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Svenska Litteratursällskapet 
1880-1980
II. Översikt över sällskapets verksamhet

Av GUNNAR SVANFELDT

Arbete och årsmöten
Det program som formulerades vid det nystiftade 
sällskapets första allmänna sammanträde i april 
1880 -  »att utgifva svensk litteratur från och med 
reformationen, sådan den föreligger i handskrift el
ler i äldre sällsynta tryck» och att »samla och of
fentliggöra bidrag till svensk bibliografi och littera
turhistoria» -  kan i mycket sägas ha förblivit riktlin
jen för sällskapets arbete under de hundra år som 
förflutit, även om huvudvikten så småningom allt
mer skulle flyttas över på den rent litteraturhisto
riska eller »litteraturvetenskapliga» komponenten 
och perspektivet vidgas något utöver det nationellt 
svenska, en accentförskjutning som dock först 
skulle få klara och bindande formuleringar i de nya 
stadgar för sällskapet som antogs på årsmötet i 
december 1957. —  —

Om ordet »samla» i de äldsta stadgarnas skriv
ning »samla och offentliggöra» möjligen har avsett 
en arkivering av bibliografiskt eller annat material 
vid sidan av publikations verksamheten, så kom en 
sådan intention inte att förverkligas. Sällskapet har 
aldrig byggt upp egna samlingar eller knutit sin 
verksamhet till en egen lokal, även om dess förank
ring i Uppsala universitetsbibliotek bidragit till en 
viss rotfasthet i sinnevärlden.1 Inte ens de arkiva- 
lier den löpande verksamheten avkastat, tycks ha 
tillvaratagits alldeles systematiskt.2 Det viktigaste 
materialet för sällskapets historia förblir de utgivna 
skrifterna och då icke minst de i Samlaren tryckta 
årsmötesprotokollen.

Svenska Litteratursällskapet har alltså under ett 
århundrade haft som enda uppgift att utge skrifter, 
om man nu bortser från att det ursprungligen sanno
likt helt korta och formella årsmötet med tiden har 
kommit att få en något bredare utformning med 
föredrag, diskussion och sällskaplig samvaro. Skrif

terna har alltifrån början utgivits i en växande serie 
av parallellt löpande, numrerade publikationer, där 
Samlarens nu hundra årgångar genomgående behål
lit placeringen som nr l.3 Till Samlaren ansluter sig 
som en i viss mån självständig publikation den med 
tidskriften sammantryckta årsbibliografin, Svensk 
litteraturhistorisk bibliografi. Den egentliga skrift
serien sträcker sig så från nr 2, Stjernströms edition 
av Johan Gabriel Oxenstjernas dagboksanteckning
ar, 1881, och nr 3, Klemmings Ur en antecknares 
samlingar, varav ett par ark ju redan förelåg 1880, 
fram till -  för närvarande -  nr 36, första volymen av 
Hans Lindströms Strindberg och böckerna, tryckt
1977. Karakteristiskt för utgivningsformen är att 
åtskilliga av -  i synnerhet de äldre -  publikationerna 
uppdelats på många häften, som utsänts under en 
avsevärd tidsrymd, ibland med iånga intervaller. 
Distributionen har som regel varit knuten till Sam
larens: ett eller annat häfte av skrifterna har med
följt årsboken som bilaga. En mera fristående svit 
skrifter är de av Gunnar Tideström redigerade och 
av Gebers/A & W förlag utgivna Svenska litteratur
sällskapets klassikerutgåvor, tio vackra och lätt
hanterliga små volymer från åren 1952-1962, till 
vilkas antal vid sällskapets hundraårsjubileum har 
fogats ytterligare ett band.

Innan publikationsverksamheten blir föremål för 
några korta översikter, kan det emellertid vara 
lämpligt att teckna en bild av huvuddragen i sällska
pets organisation och arbete.

Som framgått i avsnittet om sällskapets stiftande, 
bestod det första arbetsutskottet av Nyblom, 
Schiick, Bygdén, Stjernström och Lewenhaupt, 
med de båda förstnämnda som resp. ordförande 
och sekreterare; skattmästare var P. A. Geijer -  
reguljär medlem av utskottet skulle penningförval
taren emellertid först bli vid sekelskiftet. Även för
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publikationsverksamhetens igångsättande har redo
gjorts i det föregående. Det tycks f. ö. som om det 
inledande Samlarhäftet, som med en tunn bilaga 
utsändes på hösten 1880, på sina håll betraktats 
som en mindre tillfredsställande prestation. I en 
föga välvillig artikel i Dagens Nyheter för 5 januari 
1881 angreps sällskapet av signaturen -  lm som 
klagade över att medlemmarna fått alldeles för litet 
för årsavgiften. Ett av Schuck undertecknat svar 
infördes i samma tidning tre dagar senare. Här på
pekades att sällskapets arbetsår sträckte sig från 1 
mars till 1 mars och att man alltså inte kunde klaga 
före detta datum år 1881. Sällskapet skulle f. ö. 
utöver det redan publicerade tillställa medlemmar
na andra häftet av Samlaren, fortsättning på Ur en 
samlares anteckningar »samt skalden Oxenstjernas 
på Upsala bibliotek förvarade dagbok eller tillsam
mans 18 å 20 tryckark under hela året, hvilket, för 
att taga ett exempel, är lika mycket som utgifves af 
det danska sällskapet ’Samfund til Udgivelse af 
gammel Nordisk litteratur’, till hvilket årsafgiften 
är densamma eller 5 kronor -I- postarfvode».4 
Schuck avslutar med att peka på ett nybildat säll
skaps initialsvårigheter samt med att kärvt avvisa 
insinuationer om brister i sällskapets arbete och 
medelsförvaltning. Med anledning av denna pole
mik blir så litteratursällskapet föremål för en inne
hållsrik och mycket positiv anonym presentation i 
Nya Dagligt Allehanda för 11 januari, under rubri
ken »Från Upsala»; här riktas bl. a. uppmärksam
heten på det väntade andra Samlarhäftet och på 
ytterligare ett par förestående publikationer.

Skriftutgivningen kom också snart gott i gång. 
Stimulerande måste det ha varit, att medlemsanta
let före årsmötet i mars 1881 stigit till 541. Det 
skulle visserligen snart sjunka mycket brant för att 
sedan stabiliseras och i början på 1890-talet ligga 
något under och kring sekelskiftet något över 400. 
Avsevärt större än så skulle sällskapets omslutning 
f. ö. inte heller bli under det nya århundradet -  trots 
skilda försök till medlemsvärvning -  även om det 
växande inslaget av svenska och utländska institu
tionella ledamöter skulle bereda sällskapets skrifter 
dess berättigade plats på de offentliga studie- och 
forskarmiljöernas bibliotekshyllor.

Ett stort antal protokoll och föredragningslistor, 
ofta hastigt nedkastade på små lappar och bevarade 
i arkivvolymen U 169 bk., ger en bild av beslut och 
överväganden inom de första decenniernas flitigt 
sammanträdande arbetsutskott och skulle delvis 
kunna leverera material för en betydligt mer detalj
rik historieskrivning än som kan ifrågakomma här.

De tryckta årsmötesprotokollen, som ju möter i de 
allra flesta av Samlarens volymer, är däremot kort
fattade och formella, innehåller huvudsakligen för
teckning av under året utgivna skrifter, revisions
berättelse, inkluderande räkenskapsöversikt, samt 
mestadels summariskt sammanfattade meddelan
den och beslut.5 De ger dock de viktigaste håll
punkterna för en snabbteckning av sällskapets led
ning och väsentliga ärenden genom tiderna. Som 
nämnts har det intresse som omedelbart mötte säll
skapet snabbt mattats och lett till en oroande ned
gång i medlemsantalet, som emellertid stabilisera
des genom upprepade medlemsvärvningar. Fastare 
förankring i det officiella etablissemanget erhöll 
inte sällskapet så snart, lika litet som i det -  i vår 
terminologi -  litterära. I oktober 1881 uppdrog ar
betsutskottet åt Nyblom att »efterhöra» dels om 
konungen vore villig att bli sällskapets förste he
dersledamot, dels om man kunde påräkna något 
understöd från Svenska akademien.6 Närmare rela
tioner till monarken tycks emellertid inte ha upprät
tats. Däremot kunde vid årsmötet i april 1883 med
delas, att Svenska akademien antecknat sig för 20 
exemplar av alla årgångar -  en blygsam inledning 
till det offentliga understöd som senare skulle kom
ma sällskapet till del. Belysande för det unga säll
skapets situation 1883 är kanske att nämnda sub
skription, visserligen också retroaktiv, säges »icke 
så obetydligt» ha förbättrat ställningen. -  Det kan i 
detta sammanhang noteras, att sällskapet vid ett 
par tillfällen under 1880-talet erhöll donationer på 
några hundratal kronor från privata givare och att 
författarna under de första åren inte sällan avstod 
från ersättning; de utbetalda arvodena, i periodens 
köpkraftiga valuta, var f. ö. ej helt obetydliga: enligt 
en tidig norm 50 kr arket för uppsatser och 20 för 
textedering.

Beträffande sällskapets befattningshavare kan 
nämnas, att Carl Rupert Nyblom kvarstod som ord
förande till 1893. Han framträdde f. ö. 1881 med det 
första årsmötesföredraget,7 ett initiativ som emel
lertid inte fick omedelbar efterföljd. Schück lämna
de sitt uppdrag som sekreterare redan efter tre år, 
ehuru han förblev medlem av arbetsutskottet till 
1891 -  då han erhållit professur i Lund -  och flitigt 
bidrog till Samlaren. En av de övriga ursprungliga 
utskottsmedlemmarna, Eugène Lewenhaupt, över
tog nu 1883 sekreterarsysslan, som han behöll till år 
1900. Skattmästare efter P. A. Geijer var 1885-1899 
den kände biblioteksmannen Aksel Andersson; 
1900 efterträdde han Lewenhaupt som sekreterare.

Nyblom följdes 1893 som ordförande av Adolf
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Noreen, medlem av arbetsutskottet ända sedan 
1882. Sedan Schück i början av år 1898 utnämnts 
till professor vid Uppsala universitet, valdes han i 
april samma år åter till medlem av arbetsutskottet 
och inom detta till ordförande. Men kort senare 
kunde sekreteraren meddela att Schück avsagt sig 
medlemskapet i utskottet och därmed naturligtvis 
också ordförandeskapet. Noreen blev då omedel
bart åter ordförande, och han kom alltså att i prakti
ken fungera som sådan under hela perioden 
1893-1906. Sistnämnda år var emellertid Schück -  
nu universitets rektor -  villig att åtaga sig posten. 
Samtidigt ersatte Martin Lamm Aksel Andersson 
som sekreterare, och påföljande år, 1907, blev An
ton Blanck skattmästare efter Bygdén, som skött 
finanserna sedan 1901. Att sällskapets ledning nu 
övertogs av Schück och hans två främsta unga lär
jungar innebar väl ingen plötslig omläggning av 
verksamheten men markerar nog klart en utveck
ling mot mera avgränsat litteraturhistoriska och lit
teraturvetenskapliga uppgifter i modernare mening. 
Man skulle även kunna tala om ett generationsskif
te: i stiftarkretsen var Schück ofrånkomligen den 
yngste; Lamm och Blanck var födda kort efter säll
skapets tillkomst.

Vid en återblick på litteratursällskapets första 
kvartsekel kan man överhuvud konstatera, att den 
ursprunglinga breda humanismen -  filologiskt, kul
turhistoriskt och bibliografiskt orienterad -  fortsatt 
att dominera. Att en ledande språkman som Adolf 
Noreen var medlem av arbetsutskottet 1882-1906 
och ordförande 1893-1906 är ju värt att lägga märke 
till. Det kan även vara intressant att åter under
stryka den nära -  och även i fortsättningen i rätt 
hög grad bestående -  anknytningen till universitets
biblioteket. Lewenhaupts, Bygdéns och Aksel An- 
derssons insatser inom sällskapet har just berörts. 
De båda förstnämnda var f. ö. medlemmar av ar
betsutskottet från första årsmötet. Under en kort 
tid vid sekelskiftet var biblioteksamanuensen C. A. 
Grönblad Bygdéns företrädare som skattmästare. 
Till arbetsutskottet hörde också från 1894 den be
römde bibliotekschefen Claes Annerstedt. Anknyt
ningen skulle f. ö. vid sekelskiftet få en mera kon- 
kret innebörd. I den revisionsberättelse för år 1900 
som lästes upp vid årsmötet 14 maj 1901 heter det: 
»Sällskapets lager, som förut förvarats hos grefve 
Eugène Lewenhaupt, har efter hans afflyttning från 
staden på grund af bibliotekarien Annerstedts väl
villiga tillmötesgående fått plats på universitetsbib
lioteket, där det är inrymdt i tvenne för ändamålet 
inköpta skåp.» Under Carolinas tak -  eller åtmin

stone i av universitetsbiblioteket använda lokaler -  
har skriftlagret även i fortsättningen fått disponera 
ett utrymme.8

Relativt tunt är däremot det »litteraturhistoriska» 
inslaget i arbetsutskottet mellan Schucks utträde 
1891 och återkomst 1906. Oscar Levertin gör emel
lertid ett kort gästspel från 1893 till 1894. Sist
nämnda år beslöt man att i fortsättningen även välja 
en suppleant i utskottet, och den förste suppleanten 
blev Ernst Meyer, f. ö. också han en av Carolinas 
tjänstemän. Då det 1901 blev en ordinarie medlems- 
plats för Meyer, efterträddes han som suppleant av 
litteraturhistorikern Johan Mortensen. Tre är sena
re bytte de båda herrarna funktioner. Meyer kvar- 
stpd så som suppleant till sin bortgång 1914, under 
det att Mortensen lämnade utskottet redan 1907, 
alltså samtidigt med det ovan berörda »genera
tionsskiftet».

Som nämnts har verksamheten under de tidigare 
åren i allt väsentligt finansierats genom medlem
marnas årsavgifter. Då och då har visserligen kas
san förstärkts genom inbetalningen från ständiga 
ledamöter och genom en rad privata mindre dona
tioner -  som stöd till speciella utgåvor. Från Sven
ska akademien har man alltså kunnat räkna med 
hundra kronor om året, motsvarande de tjugo ex
emplaren. Detta anslag förblev länge oförändrat 
men höjdes 1915 till 500. Sedan steg kurvan brant. 
Men då hade sällskapet sedan 1909 börjat erhålla de 
statsanslag som skulle leda vidare till det offentliga 
stöd av verksamheten som numera kortfattat rubri
ceras »Anslag ur fonder».9 Sedan två decennier 
tillbaka utgår ett mycket betydande understöd från 
Statens humanistiska forskningsråd, numera Hu- 
manistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Det framgår av bevarat arkivmaterial att sällska
pet då och då -  genom utsändande av värvnings- 
skrivelser -  gjort energiska insatser för att öka med
lemsantalet.10 Samband med denna strävan har väl 
också Adolf Noreens vid ett arbetsutskottssam- 
manträde 16 mars 1888 framförda förslag »att vid 
kommande årsmöten litteraturhistoriska föredrag 
skulle anordnas i syfte att väcka större intresse för 
och allmännare deltagande vid dessa». Utskottet 
beslöt att ta förslaget »under närmare öfvervä- 
gande». Vid årsmötet fyra dagar senare tycks saken 
ej ha närmare behandlats -  i varje fall har den ej 
protokollförts -  men två veckor därefter antog ut
skottet förslaget, och vid därpå följande årsmöte, 
1889, talade Ernst Meyer om »En svensk adelsdam 
på 1600-talet» [Beata Rosenhane] och inledde där
med -  efter Nybloms inte uppföljda insats 1881 -
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den sedermera nästan helt obrutna sviten av års- 
mötesföredrag.11 Föredraget torde i väsentliga 
stycken återfinnas i en likbenämnd uppsats i Nor
disk Tidskrift samma år. Uppsatsen bygger på de 
Rosenhaneska papperen på Carolina. Meyer hade 
kort tidigare, 1888, också utgivit en avhandling om 
Beatas farbror Gustaf. Det kan ju f. ö. te sig både 
ironiskt och signifikativt, att det länge så mansbe- 
tonade litteratursällskapet började sin reguljära 
föredragsrad med en rätt okänd femme savante, 
som dessutom var dotter, resp. brorsdotter till de 
tvenne Rosenhanar som skulle komma att förse 
svensk litteraturforskning med en svårutslitlig för
fattarskap sfråga. -  De följande femton årens skif
tande ämnesval för föredragen kan sägas visa en 
förkärlek för de äldre svenska epokernas traditions-, 
person- och lärdomshistoria men också ett intres
se för gustaviansk litteratur och teater. År 1892 
bidrog t. ex. Oscar Levertin med »Några ord om 
dramen Siri Brahe»; vid nästa årsmöte fasthöll han 
samma anspråkslösa rubricering, men denna gång 
gällde det »Gustaf III:s Gustaf Vasa». En del av 
föredragen kan ha varit helt korta, och vid mer än 
ett tillfälle har det hållits två vid samma årsmöte: 
det ena har då gärna bestått av meddelanden eller 
upplästa »aktstycken». Först 1903 återvände man 
till den adertonhundratalslitteratur Nyblom berört 
redan 1881. Nu tog Warburg upp oppositionen mot 
Almqvist och nyromantiken, och följande år före
läste Mortensen om Runebergs förebilder.12

Sällskapets relationer till andra lärda samman
slutningar och institutioner har i det föregående 
berörts. Här kan antecknas, att det redan 1886 
skedde en överenskommelse om skriftutbyte mel
lan de båda svenska litteratursällskapen i Uppsala 
och i Finland. De erhållna publikationerna lät det 
upsaliensiska sällskapet överlämna till Uppsala uni
versitetsbibliotek. Några år senare beslöts f. ö. -  
enligt ett ej närmare daterat utskottsprotokoll från 
1894 -  att till Carolina lämna »högst» tolv exemplar 
av sällskapets egna utgivna och utkommande publi
kationer »att användas till utbyte af likartade publi
kationer från utländska litteraturhistoriska sällskap 
och institutioner»; universitetets nyinrättade litte
raturhistoriska seminarium fick däremot följande år 
nöja sig med att förvärva sitt exemplar av skrifterna 
till reducerat pris. Med Svenska litteratursällskapet 
i Finland träffades kort före sekelskiftet ytterligare 
ett avtal, nämligen om »att medlemmarna af det ena 
sällskapet för half årsafgift kunna blifva medlem
mar af det andra».13 Och några år senare gjordes 
en motsvarande överenskommelse med Universi-

tets-Jubilaeets danske Samfund, som bl. a. kunde 
erbjuda prenumerationsrabatt på Danske Studier.14 
Något tidigare -  alltså före tillkomsten av Danske 
Studier -  har det ägt rum vissa sonderingar an
gående ett danskt deltagande i och en »nordisk» 
breddning av Samlaren med danskt ekonomiskt un
derstöd, men det förefaller som om ärendet inte 
överlevt ett par inledande konversationer.15

En intressant -  och ganska dunkel -  punkt i 
sällskapets historia är det initiativ som ledde till 
stiftandet av Svenska Vitterhetsssamfundet. Vid ett 
utskottssammanträde 20 oktober 1905 föredrogs 
»ett af Dr. R. G:son Berg inlämnadt förslag beträf
fande åstadkommande under Sällskapets ledning af 
en samling vetenskapligt hållna upplagor af svenska 
författare (hvilket förslag kommer att inflyta i årsre- 
dogörelsen)». Skrivelsen, som i original vidfogats 
sammanträdesprotokollet, är daterad redan 11 april 
samma år. Den bör alltså ha varit känd av de ledan
de inom sällskapet sedan ett halvt år. Det förefaller 
som om saken uppfattats som mycket känslig, ty 
utskottets protokoll fortsätter: »De närvarande 
(utom hr. Annerstedt, som måst aflägsna sig) ena
des om att på årsmötet förorda tillsättandet af en 
kommitté för ärendets utredning (hvilket likväl ej 
vore att betrakta som ett Utskottets förslag, utan 
endast dess medlemmars vid sammanträdet utta
lade afsikt).»

Redan följande dag, 21 oktober, ägde årsmötet 
rum! Ruben G:son Bergs skrivelse kom inte att 
inflyta i årsredogörelsen, men den läses in extenso i 
protokollets paragraf 8, som också redogör för den 
följande diskussionen. Med anknytning till littera
tursällskapets syfte att utge svensk litteratur från 
och med reformationen preciserar Berg sitt förslag: 
»att Svenska litteratursällskapet måtte utgifva eller 
föranstalta om utgifvande af filologiskt tillfredsstäl
lande, med rikhaltiga stilistiska, biografiska och lit
teraturhistoriska anmärkningar försedda upplagor 
af svenska skönlitterära författare efter reforma
tionstiden (lämpligen fördelade i två serier, den ena 
omfattande tiden till Gustaf III, den andra åter bör
jande med gustavianerna)». Resten av skrivelsen, 
som ger en bred exemplifierande och resonerande 
kommentar till yrkandet, går bl. a. in på författar- 
rättsliga frågor och illustrerar överhuvud förslags
ställarens ganska vittsyftande ambitioner.

Diskussionen bör omedelbart ha visat *att frågan 
var kontroversiell. Då sällskapet beslöt »att tillsätta 
en kommitté bestående af 5 personer, hvilken skul
le till Sällskapet inkomma med utredning och för
slag i ärendet», reserverade sig Schack ocn Meyer,
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»hvilka ansågo, att förslaget -  såsom allt för vidtut- 
seende, för sällskapets ekonomi ej ofarligt och kan
ske ägnadt att inverka hämmande på Sällskapets 
öfriga verksamhet -  för det närvarande ej borde till 
någon Sällskapets åtgärd föranleda». Till medlem
mar av femmannakommittén valdes så emellertid 
»Sällskapets ordförande [Adolf Noreen] och sekre
terare [Aksel Andersson], förslagsställaren [Ruben 
G:son Berg] samt herrar professor K. J. Warburg 
och docenten J. Mortensen».

Ett par blad som inhäftats efter Bergs original
skrivelse i arkivvolymen 169 bk. ger glimtar av 
kommitténs överläggningar. Resultatet blev emel
lertid en skrivelse16 som upplästes vid sällskapets 
nästa årsmöte, 28 november 1906, årsmötet där 
Schiick och Lamm ersatte Noreen och Andersson i 
arbetsutskottet! Där förklarade man sig ha funnit 
det lämpligare att bilda ett nytt, särskilt sällskap för 
den stora utgivningen av svenska författare, och då 
man hade sig bekant, att det fanns personer som 
var »villiga att sätta sig i spetsen för ett sådant 
företag», yrkade man nu -  liksom ett år tidigare 
reservanterna! -  att det väckta förslaget ej skulle 
»för närvarande» föranleda någon åtgärd från litte
ratursällskapets sida -  vilket också blev årsmötets 
beslut. Kommitténs ledamöter tog emellertid där
efter själva initiativ till att bilda Svenska Vitterhets
samfundet, som höll sitt konstituerande samman
träde i Uppsala 22 maj 1907,17 f. ö. dagen före den 
stora Linnéfesten.

Att sällskapet från tiden 1906-1907 med Henrik 
Schiick, Martin Lamm och Anton Blanck i spetsen 
nu fick en klarare litteraturhistorisk profil innebar 
emellertid knappast, att anknytningen till universi
tetsbiblioteket -  och till den bibliografiska in
tressesfären -  blev nämnvärt lösare. Carolinas gam
le berömde chef Claes Annerstedt kvarstod i ännu 
närmare ett decennium i arbetsutskottet, och när 
1907 inte bara Bygdén utan även Johan Mortensen^ 
lämnade utskottet, inträdde biblioteksamanuensen 
Isak Collijn, senare riksbibliotekarie; knutna till ut
skottet blev så under 1910-talet tre av universitets
bibliotekets blivande förgrundsgestalter, Anders 
Grape, Axel Nelson och Jonas L:son Samzelius: de 
kom att behålla sina platser i utskottet till seklets 
mitt, Samzelius som sällskapets erfarne och myn
dige skattmästare under tre och ett halvt decenni
um, 1917-1953.18 Det kan dock förefalla som om 
arbetsutskottets funktioner förändrats ungefär vid 
tiden för »generationsskiftet». Det sista i den gamla 
arkivvolymen U 169 bk. bevarade utskottsprotokol- 
let hänför sig till det ovan behandlade sammanträde

20 oktober 1905 då Ruben G:son Bergs förslag med 
så egenartad försiktighet togs upp. Nästa utskotts- 
protokoll som möter i det material jag haft tillfälle 
att ta del av är femtio år yngre, daterat 4 januari 
1955.19 Påbörjandet av denna svit utskottsprotokoll 
har motiverats av en aktuell önskan om att få vissa 
avgöranden, bl. a. av ekonomisk natur, skriftligt 
fixerade; men saken tycks då överhuvud ha känts 
angelägen, och ett yrkande på protokollföring av 
utskottets beslut framfördes och antogs vid årsmö
tet följande år. Det ter sig mot denna bakgrund inte 
osannolikt, att från ungefär 1906 de formella ut
skottssammanträdena börjat förlora i betydelse el
ler ofta uteblivit, och att sällskapets löpande ären
den alltmer kommit att avgöras genom informella 
kontakter mellan ordföranden, sekreteraren och 
skattmästaren, så som jag själv erinrar mig praxis 
från 1940-talet och det tidiga 1950-talet.

Med Henrik Schiick hade sällskapet inte endast 
fått sin upphovsman och förste sekreterare på ord
förandestolen utan även tidens ledande litteratur
historiker, Uppsala universitets rektor och, från 
1913, En av De Aderton. Detta har väl inte varit 
helt utan betydelse för verksamhetens yttre villkor. 
Man kan notera, att sällskapet från 1909 erhöll ett 
årligt statsanslag på till en början 800 kr och att 
bidraget från Svenska akademien 1915 förhöjdes” 
från 100 till 500 för att snart stiga till betydligt högre 
nivåer; 1914 erhöll man f. ö. en gåva från utgivarna 
av Levertins litterära kvarlåtenskap på något över 
1200 kronor. Revisionsberättelsen för år 1917 som 
föredrogs vid årsmötet 1918 kunde redovisa ett 
ovanligt högt antal årsavgifter och talar om en god 
ökning av behållningen, »hufvudsakligen genom en 
för sällskapet förmånlig försäljning av inneliggande 
lager». Först följande år, 1919, beslöt man att höja 
årsavgiften, som då i närmare fyrtio år förblivit den 
ursprungliga, 5 kr, till dubbla beloppet!
—Ser man på årsmötesföredragen från 1906 framåt, 
kan man annotera, att Martin Lamm samtidigt med 
att han blir sekreterare föreläser om Thorilds brev 
till C. F. Cramer, som han kort senare utgav i 
skriftserien, och att den nye skattmästaren, Anton 
Blanck, påföljande år talade om Geijers resa till 
England 1809-1810. Tendensen till att välja mer 
eller mindre centralt litteraturhistoriska ämnen blir 
nu tydlig: en rad föredrag av Warburg, Böök, 
Santesson och Lamm speglar epokens forskning i 
svensk romantik. Ämnen från äldre svensk littera-7 
turhistoria möter emellertid också. Gunhild Bergh -  
den första kvinnliga föredragshållaren -  talar 1914 
om Olof Bergklints kritiska verksamhet. Den unge
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Johan Nordströms forskningsinsatser manifesterar 
sig i inte mindre än tre årsmötesföredrag: de gäller 
1917 frågan om Skogekär Bergbo, 1918 Stiern- 
hielms tidigaste filosofiska författarskap och 1921 
»Friedrich Menius, en litterär äventyrare från 
drottning Kristinas tid».

Kanske kan man betrakta årsmötet 27 november 
1920 som nästa gränssten i sällskapets historia. 
Schuck hade tre veckor tidigare avgått från sin 
professur och Lamm föregående år utnämnts till 
professor vid Stockholms högskola. Båda lämnade 
nu arbetsutskottet »på grund av avflyttning från 
Uppsala». Ny ordförande blev Anton Blanck, ny 
sekreterare Nils Gobom.20

Av ett långt brev från sällskapets skattmästare 
Jonas Samzelius till den nyvalde sekreteraren Go
bom, daterat 29 november 1920, två dagar efter 
årsmötet, och av några vidlagda anteckningar be
varade i samma blå omslag bland sällskapets okata
logiserade arkivalier framgår, att man -  och då väl 
främst den uppslagsrika och handlingskraftiga 
skattmästaren -  just i detta moment planerat en 
relativt genomgripande omgestaltning av den fyr
tioåriga sammanslutningen. Ärendet har varit uppe 
vid något utskottssammanträde och har därefter 
fortsatt att diskuteras. Det hela tycks gå ut på en 
aktivering av hela verksamheten genom en vidgning 
och uppdelning. Arbetsutskottet får tio medlem
mar, varav endast fem behöver vara bosatta i Upp
sala. Förutom sekreterare och skattmästare utses 
en redaktör. Av tidskriften börjas en ny serie -  med 
nytt namn! Förslaget om ny titel kommer från 
Lamm, Blanck vill ej ändra »utan mycket tvingande 
skäl». Av skrifterna påbörjas också en ny följd, 
tydligen av lätthanterligare typ. Längre uppsatser 
överförs från tidskriften till skriftserien. Bibliogra
fien såväl som årsmötesprotokollet m.m. bryts ut 
ur tidskriften och trycks separat. Man siktar vidare 
mot ett fördubblat medlemsantal. »Blanck vill att 
de nya litteraturhistorikerna skola värfva medlem
mar. Skaffa de 20 nya så kan man tänka på att 
trycka deras doktorsavhandlingar.» Själv framför 
den skicklige penningförvaltaren Samzelius ett ka
rakteristiskt önskemål: »Hvad utskottet i öfvrigt 
beträffar vill jag ha en ekonomiskt högt stående per
son som skattmästare för att han skall värfva under
stödjande medlemmar och då så behöfves äfven 
skaffa pengar åt sällskapet.» Intressant är ett för
slag till ny formulering av sällskapets syfte: »Säll
skapets ändamål är att samla och offentliggöra bi
drag till svensk litteratur- och lärdomshistoria.» 
Sammanställningen kan tyda på att termen littera

turhistoria nu börjat erhålla en mera begränsad in
nebörd än tidigare men att verksamhetens anknyt
ning till en bred sektor av den intellektuella kultu
rens historia förutsattes kvarstå.

Förslagen ledde inte till nya stadgar eller överhu
vud till mera påfallande förändringar. Av Samlaren, 
som fick behålla sitt namn, börjades emellertid en 
ny »följd» med förändring av undertitel, med ett 
något mera påkostat och konstnärligt format om
slag och med ett slags utbrytning av det tidigare 
inledande årsmötesprotokollet, som nu samman
trycktes med skriftförteckningen och sattes in sist i 
volymen. Någon egentlig vidgning av sällskapets 
medlemsantal och verksamhet faller inte i ögonen, 
även om de offentliga anslagen fortsatte att stiga. 
En doktorsavhandling, Victor Svanbergs, trycktes i 
skriftserien, men den blev ett lysande undantag. 
Önskemålet om »en ekonomiskt högt stående per
son som skattmästare» kom emellertid Samzelius 
att själv förverkliga genom sina betydelsefulla in
satser under de följande decennierna som Uppsala 
studentkårs och angränsande institutioners finans
förvaltare, djupt engagerad i studieekonomi och 
skapare av studentbostäder, ja studentstäder.

Arbetsutskottet av år 1920 skulle bli mycket sta
bilt. Anton Blanck förblev ordförande i drygt trettio 
år, till sin bortgång 1951. Som redan nämnt skötte 
Samzelius skattmästarsysslan under de trettiosex 
åren 1917-1953. Anders Grape, som kommit in i 
utskottet redan 1915, stod kvar till 1952, till samma 
tidpunkt stannade Axel Nelson, som efter flera år 
som suppleant 1920 blivit ordinarie medlem. De 
förändringar som i alla fall fann rum i utskottet 
under de tre decennierna kom alltså att i huvudsak 
gälla sekreteraren och suppleanten. Den nye sekre
teraren från 1920, Nils Gobom, avgick 1923 och 
efterträddes då av Victor Svanberg, som fungerade 
under tio år, ehuru han från 1930 ej var ordina
rie medlem av arbetsutskottet, förmodligen på 
grund av lektorstjänst i Stockholm.21 Sekrete
rare 1933-1939 var Eskil Källquist och 1939-1960 
Gunnar Svanfeldt.

Som redan torde ha framgått, hade sällskapet i 
Jonas L:son Samzelius fått en initiativ- och upp
slagsrik skattmästare som inte bara skickligt skötte 
sällskapets finanser utan även i samband härmed 
tog en mycket aktiv del i utgivningen av skriftse
rien, bortsett från Samlaren, vars redigering var 
sekreterarens huvuduppgift. De offentliga anslagen 
till sällskapet och dess enskilda publikationer växer 
och Sällskapet kan förutom innehållsrika Samlarvo- 
lymer i sin skriftserie bl. a. utge såväl en rad littera
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turhistoriska undersökningar som Collijns svenska 
nationalbibliografi för århundradena före 1700 och 
den av skattmästaren själv dirigerade litteraturhis
toriska samlingsbibliografin för tiden 1900-1935. 
Medlemsavgiften förblev 10 kronor fram till 1949, 
varefter den försiktigt höjdes först till tolv och så 
till femton.

Vid årsmötet 1933 utsågs till sällskapets ombud i 
Stockholm, Göteborg och Lund professorerna Mar
tin Lamm, Otto Sylwan och Albert Nilsson. Ser 
man emellertid på årsmötenas föredragshållare un
der de tre årtiondena efter 1920, slås man av att de i 
stor utsträckning tillhör en rent upsaliensisk krets 
av bl. a. unga Blanck-lärjungar. Ämnena är nu i 
allmänhet renodlat litteraturhistoriska, med en och 
annan utvikning i riktning mot teaterhistoria eller 
idéhistoria. Med något undantag är de svenska, 
spridda från femtonhundratal till nittonhundratal. 
Ofta är det fråga om bearbetade utdrag ur licentiat
arbeten och rapportering om kommande doktorsav
handlingars forskningsresultat. En äldre generation 
fortsätter emellertid att ge sina bidrag. Så tar Victor 
Svanberg 1940 upp ett angeläget principiellt ämne: 
»Litteraturhistoria som samhällsvetenskap».

Under 1950-talet kom den rent litteraturhistoris
ka eller litteraturvetenskapliga linjen i sällskapets 
syften att ytterligare accentueras, bl. a. i samband 
med ett nytt generationsskifte och med antagandet 
av nya stadgar. Vid årsmötet 1950, som fördröjts till 
april 1951, yttrade Victor Svanberg några minne
sord över den några månader tidigare bortgångne 
ordföranden, Anton Blanck, vars professur Svan
berg innehade sedan 1947. Till sällskapets nye ord
förande valdes emellertid den fyrtiofemårige Gun
nar Tideström, sedan 1948 innehavare av den nyin
rättade litteraturhistoriska lärostolen. Vid följande 
årsmöte, i mars 1952, råkade vid den stadgeenliga 
utlottningen av en av arbetsutskottets medlemmar 
lotten falla på Axel Nelson, som avböjde sedvanligt 
återval; i omedelbar anslutning härtill anhöll även 
Anders Grape om att få lämna utskottet. Dessa 
båda framträdande biblioteksmän och humanister -  
språkforskare, lärdomshistoriker, bibliografer -  var 
båda födda samma år som litteratursällskapet stif
tades, 1880, och hade ju tillhört arbetsutskottet re
dan på 1910-talet. Att de nu drog sig tillbaka kan 
måhända sägas markera, att sällskapets bindningar 
till sina ursprungliga allmänhumanistisk-bibliogra- 
fiska syften och till Uppsala universitetsbibliotek 
blivit lösare. I arbetsutskottet åstadkom de båda 
avsägelserna en ommöblering. Victor Svanberg -  
sedan några år åter suppleant -  inträdde som ordi

narie medlem. Det gjorde även Lennart Josephson. 
Suppleant efter Svanberg blev Lennart Breitholtz. 
Utskottet bestod alltså nu -  inklusive sekreteraren 
-  av två professorer och tre docenter i litteraturhis
toria samt av den kvarstående skattmästaren Sam- 
zelius, även han f. ö. till sin ursprungliga studiein
riktning litteraturhistoriker.

I december 1953 drog sig emellertid Jonas Sam- 
zelius tillbaka efter att under en mansålder med fast 
hand ha dirigerat sällskapets affärer. Han efter
träddes av en yngre kollega på Carolina, Lennart 
Grönberg, sedermera överbibliotekarie vid Han
delshögskolans bibliotek och därefter Riksdagsbib
lioteket, och fortfarande sällskapets skattmäs
tare.22

Vid årsmötet 1955 hade suppleanten i arbetsut
skottet Lennart Breitholtz råkat bli vald även till 
revisorssuppleant. På grund av något förhinder för 
en av de båda »ordinarie» revisorerna kom han så 
att jämte Hans Lindström belastas med ansvaret för 
den revisionsberättelse som föredrogs vid årsmötet 
i december 1956. I själva berättelsen påpekas »att 
en förtjänstfull och nödvändig lagerbokhållning un
der året upplagts». Efter att skattmästaren i vanlig 
ordning beviljats sin fulla ansvarsfrihet, framförde 
emellertid Breitholtz »några synpunkter på sällska
pets förvaltning», vilka föranledde sällskapet att 
mer eller mindre omedelbart besluta, att sekretera
rens och skattmästarens arvoden årligen skulle fast
ställas av årsmötet, att dessa arvoden för nästkom
mande år skulle fixeras till 500 resp. 700 kr, att 
arbetsutskottets beslut skulle protokollföras och att 
matrikelföringen av sällskapets medlemmar borde 
göras till föremål för översyn inom arbetsutskottet. 
Uppenbarligen har Breitholtz’ synpunkter som re
visor främst gått ut på önskvärdheten av ett mera 
fixerat beslutsfattande och av en förbättrad kon
troll. Men han torde ha haft mera att framföra. 
Längre ner i årsmötetsprotokollet heter det nämli
gen, efter en paragraf om en remarkabel höjning av 
Samlarens författararvoden från tre till tio kronor 
per sida:
6. Beslöts att en översyn av sällskapets stadgar borde

företagas samt förberedas av en kommitté.
7. Till medlemmar av denna kommitté valdes docenterna

Breitholtz och Wittrock samt sällskapets sekreterare.

Kommitténs stadgeändringsförslag, granskat av ar
betsutskottet, framlades vid årsmötet 9 december 
1957 och antogs i oförändrad form.23 Man beslöt 
vidare, att de nya stadgarna skulle erhålla omedel
bar giltighet.

Intressantast är stadgarnas första paragraf, som
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både kodifierar en sedan länge förhärskande ten
dens och i viss mån ger en ny målsättning. »Sällska
pets ändamål är att verka för litteraturvetenskaplig 
forskning genom utgivandet dels av tidskriften 
Samlaren, dels av en skriftserie. Samlaren bör ut
komma årligen och innehålla uppsatser av veten
skapligt intresse rörande svensk och utländsk litte
ratur samt en litteraturvetenskaplig svensk årsbib- 
liografi. Skriftserien bör omfatta större litteraturve
tenskapliga undersökningar, utgåvor av äldre sven
ska texter samt bibliografiska verk rörande svensk 
litteratur.» Sällskapet skall alltså förfarande utge 
bibliografier och även äldre svenska texter, men 
verksamheten underordnas helt ett vetenskapligt 
studium av litteratur, här väl väsentligen att fatta 
som skönlitteratur, diktning. För sällskapets ur
sprungliga allmänhumanistiska inriktning på svensk 
kultur-, lärdoms- och personhistoria ger den nya 
formuleringen egentligen ingen plats. T. o.m. ad
jektivet »litteraturhistorisk» har fått vika för »litte
raturvetenskaplig», som förekommer tre gånger på 
de få raderna! Den mest påfallande nyheten är 
emellertid det uttryckliga brytandet av nationali
tets- eller språkgränsen. Beträffande Samlarens 
uppsatser stadgas det alltså, att de kan behandla 
»svensk eller utländsk litteratur», och i fråga om 
skriftseriens större undersökningar underförstås väl 
motsvarande vidgning av ramen. För textutgivning 
och bibliografi fasthålles emellertid begränsningen 
till det svenska.

Man kan också annotera, att tidskriftens titel 
»Samlaren» här kommit in i stadgarna och att en 
årlig utgivning rekommenderas -  en tätare utgiv
ning i tunnare häften har stundom diskuterats och 
även praktiserats. Den i Samlaren ingående årsbib- 
liografin berörs, däremot ej den framväxande re- 
censionsavdelningen, som snart skulle få starkt 
ökad betydelse.

De följande paragraferna handlar bl. a. om med
lemskap -  här införs en liten reservation mot med
lems rätt att obetingat erhålla sällskapets samtliga 
publikationer för årsavgiften -  om sekreterarens 
och skattmästarens åligganden, om författaransvar 
och arvoden; för årsmötesförhandlingarna fixeras 
ett program. Speciellt värd att lägga märke till är 
emellertid §3, som ger förändrade bestämmelser 
rörande arbetsutskottet. »Sällskapets verksamhet 
ledes av ett arbetsutskott, bestående av sällskapets 
ordförande, vice ordförande, sekreterare och skatt
mästare, vilka alla väljas för treårsperioder med 
möjligheter till omval, samt av ytterligare två med
lemmar, vilka väljas för ett år i sänder och icke böra

fungera mer än två år i följd. Arbetsutskottet är 
beslutsmässigt, om minst fyra medlemmar äro när
varande.» Vid sidan av ordföranden placeras alltså 
en vice ordförande. Dessa båda jämte sekreteraren 
och skattmästaren väljs direkt av årsmötet, ej av 
arbetsutskottet, vars två övriga medlemsplatser 
tidsbegränsas och därmed får garantera en viss kon
tinuerlig förnyelse. Den gamla pittoreska utlottning- 
en av en ständigt återvald utskottsledamot bort
faller; likaså avskaffas i stillhet suppleanten. Ingen
ting stadgas längre om medlemmarnas bostadsort.

Man företog så omedelbart val i enlighet med de 
just antagna stadgarna. Ordförande, sekreterare 
och skattmästare blev liksom förut Gunnar Tide- 
ström, Gunnar Svanfeldt och Lennart Grönberg, 
vice ordförande Victor Svanberg, »ytterligare med
lemmar av arbetsutskottet docenterna Lennart 
Breitholtz och Lars Gustafsson».

Ser man tillbaka på 1950-talets årsmötesprotokoll 
slås man av att de nya stadgarnas internationalise
ring av sällskapets uppgifter till att gälla forskning 
även rörande utländsk litteratur på ett mycket mar
kant sätt föregripits vid val av ämnen för de årliga 
föredragen. Svenskt och utländskt växlar. Vidden 
och variationen är iögonenfallande. Tendensen att 
presentera en icke-upsaliensisk föreläsare börjar 
skönjas. Våren 1951 talar Lennart Breitholtz om 
den fransk-klassiska kritikens syn på det historiska 
dramat. Nästa år är det fråga om en intim biogra- 
fisk-litteraturpsykologisk studie: Gunnar Qvarn- 
ström behandlar »Ett personligt motiv i Ludvig 
Nordströms författarskap». I mars 1953 presenterar 
Lennart Josephson alldeles nya amerikansk littera
tur: »O’Neills senaste drama». Bertil Sundborgs 
föredrag i december samma år, »Gustaf Rosen
hanes votum uti trulldomssaken 1673», kan te^ig^ 
som en återanknytning till sällskapets äldre inrikt
ning men ägde samband med en förnyad diskussion 
av problemet Skogekär Bergbo. Året därpå bidrar 
Gunnar Axberger med en symbolstudie i Birger 
Sjöbergs diktning, »Svan på lugnt vatten», varpå E. 
N. Tigerstedt 1955 seglar ut på vida vatten i »Eng
land och nyhumanismen». En ny rapport från det 
vid tidpunkten så aktuella litterära livet på andra 
sidan Atlanten för Gunnar Hansson med sig till 
årsmötet 1956: »Kända namn och okända idéer i 
amerikansk litteraturestetik». Nordiskt, men inte 
speciellt svenskt, är ämnet för K.-I. Hildemans 
föredrag 1957: »Diskussionen kring Drömkvädet», 
rent danskt ämnet för Knut Ahnlunds bidrag 1958: 
»Gustav Wied». Vid 1950-talets sista årsmöte talar 
så Gunnar Branded om begreppet symbolism. Bak
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om detta bredare spektrum spårar man sällskapets 
nye ordförande Gunnar Tideström: det var som 
regel ordföranden som kontaktade föredragshål
larna.

Vid årsmötet i december 1960 efterträddes Gun
nar Svanfeldt av den ännu kvarstående sekretera
ren Ulf Wittrock. Skattmästare under de två decen
nierna fram till jubileumsåret 1980 har varit Lennart 
Grönberg, som ju övertog finansärendena redan 
1953. Innehavarna av ordförande- och viceordfö- 
randeposterna har däremot växlat, i viss mån så 
uppenbart i takt med personförändringarna på de 
litteraturvetenskapliga lärostolarna, att redan detta 
starkt markerar det nuvarande sällskapets mycket 
nära anknytning till litteraturforskningen som uni- 
versitetsämne och till ämnesinstitutionen vid Upp
sala universitet. Gunnar Tideström kvarstod som 
ordförande till årsmötet 1963, då han efterföljdes av 
Gunnar Brandell, som nämnda år övertagit Victor 
Svanbergs professur. Tideström övertog i stället 
vice-ordförandeposten efter Svanberg, som alltså 
blivit emeritus 1962 och nu lämnade utskottet. I 
december 1972 följdes Tideström som vice ordfö
rande av Thure Stenström, vilken föregående år 
efterträtt honom som professor. Tre år senare drog 
sig emellertid Brandell tillbaka, Stenström blev ord
förande, och till vice ordförande valdes en repre
sentant för litteraturforskningen i,Stockholm, pro
fessor Inge Jonsson. Till de två återstående plat
serna i utskottet -  med snabb cirkulation -  har det i 
några fall valts stockholmare -  så Örjan Lindberger 
1963, Inge Jonsson 1965 -  men i huvudsak docenter 
från den lokala litteraturvetenskapliga institutio
nen. Sin första kvinnliga medlem fick utskottet med 
Gunilla Bergsten, så sent som 1966!

Sällskapets viktigaste insats under de sista tjugo 
åren torde vara den förnyelse av Samlaren som ägt 
rum under den nya redaktörens, Ulf Wittrocks, 
ledning. Inte minst gäller detta den från 1960-talets 
mitt starkt vidgade recensionsavdelningen. Detta 
får emellertid närmare behandlas i det följande, 
liksom skilda bibliografiska företag och övrig skrift
utgivning, som sällskapet i en tid av snabbt sti
gande tryckkostnader kunnat finansiera med hjälp 
av en i kultursektorns ekonomiskt-administrativa 
frågor mycket initierad skattmästare. Kastar man 
till sist en blick över de båda decenniernas ofta väl 
besökta och festligt avslutade årsmöten, kan man 
konstatera, att en önskan att vid tillfället i fråga ge 
mötesdeltagarna kontakt med forskning utanför 
Uppsala helt slagit igenom: de få föredragen av 
upsaliensare ter sig som undantagsfall. Intressant är

förskjutningen i fråga om ämnesvalet. Vid sidan av 
specialstudierna rörande svensk eller utländsk litte
ratur är det nu de principiella, metodiska eller all
mänt översiktliga ämnena som gör sig starkt gällan
de: Kring Nobelprisens litteraturhistoria (Gunnar 
Ahlström), Om möjligheten att utarbeta en samnor
disk litteraturhistoria (Oluf Friis), Om periodindel
ningen i litteraturhistoria (Staffan Björck), Dramat 
på scen (Ingvar Holm), Dokument, engagemang, 
fiktion (Peter Hallberg), Behöver vi litteraturteori? 
(Gunnar Tideström), Marxistisk litteraturvetenskap 
(Kurt Aspelin), Filmen och litteraturen (Rune Wal- 
dekranz).

Samlaren
I Svenska Litteratursällskapets omfattande och 
ojämnt växande skriftserie kom den enda periodis
ka av publikationerna, som -  kanske efter någon 
tvekan -  fick namnet Samlaren, att placeras som nr
1. Under de första åren liksom under ett par senare, 
korta perioder utgavs tidskriften i två häften per 
årgång, men alldeles övervägande har den publice
rats som års volym. De fyrtio första årgångarna, 
1880-1919, bär undertiteln »Tidskrift utgifven av 
Svenska Literatursällskapets (från årg. 23: Littera
tursällskapets) arbetsutskott». Från 1920 börjades 
en ny följd: Samlaren, N. F., 1-40, 1920-1959, med 
undertiteln: »Tidskrift för svensk litteraturhistorisk 
forskning». Efter ytterligare fyrtio år övergav man 
den obekväma följduppdelningen. Samlaren 1960 
fick årgångsbeteckningen 81, f. ö. också ett nytt, 
helblått omslag. Undertiteln behölls tills vidare, 
men fr. o.m. årg. 89, 1968, utbyttes på titelbladet 
»litteraturhistorisk» mot »litteraturvetenskaplig» -  
fr. o. m. följande årgång, som uppvisar en föränd
ring av format och typografi, även på omslaget. 
Från årgång 83, 1962, har en del av upplagan leve
rerats bunden.

Av formuleringar vid tiden för sällskapets stif
tande framgår ju att dess tidskrift avsett att i första 
hand förmedla bibliografiska uppgifter, biografiska 
dokument och liknande material till belysning av 
det »litterära» livets historia i Sverige på mycket 
bred bas. Innehållet i den första årgången kan också 
te sig relativt brokigt med alla sina bibliografiska 
frågor, sina smärre meddelanden om kartografi, 
konstkataloger etc. och sina av Bygdén redigerade 
utdrag ur »Lidénska brefsamlingen å Upsala Uni
versitets Bibliotek». Men åtskilligt av detta hör 
dock samman med vad även senare skulle kallas
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litteraturhistoria, och man kan observera, att år
gångens första häfte inledes av Lewenhaupts utför
liga artikel om Johan Gabriel Werfwing, alltså en 
monografi över en svensk poet -  låt vara att den 
trots alla sina diktcitat egentligen är rent biografisk 
-  och det andra häftet av en av de äldsta svenska 
tragedierna, Anders Wollimhaus’ Dido, med kort 
litteraturhistorisk inledning av textens upptäckare, 
Karl Warburg. Tilläggas kan att årgången innehåller 
»Bellmaniana» av Schuck, Leopoldbiograflka med
delade av Werner och en liten artikel av Stjern- 
ström om ett par i manuskript bevarade komedi
översättningar från frihetstiden. Metodiskt domine
rar den dokumentariska presentationen av fynd: 
»fakta, ej upsatser».

Följande årgång har ungefär samma karaktär, 
men inslaget av litteraturhistorisk forskning -  den 
gäller svenskt sjuttonhundratal -  är snarast för
stärkt, under det att den tunna tredje årgången do
mineras av anteckningar ur brev- och handskrifts
samlingar och av E. H. Linds förteckning över 
Uppsala universitetsbiblioteks »handskrifter röran
de svenska språket». Detta allmänfilologiska studi
um av det intellektuella och konstnärliga livets hi
storia och personhistoria i Sverige, med stark kon
centration på framdragandet av texter och källor, 
präglar överhuvud tidskriften under åttitalet. Så 
trycks några av de stora och viktiga brevsviterna 
från Kellgren och Leopold. Den gamle Klemming 
bidrar med mycket och mångahanda, bl. a. med 
Johannes Bureus’ dagboksanteckningar, som sling
rar sig från häfte till häfte. Under decenniets andra 
hälft märks ett starkt intresse för medeltiden och 
för femton- och sextonhundratalen. En flitig leve
rantör av många små bidrag är härvidlag Schuck, 
som ju samtidigt arbetade på sin berömda invente
ring av den äldre svenska litteraturen, Svensk litte
raturhistoria, 1, avslutad 1890. En viktig insats av 
Schuck är också den stora resonerande bibliografi, 
Skrifter i Svensk litteraturhistoria, han lät trycka i 
tidskriftens åttonde årgång, 1887. -  Mycket fåtaliga 
är ännu de inslag som rör svensk litteratur efter 
gustavianerna. Elof Tegnér tar dock i årg. 4 fram 
Samuel Ödmans förhållande till »Nya Skolan», och 
i årg. 9 skriver Gudmund Frunck om Atterbom och 
Geijer efter avfallet, och C. R. Nyblom meddelar 
utdrag ur brev från A. F. Lindblad till Atterbom; i 
alla tre fallen ligger huvudvikten på utdrag ur brev
sviter.

Under 1890-talet uppvisar tidskriften till en bör
jan ungefär samma ansikte som under det föregåen
de årtiondet. De tidigaste årgångarnas rika inslag av

smånotiser har emellertid nu fått vika för ofta gans
ka långa bidrag. Innehållet i årg. 1890 kan te sig 
karakteristiskt för det här behandlade äldre skedet: 
efter några utdrag ur Atterboms brev till Lind
blad24 följer fortsättningen på en tidigare påbörjad 
bibliografi över otryckta arbeten av femton- och 
sextonhundratalsförfattare, upprättad av Harald 
Wieselgren, varpå införts Bygdéns föredrag vid 
närmast föregående årsmöte, »Om ursprunget till 
den historiska myten om Fale Bure», följt av en 
uppsats av J. Paludan -  översatt »från författarens 
danska original-handskrift»25 -  »Har mag. Johann 
Veltens skådespelartrupp uppträdt i Stockholm?» 
och av ett av Ernst Meyer meddelat handskrifts- 
fynd, en textkomplettering till drottning Kristinas 
Reflexions diverses sur la vié et les actions du 
grand Alexandre.26

Årgångarna 1891 och 1892 innehåller flera stort 
upplagda undersökningar av Schuck, bl. a. »Bidrag 
till kännedomen om 1600-talets dramatik», men 
också ett tidigt bidrag till Atterbomstudiet av den 
unge Fredrik Vetterlund. Trehundraårsminnet av 
Uppsala möte har tydligen stimulerat intresset för 
reformationstiden och den närmast följande epo
ken. Litteratursällskapet utgav nu förutom sin ordi
narie årgång av Samlaren ett extrahäfte, Minnes- 
gärd vid Uppsala mötes festen 1893, inlett av Ri
chard Steffens »Våra första reformationsskrifter 
och deras författare». Två år senare hade man an
ledning att erinra sig att ett sekel förflutit sedan 
Bellmans död. Årg. 1895 är helt ägnad Bellmans 
verk och inflytande, studerade ur skilda aspekter. 
Också här lägger man märke till en betydelsefull 
insats av Richard Steffen, »Anteckningar till Bell- 
mansdiktens historia», även om undersökningen till 
sin huvuddel fick stå över till följande årgång.

Till tidskriftens flitigare bidragsgivare under 
1890-talet, då Schuck var professor vid det syd
svenska universitetet, hör lundensare som Ewert 
Wrangel, Otto Sylwan och den unge Lauritz Wei- 
bull. Sylwan är bl. a. inne på sjuttonhundratals- 
forskning och metrik, Weibull intresserad av Bell- 
man, Lidner och Thorild. Överhuvud förstärks nu 
det litteraturhistoriska inslaget. En komparativ linje 
gör sig mera gällande kring sekelskiftet. I årg. 1898 
skriver Wrangel om svensk-franska »litterära» för
bindelser -  det blir visserligen väsentligen fråga 
om en lärdomshistorisk-kulturhistorisk studie över 
svenskars studieresor till Frankrike -  och i samma 
volym ger Sigrid Leijonhufvud exempel på dansk
svenska litteraturkontakter i slutet av 1600-talet. I 
årg. 1901 blir det fråga om den tidiga tyska sjutton-
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hundratalslitteraturens (Wrangel) och Gessners 
(Hilma Borelius) inflytande på svensk litteratur och 
i årg. 1902 om Rabener och hans svenska bearbeta- 
re (I. Ingers). I årg. 1904 läser man så Mortensens 
»Till Runebergs förebilder» och Bernhard Risbergs 
»Litterära inflytelser på Tegnérs Svea», omedelbart 
följd av samma författares »En tillfällighetsdikt af 
Tegnér efterbildning från Schiller». Följande år har 
man med anknytning till hundraårsminnet av 
Schillers död låtit tidskriften inledas av tre skilda 
studier rörande den tyska diktaren och Tegnérti- 
dens Sverige.

F. ö. möter ett rikt och skiftande innehåll till 
belysning av svensk litteraturhistoria i sekelskiftets 
Samlare. Som en påminnelse om ett visst kvarle- 
vande av det ursprungliga programmet för sällska
pets tidskrift framstår emellertid årg. 1906, rimligt
vis den sista som redigerades av Aksel Andersson, 
innan Martin Lamm tog över: förutom ett par 
brevsviter och några notiser med anknytning till 
den svenska litteraturhistorien innehåller häftet en 
bibliografisk-historiografisk undersökning av An- 
nerstedt, några sidor medeltida bokhistoria av Isak 
Collijn samt ett likaledes av Collijn meddelat 
»fornsvenskt recept mot ögonvärk».

Samlarens årsvolymer tillväxer i början på 1900- 
talet något i omfång.27 Efter den i föregående av
snitt berörda förnyelsen av sällskapets ledning som 
1906 gör Schiick till ordförande, Lamm till sekrete
rare och ett år senare Blanck till skattmästare, 
framträder tidskriften som ett viktigt organ för den 
blommande svenska litteraturforskningen kring 
Schucks främsta lärjungar och deras generation. 
Notiser och textpublikationer trängs nu tillbaka28 
för ibland mycket omfattande undersökningar av 
Martin Lamm, Anton Blanck, Fredrik Böök, 
Sverker Ek och andra, men även av äldre forskare 
liksom av nytillkommande yngre. Ett försök att 
med ett mindre antal exempel kasta något ljus över 
de många tiotalen intressanta bidrag i den under 
bortåt ett och ett halvt årtionde av Martin Lamm 
redigerade Samlaren leder naturligtvis till ett rela
tivt godtyckligt utväljande av titlar. Slående är dock 
att många av dessa har välkänd klang, markerar 
betydande eller representativa insatser. Flera av 
dem härrör från tidskriftens redaktör. Efter en mo
nografi över Samuel Triewald (årg. 1907) följer 
drygt hundra sidor »Lidnerstudier» (1909) och i 
fortsättningen bl. a. uppsatsen om Kellgrens Våra 
villor (1910), »Bidrag till kännedomen om Kellgrens 
journalistiska verksamhet i Stockholmsposten» 
(1913), »Studier i Almquists ungdomsdiktning» på

närmare 150 sidor (1915), »Försoningstanken i 
Tegnérs Frithiofs Saga» (1916). Anton Blanck 
ederar och kommenterar Geijertexter (1907, 1908), 
tar upp frågan om Nya Skapelsens båda versioner 
(1913) och inleder sedan årg. 1920 med sin stora 
studie »Om allvaret i Fru Lenngrens diktning», som 
följs av en rad bidrag under 1920-talet. Flitig medar
betare är från årg. 1908 Fredrik Böök, vars första 
uppsats »Per Elgströms romantiska poesi» är för
sedd med undertiteln »Stilkritiska studier», som ju 
kan sägas signalera att tidskriften inte längre är den 
samling av »fakta, ej upsatser» som Schiick annon
serade i sitt brev till Warburg på nyåret 1880. I 
fortsättningen följer bidrag till studiet av romanti
ken sådana som »Stagnelius och Chateaubriand»
(1909) och »Bidrag till de Almquistska skrifternas 
kronologi» (1917) men även en undersökning som 
»Prosabidrag af fru Lenngren i Stockholms-Posten»
(1910) . Den gustavianska tidningen hade f. ö. också 
granskats tre årgångar tidigare, då den tjugoårige 
Sverker Ek debuterade med »Bidrag till kännedo
men om Kellgrens kritiska verksamhet i Stock- 
holms-Posten från och med år 1790», alltså publi
cerad tidigare än Lamms nyssnämnda och nästan 
likbenämnda studie, som rör ett annat avsnitt av 
Kellgrens journalistik. I årg. 1909 skrev f. ö. även 
Sylwan om »Stockholms-Posten och Kellgren». I 
årg. 1913 behandlar Albert Nilsson -  som medver
kat redan i Schillerhäftet 1905 -  Jakob Fredrik 
Neikter i en bred idéhistorisk undersökning. I nästa 
årgång, 1914, möter Emil Liedgren med »Till belys
ning af krisen i Joh. Olof Wallins lif» och Olle 
Holmberg med »En nyfunnen Tegnérdikt» -  Holm
berg skulle återkomma 1919 och 1920 med två 
Almqvistuppsatser: »Kronologien i Törnrosens 
Bok» och »Några motiv i Amorina». I volymen från 
1914 debuterar också en av Samlarens viktigare 
bidragsgivare under 1910-talet: Johan Nordström. 
Man finner här såväl den mäktiga undersökningen 
»Hvem har skrifvit Bröllopps Beswärs IhogKom- 
melsze?» med stor kritisk textedition som det korta 
bidraget »Vår äldsta svenska hexameterdikt». Två 
år senare tar Nordström upp »de olika Hercules- 
versionerna», och i därpå följande årgång läser man 
»Till frågan om Skogekär Bärgbo». Carl Santesson 
debuterade i årg. 1915 med »En omstridd Atter- 
bom-dikt» och bidrog två år senare med den första i 
den rad av undersökningar kring Lycksalighetens ö 
som skulle komma att sträcka sig mycket långt fram 
genom tidskriftens årgångar. Även Henry Olssons 
medarbetarskap börjar redan under 1910-talet. I 
årg. 1916 behandlar han »Tegnérs episka och dra-
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matiska planer under Frithiofsåren», och i årg. 1919 
följer den stora monografien över Drottningens Ju
velsmycke. Sistnämnda volym, med ytterligare tre 
Almqvistuppsatser -  av Ragnar Ekholm, Ivar Si- 
monsson och Olle Holmberg -  och med Erik Wal- 
léns »Mytologien i Atterboms sagospel Lycksalig
hetens ö», är nästan helt ägnad den vid tidpunkten 
så flitigt studerade svenska romantiken. Bland ro
mantikforskarna i Samlaren kan också nämnas 
Sven Cederblad, som från 1916 bidrar med upp
satser om Stagnelius.

Exemplen ger glimtar av en kartläggning av det 
svenska litterära landskapet från sextonhundratalet 
till romantiken med fri och mångsidig metodik, som 
inte låter sig fånga i en enkel formel.29 Textfynd 
och författarskapsfrågor spelar en relativt stor roll. 
Påfallande är inte bara den i allmänhet starkt histo
riska aspekten utan också undvikandet -  i Schticks 
anda -  av samtidshistoria, av i tiden mera närlig
gande forskningsobjekt. Den svenska litteraturen 
efter adertonhundratalets mitt börjar först under 
1920-talet bli föremål för enstaka artiklar i Sam
laren. Studiet av Strindberg inleds i årg. 1920 
(N.F.l.) av sällskapets nyvalde ordförande, Anton 
Blanck, som ägnar två sidor, placerade i slutet av 
häftet, åt »En okänd Strindbergsöversättning från 
H. C. Andersen». Det är här fråga om föga mer än 
en bibliografisk notis, avslutad med ett par kompa
rativa antydningar. De tre återstående bidragen om 
Strindberg under tjugotalet härrör från Torsten Ek
lund och är alla textpublikationer: en franskspråkig 
estetisk essay av Strindberg (1923), »Förbundet 
Runas protokoll» (1925) och »Lettres de Stock
holm» (1928). Den unge Viktor Rydberg blir där
emot redan i årg. 1921 föremål för Victor Svanbergs 
ingående studium i uppsatsen om Benoni Strand 
och femtitalsliberalismen, som snart skulle följas av 
en mera principiell analys av en Rydbergstext av 
Anton Blanck i Samlaren -  och f. ö. av Svanbergs 
två Rydbergsundersökningar i skriftserien. I en 
större studie med anknytning till politisk miljö in
troduceras också Snoilskyforskningen, av Henry 
Olsson -  »Snoilskys politiska ungdomslyrik» -  
dock först i årg. 1929. Nittitalsdiktarna dyker upp i 
Olle Holmbergs »Fröding eller Levertin?» (1924) 
och åttitalsprosan i Harald Elovssons utredning av 
kronologin i Ernst Ahlgrens Från Skåne (1927); den 
förra artikeln gäller emellertid författarskapet till ett 
anonymt kåseri i en badortstidning, och den senare 
är ett kort miscellaneabidrag. Inte heller i 1920- 
talets Samlare möter alltså någon mera ingående 
forskning i det slutande 1800-talets svenska littera

tur: de båda större undersökningarna av Svanberg 
och Olsson gällde ju den unge Rydberg och den 
unge Snoilsky.

Det är fortfarande i rätt hög grad den svenska 
romantiska litteraturen och dess miljöer som stude
ras i 1920-talets Samlarhäften; inte minst är det 
Almqvist och hans värld som mångsidigt behandlas 
av Henry Olsson och andra. Ett nytt inslag under 
det tidiga tjugotalet är ansatser till mera teoretisk 
diskussion. I årg. 1922 finner man Anton Blancks 
»Rydbergs Narkissos-myt och några principiella re
flexioner», ett nyanserat och välfunnet svar på ak
tuella och gängse angrepp mot komparativ littera
turforskning. I nästa årgång möter Olle Holmbergs 
litteratur- och läsarpsykologiska »Fiktionskarak- 
tären» med undertiteln »Ett bidrag till poetikens 
begreppslära» och i samma häfte Albert Nilssons 
»Naturbegreppet hos Boileau» med undertiteln 
»Några reflexioner». Rätt stor roll spelar vidare ett 
förnyat studium av medeltiden och renässansen. I 
årg. 1922 behandlar och ederar Johan Nordström en 
av honom återfunnen stor nylatinsk dikt från 1500- 
talets Sverige: Laurentius Petri Gothus’ Strategerna 
Gothici exercitus. I årgångarna 1926 och 1927 mö
ter studier av liturgiskt drama (A. Kjellén) och sen
medeltida rimkrönikor (G. Landberg och E. Neu- 
man). I samma årgångar meddelar Blanck en rad 
kortare medeltidsstudier, som i årg. 1929 -  där det 
f. ö. också finns en uppsats om medeltida brudrovs- 
visor (O. Klockhoff) -  följs av hans stora satsning 
på en politisk-historisk tolkning av en trettonhund- 
ratalsdikt, »Konung Alexander, Bo Jonsson Grip 
och Albrekt av Mecklenburg». Kanske kan man 
f. ö. se ett intresse för litteraturens relation till poli
tik och samhälle som en i viss mån genomgående 
trend i decenniets Samlare, från 1923 redigerade av 
Victor Svanberg. Rydberg och femtitalsliberalis
men, Snoilskys politiska ungdomslyrik, rimkröni
korna, »Konung Alexander» och »Bo Jonsson 
Grip», »Tidsrörelser inom studentvärlden i Uppsala 
1792-1793» (Anders Grape, 1923), »Konventvisor 
och andra politiska dikter från revolutionsåren 
1792-1793» (Nils Afzelius, 1923), »Raynal och Sve
rige» (Harald Elovson, 1928) och åtskilligt mera 
skulle kunna tyda på en sådan tenderis.30

Tidskriftens femtionde årgång -  N. F. 10, 1929, 
tr. 1930 -  fick en viss karaktär av jubileumsvolym. 
Årgången är dedicerad till Henrik Schiick, »en av 
Svenska Litteratursällskapets stiftare, dess förste 
sekreterare», och de flesta av bidragen härrör från 
framstående lärjungar till den hyllade. Volymen av
slutas av ett av Hilding Lidell utarbetat register
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över innehållet i de femtio första Samlarårgångarna 
och över litteratursällskapets övriga 1880-1929 ut
givna skrifter. Denna nyttiga förteckning består av 
ett alfabetiskt författarregister samt av ett »Krono
logiskt sakregister».31

Nittonhundratrettiotalets ganska bastanta Sam- 
larvolymer -  från decenniets mitt redigerade av 
Eskil Källquist och utgivna i halvårshäften -  uppvi
sar ett rikt och mångskiftande innehåll, som det 
skulle föra långt att ens översiktligt analysera. I 
mycket fortsätts linjerna från föregående decenni
um. Åtskilligt intresse ägnas den äldre svenska lit
teraturen. Ett monumentalt exempel -  närmast 
dock politiskt-idéhistoriskt -  är här Johan Nord
ströms »Lejonet från Norden», med tjugo sidor 
finstilta noter, från 1934. Studiet av det slutande 
adertonhundratalets litteratur gör emellertid nu sitt 
intåg på allvar. Redan i årg. 1930 presenterar Tor
sten Eklund utförligt »Strindbergs verksamhet som 
publicist 1869-1880», i nästa volym analyserar Vic
tor Svanberg ingående tillkomsten av Fru Mari
anne, och i därpå följande lägger Sten Linder fram 
en stor uppsats, »Ibsen och Strindberg», med un
dertiteln »En litteraturpsy kologi§k parallell». Ett 
sådant sammanställande av två litterära personlig
heter -  och just från det senare adertonhundratalet
-  återkommer nu gång på gång i decenniets Samla
re, syften och metoder må skifta. I årg. 1935 skriver 
Olle Holmberg om »Viktor Rydberg och August 
Strindberg» och Linder om »Ernst Ahlgren och 
Georg Brändes» och i följande Fredrik Vetterlund 
om »Viktor Rydberg och C. D. af Wirsén». Något 
av ett motsvarande fritt komparativt studium möter 
i Arne Lidéns »Kring en roman av Daudet» (1938), 
som utifrån ett enstaka verk söker belysa Daudets 
mottagande i den skandinaviska litteraturmiljön och 
eventuella betydelse för diktare som Strindberg och 
Ibsen. Även nittitalsdiktarna tas nu upp till behand
ling, exempelvis av Henry Olsson i »Frödingsstu- 
dier» (1935) och av Gustaf Lindstén i »Studier i 
Karlfeldts ungdomsdiktning» (1938). -  Sten Linder 
hade kallat sin studie över Ibsen och Strindberg en 
litteraturpsykologisk parallell. Tre år senare, i årg. 
1935, tar han mera generellt upp litteraturpsykolo
gin i uppsatsen »Psykoanalys och litteraturforsk
ning». Uppsatsen är f. ö. snarast ett slags recension
-  innan Samlaren börjat ta in recensioner -  och 
behandlar Tora Sandströms En psykoanalytisk 
kvinnostudie.

Samlaren framträder från 1940 med förändrad, 
tätare typografi, som nog väckte en stillsam läsar- 
opposition. Speciellt i noter, miscellanea och recen

sioner ter sig texten mycket kompakt. En recen- 
sionsavdelning är en nyhet för decenniet. Sten 
Linders just nämnda uppsats hade ju recensions- 
karaktär, och i årg. 1941 möter ett par bidrag med 
liknande anknytning till nya litteraturhistoriska av
handlingar. Direkta recensioner, rubricerade som 
sådana, finner man emellertid inte förrän i årg. 
1943: de två första gäller upsaliensiska doktorsav
handlingar och är författade av respektive fakultets- 
opponenter. Så vitt jag kan erinra mig fanns hos 
sällskapets ordförande någon tvekan inför tanken 
på en recensionsavdelning i ett vetenskapligt »ar
kiv», understött av offentliga medel.31a Å andra 
sidan kändes det av många som ett önskemål att det 
publicerades representativa koncentrat av kritik 
och forskningsresultat framförda i fakultetsopposi- 
tioner. Lösningen blev en avdelning för recensioner 
av doktorsavhandlingar rörande svensk litteratur, i 
första hand sådana författade av vederbörande fa- 
kultetsopponenter. Med några enstaka undantag 
höll sig recensionsavdelningen under flera år inom 
denna ram.

En överblick över uppsatserna i 1940-talets Sam
lare ger ett allmänt intryck av breddning i fråga om 
ämnen och metoder, kanske dock utan någon radi
kal förändring av bilden. Den romantiska epokens 
huvudfigurer tilldrar sig nu något mindre intresse. 
Strindberg och inte minst nittitalisterna har ryckt i 
förgrunden, vilket inte hindrar att ett stort antal 
uppsatser berör skilda äldre epoker och författare. 
Samtidigt kommer nittonhundratalslitteraturen in. I 
årgångarna 1941 och 1942 tas Dan Andersson upp 
av Eric Uhlin och Bertil Lauritzen, och mot decen
niets slut möter undersökningar som Sven Linnérs 
biografisk-historiska kartläggning av »Pär Lager
kvists barndomsmiljö» (1947) och Staffan Björcks 
analys av en berättande diktnings strukturer i »Ko
medier i Bergslagen» (1949). Söker man efter nyare 
grepp eller synvinklar kan man kanske vidare anno- 
tera uppsatser sådana som fysikern John Tand
bergs »Tegnér och matematiken» (1940), musik
forskaren Richard Engländers »Jos. Mart. Kraus 
och den svenska diktarkretsen» (1941) och Gunnar 
Reinhards registrering av orden »’Romanesk’, ’ro
mantisk’, ’romantik’ i svensk litteratur till omkring 
år 1810» (1945). En utpräglat litteraturpsy kologisk 
insats är Arne Lidéns »Visioner hos Heidenstam» 
(1942). Studiet av litteraturens förhållande till poli
tik och samhälle manifesterar sig i uppsatser av Alf 
Kjellén liksom i Victor Svanbergs »Medelklassrea
lism», denna stora mönstring av de intellektuella 
och litterära miljöerna i det äldre svenska samhäl
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let; den fyller avsevärda delar av årgångarna 1943, 
1944 och 1946.

I det föregående har behandlats det »genera
tionsskifte» i början på 1950-talet som gjorde Gun
nar Tideström till ordförande och även i övrigt gav 
arbetsutskottet ett nytt ansikte. Även i Samlaren 
spåras en nyorientering. En ganska markant nyhet 
inleder årg. 1952 (tr. 1953). Det är en serie debattin
ledningar från en studiekrets under Tideströms ord
förandeskap vid det nygrundade nordiska sommar
universitetets möte 1952: diktanalyser och littera
turteoretiska överväganden med direkt anknytning 
till de just då starkt aktualiserade litteraturveten
skapliga metoder och strävanden som benämnts 
den »nya kritiken». Att notera är vidare, att dessa 
bidrag på svenska, norska och danska blott delvis 
gäller svenska texter. Sviten kan alltså sägas illu
strera det öppnande av tidskriften för mera interna
tionellt inriktad litteraturforskning som skulle for
muleras i sällskapets stadgar några år senare.

Åtskilligt av det nya textstudiets close reading 
finner man i Tideströms uppsatser »Katt och råtta i 
några av Hjalmar Bergmans romaner» (1954) och 
»Tankar kring Pär Lagerkvists Sibyllan» (1958). 
Subtila ansatser till språkpsykologisk lyrikanalys 
möter i Erik Götlinds »Något om komparativers 
emotionella funktion i lyrik» (1953) och »De oer
hörda orden» (1955). Om metodiska rechercher på 
här närliggande fält rapporterar Gunnar Hansson i 
»Litteraturpsykologiska experiment» (1956). En 
historisk analys av strukturer i en äldre tids poetik 
presenteras i Lars Gustafssons uppsats om »imita
tion» och »äkthet» med undertiteln »En linje i 1700- 
talets diskussion om mimesisprincipen» (1959). 
Man ser alltså även här tidskriftens fortskridande 
internationalisering. Gustafssons undersökning rör 
sig nästan helt på utländsk mark. Gunnar Hanssons 
översikt är koncentrerad på forskning i engelsk
språkiga litteraturmiljöer. Mycken anknytning till 
Sverige har inte heller Sven Cederblads »Något om 
Rousseau-forskningens historia och nuvarande 
ståndpunkt» (redan 1951); uppsatsen kan ju f. ö. 
sägas förebåda de forskningsöversikter som senare 
blivit så vanliga i tidskriften. I detta sammanhang 
kan måhända anföras att i årg. 1955 införts en 
engelskspråkig studie över Hjalmar Bergman av 
den amerikanske litteraturhistorikern Alrik Gustaf
son och att Sven Delblanc funnit det praktiskt att 
låta en kort artikel rörande fynd av handskriftsma
terial till Grimms Correspondance Littéraire inflyta 
i tidskriften i fransk språkdräkt (1958).

Litteratursociologi finner man inte minst i årg.

1957. I en kort artikel kan Delblanc precisera den 
kultur- och samhällssyn som motiverat den aristo
kratiska gruppen »herrarna» i Svenska akademien. 
Samtidigt möter här en genomförd samhälls
vetenskaplig metod med statistik, tabeller och dia
gram i Lennart Thorsells mer än åttiosidiga upp
sats, »Den svenska parnassens ’demokratisering’ 
och de folkliga bildningsvägarna».

Att ytterligare söka välja intressanta eller karak
teristiska exempel ur det mångskiftande innehållet i 
decenniets årgångar måste naturligtvis leda till en 
mycket subjektiv axplockning. Man är dock frestad 
att uppmärksamma Gunnar Qvarnströms spårande 
av en specifik sjukdomsbild bakom Ludvig Nord
ströms författarskap (1951), Lennart Breitholtz’ 
forskningsinsatser med »Almqvist-studier» (1953) 
och med den stora tolkningen av Bacchi Tempel 
(1956), Jöran Mjöbergs ingående studium i »Det 
förnekade mörkret» (1954) av ett »kulturfilosofiskt 
motiv hos fem svenska diktare 1920-1950» -  det är 
här alltså fråga om recent diktning. Vid sidan av 
nyare inslag står naturligtvis mera traditionella. 
Carl Santessons bidrag rörande svensk romantik, 
särskilt Atterbom, sträcker sig från 1910-talets mitt 
till 1950-talets slut. »Det femte äventyret i Lycksa
lighetens ö» fyller till sist nästan halva texutrymmet 
i Samlaren 1958, som trycktes 1959, det år förfat
taren gick bort.

Nittonhundrafyrtio- och femtiotalens Samlare re
digerades av författaren till denna historik. Som 
tidigare berörts skedde emellertid vid sällskapets 
årsmöte i december 1960 ett byte av sekreterare, 
och redaktör för tidskriften blev nu Ulf Wittrock. 
Vid samma årsmöte framfördes, av Bo Bennich- 
Björkman, »önskemål om att Samlaren -  främst 
genom en vidgning av recensionsavdelningen -  
borde göras till ett mera effektivt instrument för det 
litteraturvetenskapliga arbetet i Sverige». Denna 
önskan om en mera överblickande och orienterande 
tidskrift har nog varit ganska spridd. Beträffande 
recensionsavdelningen hade f. ö. en liten vidgning 
redan inletts. Årsmötet beslöt emellertid »att upp
draga åt arbetsutskottet av ev. tillsätta en kommitté 
för en undersökning av frågan om nya riktlinjer för 
Samlarens redigering». Detta resulterade i att Lars 
Gustafsson och Bo Bennich-Björkman som adjun
gerade medlemmar deltog i ett möte med arbetsut
skottet 28 mars 1961, där den sistnämnde fick tillfäl
le att närmare framlägga sina synpunkter: recen
sionsavdelningen ville han ha avsevärt utökad, spe
cialister från olika håll kunde samarbeta för att 
bevaka skilda perioder; i synnerhet önskade han
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»att recensionsavdelningen skulle bli ett debatt
forum med principiella inlägg om litteraturhisto
riska metoder». Bennich-Björkman kastade också 
fram »tanken på halvårsutgivning av ö|amlaren».32 
Den följande diskussionen tycks inte ha,lett fram till 
något direkt beslut eller till någon vid följande års
möte framförd rapport. Vid arbetsutskottsmötet 7 
oktober samma år dök det emellertid upp ett i viss 
mån besläktat ärende. Ordföranden kunde medde
la, »att professor Tigerstedt uttryckt en önskan att 
Samlaren skulle företräda samtliga universitetsor
ter». Detta ledde till att årsmötet två månader sena
re, 6 december 1961, antog »arbetsutskottets för
slag att en redaktionskommitté bestående av lan
dets samtliga tjänstgörande litteraturprofessorer 
skulle tillsättas».33 Ytterligare två år senare, i pro
tokollet för årsmötet 9 december 1963, möter denna 
intressanta paragraf: »Ställdes Samlarens redaktör 
inför mer eller mindre långtgående önskemål om 
utvidgning av årsbokens recensionsavdelning. Pro
fessor E. N. Tigerstedt framhöll de svårigheter som 
måste vara förenade med en större bevakning av 
utländska litteraturvetenskapliga verk. Han gjorde 
härvid jämförelser med idé- och lärdomshistoriker
nas organ Lychnos, som ju från början på ett helt 
annat sätt var inriktad på internationell vetenskap
lig litteratur.»

Den nye redaktören har alltså stått inför en ut
maning. Skickligt och målmedvetet har han också 
utvecklat årsboken till ett organ för ett mångsidigt 
litteraturstudium och för en både aktuell och 
vidsträckt litteraturvetenskaplig information. Den 
mest krävande och mest markanta insatsen gällde 
recensionsavdelningen. Redan i de tidiga sextitals- 
årgångarna växer den ut och granskar inte bara 
doktorsavhandlingar och därmed jämförbara under
sökningar av svenska och någon gång utländska 
forskare utan även en debattskrift som Lars Lönn
roths »Litteraturforskningens dilemma» (1961), en 
handbok som Alrik Gustafssons »Den svenska lit
teraturens historia» (1963), en uppslagsbok som 
»Svenskt litteraturlexikon» (1964). Det stora 
språnget görs emellertid i årg. 1965. I stället för 
något tiotal, övervägande svenska verk anmäls här 
ungefär det fyrdubbla antalet litteraturvetenskapli
ga arbeten, flertalet utländska till språk eller ämne. 
Avdelningen inleds i denna årgång av »Två fakul- 
tetsoppositioner» på sammanlagt 37 mycket täta 
sidor: både omfånget och rubriken visar alltså här 
på en ambition till mer eller mindre fullständig rap
portering. Det breda utbudet av recensioner har 
sedan kommit att uppta i det närmaste hälften av

volymernas utrymme. Helt detaljerat återgivande 
av fakultetsoppositioner har emellertid inte fått bil
da tradition, men från årg. 1968 delades recensions
avdelningen upp under två rubriker: »Recensioner 
av doktorsavhandlingar» och »Övriga recen
sioner»; under den förra har i huvudsak anmälts 
svenska dissertationer, under den andra svensk och 
-  kanske övervägande -  utländsk litteraturveten
skap. I en tid då vissa doktorsavhandlingar inte ens 
når trycket och ofta distribueras ganska bristfälligt, 
får nog bevakningen av den svenska dissertations- 
litteraturen betraktas som särskilt viktig och värde
full. Från årg. 1968 finner man rubriken »Forsk
ningsöversikter» över en rad relativt korta överblic
kar placerade i volymens finstilsavdelning mellan 
Miscellanea och recensionerna: det gäller presenta
tion av nyare litteratur rörande författarskap, 
epoker, genrer, metoder, problemkomplex etc. Vid 
sidan av dessa möter emellertid också bredare 
översikter, placerade bland uppsatserna, sådana 
som Thure Stenströms »Gammal och ny Hamsun- 
forskning» (1973) och den också på detta område 
mycket verksamme sekreterarens informativa re
vyer över i synnerhet tysk litteraturforskning i öst 
såväl som i väst. En helt annan typ av översikter 
över vetenskapligt arbete är de förteckningar över 
ämnen för akademiska avhandlingar, i viss mån 
även omfattande litteraturforskning i Finland, som 
från 1964 införts i tidskriften med några års mellan
rum, tydligen efter ett förslag av ordföranden, Gun- 
nar Tideström, vid det ovan berörda utskottsam- 
manträdet 28 mars 1961.

Naturligtvis måste strömmen av recensioner och 
översikter något ha inkräktat på platsen för origi
nalbidragen, som man dock fortfarande velat be
trakta som det helt väsentliga i årsboken.34 De 
många uppsatserna utgör dock en väldig textmassa. 
Att på få rader karakterisera den breda floden av 
bidrag från de två sista decennierna är naturligtvis 
utomordentligt svårt. Vad som faller i ögonen är 
själva mångsidigheten, det faktum att den vidgning 
av ramen som tidigare konstaterats nu fortsatt. Den 
nye sekreterarens första volym, årg. 1961, inleds av 
Sven Delblancs undersökning av idévärlden kring 
Stiernhielms Hercules; längre fram i årgången mö
ter bl. a. en av Lars Gustafssons ingående analyser 
av termer och tankar i sjuttonhundratalets europei
ska litteraturestetik. Går man så fram till årg. 1978, 
finner man att den första artikeln är en fint regis
trerande motiv- och strukturstudie av Karin Pethe- 
rick, »Doktor Glas och himlarymden». Den följs av 
Ingemar Algulins associationsrikt sökande kom
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mentar till »W. H. Audens Atlantis». Uppsatsen 
har undertiteln »En studie i kontexter», och det 
meddelas i en not att den stammar från ett herme- 
neutikseminarium; man kan här erinra om att ifrå
gavarande del av Samlaren just innehåller en forsk
ningsöversikt av Peter Hallberg med titeln »Herme- 
neutik». Sammanställning av dessa inslag från tidigt 
sextital och sent sjuttital speglar dock mera en 
spännvidd än en förskjutning. Genom båda decen
nierna står mycket skilda metoder och forsknings
objekt sida vid sida. Bredvid studier i klassisk men 
också ny europeisk litteratur möter en mångsidig 
behandling av svensk diktning, även av nästan helt 
recenta verk. Liksom i fråga om de samtidiga års- 
mötesföredragen, kan man väl även när det gäller 
tidskriftens uppsatser notera en viss dragning mot 
vidare perspektiv och mera teoretiska frågeställ
ningar. Dessa tendenser har dock inte fått en så 
markant karaktär att tidskriften kommit att utveck
la sig till ett debattforum för de mera specifikt 
programmatiska, ofta polemiskt orienterade rörel
ser inom litteraturstudiet som gjort sig starkt gällan
de under 1970-talet och funnit ett snabbare och 
mera lättmanövrerat organ i Tidskrift för litteratur- 
vetenskaps små interakademiska häften. Med be
hållande av mycket av sin gamla karaktär har alltså 
Samlaren under de två sista årtiondena i hög grad 
breddat sitt register och utvecklats till en viktig 
förmedlare av ny litteraturvetenskaplig forskning.

De litteraturhistoriska bibliografierna
I skärningspunkten mellan sällskapets från början 
mycket vittsyftande bibliografiska program och 
dess likaledes ursprungliga men efterhand mer mar
kerade inriktning mot litteraturforskning ligger den 
periodiska registreringen av skrifter till den svenska 
litteraturhistorien. Dessa Samlarens årsbibliogra- 
fier, som återfinns i de allra flesta av tidskriftens 
årgångar, har under ett sekel uppvisat åtskilliga 
förändringar i fråga om urval, uppläggning och om
fång, men de torde i stort erbjuda en förteckning 
som kommit att fylla ganska höga krav på fullstän
dig redovisning.35

Denna fullständighet, som förutsätter en excer- 
pering i efterhand av ett kalenderårs svårtillgängliga 
textmassa, kan naturligtvis leda till en relativt stor 
försening av en år sbibliografi. Vid tiden för sällska
pets stiftande har förmodligen varken ambitionsni
vån eller flödet av tryck givit upphov till större 
svårigheter. Redan i andra häftet av Samlaren 1880,

utgivet tidigt under 1881, finner man Gustaf Stjern- 
ströms »Literaturhistorisk bibliografi» för 1880. 
Denna första bibliografi på fjorton sidor omfattar 
135 nummer under de två huvudrubrikerna »Biblio
grafi och literaturhistoria» (nr 1-104) och »Svenska 
språket» (nr 105-135). Att den tillkommit i en viss 
hast är uppenbart. I en notis i följande årgång av 
Samlaren måste bibliografen bekänna: »Åtskilligt 
kan vara att invända mot ordningen, men jag vill 
därvid anmärka, att bibliografin till en del samman- 
stäldes i sista stund, då utskottet först hade klart för 
sig, att sällskapets tillgångar medgåfve förteckning
ens tryckning.» Ordningen förefaller inte heller sär
skilt lättgenomskådad. Urvalet är f. ö. mycket vid
hjärtat, alldeles bortsett från förteckningen över 
språkvetenskap. Bibliografi, kulturhistoria, konst
historia, svensk och utländsk litteraturhistoria och 
annat blandas i en enda svit. En regel tycks vara, 
att registrerade skrifter ur en eller annan aspekt 
skall ha anknytning till Sverige, svenskar eller 
svenskspråkighet, men gränserna förefaller vaga. 
Vid vissa titlar meddelas emellertid uppgifter om 
recensioner, liksom det under särskild rubrik tagits 
upp recensioner från 1880 av tidigare utkomna ar
beten. Liknande kompletteringar förekommer ock
så i fortsättningen. Stjernströms två återstående 
bibliografier, för 1881 och 1882, har i stort sett 
samma karaktär, ehuru avdelningen för svenska 
språket utgått.36 Samlaren 1884 har sedan inte åt
följts av någon årsbibliografi, men i tidskriftens 
sjätte årgång, 1885, har införts två sådana, för resp. 
1883 och 1884. De är liksom de följande fram till 
sekelskiftet upprättade av E. H. Lind.37 Den nye 
bibliografen skar inte bara bort en del mindre nöd
vändiga titlar på andra bibliografier, uppslagsböc
ker etc. men också på skrifter som inte mera direkt 
refererade till litteratur och litterärt liv. Titeln änd
rades från »Literaturhistorisk Bibliografi» till 
»Svensk literaturhistorisk bibliografi». Men detta 
sistnämnda innebar inte att svenska skrifter om 
utländsk litteratur uteslöts. De fick tvärtom inleda 
bibliografierna under rubriken »Allmän literaturhis
toria». Resten av materialet placerades så under 
överskriften »Nordisk literaturhistoria», omfat
tande skrifter till svensk och allmänt nordisk littera
turhistoria, bidrag till studium av grannländernas 
litteratur författade på eller översatta till svenska, 
etc. Inom varje avdelning ordnades titlarna alfabe^ 
tiskt. I sina tre första bibliografier behöll Lind 
Stjernströms genomgående numrering av de införda 
titlarna. Stjernström nådde upp till 315, Lind fort
satte till 649. Det är alltså fråga om ganska tunna
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bidrag, i genomsnitt något mer än hundra titlar per 
år. Endast ett begränsat antal tidskrifter tycks ha 
excerperats och inga dagstidningar. I fortsättningen 
-  fram till sekelskiftet -  behöll Linds bibliografier i 
stort denna karaktär och växte ganska obetydligt 
till sitt omfång. Från årsbibliografin för 1888 inför
des emellertid en ny uppdelning: titlar som mera 
direkt, och helst översiktligt, knöt sig till en enda 
författare, fördes över till en tredje avdelning, »Bio
grafiskt», en föregångare till det senare så domine
rande avsnitt som numera kallas »Enskilda författa
re».

Linds sista bibliografi, för 1899,38 infördes i 
Samlaren 1901. Redan i följande volym av årsskrif
ten möter bibliografin för 1900-1901. Den är upprät
tad av en blivande bokforskare och biblioteksman 
av stora mått, nämligen av den unge Isak Collijn. 
Skillnaderna mellan detta bidrag och Stjernströms 
och Linds jämförelsevis korta och okomplicerade 
förteckningar är mycket slående. Svensk litteratur
historisk bibliografi -  litteraturhistorisk hädanefter 
med dubbelskrivet t -  får nu ganska mycket av det 
utseende och den karaktär den sedan behållit, bort
sett från en hel del utbyten av det mera marginella 
stoffet. Redan den tätare typografin markerar den 
tätare informationen. Så till vida går Collijn tillbaka 
till Stjernströms praxis som hans bibliografi åter 
sträcker sig en bit utanför det specifikt litteraturhis
toriska området, men nu på ett systematiskt och 
helt överskådligt vis. Bibliografin inleds av en för
teckning över bibliografiska arbeten av större eller 
mindre intresse för studiet av svensk litteratur; ru
briken är »Bibliografier». Sedan följer ett omfat
tande lärdoms- och kulturhistoriskt avsnitt. Först 
har här placerats »Bibliotek och arkiv» med under
rubrikerna »Allmänt» och »Särskilda bibliotek och 
arkiv» (efter orter), därefter följer »Bokväsen», och 
»Universitets- och skol- och lärdomshistoria» med 
underavdelningen »Allmänt» och »Särskilda läro
anstalter», till sist »Kulturhistoria». Först som av
delning 6 möter man bibliografins kvantatitivt do
minerande huvudavsnitt: »Svensk litteraturhisto
ria», uppdelat i »A. Allmänt» och »B. Särskilda 
föifattare» -  ocn »C. Våra dagars författare», även 
denna sistnämnda lilla sektion uppdelad på allmänt 
och särskilda författare.39 Till sist har införts en 
kort avdelning »Folklore» samt några komplette
ringar. Ny är koncentrationen på den svenska litte
raturens historia. Skrifter i allmän litteraturhistoria 
har utgått.40 Överhuvud är denna bibliografi på ett 
helt annat sätt än sina föregångare präglad av ambi
tionen att ge en klart avgränsad, så långt möjligt

fullständig förteckning över utkomna skrifter röran
de angivna områden. Den måste bygga på en syste
matisk genomgång av samlingsverk och periodica; 
redan här har registrerats ett ganska stort antal 
artiklar ur dagspressen.41

I Collijns årsbibliografi för 1902 görs ett par små 
förändringar i rubriker och indelning: Bokväsen blir 
till »Bok- och urkundsväsen», Folklore till »Folk
lore, Mytologi o.d.» och före sistnämnda avsnitt 
skjuts det in en liten avdelning för »Metrik och 
stilistik». Uppställningen behålls under Collijns 
fortsatta verksamhet och åren närmast därefter. 
Bibliografierna för 1912 och 1913 upprättades av 
Axel Nelson, för 1914 och 1915 av Alvar Silow. 
Från 1914 försvann nu uppdelningen inom den 
svenska litteraturhistorien på äldre litteratur och 
våra dagars författare. Samtidigt byggdes kulturhis
torien ut: efter »Allmänt» tillfogades en avdelning 
för »Teater- och musikhistoria»! Nils Gobom för
tecknade produktionen från åren 1916 och 1917 
efter ungefär samma mönster. Bibliografierna för 
de båda följande åren upprättades av sällskapets 
nye skattmästare, Jonas L:son Samzelius, för 1920 
åter av Gobom. Från 1919 försvann f. ö. avdelning
en Kulturhistoria.42 Teater- och musikhistorien 
blev kvar men placerades nu mellan det stora litte
raturhistoriska avsnittet och metriken. Samtidigt 
utelämnades »Bibliotek och Arkiv» och »Bok- och 
urkundsväsen».43 Däremot kvarstod en avdelning 
för lärdomshistoria samt universitets- och skolhis
toria.

De följande tjugofem årsbibliografierna, för åren 
1921 till 1945, kom att utarbetas av en och samma 
person, den kände biblioteksmannen, bibliografen 
och litteraturhistorikern Nils Afzelius. De har alltså 
tillkommit på Kungl. Biblioteket, där Afzelius blev 
tjänsteman 1922, förste bibliotekarie 1945. Ehuru 
Afzelius i någon utsträckning tycks ha fått arbeta 
med bibliografin »på tjänstetid»,44 gjorde han även 
som litteraturhistorisk bibliograf en betydande, 
uppoffrande och starkt engagerad insats, som torde 
ha medverkat till att han 1949 promoverades till 
filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Afzelius tidiga bibliografier följer den givna upp
ställningen men visar en tendens till att öka i om
fång. Teater- och musikhistorien får börja växa ut 
med en liten monografiskt uppställd sektion. Sam
laren 1925 innehåller ingen bibliografi. Bibliografin 
för 1924 kommer först i Samlaren 1926 -  en tids
förskjutning som sedan blivit vanlig. Här möter f. ö. 
en liten avslutande notis om vilka tidningar som 
excerperas.45 Från och med följande årsbibliografi
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utgår så avdelningen för folklore och mytologi; det
ta meddelas i en liten anmärkning, som hänvisar till 
»Nordisk filologisk bibliografi, avd. IV-V», dvs. 
till bibliografierna i Arkiv för nordisk filologi. En 
förändring i början på 1930-talet är att titeln på 
bibliografins sista lilla avsnitt, »Metrik och stilis- 
tik», får formuleringen »Estetik, stilistik och me
trik».

Kring 1930 hade en samlad svensk litteraturhisto
risk bibliografi täckande tiden från sekelskiftet till 
trettitalets mitt böljat utarbetas. Uppställningen i 
denna bibliografi samt en del andra omständigheter 
ledde till en ny modell för årsbibliografierna. För 
förändringen redogörs i ett finstilt tillägg till biblio
grafin för 1936, i Samlaren 1938. På den literaturhis- 
toriska avdelningen »Allmänt» har införts två un
deravdelningar: »Religiös litteratur» och »Tidnings- 
väsen». En avdelning för »Folklitteratur» har pla
cerats som en mera självständig sektion efter hela 
den övriga litteraturhistorien. Teaterhistorien blir 
kvar, men för musikhistorien hänvisas till »Svensk 
musikhistorisk bibliografi» i Svensk tidskrift för 
musikforskning. Den mest påfallande förändringen 
är kanske dock att hela det stora lärdoms och un- 
dervisningshistoriska avsnittet nu faller bort: just 
1936 publicerades också första volymen av Lych- 
nos, där Hans Sallander inledde sin svit av årsbib- 
liografier över svensk lärdomshistorisk litteratur. 
Från mitten av 1930-talet kom alltså Samlarbiblio- 
grafierna att bli så gott som helt litteraturvetenskap
ligt inriktade.

Under sin kvartsekellånga verksamhet vidareut
vecklade Nils Afzelius bibliografierna till detaljrika, 
så långt möjligt fullständiga, mycket välorganise
rade förteckningar, som även i det täta tvåspalts- 
tryck som infördes från bibliografi 1938, Samlaren 
1940, gärna når upp till mellan trettio och fyrtio 
sidor. De vidfogade förkortningslistorna tar endast 
upp några av de mest anlitade källorna. Ett otal 
svenska tidskrifter har excerperats, även ganska 
små och marginella, jämte vissa relevanta utländ
ska. Sammelverk har undersökts, olika bibliogra
fiska hjälpmedel använts för att fånga in utom- 
svenska bidrag till svensk litteraturhistoria. Skör
den av småuppsatser, diktarnekrologer och av re
censioner av viktigare arbeten i bokform har ju 
också blivit mycket stor. Bidrag i samlingsvolymer 
har specificerats. Mellan bibliografins skilda avsnitt 
har gjorts rikliga hänvisningar, och till mindre lätt- 
genomskådade titlar har fogats korta innehållsno- 
tiser.

Denna karaktär och uppställning behåller nu bib

liografierna fram till 1960-talet, bortsett från obe
tydliga förändringar i fråga om typografi och formu
leringar av avdelningsrubriker och bortsett från att 
tillkomsten 1952 och 1953 av löpande tryckta för
teckningar över svenska tidskrifts- och tidningsar
tiklar måste ha påverkat materialgenomgång och 
urval. I bibliografin för 1962 företas emellertid en 
större ommöblering. Avdelningen »Estetik, stilistik 
och metrik» avskaffas -  här registrerade skrifter tas 
upp i den allmänna litteraturhistoriska sektionen. 
Vidare bortfaller teaterhistorien, tidigare även be
nämnd teaterväsen. Vad som blir kvar i den nu 
ganska renodlat litteraturvetenskapliga bibliografin 
ordnas i sex sidoställda avdelningar: »Bibliografi», 
»Allmänt», »Religiös litteratur», »Tidningsväsen», 
»Folklitteratur», »Enskilda författare». Två år se
nare blir de sex avdelningarna till sju, då »Barn- 
och ungdomslitteratur» skjuts in efter folklittera
turen. Denna uppställning fortsätter i 1970-talets 
årsbibliografier.

Nils Afzelius’ sista årsbibliografi gällde ju år 
1945. Den närmast följande upprättades av sällska
pets sekreterare, de därpå följande av Tore Hag- 
ström, 1947-1952, och av Carl-Otto von Sydow, 
1953-1955. För åren 1956-1957 och 1961-1962 sva
rade Gunilla Bergsten, för de tre mellanliggande, 
1958-1960, Carl-Olof Gierow. Bibliografin för 1963 
bär namnen Bure Holmbäck och Monica Lindblad; 
den följande författades också av Holmbäck, nu i 
samarbete med Birgitta Sörensen. Litteraturen 
1965-1970 har förtecknats av bibliotekarien Walter 
W. Nelson. Bibliograf har därefter varit förste bib
liotekarien Rolf Arvidsson. Det kanske kan tilläg
gas, att dubbelårsbibliografier upprättades för åren 
1967-1968 och 1973-1974.

Den långa sviten av Samlarbibliografier har na
turligtvis tidigt kommit att fungera som ett gott 
verktyg för mycken svensk humanistisk forskning 
och litterär verksamhet. Tanken på att hålla dem 
tillgängliga i bokhandeln i en separatupplaga har 
legat nära. Tydligen har Afzelius varit förespråkare 
för ett sådant arrangemang. Samzelius har emeller
tid tvekat. »Någon separatupplaga av bibliografien 
äro vi nog icke hågade för att utgiva, enär anord
ningen är rätt oekonomisk. »46 Så vitt jag kan min
nas, betraktade Samzelius bibliografin som en års
bokens pièce de résistance och fruktade att en se
paratupplaga skulle försvåra litteratursällskapets 
medlemsvärvning.

Uppgiften att underlätta användningen av den 
årligen växande informationen genom att bearbeta 
bibliografierna till en kompletterad sammanställ
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ning i bokform har emellertid tidigt gjort sig gällan
de. Redan i räkenskapssammandraget i den revi
sionsberättelse som föredrogs vid årsmötet i de
cember 1925 dyker det upp en liten utgiftspost »För 
den allmänna bibliografien», och i det följande mö
ter man både reserverade medel och utbetalningar 
för en sammanfattande svensk litteraturhistorisk 
bibliografi. Huvudredaktör blev Samzelius. På vå
ren 1932 hade man fått bibliografierna alltifrån 1900 
avskrivna och detta material kontrollerat och bear
betat av den unge litteraturhistorikern Hilding Li- 
dell -  tidigare nämnd som författare av femtioårsre
gistret i Samlaren 1929 -  som också skulle bidra till 
dess komplettering, bl. a. genom att i tyska biblio
tek kollationera den ymniga tyskspråkiga Strind- 
bergslitteraturen, varpå ärendet grundligt granskats 
både i Uppsala och på Kungl. Biblioteket, där Afze- 
lius förmodligen inte saknat kritiska synpunkter.47 
Vid det fortsatta utarbetandet -  man sträckte sig nu 
till 1935 -  anlitades en rad i Samzelius’ företal 
namngivna specialister för kompletteringar. Den 
slutliga utformningen och omsorgerna kring tryck
ningen föll på biblioteksmannen Hans Sallander. 
För det mycket omfattande och viktiga registret 
stod huvudredaktören själv. Utgivningen i häften 
av Svensk litteraturhistorisk bibliografi 1900-1935 
kom att dra ut på tiden, väl på grund av ekonomiska 
hänsynstaganden. Det första häftet bär tryckåret 
1939, det sista 1950.48 I denna stora sammanställ
ning medtogs ej kultur- och lärdomshistoria -  mot
svarande material överlämnades till Lärdomshisto- 
riska Samfundet -  men däremot bibliografiska 
hjälpmedel, biblioteks- och arkiv väsen, metrik och 
stilistik, folklitteratur, teaterhistoria och musikhis
toria. En hög grad av fullständighet eftersträvades 
för det helt dominerande avsnittet, »Svensk littera
turhistoria», i huvudsak kronologiskt uppdelat: 
»Medeltiden», »1500-talet» osv.

Några få år efter utsändandet av sista häftet av 
sammelbibliografin har tankar på en fortsättning 
aktualiserats. Fortsättning framåt -  det hade ju re
dan förflutit ett par decennier sedan 1935 -  men 
också bakåt: svensk litteraturhistoria före sekelskif
tet fanns ju inte på ett motsvarande sätt bibliogra- 
ferad, bortsett från Schucks resonerande översikt i 
Samlaren 1887. I januari 1955 beslöt arbetsutskot
tet, »att man skulle undersöka möjligheterna för 
sammanställandet av en svensk litteraturhistorisk 
bibliografi för åren 1936—1950».49 När ärendet åter 
tas upp, i november 1957, har den främre gränsen 
förflyttats till 1955, och det framgår att man tänkt 
sig bibliografin i fråga »ev. utarbetad av fil. kand.

Carl-Otto von Sydow». I samma paragraf talas 
emellertid också om »bibliotekarien Tore Hag- 
ströms bibliografering av svensk litteraturhistorisk 
litteratur före 1900». Båda dessa biblioteksmän, se
nare förste bibliotekarier på Carolina, hade i förväg 
nära anknytning till sällskapets bibliografiska verk
samhet: Hagström hade ju författat årsbibliografien 
för 1947-1952, von Sydow för 1953-1955. I själva 
verket var Hagström 1957 redan sedan ett eller 
annat år i gång med sin stora uppgift. År 1964 kunde 
så ett första häfte tryckas av Svensk litteraturhisto
risk bibliografi intill år 1900, en ingående och starkt 
specificerad registrering byggd på genomgång av ett 
mycket omfattande material. Uppställningen anslu
ter sig till den som använts i sammanställningen för 
1900-1935. Ytterligare fyra häften bär utgivnings
åren 1969, 1971, 1972 och 1979, men därmed har 
dock föga mer än första hälften av arbetet publice
rats. En fortsättning är att förvänta inom de när
maste åren. -  Förste bibliotekarien Carl-Otto von 
Sydow kom däremot att länge få ganska litet tid till 
disposition för den litteraturhistoriska bibliografin 
från 1936. Emellertid föreligger nu ett stort parti av 
denna hans bibliografi -  för åren 1936-1965 -  i ett 
spaltkorrektur omfattande avdelningen för enskilda 
författare t.o.m. Strindberg, sammanlagt 13 768 
nummer.50

»Skriftserien»
Bortsett från den mera fristående sviten »Svenska 
Litteratursällskapets klassikerutgåvor», som skall 
behandlas avslutningsvis, är sällskapets publika
tioner, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällska
pet, ordnade i en numrerad följd, där ett sekels 
Samlarhäften behållit placeringen som nr 1 och de 
just behandlade bibliografiska sammanställningarna 
för tiden 1900-1936 och tiden före 1900 exempelvis 
kommit att inrangeras som 29 och 34.

Som berörts redan i samband med skildringen av 
sällskapets stiftande och äldsta verksamhet åt
följdes det första halvårshäftet av Samlaren av en 
liten bilaga, innehållande början på ett omtryck -  
med vissa uteslutningar -  av Klemmings Ur en 
antecknares samlingar från 1868-1873. Denna pub
likation, vars fem häften så distribuerades samman 
med tidskriftens tre första årgångar, erhöll emeller
tid inte platsen som seriens nr 2 utan som nr 3.51 
Som nr 2 figurerar Stjernströms utgåva av Johan 
Gabriel Oxenstjernas dagboksanteckningar för åren 
1769-1771, tryckt 1881 och utsänd med Samlarens
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två första årgångar, och som nr 4 Stjernströms och 
Noreens edition av Samuel Columbus, En svensk 
ordeskötsel, även den tryckt 1881 och utskickad 
som bilaga till Samlarens andra årgång. Denna typ 
av publikations verksamhet, där årsboken alltid åt
följs av ett större eller mindre antal tunna häften 
med nytillkomna partier av flera fortlöpande serier 
av texteditioner e. d., förblir länge ett helt domine
rande mönster, som först förändrats under senare 
decennier, då bilagorna gärna fått karaktären av 
odelade volymer och Samlaren ofta tillställts med
lemmarna utan följeslagare. Schemat för denna ut
givning framgår av den översikt av sällskapets 
skrifter och deras årliga distribution som återfinns i 
slutet på Samlarårgångarna.

Efter de tre inledande numren i publikationsse- 
rien, bakom vilka man väl främst får spåra Stjern
ströms intressen och ambitioner, följer redan under 
1880-talet en hel rad initiativ till textutgåvor av 
varierande art. Som nr 5 utgav den tidigt bort
gångne litteraturhistorikern Gudmund Frunck ett 
urval ur Karl Gustaf Tessins skrifter, hämtade ur 
det stora dagboksmaterialet på Åkerö; som nr 6 
ederade Bygdén och Lewenhaupt G. Benzelstjer- 
nas censorsjournal för tiden 1737-1746. Samtidigt 
började publiceringen av den stora utgåvan av 1500- 
och 1600-talens visböcker, som trycktes under en 
fyrtioårsperiod, 1884-1925, och för vars tre på 
många häften uppdelade volymer står som utgivare 
vid sidan av Adolf Noreen resp. Henrik Schuck, J. 
A. Lundell och Anders Grape. Kort efter påbörjan
det av denna stora svit utgav Schuck 1886-1888 i 
fyra häften ett omtryck av Messenius’ fyra i tryck 
bevarade dramer samt ett förstatryck av det i förfat
tarens handskrift bevarade skådespelet Christman- 
nus. Dessa fyra häften skulle mer än sextio år sena
re följas av ett femte och ett sjätte, då Hilding 
Lidell inom ramen för samma edition 1952-1954 
utgav ytterligare ett messenianskt drama -  med 
mera komplicerad text- och författarskapsbakgrund 
-  nämligen »Gustavus». Samma år som Messenius- 
upplagan, 1886, började också Bref rörande Nya 
Skolans historia att utges av nyss nämnda Gud
mund Frunck, som 1889 disputerade på ett till detta 
material nära knutet ämne: Bidrag till kännedomen 
om Nya skolans förberedelser och första utveckling 
(till år 1811). Breveditionen utgavs i fem häften 
1886-1891, några slutsidor innehållande ett person
register tillfogades 1892, efter Fruncks frånfälle.

De volymer som i skriftserien anges som nr 10 
manifesterar sällskapets tidigt uttalade ambition att 
bidraga till skapandet av en fullständig svensk bib

liografi. Den första volymens fyra häften med titeln 
Sveriges bibliografi 1481-1600 kom emellertid att 
bli en icke fullföljd ansats. Häftena 1 och 2 med 
tryckåren 1889 och 1890 bär G. E. Klemming som 
enda författarnamn, på de två återstående, med 
årtalet 1892, har tillagts »Redigerad och utgifven af 
Aksel Andersson». Klemming avled 1893, och An
dersson fick aldrig tillfälle att fullfölja arbetet: bib
liografin slutar här med år 1530. Först trettiofem 
år senare följde fortsättningen, då Isak Collijn 
1927-1933 i två stora volymer publicerade sin Sveri
ges bibliografi intill år 1600 för åren 1530-1599. I 
omedelbar anslutning härtill utgav Collijn 1934— 
1938 som del 1 av sitt arbete en fullständig 
omarbetning av Klemmings och Anderssons nu nå
got föråldrade bibliografidel. Collijns mycket utför
liga, kronologiskt uppställda bibliografi, där varje 
spårad trycksak blir föremål för noggrann monogra- 
fisk behandling, följdes så 1942-1946 av samma 
författares Sveriges bibliografi, 1600-talet, en mera 
sparsamt kommenterad, alfabetisk titelförteckning.

Som nr 11 i serien står Skrifter från reformations
tiden, utgivna i sju häften 1889-1898. Huvudutgi
vare av dessa skrifter av bl. a. Olaus Petri -  delvis i 
facsimile -  var Aksel Andersson, men Schuck har 
uppenbarligen varit med vid planläggningen, och 
även andra utgivare har varit engagerade. Alldeles 
direkt till 1893 års firande av minnet av Uppsala 
möte -  till vilket ju även ett extrahäfte av Samlaren 
utgavs -  knyter sig de centrala tredje och ijärde 
häftena; det sjunde anges som »Festskrift af Sven
ska Literatursällskapet vid Olavus-Petri-statyns af- 
täckande».

Bref rörande teatern under Gustaf III, 1788-1792 
heter det tolfte numret i skriftserien, utgivet i tre 
häften 1891-1894 av sällskapets sekreterare Eugène 
Lewenhaupt: en brevsvit ur Gustavianska samling
en i Uppsala universitetsbibliotek, kompletterad 
med annat material. En tunnare brevedition är de 
brev från Esaias Tegnér till Carl Fr. af Wingård 
som Elof Tegnér 1894 utgav som skriftseriens nr 14.

Vid mitten av 1890-talet kommer nu de första 
litteraturhistoriska monografierna. Som nr 13 
Schucks stora arbete om Wivallius, uppdelat på 
»Biografi» 1893 och »Dikter» 1895. Som nr 15 Os
car Levertins bok om Johan Wellander med under
titeln »Literaturhistorisk studie öfver skiftet mellan 
frihetsiden och den gustavianska åldern». Måhända 
bör man här observera ordet »studie» -  det åter
kommer i flera följande titlar -  som kanske direkt 
vill markera, att det är fråga om ett bidrag av annan 
art än bibliografier och textutgivning; Johan Wel-
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lander är visserligen till stor del en biografi med 
starka inslag av undervisnings- och lärdomshis
toria.52 Levertins arbete utsändes med Samlaren 
1896 och 1898. Det mellanliggande året distribue
rades Otto Sylwans redan 1895 tryckta utgåva av 
reformationstidsdramat Holofernes och Judit, 
»med en inledning om dess utländska förebilder». 
År 1898 båbörjades en av skriftseriens tungviktare, 
Leonard Bygdéns Svenskt anonym- och pseudo
nymlexikon, av vilket sällskapets medlemmar skulle 
komma att erhålla ett häfte varje år, tills det bas
tanta och så nödvändiga tvåvolyms verket år 1915 
nådde sin fullbordan.53 Eugène Lewenhaupt var så 
1899 färdig med att lägga fram delar av en ny korre
spondens: Ur Hans Järtas litterära brefväxling. 
Nyssnämnda år och följande kom två häften av 
brevväxlingen mellan Järta och C. G. v. Brinkman, 
men ingen fortsättning har sedan utgivits.54 Under 
1800-talets allra sista år började sällskapet också 
trycka Thomas Thorilds brev som nr 19 i skriftse
rien. Utgivare av de tre första häftena, 1899-1902, 
var Lauritz Weibull; fyrtio år senare följde ett tunt 
fjärde häfte redigerat av Anders Karitz, 1942, vilket 
emellertid inte ledde till någon ayslutad brevuppla
ga; då hade f. ö. Thorilds brev till C. F. Cramer 
under mellantiden -  redan 1907 -  utgivits i skriftse
rien av Martin Lamm.55

Under sina första två decennier, åren 1880-1899, 
hade sällskapet alltså startat nitton skilda publika- 
tionssviter, Samlaren inräknad. Nu följer en lång 
paus: under tiden 1900-1906 presenteras inga ny
heter; serier som Bygdéns lexikon och 1500- och 
1600-talens visböcker avkastar tillräckligt många 
häften för att förse årsboken med bilagor. År 1907 
utgav emellertid sällskapets nye sekreterare Martin 
Lamm ett handskriftsfynd, de just omnämnda bre
ven från Thorild till Cramer. Påföljande år, 1908, 
inleddes så publiceringen av Lejonkulans dramer, 
av Evald Ljunggren, Camille Polack och -  senare -  
Erik Noreen: fem häften utkom 1908-1912, de två 
återstående 1936 och 1941. Redan året efter påbör
jandet av denna textedition, alltså 1909, följde 
emellertid snabbt som nästa nummer i serien, nr 
22, Oscar Wieselgrens Studier öfver Lejonkulans 
dramer.

Nu kommer »studiernas» tid. De individuella lit
teraturvetenskapliga insatserna tar överhand över 
det förut dominerande text- och bibliografiutgivan
det. Publicerandet av hela volymer, ej uppdelade i 
häften, blir vanligare. Samtidigt växer tidsinterval
len mellan de nya numren i serien. Som 23 kommer 
1911 Fredrik Bööks Studier i Stagnelii ungdoms-

lyrik. Först efter tio år möter som nästa nummer, 
24, Sverker Eks Studier i Wivalliusvisornas krono
logi, som två år senare följdes av Victor Svanbergs 
doktorsavhandling om Rydbergs Singoalla med un
dertiteln »En studie i hans ungdomsdiktning». I nr 
26, från 1926, möter åter Stagneliusforskning: Al
bert Nilssons Kronologien i Stagnelius’ diktning. 
Bok- och lärdomshistoria på bred filologisk bas är 
det fråga om i nr 27: Otto von Friesens och Anders 
Grapes Om Codex Argenteus, dess tid, hem och 
öden, 1928, ett arbete »i huvudsak identiskt med 
den på latin tryckta inledningen (Introductio) till 
den av Uppsala Universitet föranstaltade faksimile- 
editionen ’Codex Argenteus Upsaliensis jussu sena- 
tus universitatis phototypice editus’ (Upsaliae-Mal- 
mogiae 1927) jämte ett till denna inledning fogat 
Appendix, avfattat på engelska». Samma år, 1928, 
kom det emellertid ytterligare ett nummer i skrift
serien, Victor Svanbergs mycket uppmärksammade 
Novantiken i Den siste atenaren, även den angiven 
som studie: »En genetisk studie».

Sedan dröjde det mer än ett decennium till nästa 
nya publikation, Svensk litteraturhistorisk biblio
grafi 1900-1935, utgiven 1939-1950 och behandlad i 
föregående avsnitt. Ett inslag av ny typ blev sedan 
den festskrift sällskapet kunde överräcka till sin 
ordförande på hans sextiofemårsdag: Studier tilläg
nade Anton Blanck den 29 december 1946. Den 
innehåller tjugoen uppsatser av äldre och yngre 
lärjungar till den hyllade. Ett önskemål vid redige
ringen var att så långt möjligt få olika litteraturhis
toriska »genrer» och metoder representerade: man 
lekte med tanken att kalla boken »Ur skilda syn
vinklar» -  anspelande på Anton Blancks egen sam
ling »Ur samma synvinkel» -  men stannade för en 
mindre markant titel. Festskriften är seriens tret
tionde nummer. Först ett decennium senare, 1956, 
kom nr 31: Lennart Breitholtz’ Studier i frihetsti
dens litteratur, som gav resultaten av en forskning 
med rötter i författarens medarbetarskap i den stora 
handbok i svensk litteraturhistoria som då började 
ersätta Schucks och Warburgs.

Under de sista tjugo åren har bibliografin åter 
kommit att dominera skriftserien, visserligen delvis 
i form av litteraturhistoriska specialbibliografier. 
Ganska långt från litteraturvetenskapen ligger dock 
de omfattande förteckningar över rättegångshand
lingar och riksdagshandlingar som ingår i serien 
som nr 32: 1-2. De är emellertid ett utslag av säll
skapets gamla föresats att arbeta på åstadkomman
det av en fullständig svensk bibliografi. Som fram
gått i det föregående, hade Isak Collijns stora bib
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liografi över det svenska trycket t.o.m. 1599 ut
sänts av sällskapet under åren 1927-1938. Vid mit
ten av 1940-talet förelåg även Collijns sextonhun- 
dratalsbibliografi. Från 1830 framåt fanns svenskt 
tryck förtecknat i Linnströms boklexikon och i där
på följande bokkataloger. Vad som återstod för 
övergripande bibliografering var alltså nu den s.k. 
»luckan»: 1700-1829. Just vid mitten av 1940-talet 
gick emellertid en av Uppsala universitetsbiblioteks 
mera framträdande tjänstemän, förste bibliotekari
en Samuel E. Bring in i pensionsåldern. Bring var 
en mångsidigt produktiv och snabbt arbetande his
toriker och bibliograf, och han var tydligen mycket 
villig att som pensionerad ägna sig åt en större 
uppgift. År 1944 erhöll han av Svenska Litteratur
sällskapet uppdraget att söka åstadkomma ett 
Svenskt boklexikon 1700-1829. Relativt snart tycks 
emellertid Bring ha funnit att vissa grupper av 
tryck, bl. a. på grund av sina titlar, var föga läm
pade att inrangera i den allmänna alfabetiska sviten. 
I samråd med sällskapets arbetsutskott och en rad 
bibliotekschefer och andra experter kom han vid 
mitten av 1950-talet fram till en plan för särpublice- 
ring av de allt annat än lättbehandlade kategorierna 
rättegångshandlingar och riksdagshandlingar, och 
detta ledde alltså till utgivandet 1958 och 1961 av 
motsvarande två »specialhäften» av Svenskt bok
lexikon 1700-1829 -  det är i själva verket fråga om 
två mycket innehållsrika volymer.56

Mellan Brings båda volymer kom 1959 skriftseri
ens nr 33, Erik Sjöberg (Vitalis) före debuten, ett 
posthumt arbete av Sven Cederblad, utgörande 
några kapitel ur en ofullbordad Vitalismonografi, 
redigerade av Algot Werin. De tre återstående num
ren, 34-36, är alla bibliografier. Tore Hagströms 
Svensk litteraturhistorisk bibliografi intill år 1900, 
hittills fem häften 1964-1979, har tidigare behand
lats. År 1965 kom Staffan Bergstens systematiskt 
uppställda En Stagneliusbibliografi. Den betecknas 
som »Kritiskt sammanställd» och inleds med en 
omfattande och värderande översikt över Stagne- 
liusforskningen som närmar den till en »resoneran
de bibliografi».

Som hittills sista arbete i skriftseriens nummer
följd trycktes 1977 första delen av Hans Lindströms 
Strindberg och böckerna, som förtecknar och kom
menterar de två boksamlingar diktaren lät sälja och 
den han efterlämnade.

Svenska Litteratursällskapets 
klassikerutgåvor
Vid sidan av litteratursällskapets gamla skriftserie 
utgavs under 1950- och 1960-talen i samarbete med 
Gebers förlag en svit onumrerade och separata tex
teditioner under den gemensamma beteckningen 
Svenska Litteratursällskapets klassikerutgåvor. De 
små volymerna var väsentligen förlagsartiklar, av
sedda för bokhandeln, men vissa av dem åtföljde 
Samlaren som bilagor, andra erbjöds medlemmarna 
till nedsatt pris. Val av texter och redigering av 
inledningen, kommentarer etc. ålåg sällskapet. Se
riens initiativtagare och redaktör var sällskapets 
ordförande, Gunnar Tideström, och företaget kan 
väl i mycket ses som ett led i samma litteraturpeda
gogiska strävanden i riktning mot historisk medve
tenhet och konstnärlig åskådlighet som exempelvis 
från 1955 skulle manifestera sig i antologin Dikt och 
tanke och tio år senare i det breda illustrationsver- 
ket Dikt och bild.57

En utgångspunkt för startandet av serien var helt 
naturligt det inte sällan återkommande konstateran
det av att man saknade lättåtkomliga upplagor av 
viktiga svenska klassiker, speciellt sådana lämpade 
för en större publik. Vitterhetssamfundets volymer 
var för stora, Sveriges nationallitteratur var utgång
en. Härtill kom emellertid att tillströmningen till 
den akademiska undervisningen i litteraturhistoria 
och den nya kursbundenheten krävde att deltagarna 
i stora elevgrupper samtidigt skulle kunna ta del av 
samma text. I den situationen beslöt man att satsa 
på en svit facsimileeditioner av förstaupplagor med 
vidfogad koncentrerad kommentar. Från facsimile- 
principen skulle man visserligen få göra undantag 
redan från början. Gebers förlag visade intresse. 
Arbetet tycks snabbt ha kommit igång under som
maren 1952. På hösten förelåg två små eleganta 
volymer i ljusa pappband: Creutz’ Atis och Camilla 
med kommentar och ordförklaringar av Gardar 
Sahlberg och Urban Hiärnes Strationice, på mot
svarande sätt utgiven av Magnus von Plåten. 
Creutz’ dikt är facsimilerad efter den vackra »första 
självständiga utgåvan 1781», ej efter det ursprungli
ga trycket i Witterhetsarbeten två decennier tidi
gare. Av Strationice, som inte trycktes förrän i 
mitten av adertonhundratalet, har det överhuvud 
inte funnits anledning att framställa någon facsi
mile; texten återges efter Hiärnes handskrift.

Bland de många litterära texter som var på för
slag för serien har tydligen tre tidigt känts mycket 
angelägna: Pär Lagerkvists Ordkonst och bildkonst,



Svenska Litteratursällskapet 1880-1980 29

Stagnelius’ Liljor i Saron samt ett Birgitta-urval ur 
Tryggve Lundéns fortskridande översättning. För 
dessa planerade upplagor kom dock skilda omstän
digheter i vägen.

Stark tidsdoft har facsimiletrycket av Dalins Sa
gan om hästen, som utgavs 1953 med den två år 
tidigare borgångne Anton Blancks essay »Sagan om 
hästen och finska kriget» (publ. i »Ur samma syn
vinkel», 1935) som efterskrift samt dessutom med 
förklaringar av Fritz Askeberg. Ett år senare, 1954, 
följde Tre tal av Carl von Linné, utgivna och kom
menterade av Arvid Hj. Uggla. Det är här fråga om 
moderna omtryck med viss typografisk anslutning 
till sjuttonhundratalsoriginalen.

Under 1957 utgavs i klassikerserien inte mindre 
än tre volymer. En av dem är Herculesupplagan, 
som reproducerar Stiernhielms dikt efter det enda 
av de tre bevarade exemplaren som är försett med 
sonen Georg Otto Stiernhielms titelkopparstick; 
facsimilet följs av en efterskrift av Sten Lindroth 
och av ordförklaringar av Carl Ivar Ståhle, som 
nyredigerat och utvidgat Erik Noreens förklaringar 
till en tidigare edition. Reproduktion av ett original
tryck är också Ola Hanssons Sensitiva amor o sa, 
med en efterskrift av Hans Lindström. Den tredje 
klassikerutgåvan från 1957 är ett nytryck av Bengt 
Hesselmans gamla urval av Then Swänska Argus 
från 1925 med nytillkomna ordförklaringar av Gösta 
Holm.

De tre återstående utgåvorna är dramatiska arbe
ten. Två komedier från frihetstiden: Carl Gyllen
borgs Swenska Sprätthöken, som 1959 utgavs med 
inledning av Lennart Breitholtz och ordförklaringar 
av Einar Törnqvist och Reinhold Gustaf Modées 
Fru Rangsiuk, 1961, ederad och kommenterad av 
Per Erik Wahlund. Originaltrycken av komedierna 
har här tydligen ej varit lockande att reproducera. 
Men en vacker facsimile fick tills vidare avsluta

NOTER

1 Tryckt material eller litterära dokument, som sällskapet 
genom byte eller på annat sätt förvärvat, tycks i allmänhet 
ha överlämnats till universitetsbiblioteket, liksom sällska
pet tidigt ställt ett antal av sina egna skrifter till förfogande 
för bibliotekets internationella bytesverksamhet.
2 Bortsett från de papper från senare decennier som fort
farande vårdas av sällskapets sekreterare och skattmäs
tare, återfinnes bevarade arkivalier på Uppsala universi
tetsbiblioteks handskriftsavdelning. Den övervägande de
len av detta material är i handskriftskatalogen upptaget 
under en rad signa från U 169 bf. till U 169 bx. Här ingår

serien år 1962: Stagnelius’ Bacchanterna, utgiven 
med efterskrift och anmärkningar av Staffan Berg
sten.

Några av de små volymerna hade sålts bra och 
t. o. m. tryckts om, men i stort sett hade försäljning
en till allmänheten varit obetydlig. Vid diskussion 
av en eventuell fortsättning av serien framhöll förla
get vikten av att man valde verk med god avsätt
ning bland studenterna men uttryckte sig knappast 
särskilt uppmuntrande. Planer på en ny bred svensk 
litteraturantologi hade emellertid länge varit i gång 
på annat håll, och just 1962 och 1963 kom de tre 
först utgivna delarna av Carl Ivar Ståhles och E. N. 
Tigerstedts Sveriges litteratur, bl. a. avsedd som 
»kursbok vid de akademiska studierna». Själv stod 
klassikerseriens redaktör just inför fullbordandet av 
ett nytt viktigt hjälpmedel för litteraturundervis
ningen: Dikt och Bild, 1965. Samtidigt skedde f. ö. 
en nedskärning av studenternas litteraturkurser. 
Bacchanterna blev så den tills vidare sista volymen 
av tio.

Klassikerserien var alltså en förlagsprodukt, och 
ett nytt kulturklimats hårdnande marknad för klas
siska texter kom att även i fortsättningen lägga 
hinder i vägen för nya projekt. En ljusning har 
likväl inträtt i och med att statsmakterna genom 
Kulturrådet beviljat understöd till förlag som åtar 
sig klassikerutgivning. Till sällskapets hundraårs
fest kan tack vare sådant understöd presenteras ett 
nytt nummer i serien, nämligen Lars Wivallius’ 
Sweriges Rijkes Ringmur, utgiven av Kurt Jo
hannesson. I ett sällskap som bär Schiickarvet vi
dare, har valet legat nära till hands. Lars Wivallius 
-  vår första gripbara lyrikergestalt -  var föremål för 
ett av grundläggaren Schucks stora pionjärarbeten 
och var en av de diktare som starkt engagerade 
honom.

sviter av matriklar och kassaböcker, kapslar med verifika
tioner, revisionsberättelser m.m., en volym i vilken 
främst arbetsutskottsprotokoll 1880-1905 bundits in, samt 
en mindre samling brev från tidigt nittonhundratal (till 
Anton Blanck och Anders Grape). -  En relativt diger 
dossier innehållande brev till arbetsutskottets medlemmar 
under sällskapets tidigare år har erhållit katalogsignum U 
169 bv. men förblivit liggande bland sällskapets okatalogi
serade arkivalier i en depå numrerad 524f . , eftersom bre
ven icke brevkatalogiserats, ehuru de preliminärt ordnats 
efter brevskrivare. I samma depå för okatalogiserat mate
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rial återfinns bl. a. några av kassaböckerna samt en sam
ling tryckerikontrakt, brev och anteckningar i ett blått 
omslag.
3 1:1-40; 1:N.F. 1-40; 1:81-100.
4 Schiicks hänvisning till det år 1879 stiftade danska sam
fundet kan ju sägas styrka den tidigare i min framställning 
antydda sannolikheten för att ifrågavarande samfund fun
nits med i blickfältet vid litteratursällskapets tillkomst.
5 Datum för årsmötet har naturligtvis alltid protokoll
förts, däremot ej tidpunkt på dagen, som regel ej heller 
platsen för sammanträdet. Vidare saknas i protokollen 
uppgifter om den sällskapliga samvaro som ev. följt för
handlingarna. Utskottsprotokoll, brev, annonser etc. samt 
privata minnesbilder ger emellertid vissa möjligheter att 
om också vagt skissera den årliga sammankomstens iscen
sättning. Det första egentliga årsmötet, 29 mars 1881, var 
ett kvällsmöte med föredrag av sällskapets ordförande. 
Möten kring 1880-talets mitt har emellertid saknat före
draget och hållits på förmiddagen eller den tidiga eftermid
dagen. Förmodligen har det då varit fråga om snabba och 
helt formella sammanträden: 1884, 1885 och 1887 var 
datum 30 april! Under 1890-talet och efter sekelskiftet 
tycks emellertid kvällssammanträden med föredrag och 
väl också möjlighet till samvaro vid en efterföljande mål
tid snarast ha blivit regel. Länge torde lokalen ha varit 
sällskapets ursprungliga: Stadshotellet i hörnet av Drott
ninggatan och Trädgårdsgatan. Under 1920-talet har man 
någon gång sammanträtt på Universitetsbiblioteket, kring 
1930 i seminarielokalen S:t Larsgatan 2. Senare på trettio
talet och under 1940-, 50- och 60-talen brukade årsmötena 
hållas i Gillets festvåning vid Fyris torg. Speciellt under 
1960-talet, då sammanträdena genomgående ägde rum i 

julmånaden december, kunde mötet och den ofta välbe
sökta supén få en viss karaktär av glad terminsavslutning 
och allmänt postseminarium. Under 1970-talet har man 
samlats till årsmöte på Litteraturvetenskapliga institutio
nen, på nationslokaler och i Walmstedtska gården. -  Års
mötenas placering vid rätt skilda tidpunkter under kalen
deråren beror naturligtvis på förändringar i fråga om säll
skapets verksamhetsår, försening av publikationer, etc. 
Till 1903 ägde årsmötena rum under vårterminen, gled 
1904 över till oktober och kom sedan fram till 1933 huvud
sakligen att hållas i december. Efter det överhoppade 
kalenderåret 1934 hölls fram till 1944 en rad årsmöten 
mars-juni. Sedan återvände man till höstterminen, dock 
med några få avvikelser efter förbisprungna kalenderår i 
början på 1950-talet och slutet på 1970-talet.
6 Utskottsprot. 28 okt. 1881. U 169 bk. -  Om kungens och 
tronföljarens engagemang i samband med Svenska histo
riska föreningens bildande 1880 se Historisk Tidskrift, 1, 
s. 3 o. 7.
7 »Efter sammanträdets slut redogjorde Prof. Nyblom för 
en hittills okänd libretto, Den blåa fanan, af C. J. L. 
Almqvist.» Det är tydligen frågan om ett handskriftsfynd 
N. har gjort under arbetet på en minnesteckning över A. 
F. Lindblad. Se Nyblom, A dolf Fredrik Lindblad, 1881, s. 
92.
8 Skrifternas distribution har i stor utsträckning skötts av 
goda och långvariga medhjälpare, som sällskapet kunnat 
förvärva bland universitetsbibliotekets anställda. Skrifter 
från lagret utsänds fortfarande från Carolina.
9 Redan på 1880-talet hade sällskapet gjort försök att 
erhålla speciellt anslag från Sv. akademien, och i sept.

1892 beslöt arbetsutskottet höra sig för om möjligheten att 
få årliga statsbidrag.
10 Se U 169 bp., U 169 bu.
11 Endast årsmötet 1920 tycks, att döma såväl av det 
tryckta protokollet som en annons och notis i Upsala Nya 
Tidning, ha saknat denna programpunkt. Protokollet för 
årsmötet 1963 upptar ej något föredrag. Emellertid torde 
vid tillfället i fråga Olof Byström ha talat om Bellman och 
Elias Martins Stockholm. (Annons i UNT 7/12 1963.)
12 Föredragen har i åtskilliga fall varit muntliga versioner 
eller sammanfattningar av forskningsbidrag som kort se
nare publicerats i Samlaren. Så innehåller Samlaren 1903 
(tr. 1903-04) Warburgs Den börjande reaktionen mot ny
romantiken och följande årgång Mortensens Till Rune
bergs förebilder.
13 Årsberättelse fö r  arbetsåret 1898 i prot. för årsmötet 
1899.
14 Prot. för årsmötet 1905. Fr. o.m . sistnämnda år inne
håller Samlaren årligen en notis om de finländska och 
danska erbjudandena. Meddelandet om det sistnämnda 
kvarstår t. o. m. årg. 1923, notisen om det finländska ända
till 1963, _____________
15 Se brev av 3/10 och 8/12 1898 från Otto Sylwan (i 
Lund) till Aksel Andersson. U 169 bv. Förslaget fram
fördes av professor Julius Paludan.
16 Felaktigt daterad 26 september 1905, måste vara 1906.
17 Meddelanden från Svenska Vitterhetssamfundet, 1, 
1910, s. 1 ff. -  De båda reservanterna Schiick och Meyer 
återfinner man inte i Vitterhetssamfundets medlemsför- 
teckningar. Däremot står Schiick och Ruben G:son Berg 
samman som huvudredaktörer för det andra samtida stora 
litterära publiceringsföretaget i den svenska kulturpatrio
tismens tecken, Sveriges nationallitteratur, vars två först 
utgivna volymer trycktes samma år som Vitterhetssam
fundet tillkom.
18 Blanck efterträddes 1915 som skattmästare av Grape. 
Skattmästare 1916-1917 var Carl Santesson.
19 Bortsett från de lakoniska utskottsprotokoll som åter
finns i tryck under årsmötesprotokollen och upplyser om 
-  den i förväg uppgjorda -  fördelningen av ordförande-, 
sekreterar- och skattmästarposterna.
20 Ordinarie medlem av arbetsutskottet blev jämte Go- 
bom Axel Nelson, suppleant efter Nelson Johan Nord
ström.
21 Svanberg återvände emellertid till utskottet efter ett 
år, nu som suppleant. Suppleantplatsen innehades under 
1920-, 30- och 40-talen omväxlande av Victor Svanberg 
och Johan Nordström, bortsett från ett kort mellanspel av 
Elof Ehnmark. Nordström var 1930-1933 ordinarie med
lem av utskottet.
22 Den gamla gemenskapen med universitetsbiblioteket 
bevarades alltså tills vidare. F. ö. var även sekreteraren 
under dessa år tjänsteman vid Carolina. Först 1969, då 
Grönberg övergick till biblioteksverksamhet i Stockholm, 
bröts det direkta personella bandet mellan sällskapets ar
betsutskott och det bibliotek som i mycket varit sällska
pets »miljö» och alltså fortfarande bereder plats för lager 
och -  i viss utsträckning -  distributionsapparat.
23 Stadgarna tryckta i Samlaren, N.F. 38, 1957, tr. 1958, 
s. 235-236.
24 Meddelande av »M. G.», enligt ett register över år
gångarna 11-15 = M[alla] Grandinson, född Lindblad, 
kanske tidskriftens första kvinnliga bidragsgivare.
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25 Senare bidrag av samma författare har fått inflyta på 
originalspråket.
26 Meyer hade redan i Samlaren 1884 ingående behandlat 
drottningens »literära verksamhet i Italien».
27 Tidskriften tycks tidigt ha planerats för inbindning i 
femårsband, för vilka inledande titelblad utsänts. För årg. 
1-25 har detta också lätt låtit sig praktisera. Även för årg. 
26-30 har emellertid ett motsvarande titelblad framställts.
28 Man observerar dock Schucks »Ur gamla anteckning
ar», som löper genom en rad årgångar från 1913.
29 Om denna »metodpluralism» se Gunnar Brandell, Lit
teraturforskning och positivism, Svensk litteraturtidskrift, 
1979, spec. s. 23.
30 Man kan ju här erinra sig att Victor Svanberg 1931 gav 
ut en litteraturkritisk samling med titeln »Poesi och poli
tik» och att Anton Blanck några år senare benämnde en 
volym uppsatser »Ur samma synvinkel», där synvinkeln 
just avsåg relationerna emellan det litterära och det poli
tiska livet.
31 Tidigare förelåg ett tioårsregister och en rad femårsre
gister i motsvarande årgångar av tidskriften. -  Den korta 
översikten av sällskapets publikationer i slutet av varje 
Samiarårgång går i nuvarande utformning tiiibaka till nit- 
tonhundratiotalet.
3,a Vid det intressanta årsmötet 1906 hade Warburg före
slagit både att Samlaren skulle utges häftesvis och »att 
tidskriften måtte i sig upptaga kritiska anmälningar af 
svenska litteraturhistoriska arbeten», men sällskapet be
slöt »att förslaget för närvarande ej skulle till någon åtgärd 
föranleda».
32 För detta och följande se den hos sekreteraren beva
rade protokollsboken. Tanken på hal vårsutgivning -  som 
ju inte var någon nyhet i tidskriftens historia -  har tydligen 
varit aktuell. Vid möte i arbetsutskottet 9 november 1962 
kom frågan åter upp. Förslag hade framförts av medlem
mar i sällskapet. Man fann emellertid i utskottet olägen
heter -  de lär i huvudsak ha varit ekonomiska -  förenade 
med en omläggning. »Sven Linnér menade att man vid 
sidan av Samlaren kunde tänka sig en stencilerad tidskrift 
på 600 å 700 ex. Full enighet rådde om att Samlaren skulle 
behålla sin karaktär som ett magasin för större artiklar och 
uppsatser. Efter en ingående diskussion beslöt sålunda 
utskottet att skrinlägga planerna på halvårsutgivning.»
33 Från årg. 1969 har namnen på medlemmarna tryckts 
på titelbladets baksida.
34 Se ovan not 32.
35 För en formell bibliografisk beskrivning av de 22 första 
årsbibliografierna se J. A. Almquist, Sveriges bibliogra
fiska litteratur, 1, 1904-05, s. 207.
36 Stjernström inledde ju årsbibliografisviten även i Arkiv 
för nordisk filologi; den första avser 1881.
37 Erik Henrik Lind, 1849-1931, tjänsteman vid Uppsala 
universitetsbibliotek 1879-1916.
38 Att den anges som bibliografi nr 19 och ej som nr 20, 
beror på att åren 1892 och 1893 behandlats i en dubbelårs- 
bibliografi.
39 Med »Våra dagars författare» avses uppenbarligen vid 
tidpunkten levande författare.
40 Möjligen kan man sammanställa detta med att Studier i 
modern språkvetenskap strax före sekelskiftet böljat för
teckna »des ouvrages de philologie romane et germanique 
publiés par des Suédois», däribland även litterära studier.
41 I DN 22/2 1912 blev Collijns bibliografi för 1910 före

mål för ett angrepp av John Landquist. L. menade bl. a. 
att C. underlåtit att excerpera vissa vänsterbetonade 
pressorgan, bl. a. DN, och därigenom kommit att förbigå 
viktiga litterära uppsatser. I DN 25/2 svarade C. relativt 
utförligt. Beskyllningen att ha låtit urvalet influeras av 
politiskt ställningstagande vill han naturligtvis helt avvisa. 
L. låter sig ej övertyga utan vidare utvecklar sin kritik i en 
efterskrift. Bortsett från stridsfrågorna ger Collijns svar 
glimtar av bibliografiarbetets problem och praxis. C. går 
f. ö. tillbaka till sitt övertagande av årsbibliografierna ett 
decennium tidigare och relaterar, hur han begränsat sig till 
»svensk litteratur- och lärdomshistoria» men samtidigt 
böljat ta med artiklar och recensioner i tidningarna -  
»något som vid bibliografiska sammanställningar af denna 
art icke är brukligt».
42 Kulturhistoriska årsbibliografier började 1918 införas i 
den nya tidskriften Rig.
43 Under Samzelius’ egen ledning inleddes en årsbiblio- 
grafering av nordisk bibliografisk litteratur från år 1919 i 
Nordisk tidskrift fö r  bok- och biblioteksväsen, 1921.
44 Detta framgår av koncept till ett brev från Samzelius 
till A. våren 1929. UUB. U 169bv. Ärendet gäller en 
höjning av bibliografens anspråkslösa arvode.
45 »Följande tidningar genomgås systematiskt: Aftonbla
det, Dagens nyheter, Göteborgs handelstidning, Lunds 
dagblad, Nya dagligt allehanda, Socialdemokraten, Stock
holms dagblad, Stockholmstidningen, Svenska dagbladet, 
Sydsvenska dagbladet, Tidningen Upsala, Upsala nya tid
ning. -  Hufvudstadsbladet, Svenska pressen, Åbo under
rättelser.» Notisen upprepas i senare bibliografier.
46 Brevkoncept från Samzelius till Afzelius, 2 aug. 1932. 
U 169 bv.
47 Detta enligt det nyss citerade brevkonceptet av 2 aug. 
1932. I samma dossier, U 196bv., finns en rad brev från 
Afzelius i detta och andra ärenden. För det följande hänvi
sas generellt till Samzelius’ företal till den avslutade bib
liografin.
48 Under en del av den långa väntetiden hölls manuskrip
tet till bibliografin tillgängligt i kartotekslådor i Uppsala 
universitetsbiblioteks läsesal.
49 Sekreterarens protokollsbok.
50 Helt utanför ramen för Svenska Litteratursällskapets 
arbete har årsbibliografierna från 1936 bl. a. utnyttjats för 
mera provisoriska sammanfattningar. Således har Lun
densiska litteratursällskapet utgivit de vid Litteraturhis
toriska institutionen i Lund utarbetade Svensk litteratur
historisk bibliografi 1951-1960, Monografier, 1965 och 
Svensk litteraturhistorisk bibliografi, Teaterhistoria 
1936-1960, 1966, sistnämnda publikation f. ö. ingående i 
den uppsaliensiska serien Dramaforskning, som Medde
lande nr 5. Härtill kan läggas John Pared, Svensk littera
turhistorisk bibliografi, Avd. 7, Enskilda författare, 
1966-1970, Kumulering, Specialarbete inom ämnet litte
raturorientering och bibliografi vid Bibliotekshögskolan, 
Borås, vt 1977. -  För en modern översikt över hithörande 
bibliografering se Lars och Kerstin Dahlbäck, Bibliogra
fisk  vägledning i svensk litteraturvetenskap, 1971.
51 En direkt angiven numrering av sällskapets skrifter 
tycks man emellertid ej ha använt före 1893.
52 Av ett arbetsutskottsprotokoll från december 1896 
framgår att man planerat att utge ytterligare ett arbete av 
Levertin: »Öfversigt af Frihetstidens litteratur». Det före
faller som om det här vore fråga om det aldrig färdig
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ställda verk som skall ligga bakom de första essayerna i 
Svenska gestalter. Se Oscar Levertin, Samlade skrifter, 9, 
Svenska gestalter, efterskriften »Redaktionellt» samt 
Werner Söderhjelm, Oscar Levertin , 1, 1914, s. 436.
53 Facsimileutgåvan 1974 av Bygdéns lexikon ligger helt 
utanför litteratursällskapets serie. Den ingår som nr 40 i 
Suecica Rediviva, A Collection o f  Facsimile Reprints o f  
Swedish Books. Denna utgåva har, förutom med vissa 
rättelser och tillägg, försetts med ett i originalupplagan 
mycket saknat person- och anonymregister. Härom, och 
om Uppsala universitetsbiblioteks interfolierade exemplar 
av Bygdén, se Sune Lindqvists förord till facsimileuppla- 
gan.
54 Inte ens alla breven mellan Järta och Brinkman kom 
med i trycket. I Uppsala universitetsbibliotek har beva
rats ett något fullständigar manuskript (avskrift) till det 
tryckta: F 858aa. Nyligen har härtill fogats några tillrätta
komna blad utgörande avslutningen av ifrågavarande av
skrift av korrespondensen mellan J. och B. (F 858ab.)
55 Breven utges nu av Stellan Arvidson i Svenska Vitter
hetssamfundets Thorildupplaga.

56 Samuel E. Bring var vid utgivandet av de två voly
merna i åttioårsåldern. Vid sitt frånfälle 1965 efterlämnade 
han ett stort men ej slutredigerat material. Ett fortsatt 
arbete på boklexikonet kom att fördröjas av finansierings- 
svårigheter och först tas upp några år in på 1970-talet av 
en på Kungl. Biblioteket arbetande bibliografgrupp under 
ledning av biblioteksrådet Sune Lindqvist, med ekono
miskt bidrag från Riksbankens jubileumsfond. Om allt 
detta se vidare Sune Lindqvist, En svensk bibliografi 
1700-1829 växer fram , Nordisk tidskrift fö r  bok- och bib
lioteksväsen, 66 (1979), s. 97-110.
57 En dossier arkivalier hos sällskapets sekreterare, för
varade i en stor svart pärm, innehåller huvudsakligen 
korrespondens rörande klassikerutgåvorna, en källa för 
den följande framställningen. (En annan motsvarande dos
sier hänför sig främst till Samuel E. Brings bibliografiska 
uppgift och till publicerandet av de i det föregående berör
da rättegångs- och riksdagshandlingarna.)


