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”Men den finns ju digitalt!” 
Om böckers värde som fysiska objekt,  

exemplifierat genom en bibliografisk undersökning  
av Frank Hellers Furustolpe und die Geister

Rikard Wingård

Fram till år 2000 var det allmänt vedertaget att Johann Gutenberg 
från Mainz omkring 1450 gav upphov till boktryckarkonsten genom 
att ha uppfunnit ett gjutinstrument i vilket en kopparmatris kunde 
insättas, så att ett oändligt antal typer av bly kunde gjutas däruti. 
Typerna kunde sedan arrangeras i rader, färgas in och med en press 
avtryckas på papper eller pergament. Kopparmatrisen framställdes 
genom att en stämpelskärare först skar det önskade tecknet i toppen 
av en stålstav. Stålstaven, den så kallade patrisen, slogs sedan i den 
mjukare kopparplattan, matrisen, för att göra ett avtryck i vilket det 
smälta blyet sedan kunde hällas för att skapa en kopia av den ur-
sprungliga gravyren. 

Själva gjutinstrumentet är den del i Gutenbergs uppfinning som 
har betraktats som den centrala och mest geniala. Stämpelskärning, 
olika typer av pressar och metoden att ta avtryck av text och bild från 
till exempel utskurna träplattor var kända sedan innan. Gutenberg 
insåg potentialen av att föra alla dessa praktiker samman, och med 
hjälp av gjutinstrumentet skapade han ett sätt att effektivt och eko-
nomiskt utnyttja dessa genom sättning och tryckning av lösa typer.

Hela den här bilden ändrades när Paul Needham, forskare och 
bibliotekarie vid Scheide Library i Princeton, New Jersey, började 
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samarbete med fysikern och dataprogrammeraren Blaise Agüera y 
Arcas kring de tryck som kunnat knytas till Gutenbergs verksamhet. 
Med hjälp av digital fotografi och dataanalys kunde Needham och 
Agüera y Arcas konstatera att det på varje enskild sida av Gutenbergs 
berömda 42-radiga bibel inte fanns en enda typ som var den andra 
lik. Identiska typer kunde ses gå igen på andra sidor, men på en 
enskild sida var mångfalden total. Att Gutenbergs typer var mer va-
rierade än vad en fast matris i ett gjutinstrument hade kunnat tillåta 
hade observerats redan av den franske stämpelskäraren och trycka-
ren Pierre Simon Fournier på 1700-talet, men någon tillfredsställan-
de förklaring hade inte kunnat ges. Resultatet av deras analys tving-
ade Needham till att konstatera att Gutenberg inte hade använt sig 
av patriser och matriser och följaktligen heller inte gjutit sina typer 
i ett gjutinstrument, på det vis man tidigare hade antagit. Vad Gu-
tenbergbiblarna istället gav stöd för var att typerna antagligen hade 
gjutits till exempel i våt sand, genom att ett tecken formats i sanden 
och flytande metall sedan hällts i formen. Sandformen kunde inte 
återanvändas, utan en ny form måste göras för varje ny typ, därav de 
många avvikelserna mellan typer med samma tecken.1

I takt med att Needham och Agüera y Arcas utökat sina efter-
forskningar till senare inkunabler är deras tro att patrisen, matrisen 
och gjutinstrumentet först uppträder under 1470-talet. Det gör att 
boktryckarkonstens utveckling till den principiella form den sedan 
skulle få under 1500-talet och ända till slutet av 1700-talet är en 
betydligt mer utdragen process än vad som tidigare har trotts. Om 
dessa rön visar sig hålla gentemot tidigare teorier måste boktryckar-
konstens tidiga historia skrivas om i grunden.2 

Det vetenskapliga fält som Needham och Agüera y Arcas sällar 
sig till är på engelska känt som ”Bibliography”. Deras verksamhet 
ligger dock ganska fjärran från vad vi både i vardagslag uppfattar 
i ordet bibliografi eller vad Svenska Akademiens ordbok definierar 
det som: ”vetenskap som har till uppgift att uppteckna, klassificera 
o. beskrifva bokliga alster”. Att ”beskriva bokliga alster” är förvisso 
själva utgångpunkten för Needhams och Agüera y Arcas undersök-
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ning. Men att sedan dra vidare slutsatser utifrån beskrivningen ligger 
utanför ordbokens definition. Mer rättvisande, åtminstone för den 
typ av bibliografi som bedrivits i de anglosaxiska länderna, är istället 
följande definition från 1945 av Sir Walter W. Greg (1875–1959): 
”[T]he object of bibliographical study is […] to reconstruct for each 
particular book the history of its life, to make it reveal in its most 
intimate detail the story of its birth and adventures as the material 
vehicle of the living word.”3 Bibliografi är i denna mening inte en 
enbart deskriptiv verksamhet utan bygger lika mycket på analys och 
tolkning i syfte att få de materiella artefakterna att avslöja sin särskil-
da historia och i vilken relation den står till kulturhistorien i stort.

Greg var en av de starkaste förespråkarna för vad som med bör-
jan i det tidiga 1900-talet kom att kallas New Bibliography. Medan 
tidigare bibliografer mest intresserat sig för problem rörande identi-
fiering och datering av tryckta skrifter menade Greg, tillsammans 
med andra bibliografer som till exempel Alfred W. Pollard och R. B. 
McKerrow, att bibliografin var en oundgänglig del av litteraturhis-
torieforskningen och att dess metoder måste tillämpas vid all text-
kritisk analys för att etablera säkra grundvalar för tolkningen av de 
litterära verken. Textkritiken och bibliografin kom således att knytas 
starkt samman. Denna koppling bygger förstås på insikten att litte-
rära verk förändras, medvetet eller omedvetet, när de överförs från en 
medial bärare till en annan, eller när de bearbetas för att passa nya 
ändamål, antingen detta görs av författaren själv eller av andra re-
daktionella instanser. Vilken version av verket bör ligga till grund för 
litterär tolkning av det och hur ska man kunna avgöra vad som är av 
författaren sanktionerade ordalydelser och vad som är oauktoriserat? 
Sådana frågor menade, och också visade, de ”nya” bibliograferna att 
man kunde hjälpa till med att svara på genom att studera de fysiska 
egenskaperna hos de mediala bärarna, det vill säga böckerna, som 
indicier på deras och därmed texternas tillkomstprocess och inbör-
des relationer. Bibliografin kom därmed att delas i två huvudsakliga 
grenar. För det första referensbibliografi, det vill säga vad vi i vanligt 
tal menar med bibliografi, upprättandet av en lista över verk med en 
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viss ämnesinriktning eller tema. För det andra fysisk bibliografi, som 
intresserar sig för boken som fysiskt objekt, och vars studium kan ta 
endera av två riktningar. Antingen i form av analytisk bibliografi, 
som just studerar boken som ledtråd till sin egen historia, och där-
med i förlängningen också böckernas historia i stort, eller deskriptiv 
bibliografi. Deskriptiv bibliografi skiljer sig från den förra endast till 
syftet, nämligen att så noggrant som möjligt dokumentera objektet 
som producerats och alla variationer som uppstått i den processen, 
snarare än försöka ta reda på hur det har producerats. I metod och 
terminologi är analytisk och deskriptiv bibliografi dock i det närmas-
te identiska. De är beroende av varandra och kan i större eller mindre 
mån inkorporeras i referensbibliografier.

Utifrån observationer av anatomin hos framförallt den engelska 
renässansens tryckprodukter byggde bibliografin som vetenskap un-
der 1900-talets första hälft upp en omfattande kunskap kring hur 
arbetet i äldre boktryckerier hade gått till, men den induktiva meto-
den tillät också fantasin att skena iväg. Stundtals fanns det få spärrar 
för de slutsatser man tyckte sig kunna dra, hur otroliga de än kunde 
tyckas, och hur magert bevismaterialet än var. Flera bibliografer för-
sökte dra i bromsen och påkalla en större vetenskaplig stringens. I 
Bibliography and Textual Criticism från 1969 uppmanade en av arv-
tagarna efter Gregs generation, Fredson Bowers, bibliografer att nog-
grannare göra reda för och respektera de tre graderna av visshet man 
kunde operera med – det demonstrerbara, det troliga och det möjli-
ga – och flera andra påpekade hur rena spekulationer hade kommit 
att upphöjas till sanningar.4 Det var emellertid D. F. McKenzie, en 
forskare från Nya Zeeland, som 1969 samlade de växande betänklig-
heterna kring bibliografins dåvarande status i vad som skulle kom-
ma att visa sig vara den mest inflytelserika kritiken av bibliografins 
metoder och anspråk. I artikeln ”Printers of the Mind: Some Notes 
on Bibliographical Theories and Printing-House Practices” jämför-
de McKenzie flera av de nya bibliografernas antaganden om tidig-
modern boktryckeripraktik med bevarade register från Cambridge 
University Press från sekelskiftet 1700. Med hjälp av registren kunde 
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arbetsgången i tryckeriet följas och McKenzie visade på punkt efter 
punkt hur betydligt mer komplext verklighetens tryckare arbetade 
än vad den tidigare forskningen, byggd på böckernas fysik, hade 
antagit.5 Som G. Thomas Tanselle har anmärkt hade McKenzies 
resonemang dock två svagheter. Den första var argumentet att de 
fysiska historiska objekten inte är primära källor till de processer som 
producerade dem – oavsett vilka slutsatser vi tycker oss kunna dra 
från dem – och den andra McKenzies implicita påstående att det 
finns en klass av källor, i det här fallet tryckeriregistren, som inte 
kräver tolkning eller kan innehålla felaktigheter i förhållande till 
det faktiska skeendet. ”The essay”, skriver Tanselle, ”in other words, 
does not seem to recognize that all historians (including analytical 
bibiographers) are in the same position in relation to the evidence 
they must use” och att ”[o]ne’s respect for McKenzie’s essay must be 
diminished by the suspicion that his goal was less to place analytical 
bibliography on a sound footing than to discredit it as a method of 
research”.6 Det goda med McKenzies kritik får dock sägas vara att 
den gav bibliografer motivation att i större utsträckning ta hänsyn 
till både de textbaserade som strikt materiella källorna i sina studier 
och väga dessa mot varandra, när konflikt uppstod. Fredson Bowers 
hade i och för sig redan 1959 påpekat den tvärvetenskapliga ansatsen 
implicit i vad han kallade ”the bibliographical way”, som han me-
nade var ”a logical method of analysis that inevitably prefers physical 
facts to immaterial speculations, but it is quite prepared to combine 
with any other form of criticism in whatever proportion is needed to 
solve the problem at hand”.7 

Den negativa effekten av ”Printers of the Mind” var att intres-
set för bibliografin minskade. McKenzie var dock endast en del av 
en större rörelse inom de humanistiska studierna, där fokus alltmer 
uppehöll sig vid litteraturen som socialt och receptionsestetiskt feno-
men, snarare än att debattera vad författare avsett att skriva eller inte 
skriva. Intresset för boken hade på ett liknande sätt också börjat ta 
en annan vändning genom den franska annalesskolan. Henri-Jean 
Martin och Lucien Febvre riktade i sin L’Apparition du Livre från 
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1958 strålkastarljuset mot den tryckta boken som en social kraft, 
vars produktion och distribution borde studeras på en på det hela 
taget mindre detaljerad och materiell nivå än vad bibliografin äg-
nat sig åt. Istället för de enskilda böckerna i sig, var det nu istället 
omständigheterna kring bokproduktionen, dess distribution och 
reception, som skulle studeras, och i den processen hade böckerna 
som fysiska objekt litet värde. Martin och Febvre gör med en sve-
pande gest rent hus med bibliografin som vetenskaplig disciplin när 
de, i engelsk översättning, skriver att: ”We get no nearer to a solution 
[concerning early printing techniques] by looking at the books since 
no evidence of actual techniques used can be found by examining 
them”,8 ett ganska enastående uttalande, med tanke på vad biblio-
grafin dittills åstadkommit, och man får vara tacksam för att till 
exempel Paul Needham och Agüera y Arcas inte låtit sig övertygas av 
sådana påståenden.

Febvres och Martins ansats till studiet av den västerländska bok-
kulturen utvecklades via sådana namn som Elisabeth Eisenstein, Ro-
ger Chartier och Robert Darnton till ämnet bokhistoria. De stackars 
bibliograferna som trodde att de hade sysslat med bokhistoria hela 
sitt liv kände sig avpolleterade, men kunde samtidigt rida på den 
bokhistoriska framgångsvågen och genom den finna legitimitet i sin 
verksamhet. I sin föreläsning ”The history of books as a field of stu-
dy” (1981) har Tanselle kraftfullt argumenterat för att bibliografin 
och bokhistorien endast är två sidor av samma mynt, men trots detta 
har en viss klyfta mellan dem bestått, och den ligger som antytts i 
synen på boken som studieobjekt.9 Bibliografer försitter sällan ett 
tillfälle att påpeka hur bokhistorikerna befinner sig på distans från 
böckerna och endast möter dem genom text.  

Robert Darntons välkända kommunikationscirkel, som vill be-
skriva bokens sociala historia från producenter, distributörer, konsu-
menter och tillbaka till producenterna igen, blev till exempel genast 
ifrågasatt från bibliografiskt håll. Thomas T. Adams och Nicolas 
Barker framhöll att den handlade om människor snare än böcker och 
föreslog sin egen version, som mer explicit satte boken i centrum.10
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Å andra sidan har bokhistoriker fortsatt att raljera över bibliogra-
fer som mossiga boksamlare. Darnton själv har frestats till detta för 
att driva sin egen, i sig högst verkningsfulla bokhistoriska metodik. 
”Step into any rare book room and you will find aficionados savor-
ing bindings, epigones contemplating watermarks, érudits preparing 
editions of Jane Austen; but you will not run across any ordinary 
meat-and-potatoes historian attempting to understand the book as 
a force in history.”11 Sådana uttalanden är olyckliga därför att de 
motverkar ett närmande mellan disciplinerna. Tanselles önskan efter 
en större förståelse för att det intellektuella innehållet i böcker är re-
laterat till deras fysiska uppenbarelse väntar fortfarande i mångt och 
mycket på att uppfyllas.12 

Efter det här långa preludiet börjar vi nu nå en punkt där bibliote-
ken och bibliotekarierna kan komma in i bilden. För liknande kritik 
som flera framstående bibliografer fört fram angående ämnet bokhis-
toria har de också riktat mot biblioteken. Rolf E DuRietz har sedan 
1970-talet varit den anglosaxiska bibliografins främste banerförare 
i Sverige. Från sitt Center for Bibliographical Studies i Uppsala har 
han bland annat utgivit Text. Svensk tidskrift för bibliografi, den för 
svensk, och även internationell, bibliografisk terminologi och metod 
mycket viktiga Den tryckta skriften, och tillsammans med Gun-Britt 
DuRietz den omfattande öppna, retrospektiva nationalbibliografin 
Swedish Imprints 1731–1833. DuRietz har, i likhet med många an-
dra bibliografer, under lång tid varit en aggressiv representant för den 
bland bibliografer inte ovanliga kritiken av bibliotekens strategier för 
registrering, bevarande och tillgängliggörande av tryckt material. I 
bland annat flera artiklar i Text och inte minst i en längre skrift från 
2010 har DuRietz gått till storms mot biblioteken.13 Bara titeln på 
den senare säger någonting om allvaret i det hela: Kulturarvshyckle-
riet. Bibliofobi, ignorans och info-fundamentalism bakom dagens bib-
liotekskatastrof? Det ligger i paritet med Randolph Adams klassiska 
uppsats ”Librarians as Enemies of Books” från 1937.14 Tonen till trots 
ligger i DuRietz’ skrift den från bibliografiskt perspektiv helt rimliga 
ståndpunkten att tillgången till de fysiska böckerna är livsavgörande 
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för bibliografens verksamhet och att varje ansats till att begränsa den 
tillgången, förvanska källmaterialet, eller ersätta det med digitala 
surrogat inte bara är en förlust för bibliografin utan för all forskning 
som försöker förstå det förflutna genom de texter som historien efter-
lämnat. Liksom bokhistorikern inte fullt ut begriper att boken som 
artefakt kan avtäcka viktiga historiska förhållanden, precis som vil-
ket annat historiskt föremål som helst, en flintyxa, en tekanna, eller 
en marmorstaty, så behandlar biblioteken, i gemen, böcker främst 
som informationsbehållare snarare än som kulturhistoriska föremål. 
Efter att British Library fick utstå massiv kritik efter att ha gjort sig 
av med 60 000 volymer med i flera fall helt unika utländska tid-
skrifter med motiveringen att det mesta hade mikrofilmats, sa bibli-
otekets VD Lynne Brindley bland annat att ”[w]e appreciate that in 
some cases there are elements of colour, a feel of the paper, or fine 
detail, which will not be captured in microfilm.”15 Förutom att det 
inte torde finnas ett enda fall där mikrofilm överhuvudtaget skulle 
kunna fånga ”a feel of the paper” bygger uttalandet på en ofullkomlig 
uppfattning av det bibliografiska perspektivet. Vad man måste förstå 
är att såsom en arkeolog ser på ett lerkrus ser en bibliograf på en bok, 
och lika orimligt som det är för arkeologen att slänga kruset bara för 
att inte vinet finns kvar är det för bibliografen att göra sig av med 
boken för att texten överflyttats till en ny utgåva eller lagts på en 
dataserver. 

Att biblioteken skulle följa samma normer som museer är en ofta 
framförd önskan från bibliografiskt håll. Men det finns, enligt min 
mening, en väsentlig skillnad mellan biblioteken och låt oss säga ett 
arkeologiskt museum och det är förstås mängden material som in-
kommer, och behöver ordnas och göras plats för i samlingarna. Om 
det inte rör sig om specialbibliotek som förvaltar en enskild histo-
risk samling och därmed fungerar som ett museum, måste de flesta 
forskningsbibliotek nöja sig med att upphöja begränsade mängder 
av samlingarna till en sådan museal status, det vill säga inrätta olika 
specialsamlingar. Detta är något som jag ibland tror att bibliografer 
har svårt att acceptera, men å andra sidan har bibliotekens allt star-
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kare fokus, framförallt i senare tid, på att först och främst tillhanda-
hålla, vad man kallar, ”information” varit extremt provocerande. Ju 
mer informationsvetenskapen har tagit över biblioteksutbildningar-
na desto mer har de fysiska objekten som bär informationen, vare sig 
det är böcker eller dataservrar, hamnat i periferin och desto oroligare 
blir bibliograferna. Information har kommit att i princip bli syno-
nymt med text, men information kan ju inhämtas i många andra 
former. En duktig bilmekaniker kan inhämta en massa information 
om bilens hälsa bara genom att lyssna på den och materiella ting bär 
alla på en historia för den som har de rätta glasögonen att se med. 
Den fysiska information en bok kan ge kan vara minst lika rik som 
den textuella.

På liknande grunder och med många andra och bättre argu-
ment har bibliografer försökt plädera för att alla böcker är historiska 
vittnesbörd – till sig själva och till de litterära verk som deras texter 
möjliggör konstruktionen av. Men även om biblioteken på djupet 
insåg att så var fallet skulle det, som sagt, ändå inte vara praktiskt 
möjligt att bevara allt, varenda tryckt, digital, inspelad utgåva, i så 
många exemplar som möjligt. Existensen av ”special collections” 
eller ”rare-book collections” tenderar dock på ett beklagligt sätt att 
skymma det faktum att även de böcker som inte ingår där har ett 
artefaktiskt värde. De kan på ett mycket lättvindigare sätt, som 
Tanselle skriver, ”be rebound, or they may even be discarded and re-
placed by what are naïvely called ‘better copies’, sometimes copies of 
the same edition, sometimes of different editions, and in either case 
sometimes on microfilm”.16 Gallring, reparation och så vidare måste 
förstås ske, men som bibliografiskt intresserad önskar man efterly-
sa en större medvetenhet även utanför specialsamlingarnas väggar 
kring vad som gör en bok värdefull, inte bara som textuellt feno-
men utan som fysiskt objekt, och hur man bör behandla dem för att 
minska förlusten av viktig bibliografisk information, vid till exempel 
en ombindning. Symptomatiskt för den ovisshet som råder är ofta 
kriterierna för vilka böcker som bör hamna i specialsamlingarna och 
vilka som exkluderas. Böcker av en viss ålder och sällsynthet, jämte 
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särskilt konstfärdig utförda böcker brukar föras till specialsamling-
ar, men det finns egentligen ingenting som säger varför dessa, som 
fysiska objekt betraktade, skulle vara bättre källor till historien än 
andra böcker.

Jag skulle med ett konkret exempel vilja visa på detta och samti-
digt också göra några påpekanden kring vilken typ av bibliografisk 
information som allt som oftast går förlorad vid produktionen av 
en digital kopia av en bok, i alla fall med det förfaringssätt som är 
standard idag. Exemplet är tacksamt så till vida att det rör sig om 
några böcker som med mycket liten sannolikhet skulle lyckas leta sig 
in i några specialsamlingar. Det gäller en tysk översättning av Frank 
Hellers roman Andarna och Furustolpe, som kom ut på svenska första 
gången 1920.17 Frank Heller, eller Gunnar Serner (1886–1947) som 
han egentligen hette, var en mycket populär författare av detektiv- 
och äventyrsromaner under 1900-talets första hälft. Enligt en sam-
tida recension har Heller i Andarna och Furustolpe ”skickligt kopplat 
samman en smugglande gulaschs historia med modern spiritism, 
varigenom den förres ömkeliga ändalykt beredes. Boken kan kallas 
fägnesam utan att dock höra till förf:s bästa saker.”18

Andarna och Furustolpe tycks på tyska, under titeln Furustolpe 
und die Geister ha utkommit i totalt fyra editioner. Två är daterade, 
1924, utgiven av Grüne Bücher, Potsdam, och 1926, av Deutsche 
Volksbücherei / Peter J. Oestergaard Verlag i Berlin, medan de öv-
riga två är odaterade, utgivna av Deutsche Buchvereinigung ”Neu-
land”, Berlin, respektive J. Gnadenfeld & Co., Berlin. Bokklubbarna 
Deutsche Voksbücherei grundades 1924 och Deutsche Buchvereini-
gung ”Neuland” 1925.19 Grüne Bücher tycks ha varit en kortlivad 
billighetsserie i urval av en Dr Max Fischer med, enligt egen utsago, 
månatlig utgivning av ”romaner från alla tider och platser”. Jag har 
totalt hittat 11 nummer i serien, det sista från 1925. Jacques Gna-
denfelds förlag grundades 1890, och är således det enda riktigt eta-
blerade förlaget i gruppen. Av dessa fyra, av allt att döma ganska tätt 
utgivna utgåvor tycks det som att Furustolpe und die Geister blev en 
riktig försäljningsframgång i Tyskland, i likhet med andra av Serners 
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romaner, som Storhertigens finanser, vilken under 1917 trycktes på 
tyska i fyra tryckningar i, vad som uppges, en total upplaga av minst 
22 000 exemplar, eller Herr Collins affärer i London utgiven på tyska 
1916 och i en ny edition 1917 i minst 30 000 ex. och 1927 i ytterliga-
re en utgåva.20 Att bokklubbarna tog upp Furustolpe und die Geister 
på sina program verkar också styrka detta, då de som regel var ute 
efter populära verk att tillgodose sina prenumeranter med. 

Utgivningsmässigt utgör dock romanen en anomali från det 
gängse mönstret. Serners översättare Marie Franzos hade från bör-
jan kontrakterat Georg Müllers förlag i München, som 1916 gav ut 
den första översättningen av Serners romaner, Herr Collins Abent-
euer. Müller var ett av Tysklands kvalitetsmässigt mest betydande 
förlag, som bland annat också utgav August Strindberg.21 Med Fu-
rustolpe und die Geister som enda undantag utgav Müller alla Hel-
ler-översättningar från 1916 till 1927 – totalt 18 olika romaner och 
novellsamlingar.22 Enligt korrespondens mellan Serner och Franzos 
refuserade förlaget Furustolpe und die Geister i början av 1924 – av 
vilken anledning verkar dock oklart.23 I utgåvorna av romanen har 
Marie Franzos dessutom valt att inte uppträda som översättare under 
eget namn, utan under den föga trovärdiga pseudonymen Chrissy 
Johanson. Att det är Marie Franzos som är den verkliga översättaren 
är troligt, då efterordet är signerat med henne initialer, M. F., och det 
där påpekas att hon för den här romanen ”das alleinige Autorrecht in 
Deutschland erwarben”.24

Låt oss nu rikta fokus mot editionerna själva. Det man först kan 
notera vid en jämförelse dem emellan är att alla i princip har samma 
sättning, det vill säga att alla i stort sett är typografiskt identiska. 
De har samma typsnitt, samma mellanrum mellan orden, samma 
radavstånd. Alla sidbrytningar sker vid exakt samma ställe i texten 
och så vidare. 

Potsdam-utgåvan står dock för sig, då dess kapitelrubriker ser 
annorlunda ut än de tre övrigas, har en annan typ av paginering 
och saknar kolumntitlar. Men satsytan, det vill säga huvudtexten, är 
identisk med de övriga. Med en bibliografisk term tillhör de alla en 



31

och samma komposition, samma sättning. Det finns två möjligheter 
till detta fenomen: 1) antingen har alla böcker tryckts från så kallad 
stående sats, det vill säga att de satta och ombrutna blysatserna spa-
rades som de var, eller också 2) gjordes en stereotyp. 

Stereotyperingen hade som metod med säkerhet funnits tillgäng-
lig sedan början av 1700-talet och kanske ännu längre tillbaka, men 
blev inte ekonomiskt gångbar förrän under 1800-talet. Processen 
går, enkelt förklarat, till så att ark bestående av en papier-maché-lik-
nande karaktär pressas mot typerna i tryckformen varigenom ett 
avtryck fås. Genom att hälla flytande metall i sådana avtryck kan 
plåtar framställas med den ursprungliga trycksatsen ingraverad.25

Vad som dock händer när det våta papier-maché-arket torkar är 
att det krymper en smula och satsytan på stereotypplåten blir där-
med också lite, lite mindre. Mäter vi satsytan i våra fyra böcker kom-

Till höger sidexempel från Furustolpe und die Geister (Grüne Bücher, Potsdam, 1924),  
till vänster motsvarande sidor i Furustolpe und die Geister (Gnadenfeld & Co., Berlin, u.å.). 
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mer man till resultatet att Potsdam-utgåvans yta är omkring 1–2 
mm större på bredden och 2–3 mm längre på höjden, medan de 
övriga tre har identiska satsytor. Så små skillnader är inget som går 
att avgöra med blotta ögat, och ännu mindre utifrån ett digitaliserat 
exemplar – såvida inte gränssnittet innehåller någon form av välka-
librerat mätinstrument, eller åtminstone en linjal inlagd i den digi-
taliserade bilden, som man kan utgå från vid en utskrift. Storleks- 
skillnaden tyder således på att Potsdamutgåvan från 1924 är tryckt 
från blysats medan de övriga är stereotyperade från denna blysats. 

Det finns dock ytterligare indicier som visar på detta. Till ex-
empel är siffrorna för pagineringen som används i Potsdamutgåvan 
av samma stil som de i huvudtexten, till exempel siffran 7. Men i 
de övriga skiljer sig sifferstilen. Förmodligen stereotyperades endast 
satsytan utan sidhuvudet, men möjligheten finns också att skära i 
stereotypplåtar och den ursprungliga pagineringen, om den följde 
med i stereotyperingen, kan ha tagits bort och ersattes med en ny för 
att kunna införa kolumntitlarna.

Stereotypplåtar är också skörare än blysats, vilket kan märkas ge-
nom att de lätt skadas och blir nötta. Man kan i vissa fall till och med 

Bild 3a-b

Stereotypering och stereotypplåt.  
(Källa: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_roe-neg_0006484_033 
_Herstellen_einer_Mater_(Stereotypie).jpg resp. författaren)
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avgöra vilka ark i en stereotyperad upplaga som trycktes först genom 
att jämföra samma ark i olika bokexemplar och notera den gradvisa 
försämringen av vissa delar i trycket. Jämför man Potsdamutgåvan 
med de övriga kan man notera att de senare har gemensamma skador 
på typerna, medan de är oskadade i den förra. För att vara riktigt 
säker på att detta dock inte härrör från en otillfredsställande tryck-
ning bör man dock som sagt titta på fler kopior av respektive utgåva 
än vad jag har haft möjlighet att göra här. Vad man dock kan sluta 
sig till är att de stereotyperade utgåvorna på grund av de identiska 
skador som uppträder i de undersökta exemplaren med största säker-
het härrör från samma plåt. Det var nämligen inte ovanligt att flera 
plåtar gjordes från en och samma form och att dessa sedan simultant 
skickades till olika tryckerier för tryckning. Särskilt vad gäller ame-
rikanska och engelska utgåvor, som ofta publicerades samtidigt är 
detta vanligt. Multipla plåtar kunde också vid stora upplagor använ-
das av ett och samma tryckeri, så att man kunde trycka samma sats 
på flera tryckpressar samtidigt. Men i det här fallet tycks det således 
endast ha varit ett set med plåtar inblandat.

En sista ledtråd till att Potsdamutgåvan är originalutgåvan är ett 

Sifferstilen i pagineringen är lika med den i den löpande texten i utgåvan från Grüne 
Bücher (t.v.), medan den skiljer sig i de övriga tre editionerna (t.h.).

Bild 4
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textkritiskt sådant. Om man bortser från titelbladen är den enda 
skillnaden i texten, som jag har kunnat upptäcka, denna: På sidan för 
rubriken till det tredje kapitlet är kapitelrubiken i Potsdamutgåvan 
”Der Aufstieg der Confidentia A.-G.”, medan det i de övriga blivit 
”Der Aufstieg der A.-G. Confidentia”. I den efterföljande texten om-
nämns aktiebolaget som ”Confidentia A.-G.” och Potsdamutgåvans 
kapitelrubrik är således den rätta. I innehållsförteckningen till edi-
tionen från Potsdam, i slutet av boken, står dock A.-G. före Con-
fidentia och det är nog så felet har uppstått i de senare utgåvorna. 
När man satte om kapitelrubrikernas underrubriker, förmodligen 
för att få större typografisk enhet, så satte sättaren bekvämast ef-
ter innehållsförteckningen och A.-G. hamnade före istället för efter 
Confidentia.

Låt oss nu lämna Potsdam och försöka utröna förhållandet mel-
lan utgåvorna från Berlin, så långt det är möjligt. Vi har konstaterat 
att de är identiska. Det enda som skiljer är inbindningen, titelbladen 
och att utgåvan från Gnadenfeld har ett blad med reklam för sin 
utgivning i sista arket. 

En bok byggs traditionellt upp av flera ark vilka viks ett visst 
antal gånger och bildar så kallade lägg. Läggen ordnas i korrekt följd 
och binds samman till en bok. Viks det tryckta arket en gång får 
man formatet folio, viks arket två gånger får man en kvarto med 4 
blad, det vill säga åtta sidor i varje lägg, viker man ytterligare en gång 
blir det en oktavvolym med 8 blad eller 16 sidor per lägg. I nyare 
böcker kan det vara svårt att avgöra hur arket har vikts eftersom det 
inte finns lika tydliga spår kvar efter den processen, som i äldre mer 
handgjorda böcker. I våra tre utgåvor kan man dock i ryggen se att 
varje lägg består av åtta blad vilket gör att vi kan behandla den som 
en oktavo. I ett oktavark är första och sista bladet i varje lägg kon-
jugata, det vill säga att de bildar ett vik, de hänger så att säga ihop. 
Om man skulle kancellera ett blad, vilket betyder att man av någon 
anledning skär bort det, skulle det konjugata bladet också falla ur. 
Sådana kancellanser är ganska vanliga, men är i princip omöjliga att 
upptäcka utan att ha den faktiska boken framför sig, såvida inte den 
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som till exempel digitaliserat boken noterat kancellansen och doku-
menterat den fotografiskt eller i filens metadata. Även om det kanske 
stundtals förekommer har jag dock aldrig sett något exempel på ett 
sådant förfarande. 

När man granskar de tre utgåvorna kan man se att reklambladet 
sist i exemplaret från Gnadenfeld är konjugat med första bladet i sista 
lägget, med andra ord utgör reklambladet en integrerad del av lägget. 
I de övriga två saknas det bladet och något blankt blad existerar inte 
i dess ställe. Det sista lägget i dessa utgåvor består alltså av bara sex 
blad medan det som var blad 1 har klistrats fast – i Neuland-editio-
nen på sida tre i sista lägget och i editionen från Deutsche Volks-
bücherei på näst sista läggets sista sida. Likadant förhåller det sig 
med titelbladen. Hos Gnadenfeld tillhör titelbladet lägget, men i de 
båda övriga är bladen påklistrade, liksom även det förment sista bla-
det i första lägget. Neuland och Deutsche Volksbücherei tillhör alltså 
båda samma komposition eller i det här fallet samma plåtning eller 
plating, som man på engelska gärna vill kalla utgåvor tryckta från 
samma stereotypplåtar,26 men de tillhör också samma impression, 
samma tryckning, som utgåvan från Gnadenfeld. Det enda man har 
gjort är att man har skurit bort titelbladet och reklambladet från 
Gnadenfeld och klistrat dit nytryckta titelblad för respektive förlag. 
Gnadenfeld är alltså i det här fallet den primära editionen, stereoty-
perad efter originalutgåvan från Potsdam, och de båda övriga är vad 
man med en bibliografisk term skulle kalla för nyemissioner. 

Efter den här bibliografiska analysen är vi nu i en betydligt bätt-
re position att uttala oss om Furustolpe und die Geisters popularitet. 
Förmodligen kan publiceringshistorien rekonstrueras ungefär så här. 
Verket publicerade först av Max Fischers Grüne Bücher i Potsdam 
1924. Gnadenfeld & Co. tog över rättigheterna till verket eller fick 
på annat sätt möjlighet att köpa stereotypplåtar av originalutgåvan. 
Det skedde kanske redan under samma år eller under året därefter, 
och under alla omständigheter före Deutsche Volksbücherei gav ut 
sin emission 1926. Gnadenfeld kalkylerade dock fel. Upplagan sålde 
inte så bra som man hade förväntat sig och man blev raskt tvungen 
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att försöka göra sig av med den. Bokklubbarna kunde förmodligen 
köpa den billigt och genom sina prenumeranter vara säkra på att få 
avsättning. De kancellerade titelbladet och reklambladet och klist-
rade in sina egna titelblad. Huruvida Neuland och Deutsche Volks-
bücherei köpte sina exemplar från Gnadenfeld samtidigt eller om 
någon av dem köpte av den andre är svårt att svara på. En titt i bok-
klubbarnas prenumeranttidskrifter skulle säkert kunna avgöra det. 
Jag har för det här tillfället endast haft tillgång till en förlagslista 
från Deutsche Volksbücherei 1928 och där är boken fortfarande till 
salu – så kanske gjorde inte de heller en särskilt bra affär.27

Kanske var det detta Georg Müller anade, att Furustolpe und die 
Geister inte skulle bli någon storsäljare, och att det var därför förlaget 
avböjde att publicera Franzos översättning, så att hon fick söka sig till 
Max Fischers helt oprövade förlag i billighetsskiktet istället.28 Kan-
ske var det också därför hon valde att förekomma under pseudonym, 
för att inte tappa sin status som översättare vid ett eventuellt fiasko.

Detta är naturligtvis endast hypoteser, som skulle må väl av att 
grundas på fler fakta, men jag hoppas att jag i alla fall har kun-
nat visa hur den bibliografiska information som de fyra utgåvorna 
innehåller i alla fall inte strider mot en sådan tolkning. Vad den 
däremot motsäger är den initiala tolkningen, att Furustolpe und 
die Geister skulle ha varit en försäljningsframgång. Det visar också 
den sammantagna bibliografiska erfarenheten när det gäller titel-
bladskancellanser av den typ vi just har sett. DuRietz skriver till 
exempel i Den tryckta skriften att ”de flesta nyemissioner [beror på] 
att en impression inte har sålt slut och på att man nu vill försöka 
råda bot på detta förhållande genom att ge nytt liv åt de gamla 
arken och därmed få fart på avsättningen. Ofta sker detta i sam-
band med överlåtelse av restupplagan till en annan distributör eller 
förläggare.”29 

Sådana nyemissioner är mycket vanliga och om man kan upp-
täcka dem kan de, som vi har sett, inte bara användas för att säga 
något om hur själva tryckningen gick till, med vilken teknik och så 
vidare, utan också ge stöd åt litteraturhistoriska och litteratursociolo-
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giska perspektiv, och, som i det här fallet, fogas till ett författarskaps 
receptionshistoria.

Jag vill återigen understryka att den här bibliografiska potenti-
alen finns i alla böcker och det är därför man inte utan vidare kan 
mikrofilma eller digitalisera en bok och tro att man i den processen 
har bevarat all information – textuell som fysisk – och att boken se-
dan kan lämnas åt sitt öde. Termen ”sällsynta böcker” är egentligen 
ett oxymoron. Varje bok är ett unikum och kan aldrig vara sällsyn-
tare än sig själv. Utgåvor kan vara eller bli sällsynta, därför att de 
tryckts i små upplagor eller på grund av att exemplaren som associe-
ras med utgåvan försvinner. Men aldrig boken i sig. Det finns också 
en paradox i att det är just de verk och utgåvor, som av sin samtid 
och eftervärld betraktades som populära eller dåliga som i slutändan 
blir sällsynta. De betraktas inte som värda att bevara och blir därför 
inte heller bevarade. När Carl Gustaf Tessin gav ut sin franska fésaga 
Flickan från Fånö (Faunillane ou l’Infante jaune, 1741) i endast tre 
exemplar gjorde han det, som han säger i förordet, för att säkra dess 
överlevnad. De populära verken som trycks i stora upplagor försvin-
ner därför att vi tror att de inte kan försvinna. Det som från början 
är rart behandlas också som rart och överlever. Alla tre av Tessins 
exemplar finns också mycket riktigt idag kvar. I LIBRIS finns en-
dast två exemplar av Furustolpe und die Geister katalogiserade. Ett 
på KB och ett i Göteborg, båda av editionen från Gnadenfeld. Söker 
man i de tyska bibliotekens kataloger kan man lägga ytterligare fyra 
exemplar av denna utgåva till samlingen, hela åtta av Grüne Büchers 
utgåva, men endast två från Deutsche Volksbücherei och ingen av 
Neuland-editionen. Kanske är det dags att plocka in KBs och Göte-
borgs exemplar i raritetskammaren innan det är för sent.
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