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Inledning
”En bok är en maskin att tänka med” hävdar den engelske litteraturvetaren
I. A. Richards. En liknande inställning verkar ha väglett förläggaren Adam
Helms när han byggde upp sin mycket omfattande samling av litteratur om
bokförlag, bokhandel och bokhistoria. Han ägnade mycket möda och tid åt
att komplettera sin samling, men det var hela tiden det yrkesmässiga behovet
och nyttan som styrde hans val. Några år efter Adam Helms död 1980 köpte
Svenska Förläggareföreningen hans samling som sedan 1987 är deponerad på
Stockholms universitetsbibliotek. Genom ekonomiskt bidrag från Förläggare
föreningen har biblioteket kunnat fortsätta att förvärva litteratur om bokbranschen för att på så vis utgöra en resurs för forskning och undervisning.
Sedan 1992 bedrivs till exempel undervisning i förlagskunskap vid Stockholms universitet och studenterna har därmed haft privilegiet att ha nära tillgång till en specialsamling med både äldre och den allra senaste litteraturen
inom detta område. Om framväxten av förlagsutbildningen skriver Pamela
Schultz Nybacka i kapitlet ”Duktiga, självgående och anställningsbara”.
I år är det 20 år sedan den första Adam Helms Lecture ägde rum. Tanken
att en gång per år arrangera en föreläsning med en internationellt framstående
forskare, författare eller företrädare för bok- och förlagsbranschen, föddes
i den referensgrupp som bildats 1993 för att göra Adam Helms samling mer
känd. Om arbetet i denna grupp, där bland annat Per I. Gedin, Per A. Sjögren,
Bo Peterson och Johan Svedjedal ingick, samt om boksamlingens upp
ordnande och det praktiska arbetet kring föreläsningarna, berättar Lena S.
Karlsson i sitt bidrag ”Adam Helms – hur det hela började”.
Föreläsare detta premiärår var den kände bokhistorikern Robert Darnton
som bland annat använde sig av sina erfarenheter från en forskningsvistelse
i Berlin den händelserika perioden 1989–1990 för att skildra det sönder
fallande DDR:s censurapparat och hur den relaterade till det system för censur
som etablerades under Ludvig XIV:s regim. Denna första Adam Helms Lecture
väckte stort intresse redan från början, och Jan-Erik Pettersson skrev i Svensk
9

”Always on the hunt” Adam Helms Lecture 20 år

Bokhandel: ”Stockholms universitetsbibliotek och Svenska Bokförläggare
föreningen har i år skapat en institution som förhoppningsvis kommer att
leva vidare under lång tid.” Under årens lopp har en rad inbjudna forskare,
förläggare och författare genom att tala om böcker, läsning och förlag bidragit
till att befästa denna institution.
Adam Helms Lecture har för det mesta hållits på engelska, men tre gånger
har det pratats danska, Adams modersmål. Själv talade han efter många år
i Sverige en alldeles egen variant av skandinaviska, som enligt vittnesmål inte
var helt lättbegriplig. Adam hade många och täta kontakter till andra förläggare
i Norden och betonade vikten av att känna grannländernas litteratur. Gundel
Söderholm lyfter fram denna sida hos Adam i sitt bidrag ”Adam Helms och
skandinavismen”, samtidigt som hon tecknar en historisk bild av 1800-talets
skandinaviska bokmarknad. Att Adam gjort sitt jobb under de många år som
han byggde upp sitt bibliotek visas av att Gundel under skrivandet av sin text
hittade stora delar av den litteratur hon behövde i Adams boksamling.
Adam Helms levde med och för sina böcker under i stort sett all sin vakna
tid. Per I. Gedin har vittnat om att det egentligen var det enda han var
intresserad av att prata om. Samtidigt var Adam väl medveten om att det inte
räckte med att han själv trodde på sina böcker. De måste också säljas in,
genom annonser, exponering i bokhandeln, och gärna genom spektakulära
PR-jippon. Ett kapitel i Adams Helms egen bok En förläggare fattar pennan
heter ”En förläggare måste inte kunna reklam – men det är inte dumt om han
kan det”. Adam Helms kunde detta i högsta grad och verkar dessutom ha
varit genuint road av denna verksamhet. Axel Andersson ger i sitt kapitel
”Boken som händelse” många exempel på Adams marknadsföringsgenialitet.
I anslutning till Adam Helms boksamling på Stockholms universitetsbibliotek
finns numera även Nellingearkivet. Detta faller sig naturligt eftersom Solveig
Nellinge tillsammans med Adam Helms startade bokförlaget Trevi 1971. Om
arkivet och Solveig Nellinges gärning skriver Bodil Edvardsson i bidraget
”What happened to that beautiful girl?”.
Ibland har Adam Helms Lecture varit mer tillbakablickande men för det
mesta har föreläsningarna kretsat kring förlagsbranschens aktualiteter. När
Hans Hertel 1995 talade om hur boken ingår symbios med andra medier och
hur vissa författare genom en smart planerad budgivning kan trissa upp nivån
på sina honorar till sällan skådade höjder, var han en utveckling på spåret
som sedan dess bara accelererat. Litterär publicering på internet var fortfarande relativt nytt och föga utvecklat när Michael Joyce 2001 föreläste under rubriken ”A web of caring: The book as it was to us”, samtidigt som hypertextens möjligheter ännu idag är förvånansvärt lite utnyttjade. Under
senare år har självpublicering på nätet ökat enormt, vilket också är ämnet för
årets Lecture ”The future of publishing” med Mark Coker. Utifrån dessa
förändrade publiceringsvillkor och det bekanta talet om gungor och karuseller
ser Richard Herold i bokens sista text hur möjligheterna kanske öppnar sig
för mellanskiktet, de så kallade ”midlist-författarna”.
Leif Friberg
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Adam Helms visar stolt upp
några av Forums storsäljare.
Foto: Anders Engman

Röster om Adam
”I fråga om entusiasm fanns det ingen som kunde mäta sig med Adam inom
branschen. Hans uppslagsrikedom när det gällde att hitta böcker, att föra ut
dem på marknaden satte liv inte endast i hans egen förlagsverksamhet utan
i hela den svenska bokutgivningen.”
Gerard Bonnier
[Om bokklubben Svalan] ”Adam hade gjort en fullständigt egen konstruktion
som var åt helvete. Men det hade blivit en stor framgång. Och det tycker jag
beskriver Adam väldigt väl. En idéspruta, fantasirik, och en marknadsförare
av Guds nåde. För honom var tanken att sälja böcker direkt till kunden fullständigt otänkbar med hans bakgrund som bokhandelsman. Då hade han
gjort Svalan på det viset att det inte var någon bokklubb alls, utan en serie om
tolv böcker där det kom en bok i månaden. Och sen kunde man gå in i bok
handeln och teckna sig för den där serien och man fick ta minst sex böcker.
Sen fick man om man hade lust köpa fler. Men det var frivilligt. Och glömde
man bort det, fick man inga fler böcker. Och det värsta av allt med den där
idén var att till nyåret var det slut. Så varje år hade man en bokklubb som
kunde omfatta upp till 50 000 abonnenter, och inte en enda abonnent när det
nya året kom.”
Per I. Gedin
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Adam Helms och
författaren Cora Sandel.
Foto: Okänd

”I Forumbiblioteket, Adams skapelse och skötebarn, utgav han under Hamra
fjällsåren Cora Sandels Alberteserie. Cora Sandel, redan kommen till ganska
hög ålder och skröplig, var vän i familjen, och Adam talade med var och en
av gästerna som ville höra på om Alberte och hennes författare med ett
engagemang som liknade identifikation. Det var inte marknadsföring. Det var
en hjärteangelägenhet.”
Karl-Fredrik Björn
”Adam var absolut utan värderingar när det gällde människor. Han betraktade
varje människa som en tillgång, och framför allt ur bokförsäljningssynpunkt.
Det var inget cynisk i det, men han var alltid inriktad på det. Och han hade
en annan fullständigt inbyggd vana, nämligen att egentligen bara tala om sina
böcker. Han talade praktisk taget aldrig om något annat.”
Per I. Gedin

12 på den amerikanska prärien.
Adam Helms
Foto: Greta Helms
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”I början när jag besökte Adam, innan vi lärde känna varandra bättre, var det
som att forcera hinder. Första intrycket av hans rum var förvirrande,
fullknåkat som det var av böcker, manushögar, stenar, träbitar, omslagsskisser
och klädstreck med upphängda omslag o. dyl.”
Tore Edhagen
”Adams personliga engagemang och stimulerande inlevelse, om det så gällde
Modern handbok i svetsning eller klassikerserien Forumbiblioteket, fick alla i
hans väg att känna för just hans böcker. De var angelägna. Han levde med och
för sina (och även andras) verk”
Sven Gillsäter
”Jag blev mer och mer och mer imponerad av Adam. Jag såg i allt högre grad
hur oerhört skicklig han var som marknadsförare. Han var helt enastående.
[…] Men Adam hade det jämt ekonomiskt besvärligt, och det måste ha varit
jobbigt för honom.”
Per I. Gedin
”Lika fascinerande var det inte när Adam ilsken och högljudd hörde av sig till
Bibliotekstjänst för att klaga över någon enligt hans mening felaktig recension
av en av hans böcker. Då var det inte lätt att tala med honom. Hans indignation var enorm och han vägrade att lyssna. Det blev under årens lopp inte så
få sådana samtal och det var många suckar som kom från sambindnings
redaktionen efter upprörda telefonsamtal med Adam.”
Jan Gumpert
”Det var för oss båda den första Amerikaresan och nu fick jag verkligen erfara hur systematiskt Adam arbetade. Han satte igång en intensiv korrespondens och belägrade de stora amerikanska förlagen och bokklubbarna med
brev. Från tidigare internationella förläggarmöten hade han goda personkontakter. Väl framme i New York och med nitton dygn framför oss visade han
mig ett arbetsprogram med inbokade besök, som borde ha räckt för ett

Bonnierförläggarna Adam Helms
och Georg Svensson.
Foto: okänd
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Adam Helms och Maria Wine.
Foto: okänd

halvårs vistelse där. Vi jagade taxi på gator och avenyer för att hinna något så
när i tid till de olika mötena. Vi träffade så gott som alla amerikanska förläggare av betydelse. Dagligen hade Adam också sörjt för att vi blev inviterade
till lunch. Utom en enda dag, den näst sista, då Adam med förskrämd blick
meddelar mig: ’Erik, idag far vi betala lunchen själva!’”
Erik Hyllner
”Han var nog ingen bra modern förläggare, utan det var först när Solveig
Nellinge kom in i hans liv som det blev en helt annan nivå på den skönlitterära
utgivningen. Men han var som sagt en lysande Forumbiblioteksförläggare.”
Per I. Gedin
”Det här är faktiskt den sanna berättelsen om Den Röda Mössan. Dagen före
julafton 1967 sprang Adam så ivrigt genom snön tvärs över Kaptensgatan
från Forums lokaler till International Book Production, som låg på andra
sidan gatan, att han bröt benet. Jag avreste till Italien för att fira nyår där och
som tröst hade jag med mig tillbaka en ganska illröd mössa – det var en gåva
från en gemensam italiensk förläggarvän. Adam skulle på våren 1968 äta lunch
på Operagrillen, han haltade fortfarande litet och tog mera på skoj på sig den
röda mössan som han dittills betraktat mest som ett kuriosum. Och utanför
Operagrillen blev mössan permanent. En fotograf från Hänt i Veckan råkade
nämligen befinna sig där och tog en bild av Adam som kom in i tidningen med en
bildtext i den här stilen: ’Adam Helms, en modig man som livar upp stads
bilden med en röd keps.’ Modellerna förändrades med åren och den slutliga
förädlade formen fann huvudbonaden så här: Vi var på väg, 1971 var det nog, från
en förlagsmiddag i London och gick på Jermyn Street och där, i en ärevördig
herrbutik, lyste en skyltdocka i röd sammetsjacka, vita ridbyxor och en röd
14
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sammetsbarett emot oss. Det behövdes inga ord. Klockan nio nästa morgon var
vi i affären och Adam köpte mössan. När vi stod på gatan och den brittiskt vär
dige expediten i jaquette förstod att Adam tänkte gå ut i London med mössan
på, ryckte han honom i ärmen och sade: ’It’s only for the hunt, sir, only for the
hunt’, och det är riktigt att Adam som alltid blixtsnabb i repliken och av en
ren händelse på helt korrekt engelska svarade: ’But I am always on the hunt, sir.’”
Solveig Nellinge
”Bakom Adams lust att vara med i svängen låg en äkta kärlek till boken, en
passionerad lust att finna intressanta böcker och verka för deras spridning.
Detta intresse tar sig också uttryck i hans boksamling, mig veterligt den största enskilda specialsamlingen på området ”böcker om böcker”. Han har själv
skildrat sin lycka att glida utmed hyllorna på sin magnifika bokstege och leta
bland sina böcker och småtryck, manuskript och kataloger.”
Georg Svensson

Adam Helms och
Solveig Nellinge
introducerar
varumärket Snobben
i Sverige tillsammans
med Ann-Christine
Swedberg och Bengt
Christell 1970. Foto:
Nils-Ivar Svensson
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”För mej är Adam den som vågade tro på det alternativ han gjort till sitt. Han
delade med sej av sin entusiasm, han uppmuntrade och stödde. Utan Trevi
som trodde på mej hade jag inte varit den jag är idag, hade jag inte haft ett
arbetsrum med vita väggar att hänga upp bilder på, hade jag inte haft det
livsrum och det andrum jag har idag.”
Märta Tikkanen
”Adam var en böckernas man. Han älskade inte bara boken för dess innehåll
utan också som föremål, dess form och utstyrsel. Adam var allt vad en bok
behöver för att hållas levande: bibliofil, läsare, förläggare, formgivare och
reklamman. Envist kämpade han för sitt förlags författare, skyltade inte en bok
handlare med hans böcker gick han helt enkelt in i bokhandeln och förebrådde
honom det. Och i de flesta fall låg böckerna i skyltfönstret några dagar därefter.”
Maria Wine
Sammanställt av Leif Friberg ur Innan bilden bleknar: Några röster kring Adam Helms
(Stockholm, 1981). Citaten av Per I. Gedin från bandad intervju med Bodil Edvardsson
och Axel Andersson, Adam Helmssamlingen, Stockholms universitetsbibliotek.

Adam på bokstegen i sin samling.
Foto: Björn Lindberg
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Adam Helms – hur det började
Några gånger i livet händer det att man öppnar en dörr och att det som sedan
inträffar är att en kedjereaktion sätts igång som ingen just då anar vidden av.
Året var 1993 och jag hade just avslutat kursen i förlagskunskap, den allra
första som anordnades på Stockholms universitet. En av föreläsarna var Per I.
Gedin, nestorn bland bokförläggarna, som under sin föreläsning bland annat
nämnde en av en sina mest betydelsefulla
inspirationskällor, den fryntlige och vad
gäller sin arbetsinsats levande tornadon
Adam Helms. Ingen hade så många uppslag
och idéer vad gäller marknadsföring som
den frustande vitale Adam Helms som dessutom hade en oförbrännelig nyfikenhet
när det gällde nya författarskap och ett
vidsträckt internationellt kontaktnät.
Adam Helms kom till Sverige från Danmark 1939 och startade 1944 bokförlaget
Forum vars huvudsakliga profil var klassikerutgivning. Tillsammans med sin kollega
och adept Solveig Nellinge grundade han
1971 det då fristående bokförlaget Trevi
där han var verksam fram till sin död
1980.
I sin föreläsning nämnde Per I. Gedin
även Adam Helms boksamling som några år
Den första affischen inför Adam Helms
Lecture gör reklam för Robert Darntons
efter hans död inköptes av Svenska Bokförföreläsning 1994.
läggareföreningen och som 1987 depone
Foto: Clas-Ove Strandberg/Stockholms
universitetsbibliotek
rades på Stockholms universitetsbibliotek.
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”Före festen” Bodil Edvardsson och Lena S Karlsson
inför Adam Helms Lecture 1998. Upphovsman: Eva
Enarson

”Före festen” Bodil Edvardsson och Lena S Karlsson
inför Adam Helms Lecture 1998. Foto: Eva Enarson

Arbetet med att packa upp och ordna samlingen hade påbörjats, men var inte
slutfört; det mesta låg nedpackat i lådor. Detta väckte min nyfikenhet eftersom min slutuppsats skulle handla om bokhandeln i ett historiskt perspektiv.
Två våningar ner, under Stockholms universitetsbibliotek, finns vidsträckta
magasin i atombombssäkra lokaler som vid behov kan användas som skyddsrum. Det är lokaler som inte kan rekommenderas för den som lider av klaust
rofobi; de många likartade korridorerna erinrar närmast om scenografin i
Stanley Kubricks skräckklassiker The Shining. Här finns få referenspunkter
för den oinvigde och möjligheterna att gå vilse är oändliga. Många tunga
järndörrar leder in till ett litet magasin, som vid den tiden, på slutet av
1980-talet, inrymde tre specialsamlingar, varav en kinesisk. Vid sidan av den
stod ett stort antal kartonger travade på varandra, de flesta till synes orörda
sedan 1987. I hörnet av rummet fanns delar av Sven Hedins bibliotek i sina
ursprungsbokhyllor, även detta fantasieggande. Bland mycket annat hittade
jag en samling vackra gamla danska ölbackar och tillsammans med en röd
Myranstol lyckades jag göra ett slags improviserat kontor.
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Den från sin dammiga tillvaro framplockade
och ordnade utländska broschyrsamlingen.
Foto: Clas-Ove Strandberg/
19
Stockholms universitetsbibliotek
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Adam Helms började tidigt samla allt som handlade om bokbranschen.
I denna guldgruva för bokhistorisk forskning som det så småningom blev,
finns en lång rad monografier över framför allt nordiska och utländska förlag,
unika småtryck, böcker rörande tryckeriteknik, boktryckerier, kataloger från
såväl svenska som utländska förlag och ett närmast oräkneligt antal små
broschyrer och annat småtryck liksom värdefull kuriosa som inbjudningskort,
matsedlar till diverse celebra fester, visitkort samt sist men inte minst en lång
rad tidningsurklipp.
Så här beskrev förläggaren P A Sjögren sin vän och kollega i den utom
ordentliga katalog som bokkännaren och antikvariehandlaren Ove Hagelin
upprättade på uppdrag av dåvarande Svenska Bokförläggareföreningen
(namnet ändrades till Svenska Förläggareföreningen 1996):
Adam var en suverän praktiker, men han ville också behärska yrkets teori och
historia. […] Snabbt gav han sig boksamlandet i våld med samma iver och
entusiasm, samma beslutsamhet och glada egensinne som präglade honom i allt
vad han tog sig för. Allt, stort och smått, viktigt och oviktigt som hade något att
berätta om bokhandlande och förläggande ville han ha till sin samling. För det
svenska materialet föresvävade honom väl det alltid ouppnåeliga målet:
fullständighet. Men även det nordiska och det utländska materialet sträckte han
sig efter. Varhelst ett antikvariat kom i hans väg gjorde han sina raider, flög längs
hyllorna, dök ner i boktravarna och öste frågor och önskemål över innehavaren.
Desidaratalistor uppgjordes, kataloger efterskrevs, tidningar och facktidskrifter
efterskrevs, tidningar och facktidskrifter lästes med lupp ner till minsta notis.
Samlingen växte, meter för meter, hylla för hylla. [...] Bibliofil i ordets snävare
bemärkelse var Adam Helms inte. Band, provenienser och andra finesser
intresserade honom ganska litet. Bibliografisk systematik av mer invecklat slag
hade han inte tid med och kanske inte riktigt sinne för. Hans samling skulle vara
ett levande och användbart arbetsmaterial. Och han använde verkligen sina
böcker. I sitt dagliga arbete, i föredrag och diskussion, i branschförhandlingar och
i samtal med sina kollegor kunde han alltid ge bakgrund och fakta, illustrerade
med talande jämförelser, krydda med belysande anekdoter och dräpande citat.
Vänner och kollegor som behövde hjälp för ett föredrag, en artikel, ett
forskningsarbete hjälpte han gärna och med säkert spårsinne till de relevanta
källorna. Han kunde sina böcker och hittade snabbt rätt, trots det skenbara kaos
i vilket de förvarades.

Under ledning av Gunnar Sahlin och Bodil Edvardsson började jag att packa
upp böckerna. Projektet fick ekonomiskt stöd av ett litet anslag från Arbetsförmedlingen.
Det finns en föreställning om att bokhantering är en ganska renlig syssel
sättning och att arbete i bibliotek inte kräver några större kroppskrafter. Men
bokkartonger är tunga och dammet hade fallit tungt och tätt över de böcker,
småskrifter och tidningsklipp som Adam Helms förvarat i sin lokal på Ros
lagsgatan. De bomullsvantar bibliotekarier använder för att inte smutsa ner
värdefulla volymer, brukade stöta i nyanser från smutsgrått till svart efter en
dag i boksamlingen som plockades upp på arbetsbord, ordnades och märktes
med Adam Helms karakteristiska exlibris i svart och gult. Samlingen ställdes
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De berömda danska
ölbackarna, som
var användbara till
det mesta, tillhör
fortfarande samlingen.
Foto: Clas-Ove
Strandberg/Stockholms
universitetsbibliotek

i detta skede upp på hyllor efter Ove Hagelins utomordentliga katalog, som
fortfarande är den bästa introduktionen till Adam Helms unika boksamling.
För en bokälskare var arbetet lika spännande som att ge sig ut på strövtåg
i en stad av samma karaktär som centrala Prag, karakteriserad av en totalt
oöverskådlig stadsplan, där oväntade prång och gator på ett gåtfullt sätt
övergår i torg och återvändsgränder. Överallt väntade överraskningar. Jag minns
att jag stolt som en nybliven mor nästan dagligen kom upp och triumferande
störde Gunnar Sahlin och Bodil Edvardsson med någon ny dyrgrip.
Enligt den träffade överenskommelsen med Svenska Bokförläggareföreningen
skulle samlingen göras tillgänglig för studenter och intresserade i branschen,
men hur skulle detta gå till? Och hur skulle samlingen göras känd utanför
Stockholms universitet? På våren 1993 bildades på överbibliotekarie Tomas
Lidmans initiativ en referensgrupp, bestående av förläggarna Per I. Gedin och
Per A. Sjögren, Gunnar Sahlin, bokforskaren Bo Peterson, professor Johan
Svedjedal och Bodil Edvardsson som var sammankallande. Själv adjungerades
jag till referensgruppen och kom att ingå i den fram till 2002.
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En av referensgruppens viktigaste uppgifter var att komplettera Adam Helms
boksamling med inköp av nyutgivna böcker inom ämnesområdet samt att göra
samlingen tillgänglig för såväl studenter som bokforskare. Men det skulle
dröja några år innan boksamlingen integrerades i Stockholms universitets
bibliotek och blev sökbar genom Libris, något som successivt blev möjligt
genom att böckerna katalogiserades, en grannlaga uppgift som kom att ta
ytterligare några år. Detta finansierades med fondmedel från Stockholms universitet och Magnus Bergvalls stiftelse.
I referensgruppen väcktes första gången tanken på det som numera är en
institution och årligt evenemang anordnat av Stockholms universitetsbiblio
tek: Adam Helms Lecture, som tack vare referensgruppens vidsträckta kontaktnät redan från början fick en internationell prägel. Lecturen finansierades
delvis med medel från Kungliga biblioteket, Svenska Förläggareföreningen
och Forskningsrådet.
Den första i raden anordnades våren 1994 och Princetonprofessorn tillika
1700-talshistorikern med mentalitetshistoria som sin specialitet, Robert
Darnton, inbjöds för att över ämnet ”Censorship in Comparative Perspective:
France, 1789 – East Germany, 1989”. I Sverige var han just då välkänd genom böckerna Den stora kattmassakern och andra kulturhistoriska bilder från
fransk upplysningstid och Boken i rännstenen: bland författare, kolportörer
och boktryckare i upplysningstidens undre värld, båda utgivna på Ordfront
och formgivna av Christer Hellmark, böcker som väckt intresse långt utanför
forskarleden.
Uppgiften att praktiskt anordna denna Lecture föll på mig och Bodil
Edvardsson och vi grep oss an uppgiften med en entusiasm och ett dödsförakt
som de totala noviser vi var på marknadsföringens område. Otaliga personer
har omvittnat hur inspirerande och oförväget Adam Helms satsade på
marknadsåtgärder och för att i olika sammanhang lansera sina författare genom
okonventionella och aldrig tidigare prövade metoder. Möjligen föll ”ock en
strimma” av den andan i vår själ, för att travestera Erik Gustaf Geijer. Vi
började med att upprätta adresslistor till Förläggareföreningens medlemmar,
bokhandlare och antikvarister i Stockholmsområdet, alla bibliotekarier på
både forsknings- och allmänna bibliotek, bokforskare och litteraturvetare.
Så småningom hade vi en omfattande inbjudningslista. Vi producerade även
en affisch, pressmaterial och en broschyr som spreds både inom och utom
universitetet.
Lecturen skulle även ges ut som den första i raden av en serie, som numera
även finns tillgänglig digitalt, en idé som fanns redan 1994 men som då ännu
inte låg inom möjligheternas ram. Den första upplagan låg på 999 exemplar
och formgavs av Christer Hellmark. Så småningom gavs den ut i samarbete
med det förlag som brukade publicera respektive föreläsare.
Till vårt upplägg hörde även att varje år göra en utställning på det tema
som Lecturen hade. Den första handlade om boktryckarkonsten under
1700-talet där några av de rariteter som fanns i Helmssamlingen exponerades
tillsammans med rekvisita från Skansen. För att illustrera upprorsandan
bland de illegala små tryckerier som spred pamfletter riktade mot ”ancien
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regime” plockade jag gatstenar under Årstabron, illuderande på 1968 års
slagord ”under gatstenen finns en strand”. Det blev en utmaning att varje år
göra något oväntat. Ett år visade ett spår av enbart vänsterfötter vägen till
årets Lecture i G-salen då temat var Robinson Crusoes häpnad över att inte
längre vara ensam tillsammans med Fredag på den obebodda ön. Ett annat år
gjorde vi en ”blå fest” och lät 200 ballonger släppas ut från balkongen ovanför universitetsbiblioteket. Kvarlämnade spår av vår utställningsverksamhet
finns lite varstans: en bahytt, stenar, snäckor, sand och diverse annat som
säkert kommer att förbrylla kommande generationer av universitetsbiblio
tekets anställda.
Böckerna på plats.
Foto: Clas-Ove Strandberg/
Stockholms universitetsbibliotek

23

”Always on the hunt” Adam Helms Lecture 20 år

När den första Lecturen hölls den 21 april 1994 i G-salen, blev det fullsatt.
Robert Darnton höll en ytterst inspirerande och spirituell föreläsning och inbjudna gäster följde med till den efterföljande buffén med svenskt tema som
vi detta första år egenhändigt hade ordnat med. Jag hade köpt in 20 meter
råsiden som draperades av två tapetserare från Dramaten för att ge lunch
rummet där buffén serverades en ton av 1700-tal. Senare skulle det bli en utmaning att för varje år ge varje buffé en touch av det ämne som föreläsningen
handlade om och cateringen lades ut på mer professionella händer.
Idag är Adam Helms Lecture en institution. Även om allt har vuxit och
föreläsningen blivit en angelägenhet för hela boksverige, är formerna i stort
sett desamma. Själv lämnade jag som sagt arbetet med Adam Helms år
2002, men kvar finns fortfarande den blå hortensian som pryder scenen där
Adam Helms Lecture äger rum som ett minne av Bodil Edvardssons och min
pionjärinsats.
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Boken som händelse –
Adam Helms och svensk marknadsföringshistoria
Det var vackert och soligt när kryssningsfartyget Saga lade ut från Göteborg
klockan sex på kvällen. Möte för Svenska Bokhandlareföreningen: ”Tvåhundratrettio bokhandlare och bokhandlarefruar från Ystad till Boden och
ett 30-tal bokförläggare och bokförläggarefruar”, som tidningarna skrev,
stämde upp i ”En bokmal älskar havets våg”. Året var 1954 och alla var där,
alla utom en. Adam Helms saknades. Den yvige och skojfriske danskättade
förlagsdirektören för Forum vars energi och gråsprängda skägg hade blivit en
självklar del av den svenska förlagsvärlden höll i själva verket på att kliva in
i en helikopter. Vid Vinga hann Helms ikapp Saga och landade på akterdäcket
efter att först låtit Forumprospekt regna ned över bokhandlare och kon
kurrenter (en hel del blåste så klart också ned i havet). Göteborgs-Postens
fotograf förevigade den dramatiska händelsen innan han erbjöds en plats
tillbaka på den återvändande helikoptern så att bilderna skulle kunna
publiceras i morgondagens tidning. En ”välregisserad överraskning”, visser
ligen, men nästa dags artiklar bevisade Helms framgång i att rikta stål
kastarljuset mot sig själv.1
I en föreläsning två år tidigare hade Helms förklarat att ”upprepa, upp
repa, upprepa är all reklams lag”.2 Allra bäst är det dock om man får någon
annan att upprepa ens budskap, och en sådan publicitet skapade Helms på
helt andra sätt än genom klassiska annonser. Helms blev en av de största
	”250 bokhandlare satt i samma båt”, Göteborgs-Posten, 28 maj 1954. ”Bokför
läggare landade med helikopter på Saga”, Ny Tid, 28 maj 1954. ”Eksentrisk forlagsdirektør landet på båt med helikopter”, Verdens Gang, 28 maj 1954.
2
	Adams Helms, Kollektiv reklam: föredrag vid ”Vadstenamötet” Svenska Bokhandlarföreningens studiedagar den 22–25 maj 1952 (Stockholm, 1952), 17.
1
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Som vanligt slår Helms takten
och det är bara att hänga med.
Forum fyller 25 vilket firas med
pompa och ståt på Operakällarens rotunda.
Till jubileet släpptes också
en ny Forumkatalog.
Foto: Okänd
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marknadsföringspionjärerna inom den svenska bokbranschen och han blev
det genom sin förmåga att skapa uppståndelse runt sin utgivning och person.
Han förstod mycket tidigt att boken måste vara något utöver en fysisk produkt, utöver också dess textmässiga innehåll. För att skapa ett värde som
också var beständigt över en längre tid behövde boken omges av en händelse.
De allra bästa av sådana ”händelser” såg också till att fläta samman uppståndelsen med innehållet för att inte glömmas bort eller framstå som billiga
tricks. Detta gällde inte bara böcker: ur den överraskande helikoptern steg
överraskningarnas man. Om det var något som Helms upprepade under sitt
liv var det främst en mycket medial oförutsägbarhet.
Att böcker, författare och till och med förläggare blev till mediala händelser
var inget nytt ens 1954. På senare tid har vi fått erfara hur Dan Browns
Da Vinci-koden (på svenska 2003) och Stieg Larssons Millenniumserie
(2005–2007) fått enorma genombrott som ingen tillåts ställa sig likgiltig inför.
Dock har marknadsföringshändelserna blivit allt mer virtuella. Under hösten
2010 började svenska medier rapportera om en svensk debutant, Jan Wallentin,
vars bok Strindbergs stjärna som hade sålts till 16 länder för avsevärda förskott innan boken getts ut. Här skapades alltså en uppståndelse runt en bok
som ännu var varken fysisk vara eller innehåll. Boken blev en ”snackis” och
spred sig från mun-till-öra enbart som något som uppmärksammades för att
vara känt.
I ett allt extremare och snabbare medieklimat kan det vara lätt att avfärda
förlagens marknadsföring som cynisk bestsellerism. Problemet med detta är
inte bara, som vi kan förledas tro, den förenklande uppfattningen att det ”var
bättre förr”, men också den felaktiga idén att en aggressiv marknadsföring av
populärkultur i grunden har förändrat marknadsföringens natur. Den mest
påtagliga utvecklingen verkar vara mot en situation där bokens innehåll fjärmas
från boken som händelse, något som i det långa loppet inte kan göra något
gott för dess värde över tid. För att förstå förhållandet mellan marknadsföring och bokbranschen, och mellan händelse och innehåll, är Adam Helms
ett bra ställe att börja. Helms var en man vars långa karriär i förlagsbranschen,
från 1942 till 1980, innehöll ett otal spektakulära händelser som den där vid
Vinga en varm majkväll.

Marknaden kommer till Sverige
Lite förenklat kan det sägas att historien om marknadsföring i Sverige har
dominerats av en berättelse om annonsbyråerna. Det är således för det mesta
grafiska reklamuttryck inom väl avgränsade institutionella ramar som står
i fokus. Enligt denna berättelse var svensk marknadsföring tämligen statisk
innan en ”kreativ revolution” inträffade under 1960-talet, främst företrädd
av radikala byråer som Svenska Telegrambyrån i Malmö och Arbmans i Stock
holm. Inspirationen kom från ett nytt reklamspråk i USA där Bill Bernback
och Ned Doyle på DDB hade skapat en ikonisk Volkswagen-kampanj, ”Think
Small”, 1959. Reklamen blev nu symbolisk snarare än faktisk, startskottet på
en virtualisering som underlättade en rörelse där varumärken gjordes till
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psykologiskt pregnanta representationer av mer eller minde subliminala
värden. Denna utveckling från ”produktionsåldern” till ”marknadsåldern”
accentuerades genom det föråldrade retur-provisionssystemet. Systemet gick
ut på annonsbyråer förmedlade reklam till tidningarna som i sin tur betalade
provision tillbaka. Detta främjade inte kreativiteten på välmående byråer och
systemet avvecklades 1965.3
Ett modernt tillägg till marknadsföringshistoria sett genom annonsbyråernas
perspektiv är att helhetssynen på reklam och varumärkesbygge (under namn
som ”integrerad kommunikation”, ”samverkande reklam” och ”360 graders
varumärkesbygge”) representerar något nytt och revolutionerande. Nya medier spelar enligt denna beskrivning en avgörande roll för nya grepp som
”viral marknadsföring” där ett rykte (planterat eller ej) kan sprida sig blixt
snabbt genom nätbaserade sociala medier. Marknadsföring och varumärkes
bygge gavs liknelser som anspelade på lättsmittande virus på 1990-
talet, men frågan är om nya medier har inneburit kvalitativa förändringar.
Varumärken har byggts under en lång tid genom att skapa en händelse som
diskuteras på icke-digitala gator och torg.
Det amerikanska konceptet, och ordet, ”marketing” kom till Sverige redan
på 1920-talet.4 Det var under denna tid som marknadsföringen psykologi
serades och tillämpades medvetet och systematiskt i USA, främst genom pionjären Edward Bernays vars faster var gift med Sigmund Freud, psykoanalysens
fader. Men, som Tom Björklund skrev i sin Reklam i svensk marknad (1967),
så var det egentligen inte ens då något nytt med att företagen rationellt
arbetade för att erövra marknadsandelar för en ny märkesartikel i ett klimat
av konkurrens. Björklund framför exemplet med företaget Barnängen vars
varor var varumärkta, konsumentförpackade och marknadsförda så tidigt
som i slutet av 1860-talet, långt innan varumärken ens registrerades och reg
lerades av staten (vilket skedde 1885 med Kungl. Patentbyråns grundande).5
Det är slående att Tom Björklund innan sin magistrala avhandling hade
varit reklam- och marknadschef på Nordiska Kompaniet. Han kom alltså inte
från annonsbyråvärlden. Kanske kan annonsbyråerna ses som ett tämligen
konservativt element inom svensk marknadsföringshistoria innan 1960-talet.
Det faktum att företagens marknadsavdelningar framstår som mer kreativa
än dåtidens annonsbyråer gör det problematiskt att dra allt för stora växlar
på byråernas uppvaknande. En kollega till Tom Björklund, Bertil Andersén
som var reklamchef på bland annat Stomatol, genomförde till exempel under
1900-talets första hälft ytterst avancerade marknadsföringskampanjer med
ljusreklam, ballonger, samt radio- och bioreklam.
	Lars Arvid Boisen, Reklam – den goda kraften (Stockholm, 2003), 23, 27. I Per I.
Gedins självbiografi finns det en målande beskrivning av annonsbyrådirektörer i
”plaboyskor, kamelhårsulstrar och bilar av märket Jaguar” som kunde avslappnat
ösa ur en guldgruva under provisionstiden. Per I. Gedin, Förläggarliv (Stockholm,
1999), 140.
4
	Tom Björklund, Reklamen i svensk marknad 1920–1965, band 1 (Stockholm:
Norstedts, 1967), 97.
5
	Ibid., 99, 149.
3
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Är ni nöjd med vad
ni ser, när ni betraktar
er själv i spegeln?
Forumfolket med
Adam i spetsen
kampanjar 1968 för
Kåre Rodahls Lev och
lev längre – en bok för
alla som klagar över
trötthet.
Foto: Margareta
Bergquist

I marknadsföringstanken ryms idén att det krävs mer än reklam (köpt
utrymme) för att skapa ett varumärke och det var detta som Andersén och
hans kollegor hade förstått. Denna ”obetalda reklam” har en uppsjö olika
namn; ”public relations” (PR) eller ”goodwill”. Det går också att kalla det för
”publicitet” som har fördelen att det är värdeneutralt och endast betyder att
”göra något känt” (från latinets publicitatem). Engelskans ”publicity-stunt”
(ett begrepp från Bernays 1920-tal) betyder således att göra något känt genom
en händelse. Skillnaden mellan betald reklam och gratis publicitet är dock
inte helt enkel. Det finns alltid en kostnad, men förhoppningen är att journa
lister och allmänhet ska komma till undsättning och sprida nyheten och varu
märket utan ersättning (som journalisterna ombord på Saga när Helms
landade med helikoptern). Publicitets-stunts som skapar en händelse, en

”hype”, är kanske det mest kostnadseffektiva sättet att snabbt etablera en
produkt. Detta är något som bokbranschen länge haft kunskap om, en
bransch som har blivit mer och mer beroende av marknadsföring och som
ständigt måste etablera nya varor. Boken är också ett intressant exempel efter
som den fysiska produkten och upplevelsen av den har varit tämligen konstant i jämförelse med andra konsumtionsvaror. Ofta var händelser kopplat
till en bok det område som bäst lämpade sig för innovation.
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Svalan och världskriget
När Tredje Rikets arméer rullade in Polen i september 1939 gick en kollektiv
rysning genom styrelserummen på de svenska företagen. För reklambranschen
var kriget katastrofalt eftersom reklamen ofta var det första som fick stryka
på foten när konsumtionen både frivilligt och tack vare statlig styrning mins
kade. Undsättning kom genom att reklammakarna inlemmades i statens
maskin liksom mycket av den privata affärsnäringen. Istället för att marknadsföra konsumtionsvaror fanns det helt andra ändamål som reklamens psyko
logiska tekniker kunde användas till. Det bästa exemplet är ”en svensk tiger”
av Statens Informationsstyrelse från 1941 som kombinerade mellankrigstidens paradgren att skapa slogans med en slagkraftig visuell symbol.
Bilden av krigstiden som en period då konsumismen ströps och reklamarna
fick jobb av staten är i stora drag korrekt men saknar en del av det svenska
näringslivet: bokbranschen. För förlagen blev 1940-talet en guldålder. Boken
behövde inte konkurrera mot så många andra konsumtionsvaror, det gick
inte att resa och vad var bättre än att kura skymning i läshörnan under en så
grå och orolig tid. Per I. Gedin har kallat 1940-talet för ”den sista stora
perioden för den traditionella bokutgivningen”,6 men branschen nöjde sig
inte riktigt med att i skyddad verkstad endast fortsätta som tidigare och håva
in vinsterna. Det går också att se tiden som en i vilken marknadsexperiment
kunde utföras med lite större spelrum.
Samma dag som Hitlers arméer korsade den polska gränsen, började Adam
Helms sin nya anställning på den Bonnierägda Importbokhandeln i Stockholm. Efter inte särskilt framgångsrika studier på den prestigefyllda internatskolan Herlufsholm, hade Helms börjat i bokbranschen i Köpenhamn som
nittonåring, 1923.7 Vid sidan av lärlingstid och anställningar vid bokaffärerna
Gad, Linds Efterfølger och Haase hade han varit lärare i Boghandlerfagskolen
och engagerat sig i Danska Bokhandlarmedhjälpareföreningen. Engagemanget
för bokbranschen, och i Föreningen Norden, ledde till att han under 1930talet kom att träffa Greta Nilsson som arbetade för Sandbergs bokhandel på
Östermalm i Stockholm. Paret förälskade sig och Helms lämnade sin danska
familj för att bli ansvarig för dansk och norsk litteratur på Importbokhandeln. Greta Nilsson hade under tiden (1937) avancerat till att bli försälj
ningschef på Bonniers. Hon skulle bli kvar i koncernen fram till 1968.
Det dröjde inte länge innan Helms började skissa på en idé om en bokklubb i Bonniers regi. Målet var kombinera ett antal böcker och skapa en
händelse kring dessa som förhoppningsvis skulle locka köpare till att inhandla
böckerna. Klubben var likt en automatiserad vän som kom med goda råd.
Fördelarna var uppenbara. Istället för att behöva göra reklam för varje bok
individuellt kunde en ansträngning göras för flera verk samtidigt genom att
bygga upp ett varumärke som fungerade som ett paraply. Detta blev också ett
	Per I. Gedin, Litteraturen i verkligheten: om bokmarknadens historia och framtid
(1975; Stockholm, 2010), 83.
7
	Herman Stolpe och Sven Stolpe, Svenska bokförläggare i närbild: En bok om
litterär affärsverksamhet (Uddevalla, 1964), 61–62.
6
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utmärkt sätt att sälja ett förlags backlist då ”gamla” böcker kunde sättas i ett
nytt sammanhang samt locka nya människor till varan (boken) genom att den
såldes på ett nytt sätt.
Bokklubbsidén var givetvis äldre än Helms, men hans speciella begåvning
låg i att mycket noggrant studera branschens historia. En yvig och gemytligt
slarvig yta dolde en skarp analytiker som själv byggde upp en världsunik
boksamling om förläggar- och bokbranschen. Intresset för marknadsföring
delade han också med sin nya fru som säkerligen hjälpte till med sina avsevärda kunskaper. Hon hade fått i uppdrag att ta fram idéer för en ny bokklubb
men då hon inte hade tid överlät hon arbetet till sin man som hade mer av den
varan då danska och norska böcker slutat komma efter de tyska invasionerna.
Bonniers var i själva verket sent ute. De hade 1932 gjort ett försök med
”Svenska Bokklubben”, men denna hade lagts ned efter knappt 30 utgivna
titlar. Richard Gutman hade 1940 hjälpt Tidens förlag att starta vad som då
var Sveriges enda bokklubb och använda moderna marknadsföringsmetoder
som reklamfilmer för att bygga detta varumärke.8
Adam Helms utsågs till reklamansvarig för Bonniers bokklubb som fick
namnet Svalan och som startades på nyåret 1942. Lanseringen följdes av en
massiv reklamkampanj som i mångt och mycket blev Helms elddop.
Försäljningen av prenumerationerna skulle ske genom bokhandeln och det
skickades ut en kvarts miljon prospekt och skärmutställningar.9 Tolv volymer
ingick i årets erbjudande (en per månad som klubbmedlemmarna kunde köpa
för ett billigt pris – de tecknande sig för minst sex volymer) och framgången
var nästan omedelbar. Svalan kunde ta emot 48 000 medlemmar, i september
1942 hade klubben 45 000 och nästan inga böcker kvar att sälja.10 När årets
sista dag kom hade Svalan för Bonniers räkning sålt 400 000 volymer11 vilket
även med de avsevärda belopp som satsats på reklam måste ha inneburit en
strålande ekonomisk framgång.
Krigets mest osäkra och skrämmande år såg alltså framväxten av ett viktigt
svenskt varumärke, Svalan, som åtföljdes av en massiv marknadsförings
kampanj. Att det största bokförlaget startade en bokklubb var givetvis en
händelse i sig själv, men Helms och hans kollegor tänkte också längre än så
och verkar ha försökt att sammankoppla böckerna i serien med andra
händelser för att på så sätt dra nytta av obetald publicitet. Böckerna valdes
helt enkelt i många fall för att de var aktuella. Inte nya, men ändå färska. Det
gällde utnyttja det område där varan (boken), innehållet (texten) och händelsen
(tiden) möttes; svälja den moderna produktens kärna som kan kallas ”värde
över tid” (där värdet inte endast behöver vara ekonomiskt, men också symboliskt och intellektuellt). Under arbetet med Svalan förlängde Helms bokens
värde över tid, då inte endast genom att ge ut gamla böcker med ett nytt
varumärke (Svalan) utan också genom att använda filmmediet.
8
9
10
11

Adam Helms, Världens största klubb: bokklubbarna (Stockholm, 1975), 107–111.
Albert Bonnier Cirkulär, nr 2, 1942.
Albert Bonnier Cirkulär, nr 38, 1942.
Albert Bonnier Cirkulär, nr 58, 1942.
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Svalanutbudet 1942 utgjordes av tio böcker i tolv volymer (två böcker var
i dubbelvolymer). Av dessa tio hade fem kommit på bio, ofta tätt i tid med
Svalanutgåvan. Ett utmärkt exempel är Fallet Ingegerd Bremssen, en mycket
uppmärksammad roman om en våldtäkt skriven av Dagmar Edqvist som
Bonniers gett ut 1937. Den blev Svalans bok för april. Anders Henrikssons
film efter samma omdiskuterade bok (med Sonja Wigert) hade haft premiär
den 11 mars. Det må ha varit en enkel tid att vara bokförläggare, men detta
betydde inte att böckerna sålde sig själva. Vad som kan skymtas i arbetet
bakom böcker som Edqvists och de andra i Svalan är snarare ett helhets
tänkande när det gäller marknadsföring och varans livscykel.

Forumbiblioteket och klassikerskapande
1940-talet blev en hektisk tid för Helms. Bonnier tog en chansning som
lönade sig när de gjorde honom ansvarig för Svalans marknadsföring. De var
heller inte sena att premiera hans framgång. Två år efter klubbens lansering,
1944, blev Helms anställd som chef på ett nystartat dotterförlag. Helms leve
rerade i maj 1943 ett detaljerat förslag på ett förlag som skulle ge ut främst
litteratur i översättning. Bonniers hade ett inarbetet varumärke när det gällde
inhemsk skönlitteratur men det nya bolaget skulle kunna bygga upp ett nytt
varumärke för en del av den litteratur som köptes in från utlandet. Det gällde
alltså att diversifiera och utöka Bonniers varumärke för att kunna hitta en ny
publik och samtidigt undvika att Bonniers fick en allt för iögonfallande domi
nans på marknaden. Namnet blev ”Forum” som på latin träffande nog betyder en öppen yta, ett torg, där idéer och varor kan debatteras och saluföras.
Det värde som Forum ofta anspelade på skulle också ofta bli både symboliskt
och intellektuellt, vid sidan av att ständigt vara en spridare av varor. Denna
återkoppling till icke-ekonomiska värden var ytterligare ett sätt att öka varans
totala värde över tid.
Förlaget Forum blev från starten sammankopplat med klassikerserien Forumbiblioteket. Det var en ytterst ambitiös satsning att bygga upp ett tillgängligt svenskt bibliotek av klassiker så som det brittiska Everyman’s Library, grundat 1906 av Joseph Dent. Dents devis hade varit att man för bara
fem pund skulle kunna köpa 100 böcker (en bok kostade en shilling) och
således en intellektuell rikedom för ett helt liv. Ett stabilt värde över tid, så att
säga. Liksom med Svalan tog Helms en existerande idé och satsade allt på att
reproducera, och förbättra, en framgång.
Redan den första boken som Helms gav ut i sitt klassikerbibliotek, Ernest
Hemingways Klockan klämtar för dig, visar att hans största motivation inte
bara var att ge ut riktigt klassiska texter utan också att själv skapa klassikerna.
Hemingway var givetvis en världsberömd författare, men For Whom the Bell
Tolls var bara fyra år gammal. Bonniers hade redan gett ut den svenska
översättningen av Thorsten Jonsson både 1941 och 1942. Vad som lockade
Helms att påbörja en serie av förhoppningsvis tidlösa klassiker med Hemingways bok var den svenska premiären av Sam Woods filmatisering av romanen
som hade premiär i Sverige den 28 april 1944. Att Ingrid Bergman (inte sär-
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skilt övertygande som spanjorska) spelade den kvinnliga huvudrollen vid
sidan av Gary Cooper garanterade att filmen skulle få stor publicitet.12
Forumbiblioteket innehöll också, givetvis, ”riktiga” klassiker med tidigare
översättningar som Karin Boyes översättning av Bergtagen, Britt G. Hallqvists
Faust, Tage Aurells Rött och svart och Sven Stolpes Tankar av Pascal. Utgåvorna var av enhetlig design med alagreckram som utstrålade klassicism.
Helms anspelade tydligt på ett symboliskt bildningsvärde och skapade således
något som fick Bonniers backlist att framstå som något uppburet och förnämt.
Som varumärkesbygge var det genialt. Serien blev också långlivad (fortsatte
fram till 1999) och blev en självklar del i hemmens bibliotek. Många såg
arbetet som en kulturgärning, vilket det vid sidan om god marknadsföring
givetvis var. Per Wästberg ondgjorde sig i tidskriften ”Försvarets bibliotek”
1957 över att tidningarna skrev så lite om klassikerutgivningen (fler förlag
kom att följa trenden) och att det enbart var genom reklamen som man
informerades om alla fantastiska böcker som gavs ut.13 Att de absoluta stor
säljarna snarare än Catullus blev Jerome K. Jeromes Tre män i en båt, Axel
Munthes San Michele och Riddarna kring Dannys bord var dock ett tecken
på att innehållet inte alltid var lika klassiskt som omslaget.14 En bok som rätt
mätigt måste uppmärksammas är Kinesiska tänkare (1952) av Alf Henriksson och Hwang Tsu-Yüs som introducerade en för gemene man helt ny filosofi
och sålde fantastiska 10 000 exemplar på två år, 23 000 på tio.
Värde över tid var helt klart i Forumbiblioteket symboliskt, intellektuellt
och ekonomiskt. Helms jobbade oförtrutet på att själva varumärket ”Forumbiblioteket” skulle frodas genom att grundligt fira dess bemärkelsedagar.
För tjugoårsjubileet publicerades en specialvolym med presentationer av
112 böcker i biblioteket (de som fanns kvar i lagret). Boken såldes för två
kronor, Helms tog alltså betalt för reklamen – ett koncept han skulle återvända
till. Fem år senare, 1969, firades tjugofemårsjubileet på Operakällarens
rotunda med mottagning och supé. Då hade 140 titlar publicerats och över
2 000 000 volymer av klassikerbiblioteket sålts. Helms passade också på att
släppa sin självbiografiska bok En förläggare fattar pennan samt ytterligare
en jubileumskatalog med förord av Professor Staffan Björck. Själva tillställningen för 500 branschfolk och journalister kostade 22 290 kronor
noterade Nellinge och Helms noggrant efteråt. De tillade att detta motsvarade
en helsidesannons i Dagens Nyheter, men att tidningsskriverierna om händelsen i pressen efteråt hade motsvarat fyra och en halv sidor i DN. Bakom
den kaotiska ytan visste Helms mycket väl hur han skulle få pengarna spende
rade på marknadsföring att föröka sig själva.
	Ett annat exempel från det första året var John Steinbecks Riddarna kring Dannys
bord (Tortilla Flat) från 1935, översatt 1938, och filmens svenska premiär
inträffade den 6 december 1943.
13
	Per Wästberg, ”Klassiker och andra boknyheter” i Försvarets bibliotek, nr 1–2
(1957).
14
	Helms gav också ut favoritförfattare som Thor Heyerdahl och Cora Sandel
i Forumbiblioteket samt böcker som tidigare getts ut av Svalan. Ett bra exempel är
Jag minns min gröna dal (How Green Was My Valley) av Richard Llewellyn som
kommit i en Bonnierupplaga 1940, i Svalan 1942, och i Forumbiblioteket 1947.
12
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Kon-Tiki och Sigma – varumärkningsövningar
Vid slutet av 1940-talet hade Helms lanserat tre starka varumärken inom den
svenska förlagsvärlden, Svalan, Forum och Forumbiblioteket, väl medveten
om vikten av marknadsföring. Det var visserligen en framgång, men ändå
bara utvecklingar av existerande koncept. Nu var det dags för Helms att
skapa något alldeles eget. Den norske äventyraren Thor Heyerdahl hade drivit
över Stilla havet på en flotte 1947 och året därpå (innan boken var färdig)
sålde hans norske förläggare rättigheterna till Bonniers. Då Helms förstod att
Bonniers inte riktigt visste hur de skulle förhålla sig till boken då de hade flera
andra reseskildringar på gång, övertalade han med Gretas hjälp Kaj Bonnier
att han skulle få överta rättigheterna. Helms hade aldrig tidigare gett ut en
reseskildring men anade att Heyerdahls text gav alldeles speciella möjligheter.
Heyerdahls bok om Kon-Tiki blev en braksuccé i Sverige med fenomenala
100 000 utgivna exemplar på ett år.15Helms hade skapat sin första bästsäljare.
Hans koncept var att med hjälp av reklam och publicitet skapa ett varumärke
som boken var en del av. Snarare än att köpa en reseskildring skulle publiken
således köpa del av en positiv känsla som fanns i varumärket. Heyerdahl hade
redan gett Helms ett slagkraftigt namn, ”Kon-Tiki”, och en illustration (en
stiliserad ritning av en sydamerikansk staty). Helms själv förvandlade med
dess hjälpmedel flotten till ett varumärke. Produkten anspelade på exoticism
och äventyr, så det fanns en stark sammankoppling till innehållet, men
Kon-Tiki blev också en stor händelse, en given snackis på tidningarna och
bland folk. Helms marknads
föringskampanj med dess reklam,
utställningar och stunts eller jippon
(och devis: ”en klassiker i var
dande”) blev så framgångsrik att den
kopierades både i Storbritannien
och i USA och hjälpte till att göra
Kon-Tiki till ett världsomspännande
varumärke.
Att förvandla en exotisk rese
skildring till ett varumärke under
det gråa fyrtiotalets sista år var
kanske egentligen en mindre be
drift än när Helms bestämde sig
för att få den svenska befolkningen
att läsa matematikhistoria tio år
senare. Den amerikanske matematikern James R. Newmans fyra v olymer stora verk om matematikens historia
från egyptierna till Einstein hade getts ut 1956. Trots idel avrådanden bestämde
15
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	Historien om Helms och Kon-Tiki finns att läsa i: Axel Andersson, ”Att skapa en
bästsäljare: Adam Helms och Thor Heyerdahls Kon-Tiki” i Biblis, nr 39 (hösten
2007), 35–39. Axel Andersson, A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and
the Kon-Tiki Expedition (Witney: Peter Lang, 2010), 58–63.

2 600 sidor matematik
historia i en utsökt
förpackning designad
av Lennart Rohde.
Året var 1959 och
nu skulle Helms sälja
det osäljbara.
Han lyckades.
Foto: Clas-Ove
Strandberg/Stockholms
universitetsbibliotek
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Adam Helms var alltid
intresserad av att
använda filmens
strålglans, här med
Lauren Bacall vid tiden
för Trevis utgivning av
hennes självbiografi
i november 1979.
Foto: Dan Hansson

Helms att ge sig i kast med en svensk publicering. Visserligen hade böckerna
sålt väl i USA, men hur många svenskar fanns det som skulle vara beredda att
betala 260 kronor för verket (i dagens penningvärde mer än tio gånger samma
belopp)?
Helms var lika lite bevandrad i matematikens sköna värld som större delen
av den tilltänkta publiken och försökte istället sammankoppla händelsen, för
en sådan ville han skapa, mer med varan än med innehållet. Det första steget
var att uppfinna ett varumärke. Efter att ha funderat på ”pi” valdes Sigma,
summa inom matematiken och den artonde grekiska bokstaven (∑). Bokstaven kunde således användas typografiskt som en logotyp.16 Verket utgavs i
sex volymer 1959–60, vackert formgivna av Lennart Rodhe. Den verkliga
snilleblixten var att den första volymen kom med en box med fem attrapper.
Boxen kunde ställas i bokhyllan och signalera bildning direkt, samtidigt så
hjälpte det till att påminna köparna om nödvändigheten av att alla sex volymer
måste inhandlas.
En reklamkampanj åtföljde givetvis lanseringen av Sigma och snart hade
Helms rott sitt omöjliga projekt i hamn. Det kanske var det smått absurda
i försöket att skapa en försäljningssuccé av över 2 600 sidor matematikhistoria
som också fick tidningar och allmänhet att diskutera, men först och främst
var det en skicklig marknadsföringskampanj. Trots framgången så skulle Sigmas
värde över tid vara tämligen begränsad bortom de sex volymerna. Det fann
till exempel väldigt små utsikter att göra en spännande film om handlingen.
Återkopplingen mellan händelsen och innehållet var för skralt. När det gällde
Kon-Tiki fungerade det mycket bättre. Heyerdahl fortsatte också att leverera
äventyr och böcker så Helms kunde dra nytta av varumärket Kon-Tiki gång

16

Adam Helms, En förläggare fattar pennan (Stockholm, 1969), 72–73.
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på gång igen. Helms försökte sig inte ens på Newmans nästa bok om Kurt
Gödels ofullständighetssats.
Under Forumtiden var Helms också i framkanten när det gällde internationella samtryck, Skeppet av Björn Landström från 1961 var det mest
framgångsrika exemplet. Han odlade också kontakter med viktiga författar
skap som Cora Sandel (Sara Fabricius) och Doris Lessing. Samtidigt som han
var en mångfacetterad figur som på inget sätt kan reduceras till bara en
reklamman går det också att se att han under perioden förvandlade sig själv
till ett varumärke. Hans individuella särdrag var redan starkt, den yviga framtoningen och den svårbegripliga danskan, och till denna lade han till en distinkt röd jaktkeps från England som gjorde honom lättupptäckt där han
skyndade fram. Med en lång rad publicitet-stunts så var han också säker på
att han följdes av en tacksam skara journalister som visste att runt Helms
hände det saker att skriva om. Helikopterfärden ut till Saga vara bara ett av
Hems många jippon, dock kanske det mest spektakulära.
Adam Helms på bokmässan i Frankfurt 1979. För en man
som ständigt kom sent till sina möten hade han en märklig
förmåga att ligga rätt i tiden. Foto: Annelie Eldh
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Förlagskrisen, kvinnorörelsen och den perfekta katalogen
Fredagen den 16 april 1971 gjorde Helms sin sista arbetsdag på Forum. Bonniers
hade stränga regler om pensioneringsåldern och Helms var 67 år. Han hade
varit på Forum i mer än 16 år och nu tog Kjell Petterson över. Efter en sista
sväng förbi kontoret på söndagen för att lämna nycklarna åkte Helms med
fru till Jerusalem Book Fair där de skulle stanna i två veckor. Den svenska
bokbranschen var mitt upp i en katastrofal ekonomisk svacka och det var på
många sätt en idealisk tidpunkt för att dra sig tillbaka efter ett långt och
framgångsrikt yrkesliv, men Helms åkte inte till Israel för att säga adjö till
sina internationella kollegor utan för att få nya idéer. När han återvände till
Stockholm steg han in till helt nya kontorslokaler på Barnhusgatan 3. Förlaget
Trevi hade kommit till världen.
Tillsammans med en viktig medarbetare på Forum, förläggaren Solveig
Nellinge, bestämde sig Helms alltså för att ge sig ut på ett sista äventyr (också
det med ett latinsktklingande namn – Trevi efter Fontana di Trevi).17 Det blev
ett litet förlag, delvis finansierat genom att konstsamlaren Helms sålde en
Fernand Léger.18 Förlaget skulle ge ut litteratur som Helms och Nellinge trodde
på, delvis genom ett samarbete med Bra Böcker i Höganäs rörande lite mera
”lättviktig” litteratur. För Trevis egna utgivning (med Seelig) fick Helms och
Nellinge med sig en hel del författare från Forum, vilket inte sågs med blida
ögon från Bonniers. Helms kunde dock sin förlagshistoria; författaren hade
rätten att fritt välja efter eget huvud. Av de sex första böckerna var fyra av
författare tidigare utgivna på Forum: Doris Lessing, Edna O’Brien, George
Borgström och Fride Antoni. Att Antonis konsumtionskritiska bok var Den
värnlöse konsumenten är också en liten fingervisning om att Helms visste hur
vindarna skulle blåsa under det radikala 1970-talet.19
Med sitt lilla förlag lyckades Nellinge och Helms ge ut 100 böcker på tre
och ett halvt år. Den hundrade boken var Sylvia Plaths Glaskupan i översätt
ning av Christina Liljencrantz som sålde 30 000 exemplar på mindre än två
månader. Trevis utgivning var från första början till stor del, om ej exklusivt,
inriktad på ny litteratur skriven av kvinnliga författare: ”en linje [profil] är en
förutsättning för all verkligt framgångsrik förlagsverksamhet” som Helms
skrivit redan 1969.20 Märta Tikkanens Vem bryr sig om Doris Mihailov kom
ut samma år som Sylvia Plath, 1974, och den första volymen i Anaïs Nins
dagböcker (i översättning av Britt Arenander) året därpå. Trevis kataloger
	Nellinge anställdes som reklamchef på Forum 1958. För mer om Trevis grundande
se Maria Åslund, ”Innan bilden bleknar: Trevi – en förlagshistoria”, C-uppsats vid
Linköpings universitet, 2003, 7–11.
18
	William Nygard, ”Adam var et uvanlig menneske” i Innan bilden bleknar: några
röster kring Adam Helms (Stockolm: Trevi, 1981), 74.
19
	Helms hade också gett ut Rosser Reeves Reklam med realism (Reality in advertising)
redan 1962, en banbrytande bok från året därpå som argumenterade för att
reklamen måste vara sann. Det var bättre att lägga pengar på att göra varan bättre
än att påkosta dyra reklamkampanjer eftersom en marknadsföring av en dålig vara
riskerade att få negativ publicitet.
20
Helms, 1969, 10.
17
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från 1970-talet är som en kulturhistorisk förteckning av en revolutionerande
våg av kvinnliga författarskap: Margaret Drabble, Eva Seeberg, Marianne
Alopaeus, Maria Wine, Gail Godwin, Maya Angelou, Gillian Freeman, Ebba
Haslund, Grace Paley. Tre Trevi-författare skulle också bli nobelpristagare:
Toni Morrison (1993), Elfride Jelinek (2004) och Doris Lessing (2007).
Mycket av den viktiga kvinnosakslitteraturen publicerades på Trevi och
1978 gjorde Nellinge och Helms en boklång katalog för Trevi som i mångt
och mycket liknande Forumbibliotekets kataloger som de också arbetat tillsammans med. Titeln blev Kvinnor skriver och på framsidan fanns Jane Barks
illustration för Plaths Glaskupan föreställande en allvarlig kvinna kontemp
lerande i gräset under ett fikonträd. Inuti fanns texter av Trevis kvinnliga
författare om kvinnor och litteratur samt korta introduktioner. Det blev en
antologi av den brännheta kvinnosakslitteraturen, och strålande reklam.
Boken skickades till branschfolk, journalister och debattörer. Den såldes
också i handeln för tio kronor.
Responsen på Kvinnor skriver blev omedelbar. Det blev åtskilliga spalt
meter i tidningarna och breven strömmade in till Barnhusgatan, främst från
vanliga kvinnor som tackade för den revolutionerande kulturgärningen. Tidpunkten för Nellinge och Helms katalog kunde inte ha varit bättre.
Kvinnofrågan hade en given plats i kulturdebatten. Bland korrespondensen
fanns också smått avundsjuka men uppmuntrande brev från Helms och Nellinges
kollegor som gratulerade dem över bedriften att skapa en sådan uppståndelse
och för att de lyckats ta betalt för sin egen reklam.
Kvinnor skriver var ett utmärkt sätt att bygga Trevis varumärke som kvinno
litteraturens främsta förlag i Sverige. De låg precis rätt i tid och genom att
skapa en händelse runt deras utgivning kunde de öka böckernas värde över
tid, ett värde som till lika stora delar var symboliskt, intellektuellt och ekono
miskt. Här fanns det en mycket tydlig återkoppling till innehållet och dess
samhälleliga och idémässiga betydelse. Att detta värde var bestående vittnar
den beständiga vikten av de författarskap som Trevi gav ut. Publikationen
Kvinnor skriver illustrerar också att det inte behöver finnas något motsatsförhållande mellan de ekonomiska och kulturella värdena. Ett långsiktigt och
holistiskt marknadsförningstänkande är ett neutralt redskap. I fallet Helms
och Nellinge var det tydligt att de också brann för den litteratur som de gav
ut under vad som var en ytterst osäker tid inom den svenska förlagsvärlden.
Kvinnor skriver blev också namnet på en Trevi-serie som gavs ut mellan 1981
och 1987 (då den döptes om till Fontänpocket).21
Adam Helms insjuknade under sommaren 1980 och dog den 2 september
efter ett intensivt och framgångsrikt liv i den svenska bokbranschen. En udda
fågel vars värv än idag påminner oss om att boken måste flätas samman med
dess tid, både som fysisk vara (bok) och som innehåll (text).
Ett stort tack riktas till Bodil Edvardsson och Per I. Gedin som så frikostigt bistått med
tid, kunskaper och insikter för att göra denna text möjlig.
21
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Några årgångar av
folkkalendern Svea,
som Albert Bonnier
började ge ut 1844.
Sista årgången kom
ut till julen 1907.
Foto: Clas-Ove
Strandberg/Stockholms
universitetsbibliotek

Gundel Söderholm

Adam Helms och skandinavismen
”Det framhålls – och med rätta – att ett av de viktigaste medlen att lära känna
grannländerna och deras folk är att läsa deras litteratur.” Men det nordiska
bokutbytet idag spelar inte alls den roll man skulle önska. Att man läser
grannländernas litteratur på originalspråket är inte vanligt. Vi kämpar idag
med samma problem som i ”bokhandlarskandinavismens barndom för över
hundra år sedan”.
Den som vid slutet av 1940-talet framför de här tankarna är Adam Helms.
Själv stod han för en naturlig förening mellan danskt och svenskt. Han föddes
1904 i en dansk läkarfamilj. Den unge Adam tycks inte ha varit alltför studieintresserad. Desto mer motivation fann han i sitt arbete inom bokhandelsbranschen. Kanske hade han också stannat i Danmark om han inte hade träffat
svenska Greta och gift sig med henne. Precis vid andra världskrigets utbrott
lämnade han Köpenhamn för en framtid inom Bonnierkoncernen i Stockholm. Tillsammans med hustrun Greta arbetade han först med Importbokhandeln och bokklubben Svalan. Men snart nog blev han framgångsrik
chef för det likaså Bonnierägda men självständiga förlaget Forum. Hustrun
fortsatte dock sin anställning inom Bonniers förlag.
Adam Helms blev pionjär inom den ”internationella samtrycksmarknaden”.
Dessutom var han en mästare på marknadsföring. Den färgstarke Adam
gjorde intryck på alla han träffade. Han var originell och excentrisk, full av
energi och ständigt i farten. När pensionsdagen kom kunde han ha dragit sig
tillbaka för att njuta sitt otium. Men det var inget alternativ för mannen med
den röda kepsen. Istället startade han ett helt eget förlag – Trevi – tillsammans
med kollegan Solveig Nellinge. Oförtrutet arbetade han vidare fram till sin
död hösten 1980.
Under årens lopp hade Adam Helms också skaffat sig en imponerande
samling ”bokhandeliana” – böcker om böcker, bokhandel och förlag. Den
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samlingen finns nu vid Stockholms universitetsbibliotek. Sin kärlek till böcker
och boksamlande hade Adam Helms ärvt efter fadern som hade en berömd
boksamling inom ornitologi.1

Danmark – Sverige – Norge
Så småningom blev Adam varken svensk eller dansk. Han blev skandinav.
Få gjorde lika mycket som han för kontakterna mellan de nordiska folken,
menade Georg Svensson på Bonniers. Henrik Groth, tidigare förlagschef i Oslo,
kunde också peka på Adams arbete för att stärka den samnordiska känslan.
Han var en ”hyperaktiv” förläggare, som skaffade sig alla upplysningar och
täckte in de nordiska förlagen och bokhandlarna: ”En time med Adam, og jeg
var à jour med nabolandene”.2
Adam Helms berättar själv om tidiga försök i Danmark och Sverige att
skapa kännedom om respektive lands litteratur. Redan i danska Gyldendals
första förlagskatalog från 1781 ingick svenska böcker. Men katalogen slutade
ges ut 1814. Mot slutet av 1790-talet hade Jens Kragh Høst tankar på att
skapa en samling svensk litteratur för danskarna. Dock verkar det inte ha
kommit längre än till tankar. I Sverige började ”publicisten, bibliotekarien,
förläggaren och bokhandlaren” Carl Christoffer Gjörwell ta med danska
böcker i sitt sortiment. Det framgår av en katalog från 1780.3
Förhållandet mellan norskt och danskt diskuterades mycket i Norge efter
1814. Många bland ”patrioterna” var upprörda över Danmarks ”politiska
förbrytelser” mot Norge. ”Danomanerna” ville ha ett fortsatt kulturellt utbyte med Danmark. Men de var splittrade. Vissa danomaner menade att
danskarna bara såg Norge som en undangömd provins ”befolket av nasjonalkledte bønder som skrøt av sin frihet og sine fjell”. Andra ansåg att den
enda litteratur som var värd att läsa var den danska. Norge var också ett
isolerat u-land när det gällde förlag och bokhandel. Danmark däremot upp
levdes som porten till Europa. Fram till 1840-talet var norsk – och även
svensk – litteratur nästan okänd i Danmark. Ett undantag var norrmannen
John Sebastian Welhaven. Några decennier senare, under den norska guld
åldern, skulle förhållandet ändras. Då skedde en storemigration bland norska
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författare till ”det gyldendalske parnass”. Med skandinavismen ökade också
danskarnas intresse för norsk litteratur.4
Vid 1800-talets början fanns knappt 20 bokhandlare i hela Sverige. Tre av
dem fanns i Uppsala, en i Lund och de övriga i Stockholm. Där gick att köpa
böcker från Tyskland, England och Frankrike, men ytterst få från andra
länder. Fortfarande under 1870-talet klagade man över att ”brödrafolkens”
litteratur spreds mindre i Sverige än den tyska, franska och engelska. Flertalet
som sysslade med böcker var samtidigt både boktryckare, förläggare och
bokhandlare. Egentligen var det först 1843, när Svenska Förlagsföreningen
bildades, som man kan tala om en självständig bokhandel i Sverige.
Ännu under 1860- och 1870-talen översattes långt fler svenska romaner till
danska än tvärtom. De svenska författare som översattes flitigast till övriga
nordiska språk var Emilie Flygare-Carlén och Marie Sophie Schwartz, därnäst
kom Georg Starbäck. Mest översatt från Danmark var H. C. Andersen och
från Norge Bjørnstjerne Bjørnson. Men i Sverige såldes mer av danskt och
norskt än vice versa. Möjligen läste man fler danska original i Sverige. I Danmark ansågs det svårt att läsa svenska. En förklaring till det kan vara att
Sverige tidigt övergick till antikvan medan Danmark länge höll fast vid frakturstilen. Rinman menar emellertid att det huvudsakligen berodde på att
Sverige ännu inte producerade litteratur i klass med den i de båda andra
länderna. Albert Bonnier publicerade statistik för åren 1864 till 1870. Svensk
litteratur – till största delen skönlitteratur – såld i de övriga nordiska länderna
uppgick till högst 10% av förlagets totala omsättning. Merparten gick till
Finland och bara ungefär 1% till vardera Norge och Danmark.
Under 1880-talet minskade antalet översättningar från de nordiska
språken. Litteraturen lästes ofta i original. En orsak till detta var de avtal om
författarrätt och översättningsskydd som Sverige hade slutit med Norge 1878
och med Danmark 1880.5
Det är uppenbart att Adam Helms inte bara intresserade sig för de samtida
förhållandena inom förlags- och bokhandelsvärlden. Han var i hög grad
intresserad av hur verksamheten vuxit fram under föregående sekel. Själv tar
han upp en rad av sina nordiska föregångare och deras betydelse för det han
kallar den ”bokliga skandinavismen”. Jag lyfter fram några av dessa förläggare.
Samtliga hade sitt ursprung i Danmark.

Albert Bonnier
Det ligger nära till hands att se vissa paralleller mellan Adam Helms och förlagsgrundaren Albert Bonnier (1820–1900) vad gäller deras skandinavism.
Om Adam Helms hade boksamlandet i arv så hade Albert Bonnier bok
	Harad L. Tveterås, Den Norske bokhandels historie, II. Norske forfattere på
danske forlag 1850–1890 (Oslo, 1964), 10, 13–14; Sigurd Evensmo, Gyldendal
og Gyldendøler (Oslo, 1974), 16–17.
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1843–1887 (diss. Stockholm 1951), 11, 13, 31, 303–304, 308–309; Johan Svedjedal, Bokens samhälle: Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad
1887–1943, vol. I (Stockholm, 1993), 46–48.
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Broschyrer från Gyldendals förlag. På pärmen grundaren Søren Gyldendal.
Foto: Clas-Ove Strandberg/Stockholms universitetsbibliotek

handelsverksamheten i arv. Hans far Gerhard kom från Dresden och etab
lerade sig i Köpenhamn precis i början av 1800-talet. Genom sin äldste son
Adolf lyckades Gerhard senare även få verksamhet i Sverige. År 1835 gjorde
Albert Bonnier resan från Köpenhamn till Stockholm för att hjälpa brodern
med bokhandeln. Två år senare startade han ett eget förlag, som han drev
parallellt med bokhandelsarbetet. Yngste brodern David Felix slog sig ner
i Göteborg.
Att bröderna Bonnier engagerade sig i den litterära skandinavismen föll sig
ganska naturligt. Albert Bonnier ”deltog med liv och lust” i det skandinavistiska studentmötet i Köpenhamn midsommaren 1845. Även senare var han
högst aktiv i flera nordiska och skandinaviska bokhandlar- och publicistmöten. Adolf Bonnier hade planer på ett skandinaviskt familjeföretag
i Köpenhamn. Det blev dock aldrig av. De mer realistiska bröderna avrådde.6
6
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Samtidigt påbörjade Albert Bonnier ett verkligt svensknationellt projekt när
han 1844 startade utgivningen av folkkalendern Svea. Kalendern blev en
lyckosam satsning och hans skötebarn resten av livet. Här blandades lyrik
och prosa, fakta och fiktion. Den var också rikt illustrerad. Med åren återgav
den och recenserade en stor del av den samtida svenska konsten. Men även
andra nordiska konstnärer gavs utrymme. Trots att Svea skulle bestå enbart
av svenskt originalmaterial, finns bland texterna också tre bidrag av Erik
Bögh i översättning från danskan. En saga av H. C. Andersen hittar man
också liksom några norska folksagor i översättning.
Svea började alltså komma ut under de år skandinavismen var som starkast
och de första årgångarna gav stort utrymme åt de skandinavistiska känslorna.
Främst var det den ”evige studenten” Johan Nybom som med glöd besjöng
brödrafolkens enhet. Men även August Sohlman, G. H. Mellin och O. P.
Sturzen-Becker kom med skandinavistiska bidrag.7

Søren Gyldendal
År 1770 startade Søren Gyldendal (1742–1802) en bokhandel som skulle
komma att utvecklas till Nordens största förlag. Han blev Danmarks förste
förläggare i modern mening. Gyldendals förlag hade huvudsakligen en natio
nell inriktning. Men Köpenhamn var även Norges ”andliga centrum” och
Gyldendal kom att stå i nära förbindelse med de norska unga litterära som
startat ”Norske Selskab”. Han gav ut deras verk. Annars var det vetenskapliga
arbeten och facklitteratur som dominerade hos Gyldendal. Många av de
vetenskapliga arbetena hade intresse bara i Norge, men Gyldendal gav ändå
ut dem. Därmed skapade han grunden för ett ”norskt” förlag, som en av hans
efterträdare F. Hegel långt senare skulle bygga vidare på. Även Gyldendals
svärson Jacob Deichmann hade stort intresse för det nordiska bokutbytet.
År 1809 övertog han förlaget efter Gyldendals änka.8

Gerhard Bonnier
Gerhard Bonnier (1778–1862) kom alltså från Dresden till Köpenhamn 1801
och startade bokhandel/förlag några år därefter. Bokhandlarna hade vid den
här tiden inte råd med utländska lager. Bonnier såg här sin chans och var en
tid framgångsrik. Han gav även ut flera svenska vetenskapsmäns skrifter,
bland dem Carl Peter Thunbergs verk. Men de böckerna sålde han inte i Danmark. Han tog med dem till bokmässan i Leipzig och bytte till sig mer säljbar
litteratur.
Snart stundade dock kärva tider för Danmark, både ekonomiskt och
politiskt. Många blev av med allt de ägde i statsbankrutten 1813 och förlusten
av Norge året därpå var en stor nationell olycka. Först omkring 1830 började
	Gundel Söderholm, Svea: En litterär kalender 1844–1907 (diss. Uppsala, 2007),
191–196, 359, 367, 371.
8
	Lauritz Nielsen, Gyldendal gennem 175 aar (København, 1945), 13, 20–21, 50, 52;
Aleks Frøland, Dansk boghandels historie 1482 til 1945 (Köpenhamn, 1974), 114–
115.
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landet återhämta sig. Också Gerhard Bonnier fick så småningom ekonomiska
problem. Han skulle dessutom snart komma att få konkurrens av sin elev C.
A. Reitzel. Men trots depressionen blomstrade kulturlivet med nationalromantiska och skandinavistiskt inriktade författare som Adam Oehlenschläger
och N. F. S. Grundtvig med sin folkbildande insats liksom konstnärer som
Thorvaldsen.9

Carl Andreas Reitzel
Carl Andreas Reitzel (1789–1853) blev i likhet med Gyldendal en av Danmarks banbrytande förläggare. Som fjortonåring började han i Gerhard
Bonniers bokhandel. Efter 15 år där vågade Reitzel 1819 trotsa de dåliga
tiderna och starta ett eget förlag. Reitzels förlag blev snart det största skön
litterära förlaget i Köpenhamn och gav ut nästan alla ”guldåldersförfattarna”.
Förläggaren Reitzel förstod att upprätthålla goda relationer till sina för
fattare. ”Med Kunstens Sønner har han aldrig tinget. / Det var hans Fryd at se
dem veltilfreds”, som Carsten Hauch uttryckte det i en minnesdikt långt efter
Reitzels död. För den skull var Reitzel ingen litterär filantrop. Han var både
handlingskraftig och ekonomiskt sinnad och kunde säga nej till erbjudanden
han inte trodde var lönsamma.
I sina båda äktenskap hade Reitzel fyra döttrar och två söner. Efter hans
död övertog sönerna såväl bokhandel som förlag. Men ingen av dem ägde sin
fars initiativkraft och förlaget stagnerade. Det såldes mot 1800-talets slut och
blommade upp igen under det nya seklet.10

Jacob Deichmann och Gyldendals förlag
När Jacob Deichmann (1788–1853) 1809 övertog Gyldendals förlag var han
en ung jurist. Sitt nordiska intresse visade han tidigt genom att göra kataloger
över böcker utkomna i de tre nordiska länderna. ”Imponerande är det”,
skriver Adam Helms, ”att man strax efter freden 1814 och den splittring som
hade funnits i Norden dessförinnan, kunde sätta igång med detta arbete och
att man trots svårigheter lyckades genomföra det under tre år, 1815–17.
Varför det slutade vet man inte, men det är naturligt att tänka sig att den kris,
som under åren omkring 1820 övergick Danmark, också stoppade detta företag.”
Men andra försök följde. På Deichmanns initiativ och genom hans inspiration var det nordiska bokutbytet i full gång redan före ”skandinavismens
stora blomstringstid under åren 1840–60”, fortsätter Helms. På skandinavismens program stod nordiskt kulturutbyte och det var inte bara ”vackra ord”,
utan det satte även spår inte minst inom bokhandeln. I Carl Plougs tidning
Fædrelandet skrev Frederik Barfod 1842 att bokhandlarna hade ett stort ansvar för det bristande nordiska utbytet. Men nu hade Jæger inrättat en skandi9
10
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navisk bokhandel i Köpenhamn. Jæger hade även ett förlag där han gav ut
svenska böcker. Tanken var att en bok som kommit ut i Köpenhamn inte hade
fått ordentligt genomslag förrän den också blivit läst i Trondheim och Stockholm. Samma sak skulle förstås gälla i omvänd ordning. Försäljningen gick
dock inte så bra och 1848 drog sig Jæger ur verksamheten. Han försökte
sälja förlaget men tvingades istället i konkurs. Albert Bonnier ansåg att det
hela hade misskötts. Jæger gjorde bara kataloger. Själva böckerna däremot
hade han inte i sitt lager.
Jacob Deichmann klarade sig dock bra och upprätthöll intresset för det
nordiska på olika sätt. Bland annat hjälpte han flera av sina elever och med
arbetare att etablera sig i Sverige och Norge. En av dem var C. W. K. Gleerup
som startade förlag i Lund. En annan var Johan Dahl som slog sig ner i Kristiania. Deichmann följde sina före detta elever noga och gav dem inte bara en
mängd goda råd utan även ekonomisk hjälp. Emellertid var det sistnämnda
inte till för offentligheten. Han gillade inte när det talades om att han styrde
sina elevers företag. Däremot njöt han av att sitta som en familjefar med sina
”barn” spridda över Norden.
År 1850 överlät Deichmann förlaget till sin bokhandelslärling Frederik
Vilhelm Hegel. Det var under Hegels nära fyrtioåriga styre som förlaget skulle
nå sin höjdpunkt.11

C. W. K. Gleerup
Christian Wilhelm Kühl Gleerup (1800–1871) föddes i Ålborg på Jylland.
Han började som handelsbiträde i hemstaden, men flyttade snart till Köpenhamn. Där arbetade han några år hos Deichmann på Gyldendals bokhandel.
Med Deichmanns hjälp kunde han år 1826 etablera sig i Lund. I den svenska
universitetsstaden fanns då två boklådor som båda hade svårt att få fram utländsk litteratur. Här såg Gleerup en möjlighet. Han annonserade att han
snabbt kunde skaffa fram litteratur från andra länder. Löftet i annonsen lyckades han hålla vilket gav honom både gott anseende och god ekonomi. År
1832 skrev teologen och sedermera ärkebiskopen Henrik Reuterdahl: ”’För
få år sedan […] visste man knappt att en utländsk literatur var till och ännu
mindre hvad denna årligen frambragte. Då infördes af en lycklig stjerna en
främmande bokhandlare i landet. Han gör epok i vår bokhandels och der
igenom äfven i vår literaturs historia.”’
Gleerup blev den förste yrkesmannen i modern mening bland Sveriges
bokhandlare. Han var en ”hängiven kulturskandinav” men hade ingen större
förståelse för den politiska skandinavismen. ”Det under den uppblomstrande
skandinavismen allt viktigare litteraturutbytet med Danmark kom till väsentlig del att gå genom honom”, säger Rinman. Även med Finland och Norge
liksom med Tyskland skaffade han tidigt starka förbindelser.

	Nielsen, 1945, 50, 53–54, 64; Helms, 1948, 169, 171, 173–175, 177–179;
Tveterås, Den Norske bokhandels historie, I. Forlag og bokhandel inntil 1850
(Oslo, 1950), 270–271.
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Bokkataloger från Reitzels förlag – 1830-talet.
Foto: Clas-Ove Strandberg/Stockholms universitetsbibliotek

C. W. K. Gleerup började alltså med bokhandelsverksamhet och utnämndes
efter en tid till universitetsbokhandlare. Därpå byggde han successivt upp sitt
förlag. Till stor del satsade han på skolböcker, vetenskaplig och religiös littera
tur. En del vittra arbeten, som Assar Lindeblads dikter eller översättningar av
Shakespeare och Dante, kom också ut hos honom. Men, skriver Harald
Wieselgren, ”underligt nog, ha vi icke på Gleerups förlagskataloger från 1834
till 1868 kunnat upptäcka mer än en enda roman, och denna heter ’Qvinnan
med förmyndare’, af anonym författarinna.”
Bokhandeln överlämnade Gleerup till en av sina söner 1861, medan han
själv behöll förlaget fram till sin död tio år senare. C. W. K. Gleerup hade en stor
familj och när han gick bort efterlämnade han maka och 13 vuxna barn!12

Johan Dahl
Johan Fjeldstedt Dahl (1807–1877) föddes i Köpenhamn. Redan i femton
årsåldern kom han till Deichmann. När han senare blev erbjuden tjänst i J. W.
Cappelens bokhandel i Kristiania, var han ganska tveksam. Han hade sett
Cappelen i Köpenhamn och uppfattat honom som en svårmodig person. Senhösten 1829 gav sig Dahl ändå iväg. Men lycklig var han inte över att lämna
alla sina vänner. I Köpenhamn sågs det som något av en förvisning att skickas
till Norge. ”’Faaer du meget Barkebrød?’” undrade senare en av hans vänner
i ett brev.
12
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När Dahl lämnade Köpenhamn skrev den danske poeten Adam Oehlenschläger en vers till honom:
Ei for Norges Field
Danmarks Dal du glemmer;
Kirstens Kildevæld
Ei for Sarpens Jettestemmer.
Vognen ei for Kanen,
Bøgen ei for Granen,
Ei for Vanten tynde Handske,
Ei for Norske Sprog det Danske.

När Dahl väl kommit till Norge visade det sig att han kom mycket väl överens
med Cappelen. Men efter några år ville han starta eget. Han skrev till Deichmann som var positiv och hjälpte honom på alla sätt, inte minst med pengar.
Hösten 1832 kom Dahl igång. Författaren Welhaven förde in honom i den
norska kultureliten. Många gånger fick Welhaven förskott av honom. Men
Welhaven skrattade också, ibland helt öppet, åt ”lille Dahl”. Även många
andra betraktade Dahl som ett original och gjorde sig lite lustiga över honom.
Han var en ”sladderaktig danske” som gärna ville vara med ”’de store’” och
som hade Fredrik den Store, Karl XII och Napoleon som sina hjältar. Dahls
bokhandel kallades stadens största ”sladderbod”. Den var träffpunkt för
kultureliten. Visserligen drev alltså många med Dahl, men samtidigt var han
populär. Mot sina vänner var han både hjälpsam och älskvärd och han höll
nära kontakt med sina författare.
Dahl blev en känd person, alltid i farten. Så hamnade han också mitt i striden mellan danomanen J. S. Welhaven och patrioten Henrik Wergeland, där
han förstås tog Welhavens parti. Ändå gav han ut Wergelands satir över
honom som Gyldendals papegoja. Där skriver Wergeland att Dahl är en pape
goja som ber sin ägare ”Zacharias Güldenthal”: ”Lad mig blive Prokonsul
i Norddanmark som Leerup er det i Östdanmark!” Listigt nog satte Dahl
dock ett så högt pris på skriften att inte många exemplar såldes!
Liksom Gleerup satsade Dahl till största delen på läroböcker och vetenskaplig litteratur. När det gällde skönlitteratur var det främst sin landsman
Oehlenschläger han månade om. Dahl hade vuxit upp med en nära relation
till den danske skalden och hans familj. Nu gick det till och med rykten
i Norge att Dahl var son till Oehlenschläger. De norska skönlitterära författarna
tycks han inte ha lyckats så bra med. Så småningom fick han dock bland annat
ge ut Bjørnsons Synnøve Solbakken (1857) och Ibsens Kongs-Emnerne
(1864). Men även dessa författare släppte han sedan ifrån sig.
Dahls storhetstid som förläggare inföll från hösten 1832 till mitten av
1840-talet. Därefter började nedgången. Dels försämrades hans hälsa. Dels
fanns inte mycket kvar av den kulturella 1830-talsmiljö som han hade varit
en del av. Men framför allt började han följa sin hustru Emma Freyse – en
tysk sångerska – på turnéer runt Europa. Följaktligen hann han inte med att
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sköta sina egna affärer. År 1875 sålde han slutligen bokhandeln men behöll
förlaget. Dahl levde bara två år till och 1878 övertogs förlaget av Hieronymus
Aschehoug.13

Frederik Hegel och Gyldendals förlag
Frederik Hegel (1817–1887) övertog alltså Gyldendals förlag 1850. Under
hans ledning hade förlaget sin glansperiod. Hegel behöll förlagets nordiska
karaktär och speciellt förbindelsen med Norge. Men medan Deichmann hade
satsat på att sälja danska böcker till norsk publik satsade Hegel mer på att
sprida norsk litteratur i Danmark. Han bröt också mot sina föregångare genom
att ge skönlitteraturen en förstaplats i förlaget. Konkurrent här var Reitzel
som hade de kvarvarande guldåldersförfattarna bland annat H. C. Andersen.
Den romantiska guldåldern var visserligen förbi i och med Oehlenschlägers
död 1850. Danmarks förlust av Schleswig-Holstein 1864 gjorde också att
människor intresserade sig mer för politik än litteratur. Men Hegel knöt till
sig de nya moderna författarna som H. V. Kaalund, H. F. Ewald och Erik
Bøgh. Så kom 1870-talet med den litterära vänstern och författare som Georg
Brandes, Holger Drachmann och J. P. Jacobsen. Då grep Hegel chansen trots
att han därigenom förlorade borgerskapets förtroende.
Inte bara Danmarks utan även Norges unga litteratur kom ut på Hegels
förlag i Köpenhamn. Det var på de norska författarnas initiativ med Bjørnstjerne Bjørnson i spetsen. Bjørnson var missnöjd med sitt norska förlag och
vände sig till Hegel med skådespelet Kong Sverre som kom ut 1861. Han
stannade sedan kvar hos Hegel. Efter Bjørnson följde Henrik Ibsen, Jonas Lie
och Alexander Kielland. Samtliga valde att bli Hegel trogna. Hegel skötte
själv all korrespondens med författarna och han lyckades ofta utveckla en
vänskaplig relation till dem. I Norge var det förstås många som inte var glada
över denna författarflykt till det danska förlaget.
Från Frederik Hegels död 1887 blev hans son och medarbetare Jacob Hegel
ägare till förlaget. Förbindelsen med Norge fortsatte och nya norska för
fattare kom till. Men även Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga kom på
Gyldendal i översättning. Emellertid hade Jacob Hegel inte alls samma för
läggaregenskaper som sin far. Konkurrensen mellan Gyldendals och Ernst
Bojesens Nordisk förlag blev för stor och 1903 gick de samman. Jacob Hegel
ingick då inte i direktionen.14

”Bokhandelsskandinavismen”
De nordiska bokhandlarna och förläggarna började mot mitten av 1800-talet
att organisera sig. Pådrivande här var Danmark som redan 1837 hade grundat
Den danske Boghandlerforening. Svenska förlagsföreningen följde 1843 och
	Tveterås, I, 1950, 262–264, 266, 270–276, 280–281, 288, 293, 296–297; III.
Bokens kulturhistorie: formet av forfattere, forleggere, bokhandlere og lesere
1850–1900 (Oslo, 1986), 219–223, 229, 302–303; Wieselgren, 1880, 59; Henrik
Wergeland, Papegøien, i Digterværker og prosaiske skrifter, band 2 (Kristiania,
1897), 34.
14
Nielsen, 1945, 64–65, 71–72, 74–81, 85, 87–90, 120, 124, 127–130.
13
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Den norske bokhandlerforening 1851. Finska förlagsföreningen kom först
1858. Från slutet av 1840-talet hade Sverige börjat få kommissionärer både
i Köpenhamn och Kristiania. Vid samma tid hade Danmark ett antal ombud
på olika platser i Sverige.
Adolf Bonnier arbetade för att få till regelrätta skandinaviska bokhandlar
möten, noterar Helms. Sommaren 1856 gick det första mötet av stapeln i Köpen
hamn med 78 danskar, 12 norrmän och 18 svenskar. Ingen förväntade sig
några deltagare från Finland, men tre personer därifrån infann sig. Mötets
praktiska resultat var ganska ringa, men man hade ändå kommit igång och
träffats.
Det skulle dröja tio år, till sommaren 1866, innan nästa skandinaviska
bokhandlarmöte ägde rum, den här gången i Stockholm. Tidpunkten var väl
vald. Mötet sammanföll med den första skandinaviska konst- och industriutställningen i Kungsträdgården och det andra skandinaviska nationalekonomiska mötet. Inte heller den här gången ledde mötet till så mycket konkret
handling. Snarare kom man fram till en önskelista. På den stod bättre kommunikationer med Norge och Finland, närmare kännedom om varandras
språk och utökad skandinavisk recensionsverksamhet. August Sohlman
föreslog att man skulle sända recensionsexemplar till varandra. Albert Bonnier
väckte frågan om översättningar mellan de nordiska språken. Det var en fråga
man skulle få anledning att återkomma till och där meningarna gick vitt isär.
Väl så viktig som själva mötet var säkerligen den glada middagen efteråt.
Svensk Bokhandels-Tidning berättar om hur man intog ”bålar” och hur talen
avlöste varandra. ”Under den lifligaste och gladaste sinnesstämning fortsattes
festen intill midnatt; då en stor del af deltagarne, som ännu icke hade lust att
skingra sig, tågade till Bellmansro, för att för Bellman, den store nationalsångaren, utbringa ett lefve. Under afsjungandet af Bellmanssånger, under skämt
och skålar fortfor det glada samqvämet ännu en timma, då uppbrott skedde.”
Sommaren 1873 var det Norges tur att stå för värdskapet. Den här gången
följde också Karl Otto Bonnier med sin far Albert för att träffa Nordens mest
betydande inom branschen. Karl Otto ”lovade då sig själv att bli Sveriges
Hegel”, skriver Bonniermedarbetaren Herman Bergqvist.15
I juni 1884 var det så åter dags för Köpenhamn att stå värd för det fjärde
skandinaviska bokhandlarmötet. Ett av de stora diskussionsämnena blev
samma som väckts nästan 20 år tidigare, nämligen översättningar de nordiska språken emellan. Oscar Lamm ställde frågan: ”’Bör icke utgifvandet af
öfversättningar utaf skandinaviska författares arbeten till något af de trenne
nordiska språken anses bidraga till kännedom af litteraturen inom brödraländerna, liksom äfven föranleda ökad spridning af originalupplagan utaf ifråga
varande öfversättningar?’” Han fick ”livligt” medhåll av Albert Bonnier, som
visste att alla norska författare – utom Ibsen – anslöt till den inställningen.
15

	Rinman, 1951, 287–291, 298–299, 302, 305; Helms, 1948, 180; ”Skandinaviska
bokhandlaremötet i Stockholm”, Svensk Bokhandels-Tidning 2 juli 1866, nr 26,
140; Bergqvist, I böckernas värld: Minnen och anteckningar från en femtiotreårig
verksamhet i Albert Bonniers bokförlag (Stockholm, 1950), 21.
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Bonnier nämnde även de danska författarna H. C. Andersen och Erik Bøgh. De
hade båda blivit kända i Sverige först i översättning, sedan i original. Victor
Rydberg och Zacharias Topelius hade på samma sätt blivit kända i Danmark.
Men Th. Michaelsen tyckte som ”gammal skandinav” att det var ”sorg
ligt” med tal om översättningar. Han ansåg dem tvärtom skadliga. På hans
sida stod också G. B. A. Holm. Översättningar hindrade originalen från att
spridas, menade han. De motverkade också viljan att ”noggrant lära sig
brödraländernas språk”.16
Om Adam Helms varit med redan vid den här tiden kan man tänka sig att
han hade sett det som onödigt eller kanske till och med sorgligt att man måste
översätta. Han ansåg att nordborna med ”en smula god vilja” borde kunna
läsa varandras språk.17 Men att läsa är en sak. Att förstå talat språk kan vara
något annat. Förmodligen rådde en viss språkförbistring redan under 1800-talets bokhandlarmöten. Som det verkar skulle Helms
deltagande knappast ha underlättat i det fallet.
Han tycks ha pratat gärna och mycket på sin
egen skandinaviska i förvissning om att
människor förr eller senare skulle förstå.
”Goddag, det är Adam, sa han
(visade det sig sedan, för inte hörde
eller begrep jag vad han sa). […]
Långt inne i samtalet lyckades jag
lura ut att den jag talade med var
bokförläggare Adam Helms på
Forum, som jag förstås kände till
men aldrig träffat.” Så berättar
Sven Gunnar Särman på Bra
Böcker om när han första gången blev uppringd av Adam
Helms. Vid ett senare tillfälle
besökte de tillsammans förlags
huset Random House i New York.
Adam stegade fram till receptionen:
”Han gestikulerade ivrigt med den röda
kepsen och den stackars flickan upp
fattade varken hans kommentarer om
amerikansk utrikespolitik eller hans namn
eller vem han skulle träffa”. Receptionisten
räddades till slut av en annan förlagsanställd, som
sade ”med en väl avpassad teaterviskning till receptionisten: ’Men det vet ju
alla människor att det här är Adam Helms från Sverige.’”

	Rinman, 1951, 387, 389; ”Det fjerde skandinaviska Bokhandlaremötet i Kjöbenhavn”, Svensk Bokhandels-Tidning 26 juli 1884, nr 30, 132–133.
17
Helms, 1948, 159.
16
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Många har kommenterat Helms språkbehandling. Henrik Groth talar om
hans svensk-danska språkföring och hans ”ufattelige mangel på sprog-øre”.
Författaren Maria Wine berättar hur det lät när hon och Adam träffades.
De kom båda från Danmark: ”Adam ’snakkade’ svenska på ’päredansk’ medan jag försökte tala danska på svenska. Adam tycktes aldrig kunna lära sig
det svenska uttalet, under det jag avlägsnat mig från danskan.” Särman säger
om Helms att ingen ”var så obegriplig på så många språk, inklusive danskan,
som han”.
Den engelske förlagschefen Philip Unwin hävdar motsatsen. Adam brukade
”laughlingly describe himself as a man ’who has no language’ though he
successfully made himself understood in all the Scandinavian languages as
well as German, French and English.” Sally Wecksler, litterär agent i New
York, förklarar att Adam hade ett alldeles eget språk: ”Adam Helms spoke a
unique language which some of his friends called Helmish. He could communicate with others regardless of their native tongue because Helmish is the
language of friendship, projecting warmth, interest, concern, respect.”18
Men åter till år 1884 och festligheterna. Den självklara värden för det
fjärde skandinaviska bokhandlarmötet var Frederik Hegel. Åsiktsmotsättningar
verkar inte ha lagt sordin på feststämningen. Svensk Bokhandels-Tidning
berättar hur de nästan 180 deltagarna första kvällen färdades ut till Hegels
”vackert belägna slottslika villa, Skovgaard”. Där mottogs de till ”tonerna
från en messingsorkester, som hela aftonen blåste skandinaviska melodier.
Efter en splendid supé börjades raden af skålar”. A. F. Høst och Albert Bonnier framhöll Hegels betydelse för främjandet av nordisk litteratur. Ytterligare
tal och skålar ”för mötet, för Danmark o.s.v.” Under festen sjöng man ”verser”
av S. Schandorph, O. Borchsenius och Holger Drachmann. Efter förhand
lingarna nästa dag samlades man till ”table d’hôte” i Tivolis restaurang.
Därpå följde besök på Ny Carlsbergs bryggeri. Under kvällen hölls ”sexa” på
Tivoli med både ”bålar” och tal. En del av sällskapet fortsatte sedan till Café
Nationals ”eleganta nya teatersalong”.19
Språk och översättningar var ett trätoämne inte enbart bland Nordens förlagsfolk utan även bland författarna. Språket upplevdes som en viktig sammanhållande faktor. Idén om Skandinavien som en kulturell enhet gynnade
dem. Deras publik tredubblades och genom flitig rapportering från grannländerna upprätthölls ett intresse för litteraturen. Men när det gällde översätt
ningar hyste författarna olika uppfattningar. Redan på 1840-talet kommen
terade B. S. Ingemann en översättning till danska av P. D. A. Atterbom med
orden: ”mellom Skandinaver turde nu vel snart Oversættelser være overflødige”.
Fredrika Bremer tyckte också att det var onödigt att översätta. Georg Brandes
däremot trodde inte på ett ”översättningsfritt Skandinavien”, utan arbetade
istället för att få fram bra översättningar.
	Groth, 1981, 38; Sven Gunnar Särman, ”Adam i telefon”, 94–95; Philip Unwin,
”Dear Adam”, 103; Sally Wecksler, ”Helmish”, 106; Maria Wine, ”Min vän
Adam”, 108; samtliga i: Innan bilden bleknar.
19
	”Det fjerde skandinaviska Bokhandlaremötet i Kjöbenhavn”, Svensk BokhandelsTidning 19 juli 1884, nr 29, 127.
18
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Speciellt i Norge var språkfrågan och kulturskandinavismen föremål för heta
debatter och stridigheter. Författarna måste välja om de skulle skriva på landmål (senare nynorsk) för sina landsmän eller på bokmål och utan problem
förstås av danska läsare. Welhaven tillhörde ”Intelligenspartiet”, som ville att
Norge skulle ha god kontakt med danskt kulturliv och inte förnorska språket
för mycket. Motståndaren Wergeland företrädde ”Patriotene”, som önskade
kapa bandet till Danmark och göra skriftspråket norskt. Ibsen arbetade för ett
norskt, självständigt kulturliv. Han startade ”Norske Selskab” 1859 och förste
ordförande blev Bjørnson. Samtidigt präglades Ibsen av studentskandinavismen och kom att förespråka ett skandinaviskt skriftspråk. Det skulle göra
översättningar överflödiga. I Norge fanns alltså ett stort intresse för kulturellt
skandinaviskt samarbete – men också en önskan att frigöra sig från Danmark
och stärka den norska kulturen.20

Studentskandinavismen
Skandinavismen byggde alltså ursprungligen på tanken att de nordiska länderna
hade gemensam historia, gemensam kultur och gemensamt språk och därför
utgjorde en naturlig nationell enhet. Man talade högstämt om de nordiska
brödrafolken. Man ordnade nordiska studentmöten. Många svenska skandinavister hyste också på 1850-talet en viss förhoppning om att Finland skulle
kunna återvinnas. Men oftast var det ”de tre” man talade om.
År 1829 brukar anses som den litterära skandinavismens födelseår. Vid en
promotionsceremoni i Lund satte Esaias Tegnér lagerkransen på den danske
skalden Oehlenschlägers huvud med de berömda orden: ”Söndringens tid är
förbi”. Det blev en viktig symbolhandling. Nu skulle motsättningarna mellan
Danmark och Sverige vara ett avslutat kapitel.
Tidiga danska företrädare för den litterära skandinavismen var Adam
Oehlenschläger, B. S. Ingemann och H. C. Andersen. De författade dikter och
dramer om den gemensamma forntiden. I Sverige engagerade sig bland andra
C. J. L. Almqvist för skandinavismen. I flera tidningsartiklar och föredrag
framträdde han under 1840-talets mitt som övertygad skandinavist. Han
understödde inte bara ett kulturellt utan även ett politiskt sammangående.21
Från november 1845 till mars 1846 höll Almqvist föredrag vid Det Skandinaviske Selskab i Köpenhamn. Vid det här laget var Almqvist redan en känd
författare i Danmark och hans böcker hade översatts till danska. Föredragen
handlade om allt från isländsk litteratur till skandinaviska dryckesvanor.
I föredraget ”Om skandinavismens utförbarhet” utgår Almqvist från geografiska,
	Kari Haarder Ekman, ”Mitt hems gränser vidgades”: En studie i den kulturella
skandinavismen under 1800-talet (diss. Stockholm; Göteborg, 2010), 50, 122, 167,
170–171, 226, 231–232, 234.
21
	Bo Grandien, Rönndruvans glöd: Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under
1800-talet, Nordiska museets handlingar; 107 (Stockholm, 1987), 23–24; Henrik
Becker-Christensen, Skandinaviske drømme og politiske realiteter: Den politiske
skandinavisme i Danmark 1830–1850, Arusia-Historiske skrifter, 1 (Århus, 1981),
33–34, 36, 137; Anders Burman, Politik i sak: C.J.L. Almqvists samhällstänkande
1839–1851 (diss. Stockholm, 2005), 225, 228–229, 231–232.
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Omslag till broschyr i samband med ett skandinaviskt bokhandlarmöte 1901.
Foto: Clas-Ove Strandberg/Stockholms universitetsbibliotek

historiska och språkliga förhållanden och hur man genom politiska och juri
diska beslut kan närma sig en union. Han avslutar med orden: ”Ty tankarne
och orden nu äro hvarken Danmarks eller Sveriges: de äro Skandinaviens.
Dess själ har vaknat.”
H. C. Andersen och Fredrika Bremer var båda förespråkare för främst en
kulturskandinavism. De lät sig inte påverkas alltför mycket av tankarna på en
politisk union. Andersen gjorde flera Sverigeresor. Vid första resan 1837 träffade han bland andra Bremer. Hon hjälpte till att sprida hans böcker i Sverige
och de upprätthöll sedan kontakten med varandra. Under Sverigeresan 1849
sammanträffade han med Oscar I och talade med honom om skandinavismen.
Före 1840 vistades Bremer sammanlagt omkring fyra år i Norge. Där lärde
hon känna bland andra Wergeland, som hon brevväxlade med. I Strid och
Frid uppmuntrar hon till att erkänna norsk kultur. Under 1840-talets slut
uppehöll sig Bremer nära ett år i Danmark. Under den tiden hann hon upp
arbeta ett omfattande nätverk. Hon betraktade Skandinavien som en ”andlig
enhet” och som ett gemensamt ”hemland”.22
Studentromantiken var ett mycket starkt inslag i skandinavismen. Köpenhamn, Uppsala och Lund blev centralorter, studentmössan och punschen nödvändiga attribut. Studentmötet i Köpenhamn våren 1842 räknas som startpunkt för den politiska skandinavismen.23 Fler möten följde. De fick mycket
uppmärksamhet i den samtida pressen.
	Haarder Ekman, 2010, 97, 101, 104, 118–119, 121, 142, 149, 165, 167; Carl
Jonas Love Almqvist, Om skandinavismens utförbarhet (Nordiska rådet, 1994,
faksimil av utg. 1950, orig. 1846), 33.
23
Grandien, 1987, 23–25; se även Becker-Christensen, 1981, 61.
22
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Gränsen mellan ”litterär” och ”politisk” skandinavism var ganska flytande.
Det politiska ställningstagandet tog sig ofta litterära uttryck. Den svenske
skalden Johan Nybom var en av dem som starkt kände för den skandinaviska
enhetstanken. I högtravande och romantiska dikter besjöng han det skandinaviska brödraskapet. Han skrev till och med en ”skandinavisk folksång”,
där han med all tydlighet har använt Arndts ”Des Deutschen Vaterland”
(1813) som förlaga.24
Hvad är de Skandinavers land?
Månn’ Svea-land? Månn Tronda-land?
Är det, der Sundet ta’r i famn
Det glada, sköna Köpenhamn?
O ja, ja, ja!
Allt, – allt är Skandinavia.25

Paradoxalt nog hämtade skandinavismen här inspiration från det Tyskland
som man snart skulle vända sig mot. Vid 1846 års nordiska studentmöte
i Köpenhamn betonade Nybom det nordiska brödraskapet.
Se Dannemarks och Sverges färger blandas,
Och deras konungar lagt hand i hand,
Och folkens hjertan samma kärlek andas
För samma heligt dyra fosterland […].26

Politiskt blev Schleswig-Holstein den stora frågan för skandinavisterna. När
tyska styrkor 1848 tågade in i Jylland anslöt sig några hundra frivilliga svenskar, mest studenter, till den danska hären.27 Vid den skandinaviska festen
i Uppsala samma år lästes åter en dikt av Johan Nybom. I glödande ordalag
beskrev han hur de svenska studenterna stod redo för hjältedöden, så snart
kung Oscar gav klartecken. Danmark skulle inte behöva ge upp någon mark,
utan de skulle breda ”öfver Slesvig Skandinaviens fana”.28
Skandinavisterna kände visserligen sympati för de liberala nationella vindar som 1848 blåste genom Tyskland och Europa. Men samtidigt kan man se
hur två nationella rörelser just då kom på kollisionskurs mot varandra: den
skandinaviska enhetstanken och den tyska enhetstanken. När Danmarks
intressen hotades gällde skandinavismens heliga sak. Trots den blodiga arenan

	Ernst Moritz Arndt, ”Des Deutschen Vaterland”. Arndts Werke, Teil 1, Gedichte,
herausg. von August Leffson (Berlin, u.å.) [1813], 126–127; Kyrka och nationalism
i Norden: Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under
1800-talet, utg. Ingmar Brohed, Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis,
39 (Lund, 1998), 332.
25
Johan Nybom, ”Skandinavisk folksång”, Svea 1845, 66.
26
Johan Nybom, ”Till Danmarks ungdom”, Svea, 1847, 156.
27
Sten Carlsson, Jerker Rosén, Svensk historia, II (Stockholm, 1961), 386–387.
28
”Skandinaviska festen i Upsala”, Aftonbladet 11 april 1848, 2.
24
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var aktörerna alltså till stor del glada studenter. Även på den tyska sidan fanns
– åtminstone 1848 – studenter. G. H. Mellin utmålade dem i en novell som
”banditlika gestalter med vildt skägg och långt hår, studentmössor på hufvudet”.
Flertalet skalder och skribenter nöjde sig med att föra striden med pennan.
August Sohlman, däremot, gick från ord till handling och deltog som frivillig
1848. Han ”var ej sen att fatta musköten och skyndade ned till det nyvunna
broderlandet” som ”menig soldat”. 29
Studenternas skandinavistmöte i Uppsala sommaren 1856 passade väl ihop
med Oscar I:s intentioner. Mötet fyllde både en politisk och en kulturell funktion. Tidningarna, framför allt Aftonbladet, svämmade nästan över av referat
från sammankomsten.30 Studenterna tågade till Odinslund längs en väg kantad
av festklädda, nyfikna åskådare. Professor Böttiger hade skrivit en sång:
Hell sommaren, dagen och stunden,
Som samlat i heliga lunden
Det käraste Norden har sett,
De tre, som nu äro blott ett. 31

Studentmötet 1856 blev både kulmen och ”avskedsföreställning” för studentskandinavismen.32
Sohlman stod bakom politiken ”Norden fritt till Eidern” även 1864. ”Med
blödande hjärta såg han Danmarks sönderstyckning”.33 En annan person,
som likt Sohlman, konsekvent höll fast vid sina visioner om ett såväl kulturellt som politiskt enat Norden – inklusive Schleswig – och som fick se visionerna grusas, var författaren och publicisten Oscar Patrik Sturzen-Becker
(1811–1869). Under sitt vuxna liv bodde han omväxlande i Danmark och
Sverige. Han skrev på båda språken i både danska och svenska tidningar för
att ”göra svenska förhållanden kända i Danmark och tvärtom”. Och framförallt propagerade han ivrigt för sin ”älsklingsidé, skandinavismen”.
Hösten 1844 for Sturzen-Becker till Köpenhamn och började skriva
i Plougs tidning Fædrelandet. Han redigerade även den svenska avdelningen
i Nordisk Litteraturtidende och gav ut andra skrifter som tjänade den litte
rära skandinavismen. På inbjudan av Skandinavisk Selskabs Bestyrelse höll
han också i november samma år föreläsningar över den nyare svenska litte
raturen. Föreläsningarna fick en uppmärksamhet som ”vida öfvergick min
förväntan”, skriver han själv.
När skandinavismen fick en politisk inriktning blev många kulturpersoner
försiktiga. Författaren skulle inte bli politiker. H. C. Andersen sade: ”’Politiken
	Gustaf Henric Mellin, ”Bröderna: Skiss från Schleswig-Holsteinska kriget”, Svea
1849, 19; Axel Krook, ”August Sohlman”, Svea 1875, 193, 196.
30
	Åke Holmberg, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt: (1843–1863) (diss.
Göteborg, 1946), 257, 260, 262–263.
31
”Skandinaviska studentmötet i Upsala”, Aftonbladet, 13 juni 1856, 3.
32
Grandien, 1987, 25.
33
Krook, Svea 1875, 193, 196.
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er en stor Ulykke for mange Digtere’”. Men O. P. Sturzen-Becker lät sig inte
avskräckas utan blev djupt involverad i de politiska förvecklingarna på
hög nivå.34
Adam Helms var först och främst kulturskandinavist. Han ville sprida litt
eratur mellan de skandinaviska länderna. Han talade själv ”skandinaviska”.
Men hade han levt hundra år tidigare är det ganska sannolikt att han deltagit
även i den politiska skandinavismen. Inte med gevär i hand, men genom att
sprida det skandinavistiska budskapet över Europa. Han skulle ha deltagit
i möten, tagit ställning och uppmanat både sina förläggarkollegor och för
fattarna att strida med penna och tryckpressar. Det är inte troligt att han
stillatigande hade sett Tyskland lägga beslag på territorium som skandinavisterna betraktade som danskt.
Nu kan man självklart inte jämföra dåtidens Tyskland med andra
världskrigets Tyskland. Men under ockupationsåren ställde Adam upp för
flyende landsmän. Säkerligen var det en självklarhet för honom. Georg
Svensson och flera andra har vittnat om att paret Helms hus stod öppet för
danska flyktingar under den här tiden. Översättaren Sonja Bergvall minns att
Adam aldrig pratade så mycket om sina aktiviteter då, men ”nog hade man
en känsla av att han i hög grad verkade som en ’Röd Nejlika’, och i hans och
Gretas hem gick exildanskar ut och in och fick till och med husrum ibland.”
Den danske bokförläggaren Bent W. Dahlstrøm berättar hur han och fem
kamrater, som varit förlagda i Holbæk, precis lyckats fly innan de skulle blivit
instängda av tyskarna. Utan att få något med sig tog de sig över sundet och
fortsatte till Stockholm. Smutsiga och hungriga letade de efter något levebröd.
Dahlstrøm sökte arbete i en bokhandel. Där fick han rådet att gå till Adam
Helms. Han knackade på och framförde sitt ärende. Helms frågade bara: När
fick du mat sist och när såg du en tvål? Sedan lyfte han telefonluren, ringde
hem till sin hushållerska och bad henne ordna frukost och ett bad för en ung
dansk. Överraskad måste Dahlstrøm tala om att han hade fem kamrater
i samma situation väntande utanför. Utan ett ord lyfte Helms luren igen: det
kommer inte en utan sex. ”Sørg godt för dem.” Dahlstrøm fick sedan ett jobb
hos Bonniers.35
Naturligtvis bottnade Helms handlande i hans allmänna humanism. Men
kanske fanns där också en känsla för skandinavisk solidaritet, som omfattade
såväl kultur som politik

	Ragnar Sturzen-Becker, Oskar Patrick Sturzen-Becker, del I (Stockholm, 1911),
88–90, 113, 196; del II (1912), 9–161, 164–165; Otto Sylwan, ”Sturzen-Becker
och skandinavismen”. Studier tillägnade Karl Warburg på hans sextioårsdag
(Stockholm, 1912), 158–159; O. P. Sturzenbecher, [Sturzen-Becker], Den nyare
svenska skön-litteraturen och tidnings-pressen: en översigt i sex föreläsningar
(Kjöbenhavn, 1845), Förord; Haarder Ekman, 2010, 139–140.
35
	Svensson, 1981, 91; Sonja Bergvall, ”’En lille gedekillebukk’”, 15; Bent W. Dahlstrøm, ”Et måltid mad”, 21–23; samtliga i: Innan bilden bleknar.
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What happened to that beautiful girl?
Nellingearkivet i Stockholms universitetsbibliotek
När Elfriede Jelinek fick Nobelpriset 2004 skrev Märta Tikkanen en kort
notis i Dagens Nyheter: ”Förläggaren bakom Jelinek. Inte bara författaren
saknades vid banketten.”1 Märta Tikkanen ville påminna om förläggaren
Solveig Nellinge, som hade gått bort några år tidigare.
Bokförlaget Trevi hade redan 1987 givit ut Jelineks Pianolärarinnan, där
efter Lust 1990 och De utestängda 1992. ”Det var ingen tillfällighet”, skriver
Tikkanen, ”att Solveig Nellinge introducerade ett författarskap som konsekvent har syftat till att bryta ner fördomar, uppblåsthet, besservisseri. […]
Och det var ingen pose – i med- och motgång fick Treviförfattarna känna att
böckerna var en gemensam angelägenhet. Det kom små brevlappar, klipp som
kunde intressera, färska böcker. En plötslig kram i form av en höstbukett just
när varma tankar behövdes som bäst. Solveig var en affärsbegåvning. Hennes
kontaktnät var noga uppbyggt, hon visste hur hon skulle få upp nyckel
personer på sina Frankfurtpartyn. Och hon var inte att leka med när hon
förpassade någon ut i kölden.”
I en intervju, inför ett annat Nobelpris långt tidigare, beskrivs hon: ”Rak
ryggad, elegant, stram med något öppet nyfiket men också ett jädra anamma
i blicken ser bokförläggaren Solveig Nellinge ut som jag kan tänka mig Hjalmar
Söderbergs [sic!] chefen fru Ingeborg.”2

	Märta Tikkanen, ”Förläggaren bakom Jelinek” Dagens Nyheter, 10 december
2004.
2
Gitta Magnell, ”Kvinnan bakom kvinnan”, Dagens Nyheter, 12 december 1993.
1
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Märta Tikkanen och Solveig Nellinge i Göteborg 1988.
Tikkanens Århundradets kärlekssaga kom ut på Trevi 1978
och har sålts i över 140 000 exemplar. Foto: Åke Nellinge

Solveig Nellinge tillhörde de kvinnor som gjorde ”revor i gubbtapeten.”3

Under
1970-talet var hon tillsammans med Carin Österberg på Natur och
Kultur och senare Dorotea Bromberg på Brombergs förlag, ensam om att
vara kvinnlig förlagschef. Hur hamnade Göteborgsflickan i Stockholm?

Kvinna i maktspelet
Hösten 1958 svarade Solveig Nellinge, 27 år gammal, på en annons i Svenska
Dagbladet, någon hade glömt kvar en tidning på hatthyllan i hennes hem.
Bokförlaget Forum sökte ”en ung dam” för att hjälpa till med förlagets
reklam.4 Hon fick jobbet trots att hon skrev att hon inte visste något om förlagsverksamhet, men trodde att det sammanföll med hennes intressen och
förutsättningar. Solveig hade arbetat som gymnasielärare i Göteborg och
flyttade nu med sin man Åke Nellinge till Stockholm. Snart var hon reklamchef och Adam Helms, Forums välkände förlagschef, lärde henne inte bara
förläggeri utan gav henne en livshållning, berättar hon, och citerar ett av Adams
valspråk: ”Wer schaffen will – muss fröhlich sein”, en livshållning som föränd
rade hennes personlighet.5

Johanna Westlund, ”Revor i gubbtapeten”, Svensk Bokhandel, 17 april 2008.
	Adam Helms startade bokförlaget Forum som ett självständigt dotterförlag inom
Bonniers 1944.
5
Solveig Nellinge, ”Tal och föredrag”, Bonniers 1 september 1991, Nellingearkivet.
3
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Solveig hade en fil.mag. med bland annat engelska och litteraturhistoria
i bagaget, hon hade skrivit sin trebetygsuppsats om T S Eliots dikt Portrait of
A Lady.6 Den engelska litteraturen fick sin betydelse i hennes fortsatta arbete
på förlaget. Förläggaren Per I. Gedin säger i en intervju om Adam Helms och
Forum att när Solveig Nellinge kom in i bilden så höjdes nivån betydligt på
den skönlitterära utgivningen.7
När Adam pensionerades från Forum många år senare, den 30 april 1971,
var det inte helt komplikationsfritt – det fanns en önskan från hans sida att
Solveig skulle ta över efter honom som förlagschef. På Bonniers föredrog man
en annan lösning. Solveig hade fått erbjudandet att fortsätta som litterär chef
på Forum, men hon slutade på egen begäran redan vid årsskiftet.
I januari 1971 hade Femina publicerat novellen ”Kvinna i maktspelet” av
Gun Årestad. Huvudpersonen Anna Valding arbetade på bokförlaget Humana, ett lätt förtäckt Forum. Med sina intriger och sin frispråkighet väckte den
ett visst rabalder i förlagsvärlden.8 Solveig har bevarat ett tidningsurklipp i en
plastmapp med en presentation av novellen, tillsammans med ett klipp om en
novelltävling i Femina. Hon satt själv i juryn tillsammans med Gun Årestad.
Det är inte svårt att gissa: Solveig har förmodligen gett Årestad en del av
underlaget till berättelsen.
Novellen kom senare ut som bok på Williams förlag. På nätet dök den upp
för ett par år sedan på deckarförfattaren Denise Rudbergs blogg under rub
riken ”I en gammal bokhylla med gulnade böcker” och beskrivs som riktigt
rafflande.9 Solveig fortsatte samarbetet med Femina och översatte bland a nnat
noveller av Edna O’Brien, som publicerades med teckningar av Ib Thaning.10

Bokförlaget Trevi
I maj 1971, efter att Solveig sagt upp sig från Forum och Adam Helms hade
pensionerats, startade de tillsammans bokförlaget Trevi. Tidpunkten var sämsta
tänkbara, eftersom branschen befann sig i kris. På semester i Italien hade de
bestämt att döpa det nya förlaget till Trevi, ”bara för att det lät trevligt i telefon” – som Solveig sade i ett av sina föredrag.11 Trevi låter som en lämplig
fortsättning på Forum. De båda säger i sin programförklaring att de vill ge ut
en fontän av böcker, vilket de också gjorde genom att bland annat skapa
pocketserien FontänBöcker. Att det blev en rivstart förstår vi – redan första
hösten gav de ut 16 böcker!
Sedan Adam Helms avlidit 1980, drev Solveig Nellinge framgångsrikt förlaget vidare, som ensam ägare i drygt tio år. Adam hade sagt strax före sin
bortgång att hon kunde fortsätta en tid ensam, men sedan måste hon söka sig

Solveig Nellinge, ”Meritförteckning. Januari 1970”, Nellingearkivet.
Per I. Gedin, bandad intervju oktober 2010, Stockholms universitetsbibliotek.
8
	Gun Årestad,”Det nya maktspelet”, Femina 1971 nr 2, Nellingearkivet. Tack till
bokförläggare Trygve Carlsson för tipset om novellen.
9
http://deniserudberg.blogspot.com/2008_07–01archive.html
10
Edna O’Brien, ”Mattan”, Femina 1971 nr 12, Nellingearkivet.
11
Solveig Nellinge, ”Tal och föredrag”, Bonniers 1/9 1991, Nellingearkivet.
6
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Solveig Nellinge
och redaktören
Karin Strandberg
delar ut Trevi-priset
till Doris Lessing
1987 på Blå Porten.
Foto: Harry Berger

en kompanjon. Det blev allt svårare för de små och medelstora förlagen att
klara sig i branschen vid slutet av 1980-talet, då de stora förlagen köpte upp
de mindre.
I juni 1991 sålde Solveig aktiemajoriteten i Trevi till Bonniers och hon sade
i ett föredrag i september samma år att hon var nöjd med försäljningen: ”Det
känns faktiskt skönt att komma in från kylan.”12 Hon kände som ensam ägare
att ansvaret för alla författare och för personalens framtid var för tungt att
bära. Solveig Nellinge fortsatte ändå sitt arbete som förlagschef fram till
1997, då Trevi införlivades med Forum och blev ett imprintförlag. Efter några
år försvann så namnet helt.

Nobelprisen
Men även om Solveig Nellinge saknades när Elfriede Jelinek hyllades, hade
hon och hennes medarbetare fått glädja sig ordentligt åt ett Nobelpris hösten
1993. Då välkomnade Trevi sin första Nobelpristagare till Sverige, nämligen
Toni Morrison. Redan innan pristagarens namn hade tillkännagivits hade förlaget planerat sin första Book & Author Dinner den 27 oktober på Scandic
12
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Crown Hotel i Stockholm. Toni Morrison – som då var relativt okänd bland
svenska läsare – hade bjudits in och för säkerhets skull medverkade också
Märta Tikkanen, som då var aktuell med boken Arnaía. Kastad i havet. ”Vill
ni äta middag med Toni Morrison och Märta Tikkanen?” löd den glada
inbjudan, som skickades ut till förlagets alla vänner. Det blev naturligtvis fullsatt, vilket vi kan se på de foton som togs under kvällen och som alla är
förvarade i en av de fyra pärmar som bara innerhåller material kring Toni
Morrison och Nobelpriset.
Här finns också ett brev till bokklubbarna, som vittnar om vilka bekymmer
som kunde medfölja ett sådant pris.13 Förgäves hade Solveig försökt sälja in
Jazz och Mörkt spel som huvudbok till bokklubbarna. I en intervju i Svensk
Bokhandel hade hon uttryckt sin bitterhet över bokklubbarna, men ansåg sig
felciterad och ville rätta till missförståndet. Solveig var olycklig över detta och
påpekar i brevet: ”Däremot är jag överlycklig över att min intuition lett mig
rätt från det ögonblick jag gav ut Toni Morrison som det första översättningsförlaget och fram till torsdagen den 7 oktober då två stycken böcker, [Jazz och
Mörkt spel], hade första utgivningsdag.”
På recensionsdagen var Trevis monter på Frankfurtmässan dekorerad med
ett stort porträtt av Toni Morrison och påpassligt en affisch för Scorsese
filmen Oskuldens tid tillsammans med Morrisons och Edith Whartons böcker. Hela Trevigänget gick på lunch och stod i den långa matkön, när glada
kollegor meddelade dem Svenska Akademiens val. Detta uppfattades till en
början som ett dåligt skämt.
Men snart blev det fest i den lilla montern och gratulanterna strömmade
till. I en av arkivpärmarna finns också de snabbt nedkastade rader som Solveig
faxade till Toni Morrison.14 Det lätt skrynkliga och vikta pappret med sina
överstrykningar ger ännu en stark närvarokänsla: ”Dear Toni, Warmest congratulations on the Noble Prize! We heard it 10 minutes ago and are mira
culously happy for you – and for us. Please come to Sweden as arranged – you
will be received like a Queen. Yours affectionately. Solveig Nellinge. Trevi.”
Solveig och Toni Morrison hade träffats och lärt känna varandra redan 1965,
då Solveig vistades i USA under ett halvår för att praktisera på olika förlag.
Morrison arbetade då som förlagsredaktör på Random House.15
År 2007 var det dags för ett Nobelpris igen när Doris Lessing fick utmärkelsen för sitt långa författarskap. Lasse Winkler kommenterade då i en
fotnot i Svensk Bokhandel att detta var tredje gången priset gick till Trevi,
Adam Helms och Solveig Nellinge.16 Solveig hade ju redan tidigt i sin karriär
varit intresserad av kvinnliga författare och Forum utgav förutom Doris
Lessing bland andra Edna O’Brien och Monica Dickens, författare som hon
Solveig Nellinge, ”Brev 1993:245. Ur dagboken”, Nellingearkivet.
	Solveig Nellinge, ”Ur dagboken. Frankfurt tisdagen den 5 oktober”, Morrisonpärm, Nellingearkivet.
15
	Solveig Nellinge, ”Reseberättelse” SN 1959–1966. Nellingearkivet. Solveig
vistades i USA april–oktober på ett stipendium från Sverige–Amerikastiftelsen.
16
	Lasse Winkler, ”Frankfurt: Forum jublar för Doris”, Svensk Bokhandel 11 oktober
2007.
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lärt känna personligen. De svenska förlagen tvekade att ge ut Lessings tredje
bok, Den femte sanningen, men inte så Adam Helms och Solveig Nellinge på
Forum.17 Detta glömde aldrig Doris Lessing och hon följde med de båda
förläggarna till deras nystartade förlag, trots att hon skrivit kontrakt med
Forum för en Martha Quest-bok hösten innan.
På så sätt kom flera kvinnliga författare att följa efter, som Margaret
Drabble, Gail Godwin, Edna O’Brien, Lisa Alther, Anne Tyler och Marie
Cardinal. ”Trevi etiketterades som kvinnoförlaget med stort K. Det var otroligt
chockerande då att dessa författare utan påtryckningar följde med till Trevi”,
skriver Solveig.18 Förlagets första riktigt stora succé blev Sylvia Plaths Glas
kupan, en tio år gammal bok som alla andra hade tackat nej till. Solveig
Nellinge beslutade också, vilket måste betraktas som ett avsevärt risktagande,
att översätta Anaïs Nins dagböcker i sju volymer.
När Forum i samband med Nobelpriset 2007 på nytt gav ut Lessings främsta
verk, publicerades också hennes lilla bok Om katter, som innehöll tre olika
berättelser, varav en översatts av Solveig Nellinge: ”Rufus – berättelsen om en
okuvlig katt.” De var båda kattvänner och Solveig hade två siameser; en siames dyker också upp på hennes exlibris. Berättelsen om Rufus hade Solveig
läst redan 1987 och fått Lessings tillåtelse att ge ut på svenska. Gunnar Brusewitz formgav omslaget och originalet skickades till Doris Lessing på hennes
sjuttioårsdag.
Solveig påpekade ofta vid intervjuer att det är naturligt att förläggare ger
ut böcker inom de områden de är intresserade av, för hennes egen del bland
annat kvinnofrågor, mat och katter. Men hon slår bestämt fast i klippboken
för hösten 1990 att förlagets ”profil består verkligen inte enbart av böcker av
kvinnliga författare – även om dessa utgör Trevis stolthet. Vi har också manliga författare plus en imponerande samling fackböcker.”

Allt kan hända med böcker
Marknadsföringsknepet, att göra varje bok till en händelse, tog Solveig över
från Adam Helms och omvandlade till ”allt kan hända med böcker”, vilket
hon skrev i en av de sista klippböckerna från juni 1995. Redan tio år tidigare
hade hon citerat en amerikansk marknadschef: ”Nu räcker det inte för en
författare att bara skriva en bok, han måste sälja den också.” Med andra ord,
de böcker som inte är en händelse är döda böcker. Varje bok klarade de sju
anställda på Trevi inte av att göra till en händelse, men en hel del var redan
händelser, konstaterade hon, som Doris Lessings Det femte barnet, Toni Morrisons Älskade, som fått Pulitzerpriset, och Marie Cardinals Den stora oredan. Cardinal skulle signera böcker på bokmässan i Göteborg hösten 1995.
Dit for också herrarna Tore Wretman och Ingmar Björkstén med sina senaste
alster för de matroade.

17
18
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Trevi lyckades i några
fall att lyckosamt
lansera film och bok,
men också musikaler
och böcker som
Cats och T S Eliots
De knepiga katternas
bok från 1987.
Foto: Clas-Ove
Strandberg/Stockholms
universitetsbibliotek

Att ge ut böcker i samband med en film, som Adam Helms gjorde för att
starta och få uppmärksamhet kring bokklubben Svalan, användes även
i marknadsföringen av Trevis böcker. Karen Blixens Babettes gästabud och
Min afrikanska farm lanserades i samband med biopremiärer. Det gällde
också T S Eliots De knepiga katternas bok som så lämpligt kom ut i samband
med att musikalen Cats sattes upp på Chinateatern i Stockholm i september
1987. Anknytningen till musikalen manifesterades med att varje bok fick ett
rejält klistermärke (som gick att ta bort).
Solveig Nellinge kommunicerade inte bara med bokhandeln genom de
litterära frukostar hon inbjöd till i Göteborg och Stockholm, utan också med
vänner, kollegor och författare, snart sagt med alla inom branschen, genom de
generösa höstfesterna hon arrangerade på Blå Porten. Där delade hon under
en lång följd av år ut sitt eget Trevi-pris,
till en välförtjänt kollega eller författare.
Veckotidningarna rapporterade livligt
om detta evenemang, vilket också
framgår av klippen.
Damtidningarna var förmodligen en
betydelsefull kanal till de kvinnliga
läsarna. Varje år i juni skickade man ut
Trevis egna klippböcker till 1 000 utvalda
mottagare, en verklig skattkammare när
det gäller Trevis utgivning, som också
förmedlar själva tidsandan med sina pre
sentationer av det senaste från förlaget.
”I skön blandning kommer här manussidor, korrekturspalter eller av
snitt ut
tryckta böcker”, skrev Solveig stolt.19
Dessutom skickades kontinuerligt till
bokhandeln ett informationsbrev om
förlagets nya böcker, författare och aktiviteter,sammanlagt 259 brev – det sista
är daterat 12 december 1996. I slutet av
det citerar Solveig Per I. Gedin: ”Förläggaryrket är som livet självt, det innehåller allt”. Därför är det sällan någon som lämnar branschen frivilligt. Sjukdom skulle tvinga Solveig att avsluta sin yrkesverksamma tid som förlagschef
på Trevi, men hon hade fortfarande kvar sin firma Serendipity på Barnhus
gatan och arbetade de sista åren på konsultbasis som lektör och översättare.

19

”Klippbok 1988 ”, Nellingearkivet.

63

Adam
Helms
Nellinge
”Always
onoch
the Solveig
hunt” Adam
Helms Lecture 20 år
i Frankfurt 22 september 1964.
Foto: Okänd.

64

What happened to that beautiful girl?

Nellingearkivet
Solveig Nellinge framstår i högsta grad som en skrivande människa och hon
samlade på nästan allt. Hon var Adam Helms motsats – han som jämt tele
fonerade och var känd för sina många dagliga telefonsamtal.20 Hon var den
som skrev istället. Men hörde av sig gjorde de båda och på så sätt går det
ibland att spåra i detalj hur det dagliga arbetet fortlöpte på Trevi. Vi kan följa
Solveigs yrkesliv i bokbranschen från det första brevet 1958 då hon svarade
på Forums annons, via en drygt tioårig verksamhet på förlaget med Adam
Helms. Därefter de viktiga 25 åren med Trevi, varav de 10 första tillsamman
med Adam. Slutligen planerandet och firandet av det egna fyrtioårsjubileet
som förläggare på Operaterrassen i början av december 1998.21
Nellingearkivet är inte särskilt stort, ett tiotal hyllmeter, främst med pärmar
som rör Trevis verksamhet. Dessutom tillkommer bokhyllor, tavlor, inramade
bokomslag och fotografier, brev och manuskript. Åke Nellinge donerade samlingen till Stockholms universitetsbibliotek i samband med att Solveigs kontor
utrymdes efter hennes bortgång 1998.22 Några år tidigare hade Trevi flyttat
från Barnhusgatan till Forums lokaler på Gamla Brogatan och i Bonniers
arkiv på Sveavägen finns numera hela Trevis produktion.23
Särskilt spännande är Solveigs egna skrifter, föredrag och tal. I dessa olika
framföranden får vi ta del av hennes berättelser och beskrivningar av bokutgivningen, hennes syn på branschens framtid och sin roll som kvinna i en
mansdominerad bokvärld. Här finns också underlag till ett föredrag om Doris
Lessing från 1972: ”Doris Lessing – hennevill man anförtro sig åt”, som
visar vilket nära förhållande hon hade till några av sina författare. Solveigs
intresse för översättningar finns dokumenterat i en genomgång av Forums över
sättningslitteratur åren 1958–1969. Hon översatte själv inte bara de tidigare
nämnda novellerna av Edna O’Brien i Femina utan också författare som
Charlotte Bingham, Monica Dickens och Sheila Burnford. Översättningarna
av alla kattböckerna tillkommer förstås.
Efter USA-resan 1966 gav Solveig ut en diktsamling på Bonniers, Kom låt
mig ge dig denna hand, som fick fina recensioner i Göteborgstidningen.24
”Det finns ett drag av god uppfostran plus modernt sting i hennes debut […]
lite truliga allvar visar drag av på en gång Ferlin och T S Eliot.” Recensionen
i Dagens Nyheter var däremot direkt nedlåtande.25 Sara Fabricius (Cora
	Otto B. Lindhardt, ”Klokken er 22.30, og Adam har ikke ringet”, i Innan bilden
bleknar: Några röster kring Adam Helms (Stockholm, 1981), 65–67.
21
Solveig Nellinge, Guest Book. Forty Year Jubilee [1998], Nellingearkivet.
22
	Kompletterande material inköptes av Stockholms universitetsbibliotek från Antikvariat de Aderton efter Åke Nellinges bortgång 2006.
23
	Arkivarie Barbro Ek, Bonniers arkiv, har låtit göra en utmärkt förteckning över
Trevis utgivning. Förutom författare och titel förtecknas översättare och grafisk
formgivare.
24
	Tore Winqvist, ”Dikt som bikt, som stilleben, som trickfilm”, Göteborgstidningen
7 september 1966, Nellingearkivet.
25
	Lars-Olof Franzén, ”Till väders heta kockar”, Dagens Nyheter 24 september 1966,
Nellingearkivet.
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S andel) uppfattade DN-recensionen som varande ”von oben och utan all
förståelse”, vilket gav henne anledning att skriva ett uppmuntrande brev med
beröm för dikternas ”enkelhet, varme, inderlighet”.26

Memoarerna
Det är troligt att Solveig Nellinge planerade för memoarer eller en självbiografi. Alla de gula klisterlapparna på pärmarna med markeringarna
”genomgången”, ”klart” och ”OK” manar uppfordrande till en fortsättning
på hennes arbete. I ett julbrev med teckningar, som Lena Larsson skickade
Solveig inför utgivningen av En svensk naturdagbok, finns en kulspetsnotering: ”Memoarerna.” Var det Lenas eller sina egna hon avsåg? I två pärmar
med röd rygg och markerade med ”Solveig Nellinge 1959–1966” och ”1967–
1970”, vilket omfattar hennes tid på Forum, finns prydligt strukturerat, nedskrivet på maskin viktigare händelser under respektive år – tillsammans med
tidningsurklipp, reklamblad och de olika skrifter hon producerade. Det finns
ytterligare ett par pärmar från Forumtiden med originalbrev och korrespondensen kring Gunnar Mattssons bok Prinsessan, som blev en stor succé 1966.
I Nellingearkivet finns ett inramat foto på Adam och Solveig i Frankfurt. På
en gul klisterlapp på baksidan har Solveig skrivit med sin tydliga piktur,
”7.2.85 Doris Lessing: What happened to that beautiful girl?” Tankarna
flyger iväg – och kanske åt fel håll – hade hon tänkt sig detta som en memoartitel eller var det bara en minnesvärd kommentar från Doris Lessing?
Men vi vet vad som hände. Märta Tikkanen berättar vidare i DN-artikeln:
”Ingen som var med i Operakällarens panoramasal den 1 december 1999
[sic!] glömmer den kvällen. Som en eldröd blomma presiderade Solveig i Nobelklänningen omgiven av de hundra närmaste vännerna. Tala kunde hon inte
längre, hon skrev små lappar, hon log och strålade. En vecka senare var hon
död.” I gästboken har Eva Seeberg skrivit: ”Kjære Solveig – du har aldrig vært
så vakker.” Solveig har i sin tur skrivit på en av lapparna: ”Dom ville ställa in
igår, men inte jag.”
Nej, hon var inte den som ställde in i första taget och vi vet inte allt som
hände den vackra flickan, men genom att försiktigt nysta i de trådar som finns
i arkivet kanske vi får veta vad hon ville att vi skulle få veta. Förläggaryrket
har traditionellt sett varit mansdominerat och det har över tiden varit svårt
för kvinnor att få ut sina texter offentligt. I den tyska branschtidskriften
Börsenblatt kommenterade man på 1970-talet det nya förlaget Trevi, som
”förlaget som gör bästsäljare av böcker som ingen annan vill ge ut”. Under
förstått i stort sett kvinnors. Nobelpriset i litteratur har sedan 1901 bara
delats ut till tolv kvinnor och under de senaste tjugo åren till sex kvinnor – tre
av dessa har Solveig Nellinge presenterat för en svensk publik.

	Sara Fabricius, brev till Solveig Nellinge 2 februari 1967, ”SN 1959–1966”,
Nellingearkivet.
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I den svenska förlags- och kvinnohistorien intar Solveig Nellinge en
särställning, främst för sin egen skull, som en djärv, tongivande och viktig
person för utvecklingen av branschen under fyra decennier.27 Men också för
att hon systematiskt samlade ett så tätt material om sig själv och bokförlaget
Trevi under en period då den svenska förlagsbranschen förändrades på många
olika sätt.28
Du vet vad jag är
en skärpt PR-flicka
Med ärliga blå ögon.
Jag kan hela spelet
över ett lunchbord
och ännu skickligare
spelar jag mellan tända ljus
vid middagstid.
Den snabba överraskande attacken.
Utfallet med smidig florett.
Touché. Och jag har börjat
intressera Dig för mina vapen.29

	Johanna Westlund, ”En svårfångad kvalitet”, Svensk Bokhandel 18 april 2008.
Lars Grahn, f.d. förlagschef på Natur och Kultur om Solveig Nellinge.
28
	Några exempel på intressant forskning kring denna period är: Ann Steiner,
I litteraturens mittfåra: Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet
(Göteborg, Makadam, 2006) och Åsa Warnqvist, Poesifloden: Utgivningar av
diktsamlingar i Sverige 1976–1995 (Pozkal, 2007). Maria Åslund har också skrivit
en C-uppsats vid Linköpings universitet, 2003: ”Innan bilden bleknar: Trevi –
en förlagshistoria”.
29
	Solveig Nellinge, Kom låt mig ge dig denna hand. Dikter av Solveig Nellinge
(Stockholm, 1966), 25.
27
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“Use your instinct.
I’m not interested
in your education.”
Mr. Shalimar i Rona Jaffes,
The Best of Everything (1958)

Pamela Schultz Nybacka

Duktiga, självgående och anställningsbara
– om förlagsutbildningen vid Stockholms universitet
Romanen The Best of Everything (1958) av Rona Jaffe börjar med att hundra
tals unga och obemedlade kvinnor strömmar in till New York city för att
börja morgonens arbetspass på kontoren runt om i staden. En av dessa unga
kvinnor är Caroline Bender, 20 år gammal och med stegen styrda bort från en
misslyckad kärlekshistoria till sekreteraravdelningen på Fabian Publications
i en av skyskraporna. Med utpräglad skönhet, intelligens och kompetens
lyckas hon med nöd och näppe under berättelsens gång manövrera runt sina
färgstarka överordnade – den hämndlystna före detta sekreteraren Miss Farrow,
den slemmige chefen Mr. Shalimar och den spännande Mike – och avancera
till en egen position som redaktör och förläggare. I en scen som är avgörande
för Carolines fortsatta karriärväg får hon hoppa in som vikarie och blir
bjuden på drinkar på kontorstid av Mr. Shalimar. Efter ett samtal om det litterära klimatet i landet blir Caroline ombedd att ge sitt omdöme om fyra av
förlagets böcker. Det är i egenskap av ung kvinna som hon kan bidra, betonar
han. Hennes utbildning betyder ingenting i sammanhanget.1
Sedan början av 1990-talet har dock utbildning inom förlagsområdet kommit
att bli allt viktigare, om inte avgörande, för unga människor som drömmer
om en framtid inom branschen. Utbildningar som öppnar för branschmöten
och möjliggör attraktiva praktikplatser innehar idag närmast en grindvaktsroll inom bokbranschen (Wiesand 2005). Exempelvis har förlagsutbildningen
vid Stockholms universitet utvecklats till en institutionaliserad ingång till den
	Romanen utkom i Sverige år 1959 på Bonniers med titeln Alla mina drömmar
i översättning av Eva och Mons Mossner. År 2011 gavs boken ut av Forum inom
Bonnierförlagen i en nyöversättning av Ann Björkman och med ny titel, Det bästa
av allt.

1
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svenska förlagsvärlden vilken utgör en tydligt begränsad arbetsmarknad
(Andersson, Bloch & Schultz Nybacka, 2008).
Framväxten av specialiserade akademiska utbildningar kan i detta sammanhang spegla branschens omvandling på en alltmer globaliserad och digitaliserad marknad. Denna utveckling har pågått parallellt med en våg av vad
som kallats en allt ökande ekonomisering av kultursektorn och en stigande
kommersialisering av bokbranschen (Thornton, 2004; Thompson, 2005;
Thompson, 2010). Omvandlingen innebär att det krävs en annan typ av
förförståelse och förberedelse inför en svårtolkad och händelsestyrd omvärld.
Kompetens kan inte längre konstitueras av en praktisk och långsamt erövrad
branscherfarenhet; förlagen behöver en snabbare genväg till kompetens i denna kontext av tempo och rörlighet. Och inom utbildningarna samlas många
duktiga studenter, och både praktisk och teoretisk erfarenhet formuleras ut
ifrån olika perspektiv och sätts in i ett sammanhang vilket skapar en större
beredskap inför det föränderliga arbetslivet.
Exemplet som presenteras i denna text är förlagsutbildningen vid historiska institutionen på Stockholms universitet. Syftet är att belysa förlagsutbildningen som fenomen mot bakgrunden av de stora skeendena inom bok
branschen och samhället i stort.

Förlagsutbildningarnas upptakt och sammanhang
Förlagsverksamhet har förvånande nog inte hållits för att vara en affärsrörelse i vanlig bemärkelse, utan har snarare ansetts vara en ”syssla för gentle
men” (Warburg, 1960). Redaktörarbetet å sin sida har kallats ”den oprofessionella professionen” eftersom det länge saknats högskoleutbildningar och
formella inträdesprov till yrkeskåren (Sharpe & Gunther, 1994). Traditionen
var, liksom Jaffes roman gestaltade i inledningen, att det främst var kompetenta sekreterare med en väl utvecklad språkkänsla som kunde komma på
fråga i rollen som redaktörer på bokförlagen. Det grundläggande problemet,
då som nu, var att ”A Good Editor Is Hard To Find” (Ibid.).
En klassisk studie av den amerikanska förlagsbranschen inom kvalificerad
facklitteratur av organisationsforskarna Coser, Kadushin & Powell (1982)
visade att förlagen knappast rekryterar personal med allmänna platsannonser
eftersom de snabbt översvämmas av hundratals hugade sökanden. Istället
försöker förlagen sålla fram lämpliga personer genom bekantas bekanta. Detta
beskrev forskarna i termer av ”sociala cirklar” där varje cirkel fungerar som
både kontaktyta och barriär gentemot omvärlden. Den svårtillgängliga
arbetsmarknaden har till och med skapat ett utgivningsområde och en uppsjö
av handböcker, exempelvis How to get a Job in Publishing (2008) av den
erkända förlagskonsulten Alison Baverstock med kollegor.
Med tiden har specialiserad förlagsutbildning kommit att bli en väg in
i bokbranschen, även i stora utgivningsländer såsom Tyskland och Storbritannien (Wiesand 2005). Faktum är att den nordamerikanska högskolesektorn
har erbjudit förlagsutbildningar sedan tidigt 1940-tal. Sommarkurser och
kortare vidareutbildningar för yrkesverksamma har länge varit ryggraden
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i denna typ av utbildning (Cowan 1992: 173). Från den senare hälften av
1990-talet har ett stort antal utbildningsprogram som leder till examen, startat
på högskolor och universitet världen över; en del med betoning på bokhistoria
och en del med inriktning mot affärsmässig förlagsverksamhet, beroende på
den akademiska hemvisten (Kovaç 2007).2 Dessa utbildningar har blivit en
viktig inkörsport till branschen, inte minst för kvinnor vilka ofta saknar tillträde till många av de sociala cirklar som omger förlagen. Kvinnor utgör inte
oväntat majoriteten av studenterna på de olika förlagsutbildningarna runt om
i Europa (Wiesand 2005).
I de stora genomlysningarna av bokbranschens utveckling på senare år,
senast John B. Thompson (2010), lyser förlagsutbildningarna med sin frånvaro.
Deras framväxt under 1990-talet har försiggått i skuggan av de stora skiftena
inom bokbranschen och samhället i stort. Detta var det decennium då företagsekonomiskt tänkande gjorde sig allt mer gällande i fler sektorer. Det
talades bland annat om ”New Public Management” som innebär att offentlig
verksamhet skulle drivas enligt principer hämtade från det privata näringslivet.
Mål- och resultatstyrning gjorde sitt intåg på bred front. Kultursektorn i stort
inledde allt en allt ökande ”ekonomisering” där frågor om kapital, marknad
och vinst lyftes i högre grad än tidigare (Köping et al. 2009).
Jämfört med de europeiska stornationerna var bokbranschen i Sverige tidig
med att verka på en marknad med fri prissättning; etableringen skedde redan
1970 medan det skulle dröja till 1990-talet i England. Förlagsbranschen började
se en mängd uppköp och skapandet av globala mediekonglomerat där bok
utgivningen var en del bland andra. Rollerna inom bokbranschen föränd
rades också och de marknadsdominerande förlagen bröt upp fackboksavtalet
och från år inträdde 1992 ett avtalslöst tillstånd där parterna skulle komma
överens utan formella spelregler.
Tidsandan och den eskalerande teknologiska utvecklingen på 1990-talet
skapade ett konkurrensklimat där arbetskraften enligt sociologerna Boltanski
och Chiapello (2005) förväntades vara mindre beroende av direkt styrning
och övervakning, utan istället vara självgående, kreativ och flexibel för att
kunna svara på de snabba förändringarna på marknaden. Med plattare
organisationer såsom team och nätverksorganisationer finns inte längre tiden
och utrymmet att odla fram förmågorna i den egna personalstyrkan; den nya
arbetskraften skulle själv ansvara för att vara utvecklingsbar och därmed
också anställningsbar.

Förlagsutbildningen vid Stockholms universitet
Sett i ett internationellt perspektiv var Sverige förhållandevis tidigt ute med
att utveckla en förlagsutbildning. I Lund hade förläggaren Jonas Ellerström
tagit initiativ till en utbildning med förlagsinriktning. Och på Stockholms
En förteckning över utbildningsprogram inom områdena förlagsverksamhet och
bokhistoria finns tillgänglig på webbplatsen för organisationen SHARP, The Society
for the History of Authorship, Readership and Publishing (se gärna
http://sharpweb.org).
2
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Det bästa av allt av Rona Jaffe. Design: Nina Leino.
Omslagsbild: F. McLaughlin-Gill/Corbis/Scanpix
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universitet startade förlagskunskapen år 1992 under ledning av Lennart
Palmqvist, kursentreprenör och arkeolog med en bakgrund som redaktör och
ansvarig utgivare vid Paul Åströms förlag. Palmqvist delade då sin tjänst på
Stockholms universitet mellan att vara prefekt vid institutionen för antikens
kultur- och samhällsliv och kursföreståndare vid kulturvetarlinjen vid histo
riska institutionen. Han hade i all korthet diskuterat sina planer på att starta
en redaktörutbildnings inom ramen för kulturvetarlinjen med en representant
från dåvarande Svenska Bokförläggareföreningen; minnet förtäljer att mannen
i fråga var Urban Skeppstedt. I december 1990 kom ett brev ställt till rektor
vid Stockholms universitet, Inge Jonsson, som var professor i litteraturvetenskap. Bokförläggarna Albert Bonnier, Solveig Nellinge och Lars Grahn med
Per I. Gedin i spetsen hade gjort en utredning och uppvaktade rektor i frågan.
Fem år tidigare, år 1987, hade föreningen deponerat Adam Helms boksamling på Stockholms universitetsbibliotek och utbildningen passade väl in
i bilden. Rektor svarade i januari 1991 och uttryckte sitt stöd till en utbildning på området. Rektor gav därefter i uppdrag till Palmqvist och utbildnings
ledaren Jan Hedin att ta kontakt med Lars Grahn, som var vice ordförande
och verksam vid Natur och Kultur. Grahn förklarade att Bokförläggareföreningen var beredda att bidra med ekonomiska medel. Vid denna tid var dock
universitetet inte redo för extern finansiering och rektor avböjde erbjudandet.
Kursplanen växte fram i dialog; liksom Palmqvist hade också Grahn erfaren
het av pedagogiska frågor och var beredd att diskutera kursinnehållet ur ett
branschperspektiv. Detta var före digitaliseringen och det restes inga krav på
några praktiska element i utbildningen. Grahn såg kursen som huvudsakligen
riktad till studenter som fördjupat sig i litteraturvetenskap och förespråkade
vikten av teoretiska perspektiv. Ett krav var dock att begränsa antalet platser
till 15, eftersom branschen omöjligen kunde ta emot och anställa flera än så.
Redan efter ett år kunde Palmqvist utöka antalet till 20 studenter.
I allra första början gavs kursen på kvällstid och löpte över två terminer.
Träffarna skedde en gång i veckan och det förekom flera studiebesök runt om
i branschen. En minnesvärd kväll var till exempel studiebesöket hos Seelig,
som bjöd studenterna på öl och tilltugg.
Inför fortsättningen fördes diskussioner historisk-filosofiska utbildnings
nämnden kring utbildningens hemvist. Det framfördes då synpunkter på att
utbildningen mycket väl kunde förläggas till företagsekonomiska institutionen. Från filosofiska institutionen framhölls att yrkesutbildning inte alls
hörde hemma på universiteten. Slutligen beslutades att historiska institutionen var en lämplig akademisk miljö där enheten för kulturvetarlinjen
erbjöd en självständig hemvist och en administrativ inramning. Initiativet
uppskattades lite på håll av dåvarande prefekten vid historiska institutionen,
professor Schück, som framsynt föreslog att bygga ut utbildningen efterhand.
Av en lycklig slump bedrevs vid institutionen förlagshistorisk forskning av Bo
Peterson, som disputerade år 1993 med en avhandling om Norstedts förlag.
Förlagsutbildningen var länge en fristående grundkurs som gavs en gång
per läsår, med start på vårterminen. Utbildningens pedagogiska grundmodell
omfattade tre delar: 1) gästföreläsningar med forskare och praktiker;
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2) självständigt arbete och 3) praktik. Denna modell baserades på kursen
i museivetenskap som Palmqvist startat 1990, och som bildade skola för en
rad utbildningar inom kulturområdet (till exempel curatorutbildningen, projektledning, med mera.). Kursadministrationen skedde med stöd av en särskilt
utnämnd person med bakgrund inom förlagsutbildningen och som anställdes
på institutionen. I detta sammanhang märks exempelvis Martin Kaunitz, som
sedermera kom att bli fackboksförläggare inom Bonniers. Vad gäller inslaget
av gästföreläsningar stod en rad branschföreträdare beredda att komma till
universitetet som experter. En del såg uppdraget som en del av sin tjänst; andra begärde betalning eftersom det föll utanför ramen för de ordinarie arbets
uppgifterna. Samtliga gästföreläsare har sett uppdraget som hedervärt och
känt sig stolta.
Första gången förlagsutbildningen utannonserades inkom över 300 ansök
ningar från studenter över hela landet; de flesta var litteraturvetare. Palmqvist
fick tillstånd från Fakultetsnämnden att få sköta antagningen på egen hand.
Antagningen skedde på hösten genom ett särskilt ansökningsförfarande.
Utöver mycket goda akademiska meriter ingick att skriva ett brev med en
personlig presentation och motivering av studievalet samt en meritförteckning
med uppgifter om förlagsrelevant yrkeserfarenhet, exempelvis inom journa
listik eller biblioteksverksamhet. Anledningen var att studenterna skulle ha en
viss förförståelse för fältet. Utbildningen fortsatte att locka hundratals
sökanden, breven strömmade in från hela Norden. Företrädesvis kom studenterna från humaniora och föga förvånande med tyngdpunkten inom littera
turvetenskap. Det förekom även sökanden från ämnen som juridik och företagsekonomi; ibland märktes sökanden med doktorsexamen. Varje kursomgång
antogs sedermera mellan 25 och 30 studenter. Det var inte alls ovanligt med
studenter från Danmark och Norge; i några fall även från Östeuropa och
i enstaka fall ännu längre österut, exempelvis Japan. Konkurrensen om platserna
var alltså oerhört stor och det hände att studenterna behövde söka upprepade
gånger för att kunna komma in på utbildningen. Mellan ansökningsomgångarna bättrade de på sina meriter genom förlagsrelevanta kvällskurser och val
av extraarbete.
Med tanke på att utbildningen funnits så pass länge, är det inte förvånande
att många tidigare studenter nu uppnått ledande positioner inom förlags
branschen. Det saknas ännu en systematisk uppföljning av alumnernas yrkes
mässiga tillvaro, men några enstaka nedslag ger vid handen att tidigare studenter innehar tjänster som redaktörer, förläggare, redaktions- och utgivningschefer,
m.m. inom både läromedel och den allmänutgivande delen av förlagsfältet.
Vid ett par tillfällen har det funnits starka önskemål från en del av gruppen
att fortsätta studera på halvfart. Kursen har då förlängts med ytterligare en
termin på kvällstid, senast läsåret 2003/2004 då ett tiotal studenter gick
vidare. En klar majoritet fullbordade sin individuella uppsats, motsvarande
B-nivå. Under vårterminen bedrevs undervisningen vid företagsekonomiska
institutionen av Pamela Schultz Nybacka, som också handledde de självständiga arbetena. Tanken med fortsättningskursen var att studenterna skulle
kunna bilda sig ytterligare i branschfrågor utöver sitt dagliga värv. För yrkes
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verksamma inom förlagsbranschen finns idag inget svenskt fortbildningsalternativ. Merparten av de branschpersoner som vidareutbildar sig åker utomlands, främst till USA där utbildningstraditionen bland praktikerna är som
starkast, men på senare år även till Storbritannien.

Praktik och teori
Genom åren har praktikkursen varit ett av utbildningens mest populära inslag. Praktik inom högre utbildning har framför allt uppmärksammats inom
vårdsektorn eller inom icke-vinstdrivande organisationer där den ofta leder
till anställningar (Brace-Govan & Powell, 2006). Men praktik kan alltså ske
även inom den affärsmässiga delen av kultursektorn, såsom förlagsbranschen.
Studenterna söker självständigt upp en praktikplats med en handledare. Inom
förlagen kan dessa handledare inneha rollen som redaktör, förläggare, redaktionschef, marknadschef eller liknande, och graden av kontakt skiftar. Det är
snarare regel än undantag att praktikanter får arbeta mycket självständigt.
Praktikanten får i de flesta fall en ordentlig arbetsplats för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter. Uppgifterna omfattar alltifrån enklare administrativa
uppgifter och kaffekokning till mer avancerade uppdrag. Studenterna växer
mest när de efterhand får ansvara för egna projekt. Kursen är strategiskt
placerad på vårterminen så att de duktiga studenterna skulle få chansen att
knipa de attraktiva sommarvikariaten.
Kunskapsöverföring från en person till en annan sker enligt Nonaka och
Takeuchi (1995) på fyra sätt: genom socialisering, externalisering, kombinering
och internalisering. Denna teori tar sin utgångspunkt i Polanyis uppdelning
mellan ”uttalad” (explicit) kunskap och ”tyst” (tacit) kunskap, det vill säga
den personliga, intuitiva och kontextberoende kunskapen. Ramírez (1995:
74) talar hellre om ”visad kunskap” som kontrast till uttalad kunskap. Han
påpekar också att varje visad kunskap följs av ord, och att varje kunskap
visar något annat än det som sägs. Förlagsvärldens tysta eller visade kunskap
är central för studenterna och förmedlas främst i sociala sammanhang. Detta
sker i mötet med olika branschaktörer och yrkesroller såsom förläggare, redak
törer, författare och översättare med flera, och som alla genom ordval, kropps
språk och perspektiv ger viktiga inblickar i och insikter om professionernas
olika normer och värderingar.
Den tysta kunskapen kan också kodifieras och teoretiseras i termer av
explicit kunskap, inte minst genom vetenskap. Utbildningen har sin grund
i Pierre Bourdieus verk Konstens regler (2000). Verket har erbjudit studenterna
ett teoretiskt perspektiv på spänningsfältet mellan kulturellt och ekonomiskt
kapital och aktörernas strävan efter symboliskt kapital. Bourdieus beskrivning
har också legat till grund för forskningen kring de svenska förhållandena,
exempelvis i David Gedins avhandling Fältets herrar (2004) om författare och
litteratörer under 1800-talet. Insikten om de historiska förhållandena skapar
en klangbotten för studenternas analys av samtida problemställningar.
För att utbildningen ska ge studenterna den förberedelse de behöver inför
arbetslivet krävs från deras sida även ett slags bildning. Enligt idéhistorikern
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Anders Burman (2009) är bildning inget utanpåverk eller intellektuellt snobberi;
snarare handlar det om att upprätta ett slags förhållningssätt. ”Bildning
handlar till stor del om hur man uppfattar sig själv, sina medmänniskor och
den värld i vilken man lever, men den har också en sida som vetter åt ref
lexionen över den egna kunskapen och hur man lär sig.” En väg att bli medveten om sitt förhållningssätt är att utveckla sitt perspektivseende.
Forskaren Miha Kovaç (2007) frågade sig om den allmänna ökningen av
förlagsutbildningar också kommer att ge utslag inom forskningen på förlags
området. Kommer ett eget forskningsfält med egna metoder att kunna utvecklas?
Simone Murray (2006) lyfte frågan i forskarvärlden om inte de samtida förlagsfrågorna var alltför styvmoderligt behandlade inom de tvärvetenskapliga
forskningsfälten kulturstudier och bokhistoria, som båda rönt så stor
framgång internationellt. Hon föreslog vidare att ämnet ”Publishing Studies”
skulle kunna etableras mitt emellan dem, med större hänsyn till förändringarna
inom det samtida globala medielandskapet. Denna placering speglade förlagsutbildningens hemvist vid kulturvetarlinjen och historiska institutionen
och där fanns en stor medvetenhet om potentialen i ämnet, såväl praktiskt
som vetenskapligt.3

Förlagsvetenskap 2007–2010
Med införandet av Bologna-modellen för högre akademisk utbildning upp
stod ett gyllene tillfälle att omvandla grundkursen i förlagskunskap till ett
examensgivande program i egen rätt. Sagt och gjort. Mellan åren 2007–2010
gavs utbildningen i form av ett ettårigt magisterprogram med två kursansvariga
(Lennart Palmqvist och Pamela Schultz Nybacka, då doktorand i företags
ekonomi, Stockholms universitet). Tanken var att med kompletterande ämnes
kompetenser spegla förlagens sammansatta identitet som både kultur- och
affärsverksamhet.
Det skedde ett omfattande arbete att förankra utbildningen i en ny och
Bolognamodellanpassad byråkrati. En sjugradig betygsskala infördes, en ny
kursplan upprättades med särskilda utbildningsmål; studieanvisningar för
varje enskild kurs med särskilda delmål, osv. I och med magisterprogrammet
var utbildningen inte enbart yrkesinriktad, utan studenterna skrev också
magisteruppsats med sikte på att ge ett vetenskapligt bidrag till det nya,
gemensamma fältet. Programmet satte igång i början av det akademiska läs
året, det vill säga på hösten, och inleddes liksom tidigare med en förlags- och
bokhistorisk introduktion till området, dock något djupare förankrad och
med ett avslutande besök på bokmässan i Göteborg. Därefter var studenterna
väl förberedda inför nästa kurs som var inriktad på samtidens förlagsprocesser
och en uttalad diskussion om bokmarknadens villkor genom gästföreläsningar
med branschföreträdare och studiebesök inom vitt skilda delar av förlagsvärlden, exempelvis på Bonniers och förlaget Harlequin.
3
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	Exempelvis lät den skandinaviska sektionen av organisationen SHARP frågan om
Förlagsvetenskapens framtid vara med i den avslutande plenarsessionen och panel
diskussionen under konferensen i Köpenhamn september 2008.
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Ett nytt inslag på utbildningen var ett tvärvetenskapligt teori- och metod
moment som var särskilt anpassad för det förlagsvetenskapliga fältet. Den
tidigare basen inom litteratursociologi (med tonvikt på Bourdieu) kompletterades med organisationsteoretiska och kulturekonomiska perspektiv. Vitsen
med detta var att studenterna skulle utveckla själva perspektivseendet som de
skulle ha långsiktig glädje av när de ställs inför olika situationer och typer av
problem. Detta teoretiska moment ledde fram till magisteruppsatskursen
inom vilket studenterna kunde fördjupa sig inom ett valfritt ämne genom
empiriska studier. Uppsatsarbetet kom därför att skapa ytterligare kontakt
ytor för studenterna. Sist ut på läsåret kom praktikkursen, som förlängdes
med två veckor till sammanlagt tio veckor.
En stor skillnad efter omvandlingen till en magisterutbildning på avancerad
nivå var att studenterna med tiden erövrade en ny identitet som förlagsvetare,
oavsett deras tidigare utbildning.4 När förlagsutbildningen getts som en
grundkurs rapporteras istället deras olika grundexamen (litteraturvetenskap,
etcetera). Det var alltså i mötet mellan utbildning, praktik och forskningsfält
som det uppstod en ny känsla av tillhörighet och identitet. Sammantaget är
det idag drygt ett sjuttiotal personer som har erhålligt en magisterexamen
i förlagsvetenskap från Stockholms universitet.

Från vetenskap till kunskap
Efter Bolognamodellens införande i svensk högskoleutbildning skedde en omtolkning av modellen med påbyggnadsprogram på avancerad nivå. Varje examensgivande utbildning skulle vara knuten till en institutionaliserad forskningsmiljö med tillhörande professur och docentförklarade lärare. Om detta
saknades riskerades programmen att stöpas om eller läggas ner. Ett program
som med stor framgång lyckades etablera sig på Stockholms universitet var
ämnet modevetenskap, som med en generös donation från grundarna till
modeföretaget H&M kunde skapa en forskningsdriven utbildning vid konst
vetenskapliga institutionen, rekrytera forskarkompetens från utlandet inom
det internationellt erkända fältet ”Fashion Studies” och samla tvärvetenskaplig kompetens inom filmvetenskap, historia, företagsekonomi, mm. som
bidrar till att belysa fenomenet mode ur skilda perspektiv.
Vad gäller utbildningen i förlagsvetenskap fanns inte sådana resurser att
historiska institutionen närmare kunde etablera ämnet akademiskt. Till skillnad från exempelvis medie- och journalistikområdet fanns inga enskilda dona
torer eller mecenater som bidrog till utbildningens akademiska status eller
utveckling, utöver att ge en enstaka gästföreläsning. Intressenterna i bransch
organisationen Svenska Förläggareföreningen var välvilligt inställda till utbild
ningen med dess populära praktikanter och hade goda relationer till kursledningen, men saknade egna incitament i fråga om att stödja större satsningar
på forskning om förlagen och bokmarknaden. De rapporter som föreningen
gav ut med start år 2003 var heller inte av vetenskaplig art, utan merparten

4

Se t.ex. Svensk Bokhandel, 15 oktober 2008.
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var skrivna av praktiker i ett externkommunikativt syfte. Branschtidningen
Svensk Bokhandel hade inte heller för vana att rapportera forskningsrön
med bäring på förlags- eller bokmarknadsområdet. Majoriteten av träffar på
ordet ”forskning” på tidningens webbplats hänförs till olika slags evenemang
i kalendern.
Under våren 2010 kunde Svensk Bokhandel dock rapportera slutsatsen
som dragits på Historiska institutionen angående förlagsutbildningens framtid att ”det finns inget underlag att bedriva forskning” (Bremberg, 21 maj
2010). Inte heller alla på magisterkursen hade vid slutet av sin utbildning
förstått vitsen med det vetenskapliga perspektivseendet. Konsekvensen av
slutsatsen var att utbildningen det efterföljande läsåret upphörde att vara en
magisterutbildning i Förlagsvetenskap och återgick till att vara en grundkurs
i ämnet förlagskunskap.
Lyckligtvis saknas dock inte satsningar på forskning inom förlagsrelevanta
områden. Den forskning som bedrevs med koppling till utbildningen
återfördes till modersämnet företagsekonomi (Schultz Nybacka 2011a;
2011b). Redan under år 2011 initierade både Bonnierförlagen och sammanslutningen De oberoende satsningar på enskilda postdoktorala forskningsprojekt vid Uppsala universitet i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond inom ramen för deras Flexit-projekt. Å andra sidan har
forskningsmiljöerna vid Lunds universitet, där grundutbildningar finns i såväl
bokhistoria som förlags- och bokmarknadskunskap, erhållit medel från de
stora forskningsstiftelserna för olika projekt som berör de historiska respektive samtida förhandlingarna om litterär estetik och värde. Högskolan i Borås
(avdelningen Bibliotekshögskolan) fick under 2012 medel från Vetenskaps
rådet till ett forskningsprojekt om e-bokens framväxt i Sverige.
Sett i detta perspektiv framstår miljön kring förlagsutbildningen på Stockholms universitet som en strategiskt svår mellanposition. Styrkan ligger bland
annat i närheten till branschen och den levande konsumtionskulturen i storstaden. Men det är varken en stark, befintlig förlagsforskningsmiljö eller en
plattform för enstaka och tillfälliga förlagsforskningsprojekt. Det är möjligt
att utbildningen med de nya formerna och utrymmena för forskning inom
ramen för tjänsten kan stärka sin akademiska position i skärningslinjen m
 ellan
humaniora (historia, kulturstudier och litteraturvetenskap) och samhällsveten
skap (juridik och företagsekonomi), och i dialog med den omgivande branschen.

Förlagsutbildningen på 2010-talet
Vid återgången till förlagskunskap med start höstterminen 2010 behöll institutionen omfånget på kursen. Utbildningen fortsätter att vara ettårig och den
grundläggande modellen är densamma i stora drag. Den stora skillnaden var
att den tredje, magisteruppsatsförberedande delkursen bytte innehåll och
satte fokus på den konkreta förlagsprocessen, som tidigare hade belysts i den
andra delkursen och med större uppmärksamhet gentemot digitaliseringen.
Utbildningen fick även en mer praktisk inriktning, exempelvis med viss
träning inom mjukvaran InDesign, vilket svarade mot flera studenters önske
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mål. Inslaget av självständigt arbete kvarstår i samma omfattning som tidigare,
men under rubriken ”Projektarbete” vilket öppnar för olika former: artiklar,
rapporter, traditionella uppsatser, och så vidare. Precis som tidigare följs denna
fördjupning av praktik.
Söktrycket har stigit med ett par tiotal till mellan 80 och 100 sökanden;
dock är inte alla dessa behöriga. Endast två tredjedelar tycks vara beredda att
skriva en personlig motivering. Kursledningen bestod nu av Lennart Palmqvist och Pontus Reimers, även han arkeolog och med en gedigen bakgrund
inom praktisk förlagsverksamhet, specifikt med expertis inom facklitteratur
och uppslagsverk. Då Elina Druker, forskare inom litteraturvetenskap vid
Stockholms universitet, övertog kursansvaret kvarstod Palmqvist som mentor
under en tid och Reimers stannade kvar som handledare av de självständiga
arbetena.
Förlagsutbildningen i början av 2010-talet har framför allt uppmärks
ammat de många förändringsvindarna som blåst genom bokbranschen. Ny
teknik, förändrade processer, egenutgivningens uppsving är några av de teman
som präglat kursen. På frågan om vad som återstår att utveckla inför framtiden svarar Druker i början av 2013 att temat förlagsekonomi kunde förstärkas
ytterligare och att litteraturen om digitalisering fräschas upp då både föränd
ringstakten och utgivningen ökar. Sist men inte minst menar Druker att förlagsutbildningen kunde ”lyfta teoretiskt”. Bourdieu är fortfarande tyngdpunkten, fastän det skett mycket inom forskningen under de senaste 20 åren.
Till Drukers bild kan läggas observationen att förlagsutbildningen fortfarande tycks inriktad på förlagens roll som producenter. Det kretsar framför
allt kring de allmänutgivande förlagen; ännu befinner sig läromedlen i peri
ferin av utbildningens blickfång. Det förekommer vissa diskussioner kring
läsandets och konsumtionens villkor i samband med aktuella händelser, men
det saknas ett mer genomgripande grepp som ska möjliggöra studenternas
självständiga analysförmåga utifrån ett konsumtionsperspektiv. Denna för
måga kommer att vara avgörande för att de ska förstå sin framtida roll som
producenter.

Slutord
Många år har gått sedan Mr. Shalimar i Jaffes roman The Best of Everything
uttryckligen bortsåg från utbildningen och uteslutande efterlyste instinkter
hos den unga, vackra sekreteraren Caroline Bender. Idag skulle få personer på
högre positioner inom bokbranschen öppet hävda att de helt saknar intresse
för ungas utbildning inför deras eventuella karriärkliv. Många unga vittnar
om att de inte ens får komma över tröskeln till förlagen om de inte är studenter vid någon av de erkända förlagsutbildningarna, som blir fler och fler. Lunds
universitet startade en hel kandidatutbildning i förlags- och bokmarknadskunskap år 2008. Ett tecken i tiden är även att litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet har tagit upp kampen för sina studenters
anställningsbarhet. Sedan läsåret 2012/2013 erbjuder de en kurs i förlagsstudier
och har siktet inställt på att skapa en praktikkurs framöver.
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I dagligt tal kan förlagsfolk på framstående positioner inom branschen stolt
berätta att de gått karriärvägen via förlagsutbildningen. När det gäller kommunikation av mer officiell art är bilden av förlagsutbildningen mer undanskymd. En sökning i Svensk Bokhandels digitala arkiv ger vid handen att
ordet ”förlagskunskap” endast får 15 träffar under följande rubriker: Nyhet
(9 st.); Nytt jobb (4 st.); Blogg (1 st.) samt Debutant (1 st.). Ordet ”förlags
vetenskap” får fem träffar i kategorierna: Nytt Jobb (2 st.) och Nyheter (3 st.).
Den enda längre artikeln som behandlar förlagsutbildningarna är skriven av
en praktikant från programmet, på eget initiativ (se Johansson, 21 maj 2010).
Med tanke på att minst 500 personer till dags dato fullföljt förlagsutbildningen vid Stockholms universitet – och många fler därtill om alla motsvarande
alumner vid Lunds universitet räknas in – är det förhållandevis underligt att
förlagsutbildningen inte uppmärksammas mer. Kanske finns traditionen kvar
sedan Mr. Shalimar: att inte efterfråga akademiska meriter vid anställningar
och befordringar i branschen.
Framväxten av förlagsutbildning har dock sedan 1990-talet speglat den
allmänna samhällsutvecklingen, där de unga praktikanterna får axla förväntningarna på den nya sortens arbetskraft: duktiga, mångsidiga, självgående,
utvecklingsbara och, inte minst, anställningsbara. Urvalet av lämpliga personer
har till stor del överförts på de akademiska institutionerna. Även om det fortfarande finns möjligheter att ta sig in i branschen via personliga kontakter
inom sociala nätverk har både små och stora förlag på många sätt blivit
beroende av att utbildningarna bidrar med praktikanter, både för ruljangsen
i den dagliga verksamheten och som rekryteringsbas. Ur studentperspektiv
skapar förlagsutbildningen ett socialt nätverk där informationen om aktuella
tjänster, med mera, förmedlas fram till rätt person. Inte sällan kommer erbjudanden om anställning via bekanta inom kursen. Faktum är att utbildning
kommit att bli garant för ett slags utvecklingsbarhet hos de unga människorna.
Därmed inte sagt att instinkter spelat ut sin roll; förlagsverksamhet fortsätter
så klart att i mångt och mycket vara personberoende även in i framtiden.
Instinct and education, Mr. Shalimar!
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Gungor och karuseller?
Det talas om bokbranschens kris. Om fallande upplagor, bokhandelsdöd och
en ökande konkurrens från andra medier. Men vad är egentligen en bok
branschkris, och vad en krisande affärsmodell.
I tivolibranschen, precis som i bokbranschen, handlar det om att mot
betalning erbjuda upplevelser. Det gör man genom noga utvalda attraktioner
av hög kvalitet, till ett rimligt pris.
För att säkerställa en stabil intäktsström erbjuder tivolit sina besökare
alternativ. Tanken är att man genom att erbjuda flera olika, men likvärdiga
attraktioner garanterar att besökarna alltid finner något de vill betala för att
göra. Bredden är också ett sätt att förhålla sig till den osäkerhet som individuella, spontana konsumtionsbeslut alltid innebär för den som vill sälja
något. Vissa dagar vill många åka karusell, andra dagar är det gungorna som
lockar flest.
Över tid har man möjlighet att justera utbudet för att alltid kunna erbjuda
en spännande blandning aktiviteter som garanterar att folk fortsätter att
besöka tivolit. På så sätt kan man öka omsättningen från år till år.
Så här såg det länge ut i bokbranschen också. Eftersom ingen förläggare
eller bokförsäljare i hela världen någonsin, oavsett tid och plats, vetat vilka
böcker som kommer att sälja (om vi bortser från serier av böcker, där fjärde
boken i en framgångsrik serie naturligtvis kan förutspås sälja om bok 1–3
gjort det, men så ser ju huvuddelen av utgivningen inte ut, även om det inte är
en slump att allt mer av den faktiskt rör sig i den riktningen), så är behovet av
bredd även i vår bransch viktigt.
Eller, var det i alla fall under en lång tid.
Gungor och karuseller betydde för bokbranschen under många år exakt
detsamma som för tivolit. Ett sätt att förhålla sig till osäkra intäkter genom
att erbjuda bredd.
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Men de senaste 25-30 åren har en glidning skett i hur förlagen talar om
gungor och karuseller. Gungor och karuseller uppfattas nu snarare som ett sätt
att dela upp utgivningen i lönsamma och icke lönsamma projekt. I betydelsen:
på gungorna tjänar vi pengar, med karusellen får vi status.
Det har skett en glidning som förändrar analogin med tivolit.
För tanken med gungorna och karusellerna för ett tivoli är ju att vissa saker
inte per definition ÄR lönsamma och andra olönsamma. Utan att gungor och
karuseller är exakt utbytbara, men vid olika tillfällen driver intäkter – eller
kostnader.
Detta motsatstänkande som bokbranschen började ägna sig åt, har lite
hårddraget inneburit att en bok allt tidigare i processen hamnat i en av dessa
två kategorier.
Under den pågående ”krisen” för bokbranschen – inte minst i USA - talas
det allt mer om att mellanskiktet försvunnit. Att de stora förlorarna i dag är
de så kallade midlistförfattarna.
De böcker och författare som förr var förlagens identitet och bokhandelns
bas har under dessa år tappat i betydelse.
Det talas om det som att det är en naturlag eller något som skett av en
slump. Så är det förstås inte.
Det handlar om en strategi som sedan ett tjugotal år varit den dominerande
affärsmodellen för bokindustrins aktörer:
Erbjud bredd för att stärka varumärket, men fokusera resurserna på ett
fåtal titlar som ska dra in pengarna. Det har gällt såväl bokhandel som förlag.
Man ville helt enkelt skapa förutsägbarhet på en oförutsägbar marknad.
Hade den här strategin inte visat sig vara så fruktansvärt framgångsrik,
hade vi haft rätt att gnälla ordentligt. Men vad som skett under dessa år är att
förlag och bokhandel, tjänat mer pengar än någonsin tidigare.
Omdefinieringen av gungor och karuseller genererade stora intäkter för
förlagshus och bokhandlare över hela världen.
Fram tills nu?
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Vad som fått denna modell i gungning är förstås den digitala utvecklingen.
Med det avses inte enbart e-boken, utan alla de sätt på vilka branschen
påverkas av den digitala omvandlingen. Med start i juli 1985 då PageMaker
lanseras.
Under dessa 30 år har antalet utgivna titlar exploderat. 1990 publicerades
i USA 25 000 nya böcker. 2007 var siffran 400 000. Och den här utvecklingen
är inte i avtagande, utan accelererar snarare. 2011 gav Bowkers ut 3 000 000
ISBN i USA.
Etablerade aktörer har trots det ökade antalet titlar haft hjälp av utveck
lingen. För kostnaden att producera och distribuera böcker har fallit under de
här åren, samtidigt som trösklarna har förblivit höga.
Huvuddelen av de titlar som publicerats har helt enkelt inte nått marknaden.
Det som nu sker med full kraft i USA och som vi börjar se även i Sverige,
är att i takt med att trösklarna blir lägre så når dessa titlar marknaden och det
blir svårare att ta betalt.
När allt fler kan konkurrera, faller priset.
På den amerikanska topplistan återfinns numera varje vecka en handfull
titlar som är självpublicerade. Hade någon för tio år sedan skissat på en sådan
utveckling hade hen blivit utskrattad.
De bästsäljande böckerna säljer fortfarande enorma volymer, men till ett
allt lägre pris.
Någon som minns sudoku? 2005 utkom 46 titlar i Sverige. 2006 38 stycken.
2012 utkom tre bearbetade versioner av tidigare utgåvor. Är trenden död?
Nja, på App Store ger en sökning på sudoku 1 552 träffar.
På område efter område påverkar digitaliseringen förlagens möjligheter att
tjäna snabba pengar på enkla produkter. Konkurrenterna är självpublicerare,
utländska förlag, dataspelsföretag.
Ja, vem som helst egentligen, med en dator och tid, eller pengar. Enmansförlag som siktar in sig på en nisch eller transnationella jättar som trycker ut
enorma mängder produkter i många länder samtidigt.
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Gemensamt för dessa aktörer är att de inte är priskänsliga, deras verksamhet
är byggd kring de låga marginalerna. De har en av två krockkuddar som
svenska förlag kan sägas sakna: nästan obefintliga omkostnader eller enorma
resurser.
Jag tror inte det var lättare att nå ut med böcker för 40 – 50 – 60 – år sedan
än vad det är i dag, eller vad det kommer att vara i morgondagens digitala
värld.
Det som skiljer då från nu är att förlagen tidigare i första hand drevs av
viljan att publicera, i andra hand av att försöka tjäna pengar på denna vilja.
Man ville göra böcker, det var målet, förhoppningen var sedan att man
skulle tjäna tillräckligt med pengar för att kunna fortsätta göra det.
I dag ser vi mer av den omvända situationen. Allt fler har slutat fråga sig
varför man ger ut det man gör, utan börjar istället i den andra änden, med att
försöka identifiera konsumenter för att sälja så många böcker som möjligt till.
Det har gått bra så här långt, när konkurrenterna varit få, marknaden
påverkbar och marginalerna höga.
Men risken med att jaga konsumenter i det nya digitala landskapet är att
de visar sig vara skuggor. Och skuggor har som bekant inga egna pengar.
I en artikel i Svenska Dagbladet lördagen den 16 maj 2013 skrev Martin
Jönsson om dagstidningarnas stora utmaningar, och definierade en slags överlevnadsstrategi som: ”förmågan att vara relevant för läsekretsen”.
Vad betyder det för ett bokförlag? Vad är egentligen ett bokförlag. Och vad
är det vi producerar? Böcker? Ja, förstås, men vår huvudsakliga affärsverksamhet är kanske i ännu högre grad berättelser och idéer.
Som Richard Nash sammanfattar förlagens roll i en artikel i The Virginia
Quarterly Review:
Förlaget är en ”orchestrator in the world of bookculture, not a machine for
sorting manuscripts.”
Frågan är bara hur vi förblir relevanta och kan betalt för vårt arbete i framtiden?
De enkla produkterna och snabba pengarna kommer att finnas där, ännu
fler av dem och i ännu större volymer – men allt mer som hägringar i en öken
av gratis.
Jag tror därför att vägen framåt för bokförlagen är det som vi talar om som
”midlist”. Eller gungorna och karusellerna.
Det vill säga, ett fokus på noga utvalda böcker, texter och författare av
högsta kvalitet, som vi säljer till ett rimligt pris.
Varje verk är betydelsefullt i sin egen rätt, men säger också något väsentligt
om vilka vi som förlag är, och vad vi vill.
Det handlar lika mycket om att bygga genuina relationer med läsarna, som
att utmana idén om vad ett bokförlag ägnar sig åt.
Illustrationerna sidorna 82–82 är hämtade ur boken Ein Buchmärchen. Nach eine idee
von H. Moser gezeichnet und gereimt von Theo Gocke. Essen, W. Girardet 1952.
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