respectively, although 
these last two universities together had about the same number of students as Uppsala 
(Halle 1 %). 81 of the 167 authors who went to these universities took degrees as 
M aster o f Philosophy, Doctor of Medicine or Licentiate of Medicine. The twenty-six 
authors without a university education included the only four women in the popula
tion, twelve noblemen, three sons o f civil servants, four men from merchant families 
but only two clergymen's sons. This dissertation studies the occupations of those 
authors who took degrees, mostly clergy, university graduates and teachers; barely 
half the number of civil servants, and very few noblemen, businessmen or litterateurs2 
graduated.

As far as places of birth and residence are concerned, the southern and middle parts 
o f the country as well as the capital figure most often. 104 authors were bom in the 
densely populated Bergslagen, Väner and southern Götaland areas —  here called the 
middle areas —  and 50 lived there. 62 authors were bom and 120 lived in the central 
districts —  Stockholm and the surrounding provinces o f Uppland and Södermanland. 
Only twenty authors were bom and nine lived in northern Sweden and Finland —  the 
outlying areas.

There was a clearly defined move to the capital (the cultural metropolis) and to 
Uppsala, the leading university city. Authors moved from all parts o f the country to 
the capital, which was the centre o f the litarary system; here there were printers, 
booksellers and publishers, but also newspapers, public and private cultural institu
tions, literary salons and a far greater reading public than there was in the provinces. 
Thirty-seven authors were bom in the capital and fifty-eight moved to the city. Forty 
authors were bom in provincial centres (university and cathedral cities, towns with 
secondary education, provincial capitals and the major commercial towns) and forty- 
six lived there. There was a fairly well developed literary system in Gothenburg and 
the university cities, but only in Uppsala did there live a considerable num ber of 
authors (17). In the periphery (that is to say, in other towns and country districts) the 
literary system was still undeveloped. More than half the authors (109) were bom 
there, but only thirty-eight continued to live there as adults. In addition, twelve 
authors lived abroad.

The investigation into the occupation of the authors did not only deal with the their 
last employment, as it had with their fathers, but covered their development at inter
vals o f five years during the whole period. In addition, their careers are compared 
with those o f  their parents and, where possible, with those of the profession as a 
whole.

Although the number of people raised to the nobility decreased during the later part 
of the eighteenth century, eight authors were given titles for their services. Further

2  I use this term to refer to a sort o f  independent writer with no real perm am ent employment. The 
group included both journalists and those who produced other kinds o f literature, mostly plays.
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more, thirteen noble authors moved upwards in the hierarchy. Among commoners, 
too, the tendency was clear; authors advanced both professionally and socially. This is 
particularly true of those in the ecclesiastical and pedagogical sector, in which 30 % 
attained the highest possible appointments, i.e., bishop and professor respectively. 
Civil servants who were authors succeeded better than colleagues who did not write. 
Few of the form er remained in the lowest grades and five reached ministerial rank. 
However, they achieved less social success than the clergy and academicians, and a 
larger number o f them finished up in the intermediate grades.

Civil servants (noblemen and commoners together: sixty-four in number) were the 
largest group of authors (33 %). This is also the group that illustrates most clearly the 
migration to the metropolis. The next largest group consisted of the clergy: fifty-one 
authors, or 26.5 % of the main population (this refers to their occupation at the end of 
their career). The fathers o f most o f the authors worked in the ecclesiastical and pe
dagogical sectors, where their author-sons were later also employed. But there is an 
important difference. There was now a larger number of academic authors than there 
had been in their fathers' generation. If the situation at the end o f their careers is con
sidered, the number of academicians is somewhat lower. The better-paid clerical ap
pointments clearly enticed authors to abandon the university for the church.

If we turn to the group I have designated littérateurs, we shall find there are 
twenty-three in all, thirteen of whom were journalists and ten playwrights or other lit
térateurs. This particular category was introduced into the dissertation so as to be able 
to single out those who, voluntarily or involuntarily, left or did not take a post in the 
civil service as they preferred to write in complete independence. Light can thereby be 
cast on the process whereby the strong link that existed between writing and a position 
in the civil service was eventually broken. The fact that this group of writers is dis
tinguishable at all is a good indication that the role of the author was beginning to 
change.

Another investigation which concentrated on factual conditions at the beginning of 
the 1790’s relates the occupation o f the authors and their place of work to their place 
o f residence. Nine authors were working at the court and thirty-three had tense con
nections there. The latter, who were employed in the various collegia, were in close 
touch with the king, court officials, author-clergymen appointed to the royal house
hold, actors and management at the Royal Dramatic Theatre and the Royal Opera as 
well as with members and employees of the Swedish Academy. The other authors 
working in the capital consisted mainly of two groups: civil servants in the collegia or. 
one hand and littérateurs and journalists on the other. In provincial centres there were 
some county officials and businessmen who wrote, but the majority o f the authors 
there came from the ecclesiastical and pedagogical sectors, in which, at that time, the 
number o f academicians was considerably greater then the num ber o f clergy. In small 
towns and in country districts the authors were clergymen, provincial officials (half of 
them were district medical officers), and peasants.

The results o f a limited investigation of the control group confirms to a large extent 
what the main investigation shows. Some differences should be noted, however. The 
type of author included in the control group was found more frequently in country
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districts and considerably less frequently in the capital. There were more of them in 
the university cities than in Stockholm, but at Uppsala they were less strongly repre
sented among students and employees. There are several reasons for this: the subjects 
on which the conirol group wrote; the fact that some of the authors in this group wroie 
only for an academic public; because the universities o f Lund and Åbo were more ec
clesiastically oriented than Uppsala. W e should also note that far fewer authors in this 
group were of noble blood.

If we compare the main population of authors with the control group, the following 
facts emerge. Normally, the sons of peasants who went to universities finished up in 
the lower ranks of the clergy. The careers o f the few authors in this category (five in 
the main group and seven in the control group) confirm how important writing was to 
social advancement: 2 became bishops, 2 deans, 1 a professor, 3 headmasters and 4 
lower grade civil servants.

Fifteen o f the authors in the main group studied at universities abroad, twenty-one 
made other educational journeys and scientific expeditions and twenty-seven (five of 
whom studied abroad) worked for some time at a Swedish embassy or held some 
other official post abroad. The corresponding figures for the control group are nine, 
nineteen and five (two o f whom studied abroad) respectively. Authors thus establish
ed strong links with other countries, and one author in three spent a considerable time 
abroad.

One item in the attempt to measure the change in the role of the author is the inves
tigation into changes of occupation. (This has nothing to do with ‘traditional’ changes 
o f occupation; noblemen, for example, used to act in turn as civil servant, officer and 
farmer, and graduates often worked as teacher, clergyman and academician.) Fifty- 
one authors in the main group (26.5 %) tried various professions. Thirty o f them tried 
two occupations, fourteen tried three, six tried four, and one was engaged in no less 
than five different occupations. Three clear patterns emerge. All the clergymen but one 
remained in the ministry. The majority o f the authors who changed occupation were at 
some time or other in the civil service, which was generally the first occupation they 
tried. Forty-three of the authors who changed were at one time engaged in tasks with
in the literary system, primarily as printers, booksellers, littérateurs or in the theatre. 
At this time it was still exceedingly rare for a whole lifetime to be spent working in the 
literary system.

Authors in the control group show a considerably lower tendency to change occu
pation (only 13 % did so), and those who did generally tried only two. This can be 
explained by the fact that only one of them was employed within the literary system, 
and that these authors had strong connections with the ecclesiastical and pedagogical 
sectors.

It is not certain whether much importance should be attached to a change in the oc
cupation of authors, since there is no control group of ‘non-authors’ to compare them 
with. The phenomenon might be just an expression of mobility that existed at that 
time, and anyway, in some cases the authors were merely supplementing their in
comes. However, the high degree of mobility among the main group o f authors in 
com parison with the more ‘traditional’ control group does justify us in regarding
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changes in occupation as an indication that the role of the author was also undergoing 
a change.

C hapter V studies journalists and playwrights. The press and the theatre were the 
fastest growing literary sectors during the last three decades of the eighteenth 

century, and it was there that authors could earn the largest incomes. D uring the 
period when the press was expanding rapidly (the last four decades o f the century) 
four phenomena can be observed which were to be of the greatest importance to the 
future development o f journalism. In two Stockholm newspapers (Stockholms-P osten 
and Extra-Posten  ) the editorial work was divided into three sections, each under its 
own editor. These editors became permanent staff, thus confirm ing that journalism  
was now a profession. And finally, the founder of Stockholm-Posten  was deprived of 
his control o f policy, retaining only his position as owner.

Fifty-seven (29.5 %) o f the authors in the main group were at some time journa
lists, editors or newspaper publishers, and quite a number of others collaborated on a 
more or less freelance basis. Among these latter were the littérateurs: twelve men and 
one woman, as well as two people we listed under the littérateur category in Chapter 
IV, at one time had journalism or held an editor's post as their main occupation. The 
other freelancers were professionals or part-time reporters who had another trade as 
well (six were booksellers, printers or publishers, three were peasants and one was a 
propagandist). The remaining thirty-two of the fifty-seven authors were civil servants, 
officers, clergymen, or were employed by the Church. Three types can be distin
guished: those who reported out of personal interest, those for whom reporting was 
part o f their ordinary work, and those who were obliged to do it so as to supplement 
their income.

Thirty-seven of the main group of authors translated or themselves wrote plays that 
were published between 1770 and 1795. If we include plays that were performed but 
not published, the number o f authors is forty-three. All the playwrights but three lived 
in the capital or in the immediate vicinity, and all but one wrote for Stockholm the
atres. Most of the playwrights were employed by the court, the collegia or some the
atrical institution. Eight of the littérateurs also wrote plays.

A little less than half the playwrights (nineteen) wrote only one or two plays each, 
while eight produced at least ten apiece. Carl Envallsson and Didrik Björn were the 
most productive, being responsible for about one third of all the original plays, imita
tions and translations that were staged in Stockholm at this time.

hapter VI illustrates the changing role of authors by studying the littérateurs Carl 
Envallsson, Bengt Lidner and Thomas Thorild. They progress from writers de

pendent on patronage and/or civil-servant-authors towards, broadly speaking, two 
types of authorship, here called ‘self-fulfilling’ and ‘authors-in-demand’.

Carl Envallsson is an example o f the latter type. He is the only one in the main 
group of authors who, for a long period of time, lived entirely by his pen. The econ
omic foundation of his career was a contract with the Stenborg Theatre, in which he 
pledged himself to produce one lyrical drama every three months (he wrote more than
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eighty plays in all). He also owned the rights to the proceeds of the plays he published 
and, like Didrik Björn, published some of his plays himself.

Thorild and Lidner, from the Province of Bohus and Gothenburg respectively, 
came to Stockholm via the University of Lund. Both hoped to make literature their ca
reer. Lidner was eager to have a post in the civil service and wrote several com pli
mentary poem s with the aim of gaining royal patronage. Apart from the grant o f a 
small pension in later life, he did not succeed in his object. Pursued by financial prob
lems since his student days, he is a good example of the insecurity that was the litté- 
rateur's. W ithout a government post, and unable to earn his living by his pen, he had 
to rely on patronage. He died in poverty.

The same was true of Thorild during the 1780's. One of his early works attracted a 
good deal o f attention and caused considerable discussion due to the sharp attacks on 
leading authors and the prevailing literary taste it contained. However, this did not 
mean that he could support himself by writing. He lived on patronage and temporary 
jobs. Even his position as a littérateur was problematic. Like Lidner, his letters reveal 
the difficulty he had in supporting himself. (Unlike Lidner and Envallsson, Thorild 
ended his career as a civil servant.)

Thorild published a large number of works between 1791 and 1795, and he was 
probably able to live on his earnings in 1792. His exile in 1793 put an end to that, 
however. My presentation of Thorild's works contains details o f printers, publishers 
and prices. He published two works both in England and in Germany and one in 
Denmark; one in each of the towns of Uppsala, Strängnäs and Lund, and eighteen 
works in Stockholm (prose works, separately printed poems and a magazine). In the 
capital, he used seven different printers. Thorild published some of his works him 
self, and some came from known publishers, but in the majority o f cases the name of 
the publisher is unknown.

The investigation confirm s the previous picture of Thorild's works as rather ex
pensive. This may be because he charged a large fee, as the only surviving informa
tion on this point —  a fee of seventeen riksdaler —  seems to indicate.

Envallsson was a very popular author. His plays were written with one object in 
mind only —  to please the audience —  the public that gave him his daily bread. To 
support himself, he was obliged to put quantity before quality. His express ambition 
was to satisfy the audience's longing to enjoy itself. He felt no need to put his own 
feelings into writing.

A study o f Envallsson, Lidner and Thorild's careers confirms the fact that the role 
of the author was changing. For them writing was a goal in itself —  not merely a 
means o f supplementing an income earned in some other profession. Envallasson is 
the prototype of a new kind of author, the outlines already sharp and clear. Lidner, 
and to an even greater degree Thorild, strove to achieve not only economic indepen
dence, but also artistic freedom. They sought to express themselves in their work: 
subjectivity, originality, feeling and imagination became words with a positive ring in 
their ears. Individualism is behind the liberation they manifest both inside and outside 
literature. They can be regarded as transitional types in the development from the 
writer dependent on his patron to the professional author (Haferkom sees “der freie 
Schriftsteller” as “ein Typus der Ubergangs”).
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Thorild always refused to bow to public taste during the 1780's and therefore did 
not have the same chance of earning a good income as Envallsson did. (It was not un
til the 1790's that Thorild's esthetic and political articles succeeded in attracting a lot of 
attention, and even then they ran contrary to general opinion.) Thorild did not attempt 
to please a large number of readers, but wrote for a limited public on which he made 
demands. Envallsson, on the other hand, submitted to the demands made on him by 
the public. The attitude of these two authors to writing and their readers shows the di
vision of literature into two streams: qualitative literature that is highly estimated but 
difficult to sell, and quantitative mass-litterature, popular and easy to sell.

A  t the end of the eighteenth century the change in the role o f the author was still 
only just getting under way. The civil-servant-author, for whom writing was part 

o f his official duty, was still very much a power to be reckoned with. The strong link 
that existed between government service and writing was the decisive reason why 
there was not a considerable number of so-called Grub Street authors in Sweden, as 
there was in England and France. Another reason is that the book market was far too 
small for more authors to be able to earn their living by writing. The fact that there 
was a group of authors —  the littérateurs —  who wrote their works without having 
any official position indicates that the way was clear for the emergence of the modem 
writer —• the professional author.

Translated by Michael Stevens
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F ö r te c k n in g  ö v e r  
h u v u d p o p u l a t i o n e n s  f ö r f a t t a r e 1

N am n L iv s t id F ö d e ls e o r t B os tad sort Faderns yrke Sista arbetet

A d le rb e rg , Carl Gustaf 1763-1814 Stockholm Konstantin. statskomm (a) envoyé (a)

Adlerbeth, Gudmund Jöran 1751-1818 Jönköping Stockholm assessor (a) kansliråd (a) U
Adlersparre, Georg 1760-1835 Härnösand st Stockholm överstelöjtn (a) landshövding (a) U
Ahlgren, Johan Samuel 1764-1816 Stockholm Stockholm kamrer skådespelare -

Altén, Mårten 1764-1830 Uppsala st Pom m em komminister skriftställare u
Asp, Per O lof von 1745-1808 Stockholm Konstantin. hovkvarterm (a) minister (a) u
Aurivillius, Per Fabian 1756-1829 Uppsala Uppsala professor professor u

B a c k e ,  Carl 1759-1818 Göteborg st Linköping st komminister prost L

Bagge, Johan Fredrik 1744-1805 Örebro Stockholm rådman sekreterare u
Barfod, Johan Christ. G. 1753-1829 Lund st Stockholm auditör skriftställare L

Bellman, Carl Mikael 1740-1795 Stockholm Stockholm lagman sekreterare U

Bergklint, O lof 1733-1805 Västerås Lund st handelsman prost u
Bergstedt, Anders 1768-1825 Strängnäs st Stockholm torpare justitiarie u
Bjerkén, Carl Gustaf af 1767-1804 Stockholm Stockholm assessor (a) kyrkoherde (a) u
Bjugg, Mattias 1751-1807 Lund st Finland kyrkoherde tullnär L

Bjurbäck, O lof 1750-1829 Karlstad st Karlstad smed biskop U
Björkegren, Jacob 1752-1825 Skara st Stockholm kronofogde bibliotekarie U
Björn, Didrik Gabriel 1757-1810 Kristineh. Stockholm tullnär boktryckare U
Blom, Isac Reinold 1762-1826 Stockholm Stockholm prost justi tieråd U

Blomberg, Carl Peter 1748-1820 Stockholm Uppsala st skräddarmästare prost u
Bodinson, Clas Urban 1766-1805 Umeå Stockholm häradshövding konduktör u
Boethius, Daniel 1751-1810 Västerås Uppsala kyrkoherde professor u
Boman, Magnus 1758-1808 Strängnäs st Strängnäs st rättare rektor u
Bonsdorff, Jacob 1763-1831 Borgå Åbo kontraktsprost professor Å

Brinkman, Carl Gust, von 1764-1847 Stockholm Berlin advokat hovkansler (a) H

1 Personuppgifterna visar födelse- och dödsår, födelse- och bostadsort (st står för stift och anger att för
fattaren är född på stiftets landsbygd), faderns yrke respektive den egna sista sysselsättningen (Hom och 
Sim m ingsköld, som i tabell 15 noteras som landsflyktig respektive fängelsekund, anges här med sista ar
betet i Sverige). Eventuellt adelsskap betecknas (a). Sista kolumnen anger universitetsort: U = Uppsala, G 
= Greifswald, H = Halle, L = Lund, Å = Åbo. De som ej studerade vid något universitet betecknas med ett 
streck.
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B ris man, Sven 1752-1826 Skara st Skara st prost säteriägare U

Broman, Fredrik C. A. 1758-1800 Uppsala st Stockholm landshövding (a) rikshistoriog (a) u
Burrnan, Faie 1758-1809 Härnösand Härnösand bergmästare gymnasierekt u

C a rls trö m , Anders Gabr. 1744-1775 Linköping st Stockholm prost hovpredikant u
Carlström , Jonas Fredrik 1745-1826 Linköping st Linköping st prost kontraktsprost u
Carpelan, Johan Fredrik 1745-1808 Finland Uleåborg ryttmästarc (a) landshövding (a) Å

Casström , Samuel Niclas 1763-1827 Uppsala Warszawa rektor kommerseråd u
Cederhjelm , Josias 1734-1795 Stockholm Strängnäs st kammarherre (a) godsägare (a) u
Clcwberg-Edelcrantz.A.N. 1754-1821 Åbo Stockholm professor president (a) Å

C nattingius, Daniel 1747-1809 Linköping st Linköping st kyrkoherde prost u

D a h l ,  Christoffer 1758-1809 Skara st Uppsala kyrkoherde professor u
Dahl, Erik 1749-1809 Skara st Skara st kyrkoherde kontraktsprost u
Darelli, Isak af 1756-1834 Stockholm Uppsala st överläkare (a) godsägare (a) -

De Broen, Abraham 1759-1804 Stockholm Stockholm direktör teaterchef -

De Broen, M aria Elisabet 1756-1809 — S tockholm — teaterchef -

De La Gardie, Jacob Gust. 1768-1842 Stockholm Stockholm riksråd (a) envoyé (a) -

Denell, Johan Henrik 1749-1814 Lund st Göteborg kyrkoherde translator L

Dubb, Per 1750-1834 Mariestad Göteborg stadskassör sjukhuschef U

E d m a n , Johan Fredrik 1763-1824 Norrköping Uppsala boktryckare boktryckare U

Ehrenström , Johan Albrekt 1762-1847 Helsingfors Stockholm överstelöjtn (a) statsråd (a) -

Ehrensvärd, Carl August 1745-1800 Stockholm Karlskrona general(a) godsägare (a) Å

Ehrensvärd, G ustaf Johan 1746-1783 Stockholm Berlin general major(a) envoyé (a) -

Ekeberg, Anders Gustaf 1767-1813 Stockholm Uppsala skeppsbyggm laborator u
Ekmansson, Johan Samuel 1760-1817 Växjö st Stockholm kyrkoherde ombudsman u
Elers, Johan 1730-1813 Karlskrona Stockholm borgmästare expeditionssekr L

Enbom, Per Ulrik 1759-1810 Stockholm Stockholm klädmäklare lärare U

Engeström , Jacob von 1735-1802 Lund Stockholm biskop -  (a) godsägare (a) L

Engzell, G ustaf 1757-1797 Västerås st Lunds st skomakare prost U

Envallsson, Carl 1756-1806 Vaxholm Stockholm kyrkoherde skriftställare u

Eurén, Gabriel 1767-1806 Karlstad Stockholm lektor expeditionssekr u

F a l lé n ,  Carl Fredrik 1764-1830 Kristineh. Lund målarmästare professor u
Fant, Erik Mikael 1754-1817 Strängnäs Uppsala kyrkoherde professor u

Fant, Johan Mikael 1735-1813 Uppsala st Västerås prost domprost u
Fischerström , Johan 1735-1796 Ystad Stockholm gästgivare sekreterare L

Flinlberg, Carl Henrik 1745-1782 Stockholm Stockholm överdirektör skriftställare U

Flintberg, Jacob Albrekt 1750-1804 Stockholm Stockholm överdirektör kommerseråd U

Flintenberg, Johan David 1762-1819 Stockholm Stockholm kryddkrämarc rektor U

Forslund, Samuel Niclas 1766-1812 Uppsala st Enköping kyrkoherde apotekare -

Forssell, O lof Hansson 1762-1838 Uppsala st Uppsala komminister kyrkoherde u
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G e rin g u s , Israel 1749-1811 Strängnäs st Strängnäs st fänrik prost U

Gjörwell, Carl Christoffer 1731-1811 Landskrona Stockholm överstelöjtn (a) förläggare L

Gustaf III 1746-1792 Stockholm Stockholm kung (a) kung (a) -

Gyllenborg, Gustaf Fredric 1731-1808 Linköping st Stockholm riksråd (a) kansliråd (a) L

H a lld in ,  Johan Gustaf 1737-1825 Strängnäs st Stockholm regementsskriv journalist U

Hallenberg, Jonas 1748-1834 Växjö st Stockholm bonde riksantikvarie U

Hallman, Carl Israel 1732-1800 Stockholm Stockholm kyrkoherde skriftställare U

Hanell, Casper Christoffer 1744-1808 Kalmar Finland borgmästare lagman L

Harlingson, Sam uel Gust. 1740-1810 Linköping st Linköping länsman kyrkoherde U

Hasselrot, Mattias 1769-1839 Skara st Lund handlare kyrkoherde L

Hedin, Sven Anders 1750-1821 Växjö st Stockholm bruksinspektör medicinalråd U

Holthusen, Carl Gust, von 1748-1818 — — — major -

Hom, Clas Fredrik 1763-1823 Stockholm Stockholm general (a) m ajor -

Humble, Christopher 1753-1833 Uppsala st Stockholm prost kontraktsprost u
Htilphers, Abraham A. 1734-1797 Västerås Västerås rådman brukspatron -

Höijer, Benjamin 1767-1812 Västerås st Uppsala prost professor u

K e llg re n , Johan Henric 1751-1795 Skara st Stockholm prost journalist Å
Kemell, Daniel 1759-1810 Linköping st Linköping st kyrkoherde kyrkoherde u
Kexél, O lof 1748-1796 Kalmar Stockholm kyrkoherde sekreterare u
Knös, Carl Johan 1767-1835 Skara Uppsala domprost domprost u
Knös, O lof Andersson 1756-1804 Skara st Uppsala domprost gymnasielektor u
Köhler, Jacob Israel 1733-1801 Linköping st Vadstena kyrkoherde kontraktsprost u
Köhlmark, Per 1750-1839 Karlskoga Uppsala bergsman gymnasielektor L

L an ae ru s , Anders 1738-1810 Lund Lund st klockare kyrkoherde L

Lannerstjema, Johan Mag. 1758-1797 Karlstad st Strömstad major (a) skriftställare (a) -

Leffler, Erik Daniel 1761-1807 Västerås Uppsala handlare kyrkoherde u
Lehnberg, Magnus 1758-1808 Linköping st Stockholm hovrättskomm biskop u
Lenngren, Anna Maria 1754-1817 Uppsala Stockholm professor journalist -
Lenngren, Carl Petter 1750-1827 Nyköping Stockholm kyrkoherde kommerseråd u
Leijonhufvud, Knut Henr. 1730-1816 Västerås st Linköping st överstlöjtn (a) lantjunkare (a) Å

Leopold, Carl Gustaf af 1756-1829 Norrköping Stockholm tullförvaltare kansliråd (a) u
Lidén, Johan Hinric 1741-1793 Linköping st Norrköping lektor professor u
Lidner, Bengt 1757-1793 Göteborg Stockholm fabrikör skriftställare L

Liljencrantz, Johan 1730-1815 Gävle Stockholm prost president (a) U

Lindblom, Jacob Axelsson 1746-1819 Linköping st Linköping kontraktsprost ärkebiskop U

Linderholm, O lof 1762-1834 Karlstad st Karlstad bruksförvaltare kyrkoherde U

Linderoth, Lars 1761-1811 Göteborg st Göteborg regementsskriv kom m inister L

Linnerhjelm, Helena Maria 1760-1800 Växjö st Stockholm överste (a) fru (a) -

Linnerhjelm , Jonas Carl 1758-1829 Lund st Stockholm exp. sekr (a) godsägare (a) L

Lund, Pehr af 1737-1806 Strängnäs st Stockholm kapten journalist U
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Lundblad, Johan 1753-1820 Göteborg st Lund torpare professor L

Lybecker, Carl Bleckert 1768-1796 Finland U ppsala st hovjunkare (a) livdrabant (a) U

Liideke, Christoffer Wilh. 1737-1805 Tyskland Stockholm amtman l:e  pastor H

M a n d e rfc lt  (Ingman), C. 1747-1813 Karlstad st Norge/Danm kronofogde propagandaman Å

Modéer, Adolf 1739-1799 Karlskrona Stockholm advokat sekreterare L

Murberg, Johan 1734-1805 Gävle Stockholm sjöman sekreterare U

N aez én , Daniel Erik 1752-1808 Skara Umeå stadskaplan provinsialläkare U

Neikter, Jacob Fredrik 1744-1803 Köping Uppsala kronofogde professor u
Nicander, Henric 1744-1815 Strängnäs st Stockholm bonde sekreterare u
Norberg, Anders 1745-1820 Västerås st Söderköping präst prost u
Nordenskjöld, August 1754-1792 Finland Stockholm överste (a) skriftställare (a) Å

Nordenskjöld, Carl Fredrik 1756-1828 Finland Stockholm överste (a) lärare (a) Å

Nordforss, Carl Gustaf 1763-1832 Västerås st Stockholm komminister teaterdirektör -

Nordin, Carl Gustaf 1749-1812 Stockholm Stockholm kyrkoherde biskop u
Nordmark, Zakarias 1751-1828 Luleå Uppsala komminister professor u
Nyström, Per O lof 1764-1830 Ystad Stockholm kronofogde överkommiss L

O d h e liu s , Johan Lorens 1737-1816 Strängnäs Stockholm handelsman överläkare u
Oxenstierna, Georg Ludvig 1756-1804 Strängnäs st — generalmajor (a) m ajor (a) -

Oxenstierna, Johan Gabriel 1750-1818 Strängnäs st Stockholm generalmajor (a) riksmarskalk (a) u

P a l in ,  Nils Gustaf 1765-1842 Stockholm Madrid möbelhandlare charge d ’aff (a) u
Paykull, G ustaf von 1757-1826 Stockholm Stockholm major (a) kansliråd (a) u
Philipson, Lorens Miinth. 1765-1851 Ystad Stockholm handelsman sekreterare L

Piper, Sten Abraham 1738-1813 Linköping st Stockholm landshövding (a) hovmarskalk (a) u
Porthan, Henrik Gabriel 1739-1804 Finland Åbo kyrkoherde professor Å

R a d lo f f ,  Fredrik Vilhelm 1766-1838 Finland Åland borgare sekreterare u
Reftelius, Johan Martin 1740-1799 Uppsala st Stockholm kyrkoherde läkare u
Regner, Gustaf 1748-1819 Linköping st Stockholm komminister expeditionssekr u
Ristell, A dolf Fredrik 1744-1829 Uppsala Paris språkmästare journalist u
Rogier, Gideon Herman de 1738-1814 Linköping st Strängnäs st kyrkoherde säteriägare u
Rosenhane d.y., Schering 1754-1812 Strängnäs st Stockholm kammarherre (a) överpostdir(a) u
Rosenheim , Vilhelm von 1755-1822 Frankrike Stockholm överstelöjtn (a) skriftställare (a) u
Rosenstein, N ils von 1752-1824 Uppsala Stockholm professor (a) statssekr (a) u
Roth, Carl Anders 1764-1803 Stockholm Stockholm assistent assistent -

Rudbeck, O lof 1751-1777 Stockholm Stockholm v. president (a) kanslist (a) u
Rutcnsparre, Johan Lorens 1752-1828 Göteborg st Göteborg kapten (a) överste (a) -

Rutström, Carl Birger 1758-1826 Stockholm Stockholm kyrkoherde riksantikvarie u
Rydbäck, Erik O lof 1732-1795 Linköping st Vadstena komminister provinsialläkare u
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S a lan d e r, Nils 1760-1824 Skara st Skara kyrkoherde kontraktsprost U

Schevenius, Gunnar Lor. 1747-1809 Lund st Lund st kyrkoherde prost L

Schm iterlöv, Henning Ch. 1754-1813 Linköping st Linköping st överstelöjtn (a) lantjunkare (a) U

Schröderhcim, Elias 1747-1795 Stockholm Stockholm biskop (a) landshövding (a) U

Schultzenheim, David von 1732-1823 Västerås st Strängnäs st regementsläkare preses (a) u
Schylander, Carl Gabriel 1751-1811 Stockholm Stockholm revisor skådespelare -

Schönberg, Anders 1737-1811 Västerås st Stockholm hovjägmäst (a) kansliråd (a) u
Seseman, Hans Jacob 1751-1819 Linköping st Uppsala amiralitetsskriv försäljare u
Silfverhielm, Georg Ulrik 1762-1819 Linköping st England kapten (a) envoyé (a) u
Silfverstolpe, Axel Gabriel 1762-1816 Stockholm Stockholm bankkomm (a) kammarherre (a) u
Sim m ingsköld, Johan 1748-1796 Göteborg Stockholm v. häradshöv (a) ordenshistoriog u
Sjöberg, N ils Lorens 1754-1822 Jönköping Stockholm gästgivare expeditionssekr L
Skjöldebrand, Anders Fred. 1757-1834 Algeriet Stockholm kommerseråd (a) statsråd (a) u
Smedberg, Nils 1735-1797 Skara st Skara st fräl seinspektör prost L
Sparrman, Anders 1748-1820 Uppsala st Stockholm prost assessor U

Sparrsköld, Nils Birger 1763-1830 Göteborg st Stockholm öveijägm äst (a) brukspatron (a) u
Stamberg, Anders Henric 1759-1840 Köping Västerås handlare lektor u
Stenborg, Carl 1756-1813 Stockholm Stockholm teaterchef teaterchef -

Stenhammar, Johan 1769-1799 Linköping st Stockholm prost amanuens u
Stenhammar, M attias 1766-1845 Linköping st Stockholm prost kontraktsprost u
Stiemecrantz, Arvid Adrian 1755-1785 Stockholm Stockholm bankkomm (a) journalist (a) -

Stolpe, Johan Peter 1757-1798 — Stockholm — leateradm -

Stoltz, M atthias 1768-1814 Falun Hälsingborg tullförvaltare kyrkoherde L

Stridsberg, Carl 1755-1819 Härnösand st Stockholm lektor kyrkoherde u
Sturtzenbechcr, Mårten 1760-1836 Visby st Stockholm bruksägare överstelöjtnant u
Styrell, Carl 1766-1827 Linköping st Stockholm — auktionsmäkiare u
Ståhl, M agnus Laurentius 1761-1843 Lund st Kristianstad prost rektor L

Ståhlberg,Israel 1747-1816 Finland Stockholm kom m inister prost Å

Sundevall, M atthias 1763-1847 Vadstena Linköping borgmästare kontraktsprost u
Sundius, Nils Johan 1761-1828 Stra Isund Lund st kyrkoherde prost L

Swederus, Magnus 1748-1836 Stockholm Västerås kyrkoherde domk sysslom u
Swederus, N ils Samuel 1751-1833 Stockholm Västerås st kyrkoherde prost u

T ay ard e n , Gustaf Adolf 1755-1821 Västerås st Västerås löjtnant prost U
Tengström, Jacob 1755-1832 Finland Åbo sockenadjunkt ärkebiskop Å

Tham, Pehr 1737-1820 Skara st Skara st major (a) godsägare (a) U

Thorild, Thomas 1759-1809 Göteborg st Stockholm kronolänsman professor L

Thunman, Hans 1746-1778 Strängnäs st Halle kyrkoherde professor U

Thyselius, Carl 1768-1833 Strängnäs st Stockholm prost superintendent U

Tingstadius, Johan Adam 1748-1827 Strängnäs st Uppsala kyrkoherde biskop U

Tybeck,Johan 1752-1831 Askersund Stockholm handelsman komminister U
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U llm a n , Erik Erland 1749-1821 Karlstad st Karlstad st prost kontraktsprost U

W a d s trö m , Carl Bemh. 1746-1799 Stockholm London assessor fabrikör U
Wallenberg, Jacob 1746-1778 Linköping st Kalmar st kronolänsman kyrkoherde U

W allenstråle,Martin Georg 1733-1807 Uppsala Kalmar biskop -  (a) biskop (a) U

W aller, Erik 1732-1811 Västerås Örebro kyrkoherde biskop U

W allquist, O lof 1755-1800 Strängnäs st Växjö kyrkoherde biskop U

W estman, O lof 1750-1812 Göteborg Göteborg rådman domprost U

Widerberg, Andreas 1766-1810 Göteborg Stockholm bokhållare skådespelare -

W idström, Ulrika Carolina 1764-1841 Stockholm Stockholm orgelbyggare pensionsägare -

L libet, Christoffer Bogisl. 1740-1809 Lund st Stockholm prost statsråd (a) L

A l f ,  Erik Peter 1765-1793 Linköping Lund domprost docent U 2

O d m a n n , Samuel Lorens 1750-1829 Växjö Uppsala kyrkoherde professor U

2  Ä lf placeras av Bennich-Björkm an bland andliga äm betsmän, eftersom han prästvigdes i Linköping 
1792. Troligen tillträdde han ingen prästtjänst utan fortsatte som docent i Lund fram till sin död 1793. Om 
Älf, se Ljunggren 1877, s. 499 f; Meijcr, s. 487; Bennich-Björkman, s. 32 f.



Bilaga 2

F ör tec kn in g  ö v e r  
e x t e r n p o p u l a t i o n e n s  f ö r f a t t a r e 3

N am n L iv s t id F ö d e ls e o r t B ostadsort Faderns yrke Sista arbetet

A c h a r iu s , Erik 1757-1819 Gävle Vadstena kamrer provinsialläkare U

Afzelius, Adam 1750-1836 Skara st England kyrkoherde professor U

Afzelius, Pher von 1760-1843 Skara st Uppsala kyrkoherde professor (a) U

Agrell, Carl Magnus 1764-1840 Växjö st Uppsala kyrkoherde kontraktsprost U

Aken, Frans Joakim von 1738-1798 Örebro Örebro apotekare apotekare -

Arrhenius, Carl Axel 1757-1824 Stockholm Stockholm protokollsekr överstelöjtnant -

B je rk an d er, Clas 1735-1795 Skara st Skara st bonde prost u
Björkman, Fredrik Adolf 1753-1807 Sigtuna Vasa handelsman borgmästare u
Blom, Carl Magnus 1737-1815 Växjö st Hedemora kyrkoherde provinsialläkare u
Bring, Erland Samuel 1736-1798 Lund st Lund kyrkoherde professor L

C a lo n iu s , M attias 1737-1817 Finland Åbo prost professor Å

Carlander, Christoffer 1759-1848 Skara st Stockholm kyrkoherde assessor u

D a lb e rg , Nils 1736-1820 Linköping Stockholm skräddare bergsråd u
Djurberg, Daniel 1744-1834 Gävle Stockholm lektor rektor -

Dryander, Jonas 1748-1810 Göteborg London lektor bibliotekarie u

E b e rs te in , Carl Johan 1758-1838 Strängnäs st Lund st häradsprost biskop L
Ekmansson, Carl Gustaf 1744-1812 Linköping st Linköping st kyrkoherde kontraktsprost u
Ekmarck, Anders 1741-1822 Strängnäs st Linköping st kom m inister prost u
Engelhart, Johan Henrik 1759-1832 Göteborg Lund arkiater prost L
Engeström, G ustaf von 1738-1813 Lund Uppsala st biskop (a) godsägare (a) L

F a lc k , Anders 1740-1796 Skara st Skara auditör rektor U

Flodin, Johan Gustaf 1741-1808 Strängnäs st Stockholm handelsman biskop u
Florman, Arvid Henric 1761-1840 Lund st Lund frälseinspektor professor L

Frem ling, Mattharus 1744-1820 Malmö Lund fabrikör professor L

3  Personuppgifterna visar födelse- och dödsår, födelse- och bostadsort (st står för stift och anger att för
fattaren är född på stiftets landsbygd), faderns yrke respektive den egna sista sysselsättningen. Eventuellt 
adelsskap betecknas (a). Sista kolumnen anger universitetsort: U = Uppsala, G = Greifswald, H = Halle, L 
= Lund, Å = Åbo. De som ej studerade vid något universitet betecknas med ett streck.
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G a d o lin , Johan 1760-1852 Åbo

Gahn, Henric 1747-1816 Falun

Gamey, Johan Carl 1740-1808 Uppsala st

Gedda, Peter Niclas von 1737-1814 Stockholm

Geijer, Bengt Reinold 1758-1815 Bofors

Graffman, Hans 1748-1828 Strängnäs st

H a a r tm a n , Gabriel von 1757-1815 Finland

Hagströmer, Anders Johan 1753-1830 Strängnäs st

Hall, Birger Martin 1741-1815 Borås

Hamnerin, Nils 1750-1806 Karlstad st

Hellens, Carl Niclas von 1745-1820 Finland

Hermelin, Samuel G ustaf 1744-1820 Stockholm

Heurlin, Samuel 1744-1835 Växjö st

Hisinger, Vilhelm 1766-1852 Västerås st

Hjelm, Peter Jacob 1746-1813 Växjö st

Hylander, Anders 1750-1830 Skara st

J u l in ,  Johan 1752-1820 Västerås

Jörlin, Engelbert 1733-1810 Göteborg st

L ilje b la d , Samuel 1761-1815 Kalmar st

Lindqvist, Johan Henric 1743-1798 Nystad

IV Ialm ström , Per 1758-1834 Västerås st

Munck, Petrus 1732-1803 Lund st

Munthe, Lars Peter 1752-1807 Malmö

Murray, Adolf 1751-1803 Stockholm

Murray, G ustaf 1747-1825 Stockholm

Möller, Johan 1738-1805 Strängnäs st

N o h rb o rg , Daniel 1739-1819 Västerås st

Norberg, Johan Erik 1749-1818 Västerås

Norberg, Mattias 1747-1826 Härnösand st

P rosperin, Erik 1739-1803 Uppsala st

Q u e n s e l ,  Conrad 1767-1806 Lund st

R e h b in d e r, Johan Adam 1733-1809 Uppsala st

Rctzius, Anders Jahan 1742-1821 Kristianstad

Retzius, Lorens Christoff. 1745-1818 Kristianstad

Åbo professor professor Å

Stockholm lanträntmästare överläkare U
Kristinehamn inspektor direktör U
Stockholm hovkansler (a) revisionsråd ta) -

Stockholm brukspatron fabriksdirektör u
Strängnäs st kyrkoherde domprost U

Åbo häradsskrivare statsråd (a) Å

Stockholm inspektor medicinalråd u
Västerås rådman provinsialläkare u
Göteborg st provinsialläkare prost ?4

Åbo regementsskriv professor Å

Stockholm riksråd (a) bergsråd (a) u
Växjö st kyrkoherde kontraktsprost L

Västerås st brukspatron (a) brukspatron (a) u
Stockholm kyrkoherde myntguardien u
Lund komminister professor u

Uleåborg tullförvaltare apotekare -

Göteborg bonde rektor u

Uppsala rusthållare professor U

Åbo borgare professor Å

Åbo komminister kansliråd u
Lund pastor biskop L

Lund prost professor L

Uppsala kyrkoherde professor U

Stockholm kyrkoherde biskop U

Strängnäs st bonde biskop U

Västerås st kyrkoherde prost U

Stockholm bruksinspektör ingenjör u
Lund länsman professor u

Uppsala - professor U

Uppsala | häradsprost professor L

Stockholm kapten (a) sekreterare (a) u
Lund provinsialläkare professor L

Lund st provinsialläkare prost L

4  Det är obekant vid vilket universitet Hamnerin studerade.
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Ringström , Johan Erik 1746-1820 Uppsala st

Roos, Petrus 1740-1832 Lund st

S c h u lté n , Natanael af 1750-1825 Finland

Sinclair, Carl Gideon 1730-1803 Stra lsund

Sjöbohm , Fredrik 1753-1829 Karlskrona

Sjöborg, N ils Henric 1767-1838 Lund st

Swartz, O lof 1760-1818 Norrköping

T hunberg, Anders 1755-1816 Skara st

Thunberg, Carl Peter 1743-1828 Jönköping

Tollesson, Per 1747-1821 Växjö st

Troil, Uno von 1746-1803 Stockholm

U g g la s ,  Samuel af 1750-1812 Hedemora

W alden, Fredr.Herm.von 1743-1809 Uppsala

Westén, Aron 1737-1814 Arboga

W estring, Johan Peter 1753-1833 Linköping

W ilcke, Johan Carl 1732-1796 Tyskland

W ingård, Johan 1738-1818 Göteborg st

o
A k e rré h n , O lof 1754-1812 Strängnäs st

Stockholm restaurangägare translator U

Lund st prost prost L

Stockholm professor statsråd (a) Å

— kapten (a) general (a) G

— kammarskrivare överste -

Lund prost professor L

Stockholm fabrikör professor U

Skara bonde rektor U

Uppsala handelsman professor U

Uppsala st bonde kontraktsprost U

Uppsala ärkebiskop (a) ärkebiskop (a) U

Stockholm kontraktsprost president (a) U

Köpenhamn kammarherre (a) kapten (a) U

Västerås st brukspatron prost U

Norrköping skomakare läkare u
Stockholm pastor sekreterare u
Göteborg bonde biskop u

bonde ingenjör U



B ilaga 3

S y s s e l s ä t tn in g s b y te n  för  
huvudpopula t ionens  f ö r f a t t a r e 5

N am n l : a  a rb e te t 2:a  a rb e te t 3 :e  a rb e te t 4 :e  a rb e te t 5:e a rb e te t

Sparrsköld ämbetsman, mil ämbetsman, civ teateradm litteratör brukspatron

Ristell ämbetsman, civ ämbetsman, priv teateradm litteratör
Nordforss tjänsteman, priv ämbetsman, civ ämbetsman, mil teateradm

Flintenberg akademiker ämbetsman, civ bokhandlare lärare

Denell privatlärare akademiker bokhandlare ämbetsman, civ
Lundblad privatlärare bokhandlare akademiker jordbrukare
Rutström privatlärare akademiker ämbetsman, priv ämbetsman, civ

Ahlgren ämbetsman, civ skådespelare fabriksägare

Björn ämbetsman, civ skådespelare boktryckare

Halldin ämbetsman, civ bokhandlare litteratör

Nordenskjöld, C.F. ämbetsman, civ litteratör lärare
Wadström ämbetsman, civ litteratör fabriksägare

Adlersparre ämbetsman, mil litteratör ämbetsman, civ

Lund ämbetsman, mil jordbrukare litteratör

Brisman akademiker jordbrukare lånebibl ägare

Kellgren akademiker ämbetsman, hov litteratör

Leopold akademiker ämbet, civ/hov litteratör

Westman gymnasielärare ämbetsman, priv präst

Rogier privatlärare litteratör jordbrukare

Seseman privatlärare triv.lärare försäljare

Stolpe privatlärare ämbetsman, mil teateradm

Edman ämbetsman, civ boktryckare

Ekmansson ämbetsman, civ bokhandlare

Envalls son ämbetsman, civ litteratör

* Om prem isserna för sammanställningen, se kap. IV : 6  (Omfattningen av författarnas verksamhetsbyt- 
en). Äm betsman privat s tir  för den som var anställd i något sällskap eller i någon akademi. Flera författare 
som betecknas som civila ämbetsmän var verksamma inom flera skilda äm betsverk, men i sam manställ
ningen särskiljs endast hovtjänstgöring.
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Flintberg, C.H. 

Gjörwell 

Hallman 

Modeer

Nordenskjöld, A.

Radloff

Rosenheim

Schulzenheim

Schylander

Stenborg

Widström

Zibet

Lannerstjema

Stiemecrantz

Altén

Clewberg-Edelcr.

Nicander

Stenhammar, J.

Styrell

Murberg

Stridsberg

Barfod

Swederus

Enbom

Fischerström

Sim m ingsköld

Thorild

ämbetsman, civ 

ämbetsman, civ 

ämbetsman, civ 

ämbetsman, civ 

ämbet, civ/hov 

ämbetsman, civ 

ämbet, civ/hov 

ämbetsman, civ 

ämbetsman, civ 

ämbetsman, civ 

ämbetsman, hov 

ämbet, civ/hov 

ämbetsman, mil 

ämbetsman, mil 

tjänsteman, priv 

akademiker 

akademiker 

akademiker 

präst 

rektor 

lärare/präst 

privatlärare 

förläggare 

litteratör 

litteratör 

litteratör 

litteratör

litteratör

förläggare

litteratör

ämbetsman, priv

litteratör

ämbetsman, priv

litteratör

jordbrukare

skådespelare

teaterchef

pensionatsägare

jordbrukare

litteratör

litteratör

litteratör

ämbet, civ/hov

ämbetsman, priv

ämbetsman, priv

ämbetsman, priv

ämbetsman, priv

ämbetsman, civ

litteratör

präst

lärare

ämbetsman, priv 

ämbetsman, civ 

akademiker



Källor och
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O tryck t  m a te r ia l

Kungliga biblioteket
T r y c k l is to r

Cronlands tryckeri
Carlbohms tryckeri (Kongl. finska Boktryckeriet)
Deléen & Forslunds tryckeri 
Kumblinska tryckeriet

Riksarkivet
K a n s lik o l le g iu m

A I a. Konceptprotokoll, allmän serie, 1791-95

B II a. Koncept, januari-juni 1793
Utlåtande över Eve Jaquette Lidners ansökan om bokprivilegium, 13 mars 1793

D III b. Protokollistor, 1789

E XIII Inkomna skrivelser angående böcker och trycksaker 

Volym 3. Från författare, översättare och utgivare L -R :
Bengt Lidner, ansökan om bokprivilegium, 8 augusti 1792 
Eve Jaquette Lidner, ansökan om bokprivilegium, 23 februari 1793 
Anders J. Nordström, attest, 6 mars 1789 (finns tillsammans med Lidners hand

lingar)

Volym 4. Från författare, översättare och utgivare S-Ö:

Eric Tuneld, ansökan om pension, 19 december 1757

Volym 11. Från boktryckare:

Elsa Fougt, besvärsskrivelse över eftertryck, 6 mars 1792

Volym 15. Från bokhandlare:
Jacob G. Bjömståhl, ansökan om privilegium för lånebibliotek, 18 juli 1800 
Johan C. Holmberg, ansökan om bokexportpremie, 26 maj 1784 
Johan C. Holmberg, ansökan om privilegium för bokhandel, 19 oktober 1798 
Johan C. Holmberg, ansökan om bokprivilegium, 21 oktober 1799 
Johan G. Justander, ansökan om privilegium för lånebibliotek, 7 september 1795 
Johan G. Justander, ansökan om privilegium för bokhandel, 28 januari 1800 
Eve Jaquette Lidner, kontrakt på överlåtelse av bokprivilegium, 9 december 1800 
Eve Jaquette Lidner, begäran om upphävande av kontrakt, 29 december 1800 (fru 

Lidners handlingar finns tillsammans med Johan C. Holmbergs)
Magnus Swederus, ansökan om bokexportpremie, 27 mars 1787
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Stockholms stadsarkiv

Bokauktionskammarens protokoll, 1792 
Bokauktionskammarens inlagor, 1792

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sjödahl, Inger, ”Staten och teatern i Sverige 1720-1844”, otryckt lic. avhandling 
(1967)

Uppsala universitetsbibliotek

Isac Reinold Bloms brev till Leopold 19 september 1794 (Brinkmanska autografsam
lingen i Trolle Ljungby-arkivet)

Boktryckeri-societetens bevis den 25 februari 1790. Bilaga till Neikters och Aurivil- 
lius memorial den 7 maj 1790 (Uppsala universitets arkiv: Kansliet E III a: 94, s. 
607)

Stellan Arvidson, Stockholm

Arvidson, Stellan, ”Passionernas diktare” (manuskript)

S m å tr y c k t  rörande  bok m arkn ad en
(KB,  o k a t )

Subskriptionslistor på böcker, provblad, prospekter -  1799

Fougt, Elsa, ”Prenumerationserbjudande” (1785)
Hausswolf, Justus Christopher, ”Kundgjörelse” (Stockholm 1751)
Lund, Pehr af, ”Prospectus. En Gammal M ans Utvalda B ref til En Ung Prins” 

(Stockholm 1784)

Förlagskataloger 1700-talet

Deléen, Carl, Förteckning pä  Bokhandlaren Carl Deléens egna Förlags-Böcker och 
Skrifter (Stockholm 1799)
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Edman, Johan, Förtekning på  Böcker och Tractater [...] (Uppsala 1784)

Edman, Johan, Förtekning på de Böcker, Skrifter och H andlingar som finnas dels i 
Exemplar och Inbundna til köps hos Factorn Johan Fredric Edman (Uppsala 1792)

Edman, Johan, Förtekning på  Oinbundne och Inbundne Böcker och Skrifter, som  
försäljas hos Kongl. Academie Boktryckaren Joh. Fredr. Edman i Upsala [1794?]

Edman, Johan, Förtekning på  Böcker och Skrifter, som försäljas hos Kongl. Acade
mie Boktryckare Joh. Fredr. Edman i Upsala [1799?]

Hjelm, Samuel, Förteckning på Böcker som finnas hos Bokbindaren Sam. Hjelm  
(Norrköping 1797)

Svenska Bokhandeln 1780-1799

Arborén, Johan, ”Uti Arboréns Boklåda vid Stora Nygatan [...]” [1798?]

Hjelm, Samuel, Förteckning p å  de Böcker, som finnas til köps hos Bokbindaren Sa
muel Hjelm  [1794?]

Hjelm, Samuel, Förteckning på Böcker, som finnas til köps hos Bokbindaren Samuel 
Hjelm  [1794]

Hjelm, Samuel, Förteckning pä Böcker, som finnas hos Bokbindaren Samuel Hjelm i 
Norrköping [179?]

Holmberg, Johan, Förtekning öfwer Boktryckaren och Bokhandlaren Joh. C. H olm 
bergs Swenska Böcker (Stockholm 1787)

Holmberg, Johan, Förteckning på  Böcker, Portraiter och Skrifter, som finnas til Salu  
i Holmbergs Boklåda på Stora Nygatan [1792?]

Tidström, Samuel, Förteckning p ä  De Böcker som finnas uti Tidströms Bokhandel i 
Linköping (Linköping 1797)

Utter, Isac, ”Förteckning på Böcker, som finnas til salu hos Bokhandlaren Mag. Utter 
i Stockholm” (Stockholm 1798)

Lånebibliotek, Stockholm

Behn, Carl Conrad, Lese-Bibliothek zum Nutzen und Vergnugen aus Bucher in ver- 
schiedenen Sprachen [...] (Stockholm 1793-1800)

Cleve, Friedrich August, Lese-Bibliothek eröfnet den 6:ten D ecem ber von Friedrich 
August Clewe (Stockholm 1793-1800)

Rademine, C.E., Förteckning på nyligen inkomna Böcker, hvilka em ot betalning ut
lånas hos C.E. Rademine (Stockholm 1798-99)

Swederus, Magnus, Alphabetisk förteckning på  Dem, Som hittils deltagit uti B ok
handlaren Swederi nyligen inrättade Läne-Bibliothek  [sic] (Stockholm 1785) [i 
noterna 1785 a]

Swederus, Magnus, Underrättelse om D et m ed Höglofl. Kongl. Cantzli Collegii Bifall 
A f Bokhandlaren M. Swederus inrättade Lån-bibliothek (Stockholm 1785) [i not
em a 1785 b]
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Tryckt m a te r ia l

A fzelius, Nils, Staden och tiden. Studier i Bellmans dikt (Stockholm 1969)

Ambjörnsson, Ronny, D et okända landet. Tre studier om svenska utopister (Stock
holm 1981)

Anderberg, Göran, ”Ekonomi och politik i 1700-talets Skara”, Skara 11:1700-1970 
(Skara 1975)

Annerstedt, Claes, Uppsala universitets historia III: 1719-92, 1. Universitetets öde 
(Uppsala 1913) 2. Universitetets organisation och verksamhet (Uppsala 1914)

Arvidson, Stellan, Thorild. Studier i hans ungdomsutveckling (diss., Lund 1931)

Arvidson, Stellan, Thorild och den franska revolutionen (Hudiksvall 1938)

Atterbom, P.D.A., Svenska siare och skalder eller grunddragen a f  svenska vitterhet
ens häfder IV (Uppsala 1847)

Awebro, Kenneth, Gustaf III:s räfst m ed ämbetsmännen 1772-1779 -  aktionerna mot 
landshövdingarna och Göta hovrätt, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Histo- 
rica Upsaliensia 96 (diss., Uppsala 1977)

B arfod , Johan Christopher, Dagens märkvärdigheter. Gustavianska anteckningar II: 
1799-1801, utg. Wilhelm Odelberg (Stockholm 1967)

Belanger, Terry, ”Publishers and writers in eighteenth-century England”, i Books and 
their Readers in Eighteenth-Century England (Leicester 1982)

Bennich-Björkman, Bo, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av 
författaräm beten vid svenska hovet och kansliet 1550-1850, Studia Litterarum 
Upsaliensia 5 (diss., Uppsala 1970) [i noterna Bennich-Björkman]

Bennich-Björkman, Bo, Termen litteratur i svenskan 1750-1850, Meddelanden ut
givna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institution
en i Uppsala 4 (Uppsala 1970) [i noterna författare och titel]

Berg, Wilhelm, Göteborgs äldre teatrar I: 1690-1794 (Göteborg 1896)

Berggrén, Per Gust., Johan Magnus Lannerstierna. Ett skaldeöde frän  Gustav III:s 
dagar (Trollhättan 1926)

Bergman, Gösta, ”Dramaten -  från Bollhuset till Nybroplan”, i Dramaten 175 år. 
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cerat av Henrik Schiick tillsammans med "Kellgrens bref till Rosenstein", bilaga D, 
Samlaren 8 (1887)

Collins, A.S., Authorship in the Days o f Johnson. Being a study o f the relation be
tween Author, Patron, Publisher and Public, 1726-1780 (London 1927)
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samfund. Årsskrift 1914 (Stockholm 1915) [i notema 1915 a]
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Laurenson, Diana T. & Swingewood, Alan, The Sociology o f  Literature, 2:a uppl. 
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hetstiden och den gustavianska åldern, 2:a uppl. (Stockholm 1908)

Levertin, Oscar, ”Thorilds Disputation”, Samlaren 13 (1892)

Levertin, Oscar, Teater och drama under G ustaf III, 4:e uppl. i Samlade skrifter 17 
(Stockholm 1920)
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Harlingson, Samuel Gustaf 197 
Hasselberg, Arvid 201 
Hauser, Arnold 68, 272 
Hauswolff, Justus Christopher 86 
Heckscher, Eli F. 38, 106, 112, 116, 130, 

134, 142 
Hedin, Sven Anders 153, 197 
Helsingius, Daniel 70 f, 257 
Hennings, Beth 78 
Hessler, Carl Arvid 7 8 ,1 1 0 ,1 9 7  
Heurlin, Sven 2 3 1 -2 3 3 ,2 3 5 -2 4 0 ,2 6 0  
Hillberg, O lof 199 f 
Hillbom, Rune 187, 190, 199 f 
Hilleström, Gustaf 218 
Hjelm, Samuel 252, 255 
Hjelm-Milczyn, Greta 90, 94 
Holbcrg, Ludvig 82, 206

Holmberg, Claes-Göran 48, 186 
Holmberg, Johan C. 27 f, 30 -3 6 , 40  f, 49, 

80, 93 f, 103, 191 f, 195, 219, 221 f, 
22 7 -2 3 0 , 244, 252, 255, 258 

Holmberg, Olle 53, 95, 170, 194, 236 
Holthusen, Carl Gustaf von 132, 146 f, 168, 

196, 206 
Hom, Clas Fredrik 1 4 4 ,1 4 8 ,1 6 3  
Hom, Fredrik 201 
Horm d.ä., J.L., 22 
Horm d.y., J.L., 31, 34, 219, 253 
Hunhold, Chr. Fr. 265 
Hylander, Anders 231 f, 234—237, 239 f  
Hiilphers, Abraham 51, 100, 137, 154, 171, 

173
Hånell, August 24 -2 7 , 30, 40  f, 249 f 
Höijer, Benjamin 102, 194 
Höjer, Johan 21 
Höpken, Anders Johan 201 
Höppener, Per Johan 70 f, 257

Jacobow sky, C. Vilh. 37 
Jansonuis, Johannes 24 
Jeppsson, Ann-Lis 3 9 ,4 1 ,5 1  
Johannesson, Gösta 127, 151 
Johannesson, Kurt 61 f, 154 
Johansson, Egil 45 
Johansson, J. Viktor 191 
Johnson, Samuel 235 
Jonsson, Gunilla 19, 99 
Josephson, Lennart 63 
Justander, Johan Gustaf 41 
Jörberg, Lennart 22, 46 
Jörlin, Engelbert 179

K allerm an, Johan Fredrik 190 
Karl XI 69
Kellgren, Johan Henric 4, 63 f, 71 f, 74, 76, 

87, 100 f, 110, 122, 126, 132, 137 f,
146, 156, 159, 164, 167, 169, 188 f, 
191-195, 197, 200, 206-209 , 219, 226, 
228 f, 233, 257, 260, 266, 271 f, 277 

Kexél, O lof 72 f, 141, 196, 207, 265 
Kiellbeck, Pehr 243 f 
Kiesel, Helmuth 69, 81-83 , 85, 90, 93,

95 f, 256, 258, 264 f, 269 
Kiesewetter, Gottfried 24 
Klemming, G.E. 9 1 ,2 0 4 ,2 1 8 -2 2 0 ,2 4 8 -  

250
Klopstock, Friedrich Gottlieb 136,256
Knös, Carl Johan 120, 136
Knös, O lof Andersson 120, 136, 151, 198
Kotzebue, August von 265
Krauss, Joseph Martin 236, 239, 245
Kumblin, Lars 248
Kumblin, änka efter Lars 248 f



Personregister 3 2 3

Koschel) (fru) 227

L agerqvist, Lars O. 46, 49, 74 
Lagerström, Magnus 205 f 
Lamm, Martin 3, 20, 94, 156, 238 f, 251 
Landberg, Georg 12 
Landen, Leif 155 
Lange d.ä., Johan Georg 31 
Lange d.y., Johan Georg 27, 34, 219 
Lannerstjema, Johan Magnus 72, 141, 146, 

157, 159, 165, 170, 172, 192 f, 204,
207 f, 265 

Laurenson, Diana T. 67 f, 71 
Lengblom, Christ. 191 
Lehnberg, Magnus 7 4 ,1 6 9 , 194 
Leijonhufvud, Knut Henric 154, 162 
Lenhammar, Harry 14, 158, 162, 169 
Lenngren, Anna Maria 4, 7 1 ,120 , 171,

188, 191, 193 f, 207  
Lenngren, Carl Petter 87, 120, 191 f, 195, 

197, 229 
Lennings (källarmästare) 224 
Lénström, Carl Julius 69, 192 
Leopold, Carl Gustaf af 4, 53, 74, 76, 89 f, 

94 f, 100, 126, 127 f, 139, 144, 146,
156, 164, 169, 188, 191, 193 f, 200,
207, 209 f, 233, 245, 256, 270, 277 

Lessing, Gotthold Ephraim 258 
L'Estrade, Katarina Charlotta 223 
Lewenhaupt, Eugéne 222, 224 
Levertin, Oscar 70 f, 78, 199, 201-203 , 236 
Lext, Gösta 14, 18 f, 20 f, 28, 30 f, 36-39 , 

42, 47 -5 0 , 119, 187 
Lidén, Johan Hinric 38 f, 51, 129, 154 f, 

171
Lidner, Bengt 4 f, 48, 72 f, 86 f, 128, 136, 

138, 156 f, 159, 183, 188, 207, 212 f, 
215, 222-230 , 233 f, 241 f, 255, 257 f, 
270 f, 273, 278 

Lidner, Eve Jaquette 229 f  
Liedner, Olof 222  
Liljedahl, Ragnar 169 
Liljencrantz, Johan 144,169  
Liljensparre, Henric 188 
Liljewalch (rådman) 231 
Lindahl, Gustafva 2 4 8 ,2 5 3  
Lindberg, Bo 20 
Lindberg, Sten G. 18 f, 5 0 ,8 2  
Lindberger, Örjan 20 
Lindblom, Jacob Axelsson 110, 127, 170, 

191, 197 
Lindegren, Carl Johan 101,205 f 
Lindh, Johan Petter 33 -35 , 243, 249 
Lindh, Nils Magnus 18 
Lindholm, Lars 38 f, 129, 155 
Lindqvist, J.A. 200 
Lindroth, Sten 58, 122, 129, 154, 178

Linné, Carl von 37, 80, 93 f, 101 
Linnerhjelm, Helena Maria 120, 150 
Linnerhjelm, Jonas Carl 120, 162 
Lithou, Gustaf 70
Ljunggren, Gustaf 94, 127, 230, 234, 245,

" 250 f
Lochner, Johann Friedrich 20 
Loos, V iggo 18, 190 
Lough, John 5 3 ,6 9 ,8 1 ,9 3 ,9 5  
Lovisa Ulrika 73 f, 78, 118, 208, 260 
Lucidor 260  
Ludvig XIV 79
Lund, Pehr af 47, 144, 165, 192 f 
Lundblad, Johan 31, 34, 42, 118, 136-138, 

165, 195, 219, 243 f, 249, 258 
Lundqvist, Bo V:son 180 
Lundstedt, Bernhard 186, 192 f, 196-198  
Luther 86
Lybecker, Carl Bleckert 146 
Lychou (af Zellén), Johannes 223 
Liideke, Christoffer Wilhelm 148, 236 
Låstbom, H. af 239, 245 
Lönnroth, Erik 62

IVlaclean, Rutger 154
Malmström, Per 180
Manderfelt (Ingman), Carl 163,168, 196
Manderström, Christopher 101,205
Mannerheim, Johan 17
Mason, Haydn 69, 90, 95
Meijer, Bernhard 98-100 , 140, 143, 205
Melberg, Ame 2 ,7
Meurling, Curt 147
Modéer, Adolf 153, 165, 197
Moliére 206
Mollerus, Henricus 61
Momma, Peter 25, 34, 39
Moustier, de 88
Murberg, Johan 74, 153, 164—166, 169, 

197
Mustelin, O lof 52-54  
Muller (konsertmästare) 203 
Miinch, Paul se Kiesel 
Möller, Beit 3 1 ,4 2 , 165,231  
Möller, Johan 179 
Möllersvärd, C.A. 223, 225-227  
Mpller Kristensen, Sven 84, 267, 273

N aezén, Daniel Erik 153 
Nathorst-Böös, Ernst se Lagervist 
Neikter, Jacob Fr. 102, 127, 177, 196 
Nicander, Henric 118, 153, 164 f 
Niléhn, Lars 128 f  
Nilsson, Albert 124 
Norberg, Anders 198
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Norberg, Otto 164 
Norberg, Samuel 18, 30 f, 34, 36 
Nordell, Anders 253 
Nordén, Arthur 78, 199 f 
Nordenflycht, Hedvig Charlotta 65 f, 70, 82 
Nordenskjöld, August 120, 157 f 
Nordenskjöld, Carl Fredrik 120, 158, 193, 

244
Nordforss, Carl Gustaf 123, 146, 165, 169, 

234, 236, 239 
Nordin, Carl Gustaf 74, 169 
Nordin, J.G. 91,248-250 
Nordmark, Zakarias 147 
Nordström, Anders J. 218 f, 228, 245, 252 
Nordström, Henrik A. 243, 248 
Nyrén, Carl 94
Nyman, Elmar 11-13,37,185-188,201 
Nyman, Magnus 48, 111, 119, 135, 185, 

187 f, 195-197 
Nyström, Petter 25,91

O d e l, Anders 70 
Odén, K.G. 166 
Odhelius, Johan Lorens 153 
Olin, Elisabeth 203 
Orrelius, Magnus 32,139 
Oscarsson, Ingemar se Holmberg, C-G 
Oxenstierna, Georg Ludvig 120, 132,146, 

168
Oxenstierna, Johan Gabriel 66, 71-73, 94, 

120, 155, 164, 169, 204, 225, 235, 270, 
277

Personne, Nils 78, 189, 203, 205 
Pettersson, Johan 206 
Pfeiffer, Johan 94, 103, 195 
Philipson, Lorens Miinther 136, 153, 187, 

196, 234, 243, 246, 248 f 
Piper, Sten Abraham 169 
Platen, Magnus von 44, 58, 60, 70, 74-76, 

89 f, 94, 199, 201, 203, 208, 225, 231, 
235

Pleijel, Hilding 110 
Pope, Alexander 19,235 
Porthan, Henrik Gabriel 137, 196 
Pottinger, David T. 67, 90, 93

Q vanten (överste) 201

Rademine, Carl Erik 41,43 
Radloff, Fredrik Vilhelm 129, 153, 165 
Rasmusson, Åke 24, 30, 32 
Regnér, Gustaf 117, 139, 197 
Rehnberg, Bertil 109 f 
Retzius, Anders Jahan 120

Retzius, Lorens Christoffer 120 
Reuterholm, Gustaf Adolf 13, 83, 148, 239, 

241, 245, 248, 261 
Ribbing, Lennart 128,164 
Richardson, Samuel 19, 94, 273 
Ridderstad, Per S. 21,58 
Rinman, Sven 33-35 
Ringström, Johan Erik 148,180 
Ristell, Adolf Fredrik 75 f, 100, 147 f, 153, 

165, 170, 193 f, 197, 206 f, 265 
Rogier, Gideon Herman de 147, 154, 195 f 
Rose, dela 119 
Rosén, Gabriel 136 
Rosén, Jerker 117 
Rosenhane d.y., Schering 136, 169 
Rosenheim, Vilhelm von 76,157-159, 169, 

207-209, 265 
Rosenstein, Nils von 72, 89, 120, 147, 169, 

171, 223, 244, 254 
Rosvall, Jan 16 f, 19 f 
Rousseau, Jean Jaques 136,264,273 
Rothlieb, C.Fr. 151 
Rothloff, L.W. 32 
Rudbeck, Olof 120 
Rudin, Pehr 1 f, 5, 101, 191 
Runemark, Henrik Gustaf 27 f, 36, 250,

252
Rutensparre, Johan Lorens 72, 146, 171 
Rutström, Carl Birger 120, 153, 165, 197 
Rydbäck, Erik Olof 153 
Rydén, Per se Holmberg, C-G

Sahlgren, Niklas 222 
Sahlgren, Nils 222 
Sacklén, Johan Fredr. 129, 147 
Salander, Nils 197
Salvius, Lars 22, 25-27, 31, 34-37, 39, 41, 

82, 93, 248 
Sandblad, Henrik 138 
Scheffer, C.Fr. 235 
Schildt, Johan Jacob 73 
Schiller, Friedrich 268 
Schmiterlöw, Henning Christian 146, 162 
Schröderheim, Elias 65, 120, 146, 169, 

201,207 
Schultén, Natanael af 180 
Schultzenheim, David von 129, 153 f 
Schwenger, Hannes 7,214,271,273 
Schuck, Henrik 15 f, 20, 22-25, 27-37, 39, 

43, 60, 69 f, 73-75, 79-83, 85, 88-91, 
93 f, 98 f, 117, 146, 148, 156, 193 f, 
231,241,246, 253, 255 f 

Schylander, Carl Gabriel 73, 132, 166, 203 
Schönberg, Anders 120, 169, 196 
Segerstedt, Torgny T. 62, 75, 147, 193 
Seth, Ivar 128
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Warburg, Karl 70, 79-83, 90, 94, 98 f, 
193, 222-228, 230 f, 241, 244 

Warburton, William 235 
Ward, Albert 142,256 
Warholm, Joh. W. 164, 197 
Warmholtz, Carl Gustaf 94 ,220  
Watt, lan 39,49-51 
Weitxill, Lauritz 231 
Welke, Martin 188 
Wellander, Johan 70,101 
Wennerström, Thorsten 129 
Westerlund, Johan 197 
Westman, O lof 153,164-166, 196 
Weyland, Johan Reinoldt 119 
Wiberg, Albert 3 8 ,4 0 ,4 2  f, 53 f  
Wiberg (handelsman) 221 
Widerberg, Andreas 165,200, 203 
Widstnöm, Ulrika Carolina 121,171 
Wieland, Christoph. Martin 265,269 
Wieselgren, Oscar 159,209 
Wieselgren, Peter 99 ,120  
Willberg, Jan Adolf 83 ,238,251 
Willers, Uno 36, 3 8 ,50  
Williams, Raymond 9 f, 97 ,104 ,106  
W ingård, Johan 74, 86, 179, 235 f 
Wittman, Reinard 2 ,1 5 , 33, 83-86 ,269  
Voltaire 77 ,200 ,277  
Wrangel (baron), 201 
Wrangel, Ewert 136,139

Y o u n g , Edward 136

Z etterberg , Anders 243,248 f 
Zibet, Christoffer Bogislaus 77, 137,144, 

146, 169, 207, 223
O

A b e rg , Åke 31, 38, 45, 47 f, 51, 54, 173, 
187 f, 190, 199, 226 

Åhlström, O lof 94 
Åkerréhn, O lof 179 
Åmark, Karl 2 2 ,7 4 ,7 8  
Åström, Sven Erik 116, 118,122 f

Ä l f ,  Erik Peter 120,136 f

O h rv a ll , Nils 205 f  
Östergren, O lof 156 
Östman, Hans 19, 30 ,49



Författarrollens förändring  
o c h  d e t  l itterära s y s t e m e t  

1 7 7 0  -  1 7 9 5

Litteraturens ställning var i det äldre samhället intimt samman
vävd med politiska, sociala och ekonomiska faktorer. Hov. stat 
och kyrka gav litteraturen finansiellt stöd och kontrollerade det 
tryckta ordet Författarna stöddes av mecenater eller skrev inom 
ramen för ett ämbetet Författarskapet hade avgörande bety
delse for möjligheter till karriär inom kyrkan och de världsliga 
ämbetena.

I samband med att bokmängden ökade, aktörerna pä bokmark
naden blev fler och den litterära publiken växte förändrades 
förutsättningarna för författarna. Denna öveigéng från ärnbeta- 
författaren och den mecenatstödde författaren till yrkes- 
författaren — som baserar sin försörjning på honorar—  är det 
centrala temat i Gunnar Sahlins framställning, som koncentreras 
till 1770-1795. Dessutom ges en bred presentation av hela det 
litterära systemet och Gustaf Ms dominerande roll som ledande 
mecenat En författarpopulation studeras vad det gäller social 
bakgrund, universitetsutbildning, födelse- och bostadsorter och 

sysselsättning. En grupp författare — litteratörer—  utkristal
liseras. Frivilligt eller ofrivilligt lämnade de en tjänst i ett äm
betsverk och sökte en fristående position för sitt skrivande.

Journalister och teaterförfattare — pressen och teatern var 

de mest expansiva litterära yttringarna i slutet av 1700-talet och 
de områden som eibjöd de bästa ekonomiska förutsättningarna 
för författarna—  samt de tre litteratörerna Carl Envallsson, 
Bengt Lidner och Thomas Thorild — de författarna som bäst 
illustrerar författarrollens förändring—  blir föremål för för

djupade studier.

Litteraturvetenskapliga institutionen — Stockholms universitet


