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Svenska Litteratursällskapet
1880-1980
1. Sällskapets tillkomst

Av G U N N AR  SVANFELDT

Romanisten Carl Wahlund, som inte lät biografiska dokument gå förlorade, 
torde 21 januari 1880 i sin brevlåda ha hittat den yngre språkforskaren Gustaf 
Stjernströms visitkort, på vars baksida fortfarande kan urskiljas en blek bly
ertsanteckning: »har sökt dig, för att fråga om du vill komma med, för att bilda 
den ifrågasatta »Litteraturföreningen», i afton å Gästis kl. 7. (utan kvart). 
Fråga efter Prof. Nyblom! GS».1 På Samlarens första sidor finns vinterafto
nens möte protokollfört: »Den 21 Januari 1880 sammanträdde å Stadshotellet 
i Upsala Hrr Professor C. R. Nyblom, Docent L. Bygdén, Kandidat C. G. 
Stjernström, Docent C. Wahlund, Docent 0 . Alin, Kandidat/. Febr och Kandi
dat//. Schiick, och beslöto de därvid att konstituera sig till ett sällskap under 
namn af »Svenska Litteratursällskapet» samt att utfärda inbjudning till perso
ner, intresserade för svensk litteraturhistoria och bibliografi, att ingå som 
medlemmar i sagda sällskap.»

I fortsättningen av denna berättelse om sällskapets tillkomst -  underteck
nad »H. S.» (=Henrik Schiick) -  meddelas att ett förslag till stadgar antogs 
och att man några dagar därefter utsände inbjudningslistor undertecknade av 
stiftarna samt dessutom av »Hrr Amanuens C. Eichhorn, Amanuens F . Braune, 
Doktor K. Warburg, Adjunkt P. A. Geijer, Grefve L. Lewenhaupt och Docent 
M. Lundgren». Knappt tre månader senare, 15 april, möttes sällskapet till 
allmänt sammanträde, även nu »å Stadshotellet i Upsala». Nyblom utsågs att 
leda sammankomsten. Det meddelades, att 455 personer tecknat sig på in- 
bjudningslistorna, »hvarigenom således sällskapets ekonomiska bestånd kun
de anses betryggadt», och man antog i elva paragrafer »Stadgar för Svenska 
Litteratursällskapet».

Första paragrafen formulerar den nya sammanslutningens syfte. »Sällska
pets ändamål är att utgifva svensk litteratur från och med reformationen, 
sådan den föreligger i handskrift eller i äldre sällsynta tryck. Därjämte skall 
sällskapet låta sig angeläget vara att samla och offentliggöra bidrag till svensk 
bibliografi och litteraturhistoria.» De följande paragraferna innehåller be-

Framställningen av Svenska Litteratursällska- 1 Uppsala universitetsbibliotek. Wahlunds 
pets tillkomst beräknas i nästa årgång av Sam- svenska korrespondens: Stjernström. 
laren kunna följas av en översikt över sällska
pets verksamhet 1880-1980.
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stämmelser om medlemskap, årsavgift på fem kronor, fondering av en mindre 
del av inbetalningarna, årsmöte i Uppsala i mars månad och om »ett arbetsut
skott bestående af fem i Upsala bosatta personer, hvilket äger att med sig 
förena en i hvardera af städerna Stockholm, Lund, Göteborg och Helsingfors 
bosatt person». Vidare stadgas om val av ordförande, sekreterare och skatt
mästare, om utskottets arbetsformer, om författararvoden och om sällskapets 
skrifter, som »utgöras dels af större arbeten, dels af en tidskrift i tvångsfria 
häften, innehållande redogörelse för sällskapets verksamhet och samlingar till 
svensk bibliografi och litteraturhistoria». Återstående paragrafer ger i korthet 
regler för skriftdistribution, medelförvaltning, rösträtt och företagande av 
stadgeändringar. Härefter heter det: »utsågos Hrr Professor Nyblom, Kandi
dat Schuck, Docent Bygdén, Kandidat Stjernström och Grefve Leivenhaupt till 
medlemmar af arbetsutskottet, samt Hrr Bokhandlare V. Roos och Docent 
Wahlund till revisorer. Vid utskottets derpå följande sammanträde utsågs Hr 
Professor Nyblom till ordförande, Adjunkt Geijer till skattmästare och Kandi
dat Schiick till sekreterare.» — Sista meningen i denna berättelse om sällska
pets stiftande protokollför vad som beslutats vid ett i hast2 utlyst sammanträde 
några veckor senare: »Fredagen den 21 Maj valde sällskapet Hrr Öfverbiblio- 
tekarie G. E. Klemming, Professor G. H. J. Ljunggren och Professor C. G. 
Estlander till hedersledamöter.»

Naturligt nog har den äldste och mest framskjutne av de sju ursprungliga 
stiftarna, Carl Rupert Nyblom, fått uppträda som den ledande vid samman
slutningens bildande, och han kom sedan att fungera som sällskapets ordfö
rande ända till våren 1893. Nyblom hade vid unga år blivit professor i 
estetik samt litteratur- och konsthistoria, men hans mångsidiga författarskap 
och kulturengagemang överskred vida gränserna för hans i och för sig så breda 
akademiska ämnesområde, om vars överväldigande men stimulerande krav 
han var djupt medveten.3 Vid sidan av sin verksamhet som estetiker och 
konsthistoriker, tidskriftsutgivare och kritiker hade Nyblom publicerat en rad 
översättningar av vers och prosa från skilda språk och dessutom framträtt med 
egen poesi, i sin art välgjord om ock snabbt förklingande. I december 1879, 
alltså endast några veckor före litteratursällskapets stiftande, hade han tagit 
sitt inträde i Svenska akademien. I det hela tycks Nyblom ha ansetts mycket

2 Jmf. en liten protokollslapp dat. »d. 19 maj» 
i sällskapets arkivvolym U169 bk. (Uppsala 
universitetsbibliotek).
3 I memoarerna talar Nyblom om »den stac
kars C. R., som av sina universitetsstatuter var 
nödgad att spänna ut sig öfver hela det estetis
ka området, teori och estetik, litteraturhisto
ria, bildande konst, ja, äfven musikens teori 
och historia, däri han med tiden fick pröfva 
icke fa lärjungar i kandidatexamen». Men han 
fortsätter: »Och dock må här i parentes sägas, 
att han ej velat undvara någon af dessa kun

skapsarter. Han vann sin professur med en 
teoretisk-filosofisk afhandling, han fick sina 
bästa lärjungar i litteratur, han hade sin största 
praktiska nytta af konstkännedomen såsom 
kritiker, och han hade sin förnämligaste per
sonliga lifsglädje af musiken, både som utöf- 
vande sångare och som teoretisk kännare af 
tonkonsten, hvilken, såsom han sagt en gång 
här ofvan, nog utgjorde centrum i den begåf- 
ning, han möjligen fatt af naturen, ehuru han 
där aldrig kom längre än till -  dilettant!» En 
sjuttioårings minnen, 2/3, 1908, s. 316.
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användbar i alla sammanhang som berörde någon form för konstnärlig verk
samhet. I hemstaden spelade den oföränderligt ungdomlige och vänsälle este
ten en stor roll i både musik- och sällskapsliv, var under lång tid den ledande 
såväl i O.D. som S.H.T. Sin närmaste vetenskapliga krets mötte han emeller
tid i Estetiska föreningen, som han stiftat 1872 och som under 1870-talet i 
någon mån hade karaktären av ett flitigt sammanträdande seminarium, knutet 
till ämnena för Nybloms professur. I denna församling fanns ett starkt intresse 
för litteraturforskning, inte minst hos den måhända mest aktive av de yngre 
ledamöterna, Henrik Schuck, som ända sedan 1874, det år han fyllde nitton, 
här höll en lång rad föredrag, mestadels litteraturhistoriska: vissa titlar pekar 
ganska direkt fram mot karakteristiska inslag i det senare författarskapet.4 
Däremot är det slående, att Nybloms egen så mångskiftande produktion 
innehåller mycket litet av litteraturhistorisk primärforskning och inte heller 
tyder på nämnvärd dragning mot de bibliografiska och textkritiska intressen 
som i synnerhet till en början skulle vara ett så markant inslag i Svenska 
Litteratursällskapets verksamhet. Sällskapet torde inte heller i första hand ha 
stiftats på Nybloms initiativ.

En avgörande roll vid sällskapets tillkomst måste i stället ha spelats av den 
yngste av stiftarna, Henrik Schuck -  frågan om det allra första uppslaget må 
sedan visa sig vara mera komplicerad.5 I sin mycket initierade biografiska 
artikel om Schuck i Nordisk tidskrift 1972 skriver Henry Olsson: »Under 
åren omkring 1880 tycks den unge kandidaten Schuck i varje fall ha nått så 
långt i självförtroende och auktoritet att han kände sig direkt ansvarig för den 
vetenskapliga utvecklingen inom sin disciplin och i den rollen tydligen blev 
tagen på fullt allvar. Vid hemkomsten från England 1879 tog han, tjugufyra år 
gammal, initiativ till bildandet av Svenska litteratursällskapet i Uppsala, utsågs 
till dess sekreterare och blev som sådan den drivande kraften i dess arbetsut
skott, som från 1880 utgav den ännu livskraftiga tidskriften Samlaren.» Denna 
Schiicks insats vid sällskapets tillkomst intygas f. ö. uttryckligen av ingen 
mindre än Nyblom. I protokollet över sällskapets årsmöte 11 mars 1891, då 
Schuck tillträtt sin professur i Lund, heter det nämligen:

Till ledamot i arbetsutskottet efter Professor H. Schuck, som afflyttat från Upsala, 
valdes Professor P. A. Gei jer, hvarefter ordföranden ( = Nyblom) gaf ett uttryck åt 
sällskapets tacksamhet mot professor Schuck för hans betydelsefulla och oförtrutna 
värksamhet inom sällskapet, som i honom såg sin egentlige stiftare och som under den 
förflutna tiden af sin tillvaro alltid haft att påräkna hans lifliga intresse och insigtsfulla 
medvärkan. På Ordförandens förslag beslöts att till professor Schuck afsända en 
tacksamhetsskrifvelse, undertecknad af arbetsutskottet.

4 För Estetiska föreningen kan hänvisas till
protokollsböckerna U 2201 a. och U 2201h. i 
UUB samt till föreningens båda minnesskrif
ter, Dikt och studie, 1912 och 1922. -  Om 
mottagandet i Estetiska föreningen av Georg 
Brandes’ Hovedstr0mninger se: Holger Ahleni- 
us, Georg Brandes i svensk litteratur till och med 
1890, 1932, ss. 65, 73-74·

5 När Schuck i sin resonerande svenska litte
raturhistoriska bibliografi i Samlaren 1887 
omnämner Svenska Litteratursällskapet, med
delar han, att sällskapet bildats »af C. R. Ny
blom och hans lärjungar».
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Efter den omnämnda sviten av muntliga bidrag i Estetiska föreningen hade 
Schuck debuterat som litteraturhistorisk författare i fjärde häftet av Nordisk 
tidskrift 1879 med artikeln Professor Fryxells arbete om Bellman, en ganska skarp 
kritik av brister i den gamle historikerns dokumentation av sitt skaldeporträtt. 
Inlägget bärs av en principiell önskan att hävda litteraturstudiet som historisk 
forskning, huvudlinjen är väsentligen biografisk och kritiken bygger på ingå
ende arkivstudier. I ett par av Samlarens tidiga årgångar skulle Schuck f. ö. 
komma att publicera en rad små notisartade Bellmansbidrag, utgående från 
handskriftsfynd. När debutarbetet gavs ut, befann sig emellertid den nyblivne 
filosofie kandidaten på en halvårslång vistelse i Västeuropa, som uppenbarli
gen förde honom till England och institutioner sådana som British Museums 
bibliotek. Att han här -  om inte förr -  måste ha blivit uppmärksam på värdet 
av tillgång till nytryck av mindre lättillgänglig litteratur kan sägas markant 
framgå av de täta hänvisningarna till »Arber’s reprints», till omtryck genom 
New Shakspere Society etc., som möter i hans första i bokform utgivna 
arbete, Studier i den Elisabethska litteraturen, 1881.6 Hans intresse av att 
medverka vid stiftandet av ett till en början väsentligen textederande sällskap 
kan således ha haft en omedelbar bakgrund i hans Bellmansforskning och 
studier i engelsk renässans.

Grundare av sällskapet var, som vi sett, förutom den 24-årige Schuck och 
den snart 48-årige Nyblom, de tre docenterna Bygdén, Wahlund och Alin, 
samtliga i 35-årsåldern, den 29-årige licentianden fil. kand. Isac Fehr samt den 
ytterligare något år yngre studenten Gustaf Stjernström, som först mot slutet 
av vårterminen 1880 skulle avlägga akademisk examen.

Leonard Bygdén, 1844-1929, var 1880 docent i teoretisk filosofi och 
amanuens vid universitetsbiblioteket. Hans bana skulle bli biblioteksmannens 
och föra honom till chefsstolen på Carolina, som han innehade 1904-1911. 
Hans viktigaste insatser som forskare och författare blev ett välkänt och 
oskattbart bibliografiskt arbete, Svenskt anonym- och pseudonymlexikon, publi
cerat av Svenska Litteratursällskapet, till vars aktivare medlemmar Bygdén 
under ett par decennier hörde, samt ett berömt biografiskt verk från hans 
äldre dagar, Hernösands stifts herdaminne.

Samlaren och donatorn Carl Wahlund, 1846-1913, på det lokala planet 
ihågkommen som en originell representant för det slutande adertonhundrata- 
lets estetiska livsstil, var docent i franska språket och erhöll 1892 professors 
namn. Hans författarskap består av editioner av medeltida franska texter, 
dessutom av romansk bibliografi och litteraturhistoria och av översättningar 
från fornfranskan. En storartad boksamling inom sitt ämnesområde skänkte 
han Uppsala universitetsbibliotek.

6 English Reprints. Carefully ed. by E. Arber. 
[1-30.] London 1868-1871. Schlick hänvisar 
även till en annan av Edward Arbers textsam
lingar, An English Garner, 1877-, som bär 
undertiteln »Ingatherings from our history

and literature» och utgöres av en ganska bro
kig samling historiskt och litteraturhistoriskt 
intressanta dokument: som kommer att framgå 
av det följande, tycks det ursprungliga syftet 
varit att ge Samlaren något av denna karaktär.
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Den med Wahlund jämnårige Oscar Alin, 1846-1900, var docent i stats
kunskap sedan 1872. Under en kortare tid hade han varit e.o. amanuens vid 
universitetsbiblioteket. Redan 1882 skulle han bli skytteansk professor och 
senare göra sig gällande som en starkt profilerad specialist på den svensk-nor
ska unionens tillkomst och rättsgrunder och även energiskt utveckla sina idéer 
i det politiska livet. Under sitt sista levnadsår var han universitetets rektor. 
Hans författarskap -  inklusive utgivande av äldre texter -  ligger helt inom den 
historisk-politiska sfären. Om Alin behöll någon närmare kontakt med littera
tursällskapet efter dess stiftande förefaller osäkert. Inte heller Wahlund åter
finns bland sällskapets bidragsgivare eller utskottsmedlemmar -  men dock vid 
en rad årsmöten bland revisorerna.

Isak Fehr, 1850-1929, utgav 1880 en mindre undersökning om Anders 
Odel, avlade sistnämnda år licentiatexamen och disputerade 1883 ph Studier 
i frihetstidens vitterhet. Den politiska visan jämte meddelanden om censuren och 
utländsk literatur i Sverige. Han var alltså vid denna tid litteraturhistoriker, 
och han bidrog med en kortare uppsats till en av de tidiga Samlarårgångarna. 
Sommaren 1882 var han e.o. amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek men 
övergick snabbt till lärarbanan och tjänstgjorde 1882-1917 som lektor vid 
Högre allmänna läroverket i Strängnäs, där hans rätt mångsidiga, huvudsakli
gen populärvetenskapliga författarskap alltmer skulle knytas till den sörm
ländska stiftstadens historia och topografi.

Biblioteksman var också den minst kände -  den glömde -  av sällskapets sju 
stiftare. Att C. G. Stjernström, en litet äldre student, som i januari 1880 ännu 
inte avlagt sin kandidatexamen, räknas upp som den tredje i namnraden och 
snart betros med såväl att utarbeta Samlarens första årsbibliografier som att stå 
som utgivare av två av de tre första publikationerna i skriftserien, detta tyder 
ju på ett aktivt engagemang i företaget. Som kommer att framgå, har Stjern
ström uppenbarligen också spelat en stor roll vid den planläggning som ledde 
till sällskapets stiftande.

Sörmlänningen Gustaf Stjernström, född 1852, kom till Uppsala 1873, 
samma år som Schiick. Starka bibliofila intressen har tydligen gjort honom till 
nationsbibliotekarie, studentkårens bibliotekarie och till amanuens på Caroli
na samt dessutom till boksamlare av ett blott alltför stort format för hans 
ekonomiska möjligheter. Han har varit starkt fängslad av den moderna språk
vetenskap som just bröt igenom, och bevarade brevsviter visar nära kontakter 
med tidens unga språkforskare, bl. a. med Adolf Noreen, som ju också hörde 
till Schiicks närmaste vänner. Vid 1880-talets början var Stjernström under 
ett par år mycket produktiv, kanske främst som översättare, textutgivare och 
bibliograf. Hans vetenskapliga utgångspunkter synes närmast ha varit foneti- 
kerns, nordistens och germanistens. Ungefär samtidigt med J. A. Lundell -  
f. ö. också han amanuens på universitetsbiblioteket -  satsade Stjernström 
emellertid på ett studium av slaviska språk, med tanken att få införa ämnet vid 
Uppsala universitet, en tanke som också snart förverkligades, men av Lundell. 
Stjernström tycks tidigt ha haft besvär med sin hälsa, och hans akademiska och
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vetenskapliga bana bröts snart definitivt av långvarig nervsjukdom, förvärrad 
av ekonomiska vanskligheter: våren 1884 såldes på Stockholms bokauktions- 
kammare en mycket imponerande boksamling på drygt 7 000 nummer »före
trädesvis i Bibliografi, Språkvetenskap och Literatur, tillhörande hufvudsakli- 
gen e.o. biblioteksamanuensen C. G. Stjernströms konkursmassa». Amanu
enstjänsten lämnade Stjernström mot åttitalets slut, efter åratals tjänstledighe
ter. Länge lönlösa försök med medicinsk behandling, vilokurer och arbetste
rapi på skilda orter måste dock till sist ha lett till förbättring -  och sannolikt 
fixerat patienten vid vittsyftande sundhetsläror. Efter långa utlandsvistelser 
verkade Stjernström kring sekelskiftet och senare som fri publicist. Han 
propagerade nu entusiastiskt för egna hem, småbruk och trädgårdsstäder, för 
hälsokost och naturenligt levnadssätt, infångades av de frambrytande idrotts- 
och friluftsintressena, ivrade för vandrarföreningar och fann ett arbetsfält 
inom »Förbundet för fysisk fostran». Stjernström avled i Stockholm 1933.7

Den 15 november 1879 skrev Stjernström till Gustaf Klemming:

[— ] Som Herr Ofverbibliotekarien torde påminna sig, nämnde jag vid något tillfälle i 
våras om en härstädes ifrågasatt förening för bibliografi och literaturhistoria. Frågan 
har varit mycket på tal och man har numera tänkt på att modifiera planen, så att 
sällskapet — eller hvad det nu kan komma att benämnas — skulle fatta såsom hufvud- 
uppgift att utgifva svensk literatur efter reformationstiden dels sådan som föreligger i 
manuskript dels finnes i sällsynta tryck, och skulle publikationerna ske serievis för 
hvart århundrade. Naturligtvis vore det äfven mening att samla bibliografiskt material, 
vare sig det sedan kan komma att användas af Sällskapet eller Kongl. bibliot. för den 
händelse det fortsätter de så lyckligt påbegynta bibliogr. publikationerna. En serie 
skulle benämnas Förhandlingar och innefatta redogörelse för Sällskapets arbete, sam
lingar för bibliogr. i literaturhistoria samt dithörande notiser, med ett ord företräda en 
bibliografisk-literaturhistorisk tidskrift. Sällskapets verksamhet vore ämnad att när
mast ledas af ett arbetsutskott här samt delegerade i Stockholm, Lund och Helsingfors. 
Inträde 1 Sällskapet vinner hvar och en som önskar och erlägger stadgad afgift. Så fort 
sig göra låter, vore meningen att konstituera sig.

Emellertid skulle vara nyttigt och önskvärdt för oss att höra Hr. Öfverbiblioteka- 
riens mening, utlåtande från den som i dylika fall besitter största kännedom och 
erfarenhet, som sjelf varit med om att bilda ett dylikt Sällskap och i så många år stått i 
spetsen för detsamma.

I fall planen förverkligas, ville vi utbe oss att få tillträde till Kongl. Bibi. Manuskript
samlingar, en sak som Hr. Öfverbibliotekarien- att hoppas -  skall bevilja, då det är för 
fosterländska literaturen och kulturen hvar och en arbetar.8

Samma dag, 15 november, skrev Stjernström också till den kände person
historikern i Stockholm kamrer K. F. Werner.9 De båda breven har i stort

7 Kort biografi över Stj. i Anders Grape, 
Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universi
tets bibliotek, 1, 1949, s. 785-787. (Stj. hade
kring 1880 planerat och inlett ett Ihre-studi-
um.) -  Uppgifter i Upsala universitets matrikel, 
1883. -  Nekrolog i SvD 1/10 1933. -  Stj:s 
efterlämnade papper i UUB. -  Brev från Stj. 
till Adolf Noreen, O. A. Danielsson, Claes 
Annerstedt i UUB, Gustaf Klemming, Fritz

Läffler i KB, Fredrik Wulff i LUB. -  Ett odate
rat och olokaliserat tidningsklipp från tidigt 
nittonhundratal i Carl Wahlunds svenska kor
respondens, UUB, ger en muntert journalis
tisk bild av den tidstypiska hälso- och frilufts- 
profeten.
8 KB Ep. K. 3:12.
9 Sthlms stadsarkiv. K. F. Werners papper.
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samma innehåll och är delvis verbalt identiska. Även med Werner säger sig 
Stjernström tidigare ha avhandlat bildandet av ett sällskap för litteraturhistoria 
och bibliografi. Han nämner visserligen inte här uttryckligen -  som i brevet 
till Klemming -  att det var på våren. Men i ett något senare brev -  till 
historikern Carl Silfverstolpe, daterat 6/2 1880 -  refererar han åter till säll
skapet som ett företag han omnämnt redan »i våras».10 11 Man kan f.ö. lägga 
märke till att Schiick inte omnämns i novemberbreven till Klemming och 
Werner, under det att han i februaribrevet till Silfverstolpe får träda fram vid 
brevskrivarens sida: »Ehuru ännu ingen styrelse eller redaktör, ville dock 
Schiick ö undertecknad, de urspr. väckarna af förslaget att så mycket som 
möjligt förbereda för utg. af i sta h.»

Bildandet av sällskapet går alltså inte uteslutande tillbaka på ett initiativ av 
Schiick efter hans återkomst till Uppsala rätt långt fram på hösten 1879.11 
Redan något halvår tidigare har det funnits en plan på att i Uppsala stifta en 
sammanslutning av ungefär den typ som skulle bli Svenska Litteratursällska
pets. På det stadiet har väl sannolikt Stjernström varit den mest engagerade i 
projektet, oavsett om det första ordet om önskvärdheten av ett litteratursäll
skap yttrats av honom eller av Schiick. Sedan kvarstår ju frågan om man 
överhuvud får tolka Stjernströms nyss citerade sammanställning av honom 
själv och Schiick så, att det skulle referera till vårens planer och inte bara till 
höstens mera definitiva initiativ.

Tydligt är emellertid att Stjernström vid besök i Stockholm tidigt sökt 
intressera representativa lärdomsidkare i huvudstaden för sitt projekt. När 
han återkommer till ämnet i de båda breven av 13 november, är det emellertid 
med en förändrad plan: »man [!] har numera tänkt på att modifiera planen», så 
att huvuduppgiften skulle bli att utge svensk litteratur efter reformationsti
den, även om man också skulle samla bibliografiskt material och utge en 
»bibliografisk-literaturhistorisk tidskrift». Det kan synas som om i den tidiga
re planeringen huvudvikten snarast skulle ha legat på en sådan närmast biblio
grafiskt orienterad tidskrift, ett organ bl. a. för korta dokument, för notiser 
och frågor: även inom ramen för den modifierade planen tycks man -  som 
snart skall framgå -  ursprungligen velat ge sällskapets tidskrift en liknande 
karaktär, och de tidiga årgångarna av Samlaren bär ju fortfarande spår av ett 
sådant mönster.12

Den nya, »modifierade», planen torde man väl få sätta i samband med 
Schiicks återkomst till Uppsala mot slutet av oktober 1879. Sannolikt har 
Schiick snabbt gripit ledningen, satt textutgivning som en huvuduppgift,

10 Riksarkivet. Carl Silfverstolpes samling. 1. 
Mottagna brev.
11 Stjernström skriver 27 okt. 1879 till Nore- 
en, att Schiick ett par dagar tidigare anlänt till 
staden men att Stj. ännu ej träffat honom. 
I universitetsmatrikeln 1883 uppges, att 
Schiicks resa sträckt sig från maj till november.
12 I sitt svar på Stjernströms brev av 15 nov.,

skrivet redan följande dag, vänder sig Werner 
kritiskt mot den »modifierade» planen. Han 
föreslår emellertid att sällskapets tidskrift skall 
heta »Samlaren» och skisserar ett program för 
dess innehåll. Hans detaljrika vision av ett ma
gasin för biografiskt och bibliografiskt notis- 
och källmaterial ligger kanske inte alltför långt 
från Stjernströms första idé. UUB. U 129  bv.
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resolut befordrat projektets förverkligande, senare utsetts till sällskapets för
ste sekreterare och således gjort sig förtjänt av att betraktas som dess -  enligt 
Nyblom — »egentlige stiftare». Påfallande är dock att Stjernström till en 
början tycks ha spelat en mycket aktiv roll, inte minst när det gällde medlems
värvningen.13 Under år 1881 fick han ju också i sällskapets skriftserie ge ut 
såväl Johan Gabriel Oxenstiernas dagboksanteckningar som Samuel Colum- 
bus’ En svensk ordeskötsel, båda editionerna f. ö. nog ganska hastigt tillkomna 
liksom Samlarens tre första årsbibliografier, också de av Stjernströms hand. I 
ett brev av 2 februari 1881 meddelar han Werner att han »troligen» kommer 
att redigera nästa häfte av Samlaren -  på grund av Schiicks examensstudier: 
Schiick avlade licentiatexamen i maj samma år. Medlem av arbetsutskottet 
förblev Stjernström till våren 1882, då han avgick på grund av utlandsvistelse. 
Sedan har väl förbindelserna tunnats ut mellan litteratursällskapet och den 
förmodligen nervöst ivrige filologen och boksamlaren, vars lärda bana ju snart 
bröts av långvarig sjukdom.14 Redan 18.85 antecknades Stjernström i sällska
pets matrikel som avgången.15

På nyåret 1880 torde alltså Schiick ha övertagit initiativet. Den 8 januari 
skrev han ett upplysande -  och »nystavat» -  brev till sin vän och ämneskollega 
Karl Warburg i Göteborg:

Detta brev skulle ha skrivits til dig långt före detta, ok at så ej skedt, beror därpå , at 
jag trodde, at Nyblom redan underrättat dig om saken. Den är nämligen följande. Här i 
Upsala förberedes nu et sällskap »Svenska litteratursällskapet», hvars uppgift är at på 
sätt ok vis fortsätta Svenska Fornskriftsällskapets arbete, nämligen at utgiva handlingar 
rörande vår litteraturhistoria efter medeltiden. Publikationerna komma at bli dels 
nytryck av sällsynta tryckta arbeten eller manuskript, dels även en tidskrift ungefär i 
samma stil som Klemmings »En Samlares anteckningar» således endast innehållande 
fakta, ej upsatser. Årsavgiften kommer at bli 5 kr, ok därför komma publikationerna at 
gratis utdelas. Styrelsen i hvilken Nyblom kommer at bli ordf., skall endast bestå af 
Upsaliensare, men -  ok nu kommer knuten -  dessutom är det vår mening at hava en 
delegerad i hvardera av städerna Stockholm, Göteborg, Lund ok Helsingfors ok äro 
därtil påtänkte Eichhorn, du, Braune, Estlander eller Freudenthal. Jag vet ej ännu om 
svar ingått från de övrige, enär jag ej skrivit dem til. Jag har blott at fråga om du vill 
åtaga dig denna roll, ok bedja dig om snart svar. Hvad som åligger en sådan delegerad 
är lätt at förstå, nämligen at representera styrelsen inom sin stad, värka för medlem
mars anskaffande, bidraga til tidskriften, m. m.16

Detta stämmer ju ganska väl med Stjernströms meddelande om den »modi
fierade» planen. Anknytningen till Svenska fornskriftsällskapet och dess före
trädare, överbibliotekarien Klemming, är vidare uppenbar. Den tillspetsade 
formuleringen att tidskriften inte skall innehålla uppsatser utan endast »fakta» 
och att den skall gå i samma stil som Klemmings En samlares anteckningar,

13 Se Stjernströms brev till K. F. Werner i 
Sthlms stadsarkiv.
14 På ett brev från Werner till Stjernström,
som förlagts och råkat återvända i brevskriva
rens händer, har Werner i en påskrift karakte

riserat Stjernström som »konfys». K. F. Wer
ners papper, kaps. 38.
15 UUB. U 169 bf
16 KB. Ep. V. 2-7:20.
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visar att även Schiick vid tidpunkten i fråga accepterat tanken på en bibliogra- 
fiskt orienterad dokument- och notispublikation.

I det upprop som trycktes som huvud på de efter det konstituerande sam
manträdet utsända listorna för värvande av medlemmar17 utförs allt detta 
närmare:

Genom Svenska Fornskriftsällskapets fruktbringande verksamhet, börjar det dun
kel, som en tid insvepte den svenska medeltidsliteraturens historia, allt mera skingras. 
Men den literatur, som därefter vidtager, har ej haft att glädja sig åt en dylik vård. 
Ehuru mycket af värde för vår odlings och vitterhets historia innehålles i de manuskript 
och sällsynta tryck, som finnas antingen i offentliga biblioteks eller enskilda bokälska
res ego, ha dock jämförelsevis sällan försök gjorts i rent literaturhistoriskt intresse att 
göra detta mera allmänt tillgängligt, och icke alltid, då försök härtill verkligen fram- 
trädt, ha dessa verkställts med den omsorg, ett dylikt värf kräfver. Afven händer det 
ofta, att smärre upptäckter på det bibliografiska och literaturhistoriska området göras, 
som -  för små att innefattas i en särskild bok eller tidskriftsuppsats -  för alltid begrafvas 
i upptäckarens egna gömmor eller öfverlemnas åt förstörelsen i något lätt förkommet 
tidningsblad. Till afhjälpande af dessa brister taga vi oss friheten att inbjuda alla för 
svensk literaturhistoria och bibliografi intresserade personer att inträda i det af oss 
nybildade »Svenska Literatursällskapet».

Sällskapets ändamål är, dels att utgifva sådana manuskript och omtrycka sådana 
arbeten, som, ehuru af värde för forskaren, dock näppeligen annars skulle visa sig i 
bokmarknaden, dels att genom samlingar till svensk bibliografi söka medverka till 
nåendet af det, som för hvarje skriftställare måste framträda som ett önskemål: en 
fullständig svensk bibliografi, dels slutligen att i den tidskrift, sällskapet ämnar i 
tvångsfria häften utgifva, på ett ställe samla alla de notiser om författare och deras 
arbeten, som förtjäna bevaras, samt där äfven intaga sådana smärre arbeten och kortare 
handlingar, som ej lämpligen kunna utgå i särskilda publikationer. Till vinnandet af 
detta mål fordras medverkan såväl af i vår literatur förfarne män, som ock af alla dem, 
som intressera sig för vårt lands literatur- och kulturhistoria och känna sig manade att i 
sin mån bidraga till deras främjande. Årsafgiften, för hvilken medlemmarne erhålla ett 
exemplar af alla de skrifter, sällskapet utgifver, är 5 kronor.

Så snart ett tillräckligt antal medlemmar tecknat sig å de utsända listorna, kommer 
sällskapets verksamhet att börja, och äro härför förberedelser redan träffade. Vi 
hoppas att senast i April kunna utlämna det första häftet af vår tidskrift.

Upsala i Januari 1880.

C. R. Nyblom 
Upsala

O . Alin
P. A. Gei jer 
H. Schuck

Chr. Eichhorn Fr. Braune
Stockholm Lund

L. Bygden
E. Leivenhaupt
G. Stjernström 
Upsala

K. Warbur g 
Göteborg

I. Fehr 
M. Lundgren 
C. Wahlund

Textederingen nämns alltså här i första rummet. Samtidigt sätts ett högt mål 
för de bibliografiska ambitionerna: medverkan till åstadkommande av »en 
fullständig svensk bibliografi» -  något som ju sällskapet i rätt hög grad skulle 
förverkliga. Om intresse för en kulturhistoriskt orienterad litteraturforskning

17 Bl. a. har en lista bevarats i sällskapets arkiv, 
i U 169 bu.
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av Schiicks typ vittnar väl sammanställningarna »vår odlings och vitterhets 
historia» och »vårt lands literatur- och kulturhistoria». Formuleringen av 
programmet för tidskriften är en smula vag i konturerna, men det förefaller 
som om man fortfarande tänkt sig den som i första hand ett organ för notiser 
och för avtryck av kortare dokument.

Den ombudsman i Helsingfors, som enligt Schiicks nyss anförda brev till 
Warburg planerades, har man tydligen ej hunnit engagera.18 Av kontaktmän
nen i Stockholm, Lund och Göteborg var Christoffer Eichhorn amanuens vid 
Kungl. Biblioteket, samlare, flitig publicist, främst på det kulturhistoriska och 
konsthistoriska området. Fredrik Braune, ursprungligen klassiker, var genom 
en stor del av sitt liv knuten till Lunds universitetsbibliotek; han är känd som 
författare av en förteckning över svenska abbreviationssignaturer. Litteratur
historikern Karl Warburg verkade vid tidpunkten i fråga som publicist i sin 
hemstad Göteborg och var dessutom anställd som bibliotekarie vid Göteborgs 
museum. Av de tre nytillkomna upsaliensarna var adjunkten i franska och 
italienska språken Per Adolf Geijer nära vän och kollega till Carl Wahlund, 
han blev från 1890 innehavare av professuren i romanska språk. Docenten 
Magnus Lundgren var nordist och germanist, personnamnsforskare, senare 
bl. a. medarbetare i Svenska akademiens ordbok. Greve Eugène Lewenhaupt 
var amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek. Hans uppsatser och textedi
tioner, närmast med litteratur-, teater- och personhistorisk anknytning, skulle 
i stor utsträckning publiceras av Svenska Litteratursällskapet, liksom han själv 
under många år skulle komma att fungera som sällskapets sekreterare.

Bland de tretton undertecknarna, av vilka de sju ursprungliga stiftarna 
presenterats tidigare, är ju inslaget av biblioteksmän påfallande starkt. Säll
skapets syften var ju också i mycket höggrad bibliografiska. Man lägger också 
märke till det relativt stora antalet övervägande språkvetenskapligt orientera
de forskare, föga överraskande mot bakgrunden av sällskapets huvuduppgift 
att vetenskapligt edera äldre texter. Det kan noteras, att de båda romanisterna, 
Geijer och Wahlund, var hängivna vänner och lärjungar till en av det samtida 
Europas stora filologer och textutgivare, Gaston Paris, deras gäst vid universi- 
tetsjubileet 1877 och en av stiftarna -  1875 -  av Société des anciens textes 
français.183 Utpräglade representanter för den litteraturforskning som dock 
senare skulle bli huvudlinjen i sällskapets verksamhet, var egentligen endast 
Fehr, Schiick och Warburg -  men de två sista namnen markerar ju tyngden i 
vågskålen.

Av brev från Stjernström och Schiick till K. F. Werner såväl som av diverse 
brev i Svenska Litteratursällskapets arkiv i Uppsala universitetsbibliotek 
framgår, att teckningslistorna varit ute tidigt i februari 1880. Man har tydligen 
i mycket god tid förberett första häftet av tidskriften och tänkt sig kunna sända

18 Att Estlander på något sätt tillfrågats, fram- 18 a Se p A Qeijers minnesartiklar över Gas-
går emellertid av ett brev från honom till Ny- ton Paris och Carl Wahlund i Studier i modern
blom, dat. »Pingstdagen 1880». UUB. G 196 språkvetenskap, 1905, resp. 1914.
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ut det redan i april — eller »senast i April», som det heter i prospektets 
slutmening. Det har emellertid uppstått förseningar. En svår konkurrent vid 
medlemsvärvningen blev tydligen Sveriges historiska förening, som måste ha 
tillkommit ungefär samtidigt med litteratursällskapet och som sände ut en 
patriotiskt vädjande appell, daterad »Februari 1880».19 Redan med 300 sub- 
skribenter ansåg emellertid Stjernström »tidskriften, om den ej tas större än 
10 ark, betryggad».20 Vid sällskapets första allmänna sammanträde 15 april 
hade ju 455 personer tecknat sig. Man har alltså kunnat sätta i gång på allvar. 
Att döma av de små -  inte alltid lättlästa -  protokollslappar som bevarats i 
handskriftsbandet U 169 bk. diskuterade arbetsutskottet 19 april val av bok
tryckare och innehåll i första häftet av Samlaren. På dagen en månad senare 
antogs boktryckar Berlings anbud. Samtidigt beslöt man utlysa ett allmänt 
sammanträde för val av hedersledamöter. Dessa, som utsågs 21 maj, kan ju 
sägas väl representera olika intressen och riktlinjer bakom den nystiftade 
sammanslutningen. Gustaf Klemming, chef för Kungl. Biblioteket och den 
ledande inom Svenska fornskriftsällskapet, litteratursällskapets angivna före
bild, hade utfört ett så omfattande arbete som utgivare och bibliograf, att 
Schiick i sitt meddelande till honom om hedersledamotskapet kunde karakte
risera adressaten som »en person, som mer än någon bidragit till kännedomen 
om vårt lands literatur».21 Professorn i estetik och modern litteratur vid 
universitetet i Helsingfors Carl Gustaf Estlander var tidskriftsutgivare, kriti
ker, konstfrämjare och konsthistoriker, generationskamrat till Nyblom och i 
det hela något av en finländsk motsvarighet till denne; 1883 skulle han f. ö. 
komma att stifta »Svenska litteratursällskapet i Finland». Den tredje heders
ledamoten, Gustaf Ljunggren, innehavare av den professur i Lund som svara
de till Nybloms i Uppsala och Estlanders i Helsingfors, hade i svenskt littera
turstudium infört en utpräglad historisk-dokumentarisk metod och en kul
turhistorisk orientering.

I nvssnämnda brev från Schiick till Klemming av 10 juni tillfrågades adres
saten, om man fick trycka av Ur en antecknares samlingar oförändrad. Samtidigt 
kunde Schiick meddela, att första häftet av sällskapets tidskrift nu låg »under 
pressen». Rätt tidigt på hösten 1880 har så detta första häfte av Samlaren 
kunnat sändas ut, med de första arken av Klemmings bibliografiska anteck
ningar som bilaga. Svensk bokhandels-tidning för 9 okt. 1880 registrerar -  
visserligen inte bara första häftet utan hela årgången -  i »Svensk bokförteck
ning» för dagarna 30 sept.-6 okt.22 Det återstående häftet av årgång 1880 fick 
i verkligheten vänta till ett gott stycke in på följande år: ett redaktionellt 
meddelande på omslaget är daterat februari 1881, och häftet tycks — enligt

19 Sq Historisk tidskrift, 1, 1881, s. 1 ff.
20 Stj. till Klemming 14/3 1880. KB. Ep. K 
3:12.
21 Brev från Schiick till Klemming 10/6 1880.
KB. Ep. K 3:10.

22 Ett bevarat tillståndsbevis för Schiick att ut
ge Samlaren är daterat 3 sep t. 1880. UUB. U 
169 bu.

2-784468 Samlaren



brevmeddelanden från Stjernström till Werner — ha förelegat i början av 
mars.

Ett försök att belysa impulser och bakgrund till litteratursällskapets grundan
de leder naturligtvis lätt ut i mycket godtyckliga antaganden och sammanställ
ningar. Vad man tycker sig skymta på det personliga planet är att de båda 
yngsta i stiftarkretsen, Gustaf Stjernström och Henrik Schiick, varit de mest 
aktiva, och att Schiick ägt de helt överlägsna förutsättningarna för att ta 
ledningen. Schiick var inriktad på ett noggrant textstudium, han arbetade bl. a. 
med i serier utgivna »reprints» av äldre engelska tryck. Att han fattat intresse 
för vetenskaplig presentation av äldre svenska texter är alltså naturligt. Vad 
boksamlaren Stjernström beträffar, framstår han i sina brev som ivrig anhäng
are av den nyorienterade språkvetenskap, vars främsta företrädare i hans 
upsaliensiska generation var hans vän Adolf Noreen. Noreen hade emellertid 
också fått stor betydelse för sin vän Schiick. I sin porträttskiss av den sist
nämnde i Nordisk tidskrift 1972 framhåller Henry Olsson, att Schiick nådde 
fram till verklig kontakt med modern kritisk forskning först genom sin 
»bekantskap med de banbrytande filologerna Frits Läffler och Adolf Noreen, 
som under inspiration från den junggrammatiska skolan i Tyskland hade inlett 
en verklig glansperiod för den nordiska språkvetenskapen vid lärosätet». Med 
Noreen hade Schiick fått en fruktbar kontakt våren 1877. Henry Olsson 
sammanfattar: »Tydligen var det impulserna från denna empiriska språkforsk
ning som mer definitivt avlägsnade honom från den spekulativa filosofien och 
förde honom över till ett filologiskt litteraturstudium.» Kring sekelskiftet 
skulle f. ö. Adolf Noreen under en lång följd av år vara Svenska Litteratursäll
skapets ordförande. Sällskapet har alltså vuxit fram i en miljö färgad av det 
språkvetenskapliga genombrottet och av skärpta krav på filologisk-historisk 
precision.

Även om litteratursällskapets förste ordförande, Nyblom, kanske inte känt 
närmare personlig anknytning till vissa utslag av denna trend,23 hör den av 
honom stiftade Estetiska föreningen i någon mening med till sällskapets 
bakgrund. Här hade ju Schiick mycket tidigt ventilerat sina litteraturhistoriska 
intressen, och bland medlemmarna -  delvis bland de äldsta och aktivaste -  
finner man en stor del av de övriga namnen bakom litteratursällskapet: War- 
burg, Lewenhaupt, Wahlund, Fehr, P. A. Geijer, Lundström, Stjernström. 
Möjligen kan det vara av intresse att annotera, att man just i oktober 1879 
inom föreningen sökte starta en organiserad litteraturhistorisk verksamhet 
genom att utse en hel rad referenter av nyutkomna litteraturhistoriska bidrag 
hänförande sig till skilda epoker och språkområden,24 och att man bland dessa

18 Gunnar Svanfeldt

23 I ett odaterat brev till Warburg, uppenbar
ligen skrivet några dagar före Schiicks disputa
tion våren 1882, klagar Nyblom med något av 
komisk förtvivlan över sina opponentmödor 
med Schiicks avhandling »om humanismen i 
England, eller rättare i Europa, med massor af

gammal latinsk poesi [---] 166 imperialsidor, 
bara abstrus lärdom». KB. Ep. V 27/18.
24 Dessutom visserligen också ett par referen
ter för konsthistoria. För föreningens proto
koll etc. se ovan not 4.
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referenter stöter på Fehr, Lewenhaupt, Schiick och Stjernström, den sist
nämnde tydligen då nykomling i föreningen. Man tycker sig här få en liten 
sidoglimt av de aktuella vetenskapliga ambitionerna inom gruppen bakom 
litteratursällskapet omedelbart före dess tillkomst.

I litteratursällskapets ovan anförda upprop för medlemsvärvning talas om 
de manuskript och sällsynta tryck som gömmer sig i olika samlingar och som 
man rätt sällan sökt »i rent literaturhistoriskt intresse» göra tillgängliga -  »och 
icke alltid, då försök härtill verkligen framträdt, ha dessa verkställts med den 
omsorg, ett dylikt värf kräfver». Finns här en konkret och aktuell hänsyftning? 
Det är ovisst. Men man kan tänka på uppsalaförläggaren P. Hansellis så 
berömvärda och ambitiösa Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare frän 
Stjernhjelm till Dalin. Serien på 22 täta volymer hade nått sin avslutning 1878, 
och Hanselli hade sedan gått bort i början av år 1879. Redan vid Estetiska 
föreningens firande av Stjernhjelmsminnet 1872 hade Hanselli offentligt 
hyllats av Nyblom för sin värdefulla insats.25 Men i all sin strävan efter 
fullständighet i stort som smått uppfyller editionen inte mera avancerade krav 
på textredigering och kommentar -  som »Textkritiskt o tillförlitlig» betecknas 
den i Tore Hagströms Svensk litteraturhistorisk bibliografi intill ar 190026 -  och 
det kan ligga nära till hands att tänka sig, att den dock mycket representativa 
och användbara samlingens definitiva avslutande bidragit till intresset för en 
mera »vald» och vetenskaplig presentation av äldre svenska litterära texter. 
Detta är dock en gissning.27

Man kan naturligtvis fråga sig vilken anknytning den kulturhistoriska in
riktning man finner hos sällskapet och dess unge företrädare Henrik Schiick 
kan ha haft till aktuella strävanden kring 1880. Att kulturhistoria hört till de 
synbara och publikdragande inslagen i samtiden kan visserligen tyckas rätt 
påtagligt. Nordiska museet hade vuxit fram under sjuttitalet och erhöll på 
våren 1880 sitt namn och sin institutionella status, 1879 publicerade Hans 
Hildebrand första häftet av Sveriges medeltid och Troels-Lund första delen av 
det verk vi känner under titeln Dagligt liv i Norden, och under åttitalets första 
år gav tidens nya ledande författare ut arbeten som hette Gamla Stockholm, 
Svenska folket och Kulturhistoriska studier och lät samtidigt den historiska 
koloriten slå starkt igenom i sin populära novellistik. Något fastare hållpunk
ter för en lokalisering i en intellektuell miljö ger kanske dock en sammanställ
ning av sällskapet med samtida och närbesläktade initiativ till lärda publikatio
ner. Som redan nämnts kolliderade litteratursällskapets medlemsvärvning 
med Svenska historiska föreningens, men båda säkrade sig en god marginal, 
och Samlaren och Historisk tidskrift kunde ungefär samtidigt starta sina

25 Se t. ex. Ragnar Josephson, Ästetiska För
eningen i Upsala, 1872-1912, i: Dikt och studie, 
1912, s. 5-6.
26 Skrifter utg. av Svenska Litteratursällska
pet, 34: 1, s. 32.
27 I sin resonerande bibliografi uttrycker sig

Schiick kortfattat men helt positivt om Hansel
li: »För vår kunskap om 1600-talets poesi haf- 
va vi i icke ringa mån att tacka den nitiske P. 
Hanselli, hvilken 1856-78 tryckte den af 22 
band bestående samlingen [— ].» Samlaren, 
1887, s. 151.
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sekellånga karriärer. Några likaledes mycket livskraftiga initiativ i grannlän
derna bör också uppmärksammas. Våren 1879 stiftades i Köpenhamn Sam
fundet til udgivelse af gammel nordisk litteratur, vars publikationsverksam- 
het, med anknytning till en äldre serie, på bredare nordisk bas kan sägas 
motsvara Svenska fornskriftsällskapets och Svenska Litteratursällskapets text
utgivning. Bland den första årsuppsättningen medlemmar återfinns flertalet 
inom vår upsaliensiska krets!28 Som en nationellt dansk komplettering tillkom 
senare samma år Universitets-Jubilseets danske Samfund, som till en början 
var språkligt, senare också starkt folkloristiskt orienterat, men vars verksam
het som helhet har åtskillig gemenskap med litteratursällskapets och vars -  
dock betydligt senare startade -  Danske Studier inte saknar likhet med Samla
ren. Mellan dessa samfund och litteratursällskapet i Uppsala skulle man snart 
försöka ordna ett samarbete med ömsesidiga medlemsrabatter.29 Från 1880- 
talets början stammar det ursprungligen i den norska huvudstaden sedan i 
Lund utgivna Arkiv för nordisk filologi; under en lång följd av år skulle arkivet 
leva i en slags bibliografisk personalunion med Svenska Litteratursällskapet: 
Stjernström, som utarbetade Samlarens första årsbibliografier, kom också att 
svara för den första i Arkiv för nordisk filologi, och han efterträddes i båda 
tidskrifterna av E. H. Lind. År 1885 stiftades så sällskapets berömda namne i 
öster, Svenska litteratursällskapet i Finland, som redan nämnt på initiativ av C. 
G. Estlander. Den rikssvenska sammanslutningens tillkomst torde knappast 
ha utgjort något incitament för grundandet av det redan från början brett 
anlagda och vitt syftande kulturinstitutet i Finland, helt motiverat av inomfin
ländska förhållanden,30 men man observerar att de båda sällskapen mycket 
snart överenskom om utbyte av publikationer31 och att de senare under en 
lång period skulle bevilja varandras ledamöter medlemsrabatter — med stun
dom svårbemästrade men kontaktskapande distributionsärenden som följd.32 
Den inte helt bekväma namnöverensstämmelsen har lett till att det rikssven
ska sällskapet inte sällan kallats »Svenska Litteratursällskapet i Uppsala».33

28 Fehr, Geijer, Lewenhaupt, Lundgren, 
Schiick, Stjernström, Wahlund. F0rste ärsbe- 
retning fra Samfundet til udgivelse af gammel 
nordisk litteratur. Khvn. Maj 1880.
29 I prot. vid sällskapets årsmöte 1884 heter 
det: »Därefter bemyndigades arbetsutskottet
att i enlighet med inom detsamma gillad t för
slag med Svenska Fornskriftsällskapet; Sven
ska Fornminnesföreningen; Svenska Historis
ka föreningen; Samfundet til udgivelse af
gammel nordisk literatur och Universitets-Ju-
bilaeets Danske Samfund ingå öfverenskom- 
melse om utbyte af publikationer mot nedsatt 
pris, i fall utskottet funne sådant med sällska
pets ekonomiska fördel öfverensstämmande.» 
-  Mera som en kuriositet kan måhända näm
nas, att den drivande kraften vid tillkomsten av 
Universitets-Jubilaeets danske Samfund var

samma person som trettiosex år tidigare stiftat 
Svenska fornskriftsällskapet, den skandinavis
ke engelsmannen George Stephens. Se: Dines 
Andersen, Universitets-Jubilets danske Sam
fund 1879-1929. 1929. -  Isak Collijn, Svenska 
fornskriftsällskapet 1843-1943. 1944. {Sami. 
utg. av Sv. fornskriftsällsk., 56.)
30 Se de minnesskrifter som 1910 och 1935 
ägnades sällskapet. Skr. utg. av Sv. litt.-sällsk. i 
F ini, 90, 250.
31 Se red ogörelsen  fö r Sv. litt.-sällsk:s årsm öte 
3 maj 1886, Samlaren, 1886, s. 1. -  Förh. 0. 
upps., 1, 1885-1886, s. XXIV.
32 Härom vittnar åtskillig korrespondens i 
sällskapets arkiv.
33 Så redan i Schiicks bibliografi Skrifter i 
Svensk Literaturhistoria, Samlaren, 1887, s. 
141.
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Denna namngemenskap med det inom sin nationella ram helt allmänhuma- 
nistiskt orienterade finländska sällskapet kan f. ö. också kasta ljus över den 
vida och lätt svävande betydelse »litteratur» haft även i det samtida Uppsala.34

Som framgått var sällskapet från början helt förankrat i Uppsala. Stadgarnas 
formulering om »ett arbetsutskott bestående af fem i Upsala bosatta perso
ner, hvilket äger att med sig förena en i hvardera af städerna Stockholm, Lund, 
Göteborg och Helsingfors bosatt person» kom egentligen endast att tillämpas 
till sin första del. Den anspråkslösa vidgning av arbetsutskottet utöver det 
lokalt upsaliensiska som så småningom genomförts, är ganska sen. Denna 
bindning till Uppsala gällde naturligtvis inte bidragsgivarna, och medlems
värvningen bedrevs flitigt över hela landet.

Tidiga medlemsförteckningar, som med mellanrum publicerades i Samla
ren, ger redan vid ytligt studium en bild av den krets som med sina årsavgifter 
eller engångsinbetalningar till en början nästan helt finansierade sällskapets 
verksamhet. Inte minst i norrlandsstäderna tycks stiftarna ha funnit energiska 
förespråkare; ungefär var tionde av den första förteckningens subskribenter 
uppger som adressort Östersund! Betydligt trögare var föret t. ex. i Warburgs 
Göteborg. Medlemmar utanför landets gränser tillkom ganska långsamt, även 
i det svenskspråkiga Finland. Detsamma kan sägas gälla institutionella med
lemmar: bibliotek, skolor etc. Ytterst fåtaliga är de kvinnliga intressenterna, 
någon procent av hela skaran, som eljest domineras av företrädare för lärda 
studier och yrken och av ämbetsmän och tjänstemän men också uppvisar en 
rad representanter för borgerliga näringsgrenar. Intressant vore att veta i 
vilken utsträckning det nya sällskapet kan ha appellerat till litterärt och 
historiskt orienterade samlare: att tidskriften erhöll och behöll namnet Samla
ren skulle ju kunna peka i den riktningen.35 En grupp som däremot nästan helt 
tycks saknas i detta nybildade litteratursällskap är den som vi nu skulle kalla 
den litterära världen, främst då diktarna själva. Nyblom tog sitt inträde i 
Svenska akademien några veckor före sällskapets stiftande, men de av de 
aderton som tecknade sig som medlemmar var få, och till dem hörde inte 
Viktor Rydberg, Carl Snoilsky, Gunnar Wennerberg eller C. D. af Wirsén. 
Först 1890 -  det år han blev chef för Kungl. Biblioteket -  infördes Snoilsky i 
sällskapets matrikel.36 Nybloms elev och Klemmings amanuens August 
Strindberg kom aldrig att tillhöra sällskapet, och överhuvud saknas de samtida 
åtti- och nittitalsförfattarna nästan helt i medlemslistorna ; ett självklart undan
tag är naturligtvis en litteraturhistoriker som Oscar Levertin. Att man längre

34 För de terminologiska besvärligheterna 
kring »litteratur» och »litteraturhistoria» se
Bo Bennich-Björkman, Termen litteratur i 
svenskan 1750-1850, 1970, samt Carl Fehr- 
man, Vitterhet, litteratur och diktkonst — tre 
termer och deras historia, Kungl. Vitterhets- His- 
torie- och Antikvitetsakademiens årsbok, 1967,
s. 93 ff.

35 Stjernström meddelade i sitt brev till Wer
ner 15/11 1879, att en som tidskrift publicerad 
serie skulle benämnas »förhandlingar». I sitt 
svarsbrev följande dag föreslår Werner titeln 
»Samlaren». Ingenting tyder emellertid på att 
förslaget omedelbart accepterades.
36 U 169 bf.



22 Gunnar Svanfeldt

fram, i förteckningen för 1929, möter den kvarlevande nittitals- och sekels kif- 
tesparnassens flesta berömdheter, måste bero på att aderton av de tjugo 
exemplar av sina publikationer som sällskapet överlämnade till Svenska aka
demien, då adresserades till akademiledamöterna personligen.37 Samtliga 
aderton medlemmar återfinns alltså i 1929 års förteckning -  men praktiskt 
taget inga av tidens kända skönlitterära författare eller ledande kritiker utan
för akademien. Förhållandet får väl sägas illustrera ett kanske naturligt avstånd 
mellan det aktuella litterära livet och universitetsstadens lärda sällskap, länge 
dominerat av biblioteksmän och filologer.

37 Detta synes framgå av matrikelvolymerna U 
169 bg. och U 169 bg 1.


