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Paula Henrikson, Detta tryckpapperstidevarv. 
Lit terär editionshistoria i Sverige under det långa 
1800-talet. Gidlunds förlag. Möklinta 2018.

Efter en række år som fonds- og universitetsstipen-
diat har Paula Henrikson, der nu er professor ved 
Universitetet i Uppsala, skrevet en stor og veldo-
kumenteret afhandling om den litterære editions 
historie i Sverige fra slutningen af 1700-tallet til 
omkring 1. Verdenskrig, det lange 1800-tal, som 
det kaldes i bogens titel. Betegnelsen »tryck-pap-
pers tidevarf« blev bragt i spil af forfatteren og fi-
losoffen Per Daniel Amadeus Atterbom, der i 1809 
indlånte den fra den tyske æstetiker Jean Paul. Den 
refererer til den industrialisering af papirfremstil-
lingen og den parallelt løbende udvikling af tryk-
keteknikken, der i 1800-tallets første halvdel førte 
til en kolossal vækst i udbredelsen af aviser og tids-
skrifter og i bogproduktionen.

Den svenske litteratursociologiske tradition og 
indsats er stærk og har været det i mange år, vel lige 
siden Henrik Schücks brede, kulturhistoriske vær-
ker. Så forholdene på det svenske bogmarked har 
været beskrevet før, men det er Paula Henriksons 
fortjeneste at se udviklingen mellem 1789 (1760) 
og 1914 (1920) under en editionshistorisk synsvin-
kel. Det lange århundrede behandles i otte velfun-
gerende afsnit.

Det første drejer sig om perioden 1760–1830. 
Her befinder man sig i spændingen mellem to pa-
radigmer. På den ene side en gustaviansk, klassici-
stisk tilgang til samlede udgivelser af ældre og (næ-
sten) samtidige forfattere; på den anden et histo-
riserende, romantisk greb, dog således at der lang-
somt sker en forskydning mod det sidste.

Det gustavianske paradigme repræsenteres af 
digteren Johan Henric Kellgren, der også virkede 
som udgiver. Her drejede det sig om at etablere 
forbilledlige udgaver (upplag) til eksemplarisk ef-
terfølgelse for nye generationer. Derfor behøvede 
det, der blev bragt i handelen, ikke at være kom-
plet; man måtte gerne selektere det dårlige fra, som 
kunne belaste det offentlige billede af forfatteren. 
Det var derfor tilladt senere udgivere stiltiende at 
fjerne fejl og rette (normalisere) sproglige ukorrekt-
heder, ligesom marginale eller dubiøse tekster helt 
kunne udelades. Dermed sikrede man, at resultatet 
blev klassisk. Men bedst var det naturligvis, hvis for-
fatteren selv – endnu mens vedkommende levede 
– formåede at løfte opgaven i en Ausgabe letzter 
Hand, det vil sige, at forfatteren, lige til det sidste, 
forbeholdt sig retten til at ændre og forbedre sine 

værker til den version, der herefter kom til at stå 
som den autoritative.

Denne gustavianske tradition indledtes i Sve-
rige ganske tidligt, begyndende med Petter Frischs 
og Olof Lindstens udgaver af Johan Runius Du-
daim i 1714–1715 og 1733, mens en senere milepæl 
er Hedvig Charlotte Nordenflychts Utvalda Ar-
beten (1774). Traditionen rækker imidlertid læn-
gere frem, over Pehr Rudins polerede udvalgsud-
gave af Olof von Dalins skrifter (1782–1783) til Jo-
han Stenhammars Poetiska Skrifter (1807), dog så-
ledes at årene 1770–1800 vejer tungest, med Kell-
grens Samlade Skrifter i tre bind (1796) som det 
mest fremtrædende eksempel. Men traditionen 
blev ikke elimineret af den romantiske interesse og 
respekt for historien og det historisk bundne, som 
snart efter gjorde sig gældende. Tværtimod vide-
reføres den i de mange klassikerudgaver, som helt 
frem i 1900-tallet blev båret frem af de store forlag. 
Selv bidrog Kellgren med en udgave af Bellmans 
Fredmanns Epistlar (1790), i samarbejde med den 
endnu levende forfatter. Han betegnede sin ud-
gave som »en Upplaga för Snillet«, et skønsomt 
udvalg, gennemset af forfatteren selv, gransket af 
vennerne og den nærmeste familie og tilrettelagt 
for den gode smag. Her tager en bemærkelsesvær-
digt tidlig svensk kanondannelse sin begyndelse.

Først efter cirka 1800 blev det historiserende pa-
radigme dominerende. Her optræder ønsket om 
at medtage alt, hvad der er, og sådan som det er, 
understøttet af den romantiske respekt for geni-
ets frembringelser.

Men selve anskuelsen var dog tidligere til stede, 
således allerede i Böckmann og Dahlströms første 
udgave af Olof von Dalins Witterhets-Arbeten i seks 
dele, fra 1767. Udgaven sigtede mod fuldstændig-
hed og byggede blandt andet på indsamlede ma-
nuskripter. De tekster, som – stadigvæk eller netop 
da – kunne virke politisk eller religiøst provoke-
rende, lod sig derfor kun medtage i udgaven, hvis 
man kommenterede dem og dermed så dem i en hi-
storisk kontekst. Desarmering er Paula Henriksons 
signifikante betegnelse for dette greb. En omkost-
ning ved viljen til at genoptrykke alt var imidlertid 
også, at udgivere og forlæggere kunne mistænkes 
for at puste en udgaves omfang op for på den måde 
at øge omsætningen og tjene flere penge.

Brydningen mellem de to traditioner for udgi-
velse synes at have skærpet diskussionen af de prin-
cipper, en udgave kunne bygge på, og den synes 
også at have fremmet en bemærkelsesværdig tidlig 
bevidsthed om kanondannelse, to træk som ikke 
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synes at have gjort sig tilsvarende gældende i Dan - 
mark.

I øvrigt er det også overraskende, at der kom så 
mange og så store samlede udgaver på markedet i 
Sverige allerede tidligt i 1700-tallet sammenlignet 
med, hvad der er tilfældet i Danmark. Man spørger 
sig uvilkårligt, hvilke personkredse, miljøer og pro-
duktionsforhold, der gjorde det muligt?

Året efter statskuppet i 1809 fulgte ophævelsen af 
censuren og den svenske trykkefrihedsforordning, 
der sikrede omfattende og tidsmæssigt langtræk-
kende forfatterrettigheder. Det betød, at der for 
forfatterne selv og så sandelig også for deres efter-
ladte familier blev noget at handle med. Ikke mindst 
fordi rettighederne kunne afhændes til et forlag, 
der herefter beholdt dem – og på den måde besad 
et aktiv i de forlagsfusioner, der senere i århundre-
det indfandt sig i stort omfang. De nye copyright-
forhold bidrog til at fastholde forfatterens og fami-
liens (senere forlagenes) ret til at bestemme over et 
værks fremtræden på markedet, og den kom i høj 
grad til at forløbe i det gustavianske spor. De spe-
cielle og konsekvensrige svenske copyrightforhold 
kunne med fordel have været beskrevet mere detal-
jeret, med direkte citater fra kilderne og med en kla-
rere linje frem til den revision, der først kom i slut-
ningen af 1920’erne. Her bliver fremstillingen for 
indforstået for ikke-svenske læsere.

Til den romantiske periodes mest fremtrædende 
udgivere hørte Per Adolf Sondén, Lorenzo Ham-
marsköld og Erik Gustaf Geijer. Til generationens 
indsatser regnes især udgaven af Bellman, Fredmans 
Handskrifter (1809) ved Sondén og flere. Her fore-
kom den første registrering af varianter, som både 
gav anledning til tekstrettelser og tilføjede en histo-
risk tilblivelsesdimension i forhold til tidligere ud-
gaver. Paula Henrikson fremhæver det som den før-
ste tekstkritiske udgave af nysvensk skønlitteratur 
overhovedet – og den udløste da også en kritik, som 
udgiverne forsvarede sig imod med det argument, 
at hvad geniet har påtrykt sit lyse, udødelige stem-
pel, det bør uafkortet tilhøre hele menneskeheden.

Et vigtigt nyt træk var, at udgaver af folkeviser og 
ældre forfattere som Georg Stiernhielm bidrog til 
dels at give nationens dannelseshistorie bredde ved 
at inddrage negligerede litteraturtyper, dels at for-
længe den tilbage i tiden – og dermed til at lade hele 
nationen og ikke kun dens elite forstå sig selv. Hi-
storia magistra vitae: Historien er livets læremester. 
Ciceros latinske sentens er blevet brugt af den tyske 
begrebshistoriker Reinhart Koselleck, hvis forestil-
ling om perioden omkring 1800 som en Sattelzeit, 

en tid hvor man sadler om, til historisk tænkning, 
förstås, er en vigtig teoretisk reference i Paula Hen-
riksons arbejde. Det fører omtrent midt i afhand-
lingen til en vigtig, men lidt kompliceret, udred-
ning af, hvordan det antikt-klassiske ideal både hi-
storiceres og nationaliseres og herigennem kommer 
til at danne basis for oprettelsen i 1829 af det første 
professorat i æstetik og moderne litteratur. Udred-
ningen ledsages af interessante udblik til den sam-
tidige udvikling i Tyskland og etableringen af den 
nyere hermeneutik, men koblingen mellem den ty-
ske udvikling og den svenske formuleres på et ge-
nerelt niveau og efterlader en del spørgsmål, som 
formentlig kun kan besvares ved at medtænke fi-
losofi- og historiefagenes udvikling. Det er ingen 
kritik, snarere er det et signal om kompleksiteten i 
og rækkevidden af de problemstillinger, der bringes 
på banen i Detta tryckpapperstidevarv.

Det var biblioteksmanden Lorenzo Ham-
marsköld, der i 1818 udgav Stiernhielms Vit-
terhets-Arbeten, forsynede dem med en levneds-
beskrivelse og bibliografiske oplysninger, desuden 
en variantfortegnelse og et »Ord-Register«. Her 
begynder elementære disponeringer af en udgivers 
opgaver at tage form og dermed den moderne ud-
givelsesteknik. Men på et enkelt punkt fastholdt 
Hammarsköld overraskende nok akademiprincip-
pet, nemlig i spørgsmålet om modernstavning. Han 
valgte at stave, som forfatteren selv ville have stavet, 
hvis vedkommende havde levet på udgiverens tid. 
Akkurat ligesom Paula Henrikson i sin titel ikke 
bogstavret gengiver Atterboms »tryck-pappers ti-
devarf«, men moderniserer betegnelsen. I spæn-
dingen mellem den tiltagende videnskabelige di-
sciplinering og forlagenes serier skulle modernstav-
ning blive et genkommende stridspunkt.

Hammarskölds udgaver kostede ham både tid og 
penge og rejste for alvor det spørgsmål, om de vi-
denskabelige udgaver, der også var en historisk op-
gave, skulle foranstaltes af en forfatters nærmeste 
kreds, eventuelt i kombination med et forlag – el-
ler i form af et akademisk forskningsprojekt. Svaret 
på den udfordring kom i Sverige overraskende sent, 
i realiteten først med etableringen af Svenska Vit-
terhetssamfundet i 1907, som på mange måder kan 
siges at være afhandlingens fuldbyrdede sigtepunkt.

I diskussionerne i 1820’erne dukker en diskus-
sion om kanon overraskende tidligt op, formule-
ret som spørgsmålet om blandt andre Anna Maria 
Lenngren nu også hørte med i Albo Classicorum, 
klassikerlisten. Hammarskölds sidste leverance blev 
de tre bind med Stagnelius skrifter (1824–1826), 
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hvor han – stort set – medtog alt. Dermed aktu-
aliseredes også et andet spørgsmål, nemlig om det 
offentliges interesse og pligt med hensyn til ind-
samling og opbevaring af forfatterhåndskrifter og 
lignende arkivalier.

På samme hammel som Hammarsköld trak Per 
Adolf Sondéns udgave af Bellmans Valda skrifter i 
seks bind (1835–1836). Udgaven medtog alle styk-
ker af værdi, kun ortografi og typografi kunne æn-
dres, og i tvivlstilfælde skulle forfatterens manu-
skript eller egenhændige rettelser nøje følges. Da 
Atterbom anmeldte udgaven, karakteriserede han 
den som »et werk af litterärt interesse, icke af mer-
kantilt«. Markedet for den nyere litteratur var nu 
ved tendentielt at dele sig i forlagenes markedsori-
enterede klassikerserier og en stadig mere bevidst 
videnskabelig orientering, der henvendte sig til et 
smallere, akademisk publikum. Den editionsfilolo-
gisk fordringsfulde udgivervirksomhed havde gan-
ske vist endnu ikke sin basis på universiteterne, så-
dan som den klassiske og oldnordiske filologi havde 
det; den beroede – nok så usikkert – på enkelte for-
lagsmænd og engagerede litteratører.

Et helt kapitel (med et tilhørende appendiks) 
drejer sig om forlagenes litterære klassikerserier i 
årene 1834–1878. De var ofte hæftebaserede (det 
sikrede abonnenter) og begunstiget af portofrihed. 
Copyrightforholdene efter 1810 og entreprenante 
forlæggere førte til en koncentration af rettigheder 
eller som det mere slagfast formuleres: Kapitalen 
lagde beslag på kulturarven. Adolf Bonnier og Pehr 
Hanselli blev de dominerende forlæggere på områ-
det, inspireret af tyske forbilleder. De regler, der i 
udgangspunktet havde skullet beskytte forfatterne, 
viste sig at føre til en monopolisering, der hindrede, 
at udgivelse af klassikerne udviklede sig rent edito-
risk, og at mindre forlag ikke fik lejlighed til at diffe-
rentiere udgivelsesvirksomheden. Hansellis række 
af Samlade Vitterhetsarbeten af Svenska Författare 
från Stiernhielm till Dalin (1865–1878) skilte sig 
dog bemærkelsesværdigt ud, fordi den i stor ud-
strækning offentliggjorde materiale, som ikke tidli-
gere havde været trykt, og fordi rækken inddrog nye 
forfattere. I det mindste tendentielt blev målet i hø-
jere grad historisk og videnskabeligt end populært. 
Samlade Vitterhetsarbeten nød da også understøt-
telse fra Svenska Akademien og Vitterhetsakade-
mien, men i hvilket omfang går afhandlingen ikke 
ind på. Paula Henrikson afslutter sit fyldige kapi-
tel om klassikerserierne med et vue over 12 centrale 
(kanoniske) forfatteres skæbne på et marked, der i 
stigende grad blev styret af Norstedts, Bonnierfor-

lagene og Lindh-Bolin-Beijer (Tegnér, Almqvist, 
Atterbom, Bellmann, Blanche, Bremer, Franzén, 
Geijer, Lenngren, Lidner, Stagnelius og Wallin). 
Man kunne her savne lidt mere udførlige refleksi-
oner over denne kanon, gerne med inddragelse af, 
hvordan litteraturhistorikerne har vurderet den – 
dengang og i perioden umiddelbart efter, hvor lit-
teraturhistorieskrivningen for alvor tog fart.

Det hænger måske sammen med, at afhand-
lingen i virkeligheden er engageret til to sider. Til 
den ene side skal den sikre en litteratursociologisk 
bund, og her kræver systematikken plads til såvel 
kortlægning og dokumentation som sociologisk re-
fleksion. Til den anden side er Paula Henriksons 
fremstilling båret af et inciterende engagement og 
en analytisk evne i forhold til editionsfilologi og 
-teori og hermeneutik. Det sidste spor kommer fint 
frem i afhandlingens sidste del, som drejer sig om 
etableringen af Svenska Vitterhetssamfundet, hvor 
man via breve og dokumenter kommer ind i den 
editionsfilologiske organiserings værksted.

Monopoliseringen og de standardiserede klas-
sikerudgaver banede på længere sigt vej for litte-
rære udgiverselskaber, der stillede strengere viden-
skabelige krav, end forlagsudgaverne havde kunnet 
honorere. Forbilleder kunne hentes hos selskaber 
til udgivelse af historiske kilder, hos Det Nordi-
ske Oldskriftselskab (i København) og hos Sven-
ska Fornskriftsällskapet, der i 1880 blev fulgt op 
af Svenska Litteratursällskapet, der koncentrerede 
sig om værker fra tiden 1500–1800. Her fremkom 
der frem til 1908 15 værkudgaver og som noget nyt 
også brevsamlinger fra 1800-tallet, blandt andet af 
Esaias Tegnér og Hans Järta.

Men i årene 1905–1907 blev Svenska Vitterhets-
samfundet så at sige født af Litteratursällskapets 
skød med Ruben G:son Berg, Karl Warburg og 
Otto Sylwan som pådrivere. Ved stiftelsen i 1907 
blev samfundets opgave defineret, nemlig at »ut-
gifva klassiska svenska författares verk i vetens-
kapligt tillfredsställande upplagor«. Arbejdet blev 
ledet af et redaktionsnævn, som valgte en hovedre-
daktør, der skulle føre tilsyn med arbejdet. Finan-
sieringen kom fra samfundets egne medlemmer, 
Svenska Akademien og (fra 1914) staten. Retnings-
linjerne og forbillederne var tyske og franske, i be-
skedent omfang også danske, men mærkeligt nok 
jævnfører Paula Henrikson slet ikke med etablerin-
gen af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der 
blev etableret i 1911.

Otto Sylwan forsøgte at udforme et sæt ret-
ningslinjer for udgivelserne (et promemoria) for at 
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skabe en vis uniformitet, men de forblev et internt 
notat, dog senere revideret. Overraskende nok fi-
gurerede Ausgabe letzter Hand som en almen re-
gel for arbejdet, men der var undtagelser: Allerede 
Samfundets første publikation, Dalins Then Swän-
ska Argus (1910–1912) blev udgivet efter førstetryk-
ket. Overordnet set betød Vitterhetssamfundets 
program, at et paradigme for arbejdet med histo-
risk-kritiske udgaver nu blev knæsat.

Detta tryckpappers tidevarv rummer særdeles 
mange kvaliteter. Afhandlingen er velskrevet og 
meget veldokumenteret med mange fyldige og 
markante citater. Er centrale citater på fremmede 
sprog, er de oversat. Paula Henrikson er velbelæst, 
også i datidens litterære kritik, og har god sans for 
kompleksitet og modsætningsfylde i sit materiale 
og for den historiske udvikling. Selv som distant 
dansk læser får man stor lyst til at læse sig nærmere 
ind i de mange udgaver, der panorerer forbi. Men 
det havde været en pædagogisk hjælp, hvis basale 
oplysninger om de centrale udgivere havde været 
præsenteret i en genkommende, systematisk og 
overskuelig form, evt. som inserater eller bokse. 
Det bør også nævnes, at afhandlingen nok kunne 
have været lidt bedre forsynet med opsamlende af-
snit og konklusioner. Bedst forekommer det at lyk-
kes i opsamlingen vedrørende romantikernes udga-
ver. Der er et ganske langt spring fra slutningen af 
det lange århundrede og etableringen af Svenska 
Vitterhetssamfundet til de moderne editionsteo-
retikere som Jerome J. McGann, D.C. Greetham 
og Gunter Martens, der bringes på banen på bo-
gens sidste sider.

Per Dahl

Christina Holst Færch, Smædeskrifter, sladder og 
erotiske vers i 1700-tallet. Hans Nordrups forfat-
terskab. Med et udvalg af hans digte. Tidlig Mo-
derne, band 14. Museum Tusculanums forlag. Kö-
penhamn 2019.

Det är kanske förståeligt att den danske teologen, 
prästen och författaren Hans Hansen Nordrup 
(1681–1750) inte alltid kommit att lyftas fram i lit-
teraturhistorieskrivningen. Vad göra med en förfat-
tare som låter sin satir svämma över alla bräddar och 
som excellerar i grova och ibland erotiska paskiller 
mot samhällets stöttepelare? Det är knappast skön 
litteratur i modern mening det handlar om och 
en kan anta att den inte ansetts lämpligt att ingå 
i en kanon avsedd att förgylla nationens ära. Även 

forskningen har uppenbarligen tvekat inför denna 
bångstyriga författare. Men Nordrup är väl värd vår 
uppmärksamhet: han var en skicklig och djärv för-
fattare med en produktion som ingick i den kultur- 
och bokhistoriskt högintressanta 1700-talets dark 
web av ofta illegalt cirkulerade handskrifter. Nu äg-
nas Nordrup äntligen en grundlig studie i Christina 
Holst Færchs undersökning Smædeskrifter, sladder 
og erotiske vers i 1700-tallet. Hans Nordrups forfat-
terskab. Med et udvalg af hans digte.

Syftet med denna studie är att med utgångs-
punkt i Nordrups författarskap belysa en viktig del 
av det tidiga 1700-talets danska litteratur: den som 
enbart medierades i handskrift. Undersökningen 
lämnar därmed ett viktigt bidrag till vår kunskap 
om mediering av illegala budskap och om hand-
skriftskulturer under 1700-talet. Nordups förfat-
tarskap omfattar cirka hundra texter, täcker den 
första hälften av 1700-talet och består till största 
delen av olika former av tillfällesdikt, såväl hyllande 
som smädande. Det rör sig om allt från dikter fram-
förda vid fester, begravningsdikter och bröllopsdik-
ter till gåtor och smädeverser. Inte sällan är inne-
hållet allt annat än oskyldigt och Nordrup använ-
der sig av hårt skruvad satir, personangrepp, erotik 
och för dessutom ofta in brännbart politiska bud-
skap riktade mot överheten. Det var självklart inte 
oproblematiskt eller ofarligt att skriva texter som 
dessa i 1700-talets Danmark, och hans verk publi-
cerades därför i handskrift och oftast anonymt. 
Nordrup hade också myndigheternas ögon på sig, 
inte minst eftersom han faktiskt var präst. Textlä-
get är kärvt, för att uttrycka det milt och Færch 
har gjort en oerhörd insats genom att identifiera, 
attribuera och etablera texter. Till det kommer att 
Nordrups texter inte är helt enkla att avkoda inne-
hållsmässigt, främst på grund av att texterna dolde 
sina budskap och vände sig främst till lärda läsare 
som var insatta i de intrikata personmässiga och po-
litiska hänvisningarna. De tilltänkta läsarna kunde 
dessutom förstå att uppskatta – eller förfäras över 
– Nordrups sätt att utnyttja och parodiera välta-
lighetens hela arsenal, eller de frekventa brotten 
mot decorum. Det var inte texter som riktades till 
en bredare läsekrets.

Metodiskt nalkas Færch sitt ämne från tre olika, 
men sammanhängande perspektiv, vilka också styr 
dispositionen av undersökningen. I en första del 
diskuteras författarroll – i allmänhet och Nordrups 
mer specifikt –, vilket inkluderar bruket av anonym 
och hur en skall förstå vad det innebar att vara en 
författare i det tidigmoderna Danmark. Nordrup 


