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Övriga recensioner

Alexandra Borg & Nina Ulmaja, Strindbergs lilla 
röda. Boken om boken och typerna. Atlantis. Stock-
holm 2019.

Håller intresset och kunskaperna om den tryckta 
boken på att förblekna i takt med en alltmer digi-
taliserad bokframställning och -konsumtion, eller 
förhåller det sig i själva verket tvärtom? Som bok-
historiker tycker jag mig kunna konstatera att nyfi-
kenheten på boken som fysiskt objekt, liksom till-
tron till dess starka symbolvärde – ja, nästan magi! 
– fortfarande står sig stark hos en läsande allmän-
het. Ändå har de i alltför hög grad lyst med sin från-
varo, de ”böcker om böcker” som åskådliggör och 
förklarar den tryckta bokens historiska betydelse 
och tillblivelseprocess. Undersökningar som på ett 
konkret sätt visar på bokens funktion som motor i 
olika sociala, politiska och kulturella processer och 
förmedlar något av det kunnande och mödosamma 
arbete som ligger bakom ett färdigställt bokverk.

Just därför är Strindbergs lilla röda. Boken om 
boken och typerna av Alexandra Borg och Nina Ul-
maja ett enormt välkommet initiativ. Idén bakom 
boken är lika enkel som snillrik. Med August 
Strindbergs debutroman, braksuccén Röda rum-
met från 1879, som utgångspunkt föresätter de sig 
att ta läsaren med på en färd genom den grafiska 
och trycktekniska branschens utveckling under de 
senaste 140 åren.

Med sina 110 olika svenska upplagor och flerfal-
diga översättningar till andra språk är Röda rummet 
den svenska roman som utgivits i flest versioner. 
Boken skrevs och gavs ut i ett av förlagshistoriens 
mest dynamiska skeden. Under den andra halvan 
av 1800-talet industrialiserades bokmarknaden, vil-
ket fick flera konkreta följder för förlagsverksam-
heten som sådan. Branschen diversifierades och en 
helt ny förläggarroll såg dagens ljus. Den moderna 
förläggarrollen var inte som i äldre tider ett slags si-
doverksamhet för tryckare eller bokhandlare, utan 
fungerade istället som en bokmarknadens entre-
prenör, en ekonomisk risktagare och litteraturens 
smakledare. Även författarrollen genomgick stora 

förändringar och en benhård hierarki uppstod mel-
lan olika slags skrivande. Som bekant utspelar sig 
en betydande del av handlingen i Strindbergs ro-
man i de rum där denna utveckling skedde. Den as-
pirerande skribenten Arvid Falks besök på förläg-
garen Smiths kontor är en lika välkänd som ökänd 
skildring av bokbranschens inbyggda maktförhål-
landen. Dessutom får läsaren följa med till tryck-
eriet för att möta det sättningsarbete som pågick 
där, samt fördjupa sig i en hel rad resonemang om 
skrivande, texter och läsning.

Valet av studieobjekt torde därmed vara perfekt 
för den större berättelse om den svenska romanens 
grafiska utveckling som det varit författarnas av-
sikt att skriva. Alexandra Borg och Nina Ulmaja 
tycks dessutom vara helt rätt personer för att reali-
sera denna idé. Borg är litteraturvetaren som när-
mat sig frågor om bokens materialitet, historia och 
framtid. Ulmaja är en av Sveriges mest välrenom-
merade bokdesigners och flerfaldigt prisbelönad 
för sin formgivning. Enligt bokens utmärkta in-
ledningstext så har Ulmaja och Borg skrivit boken 
gemensamt och bidragit med infallsvinklar från sin 
respektive profession. Författarna har gått grund-
ligt tillväga i sina efterforskningar. Inte nog med 
att de ”med lupp och linjal” har granskat alla ex-
isterande utgåvor av Röda rummet i jakten på en-
skilda särdrag vad gäller sådant som typsnitt, ra-
dantal, marginaler och spaltbredd. De har dess-
utom gjort studiebesök i specialboksamlingar, på 
pappersbruk, bibliotek och institut för ögonrörel-
seforskning, liksom de har intervjuat bokbindare 
och typografer, dyslexiforskare och världsberömda 
bokkonstnärer.

Redan vid tiden för sin debut hade August 
Strindberg gjort sig känd för sina starka åsikter och 
sin vassa penna, som med hans egna ord gick genom 
både ”sulläder” och ”åsneskinn” (19). Särskilt ut-
satta för hans salvelsefulla formuleringskonst tycks 
hans egna förläggare ha varit, vilket var ett skäl till 
att han hann avverka över 19 förlag och anlita 23 
olika svenska förläggare inom loppet av sin förfat-
tarkarriär. Av dessa var far och son Bonnier de hår-
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dast drabbade. Albert och Karl Otto, som ändå vär-
nade om sin stjärnförfattare och gång på gång tog 
honom tillbaka efter hans utflykter till andra förlag. 
Givetvis var inte Strindberg någon världsfrånvänd 
konstnärssjäl som med mössan i hand överlämnade 
sina alster till förlagen att bearbeta till säljande pro-
dukter. Tvärtom ville han vara delaktig i varje steg 
av böckernas framställningsprocess, vilket gör ho-
nom till en ytterst tacksam huvudperson i en berät-
telse av det här slaget. Författarens omsorger om de 
egna verken visste knappast några gränser. Det var 
dessutom ett engagemang som han inte tvekade att 
dela med sig av genom diverse synpunkter och krav, 
vilka nedtecknades i små brev och biljetter samt i 
marginalerna på manuskriptutkast och korrektur. 
Strindberg fördjupade sig i tekniska frågor rörande 
allt från bokstavsformer till bindningar och blädd-
ringsbarhet, och han var inte nådig mot dem som 
inte tyckte som han.

Strindberg var, som författarna skriver, en mång-
kunnig man som ”målade, samlade på bokband och 
experimenterade med fotografi. Han gjorde också 
egna skiljetecken och designade omslag med orna-
ment och anfanger.” (17) Bokformgivning och ty-
pografi var två stora intressen för författaren, som 
hade mängder av idéer om hur samspelet mellan 
text och bild fungerade: ”En vacker bok beror på 
en vacker sida; proportionerna mellan höjd och 
bredd, stilens storlek i förh. till ytan, satsens läge i 
ramen (marginalerna)” (216), som Strindberg själv 
en gång uttryckte saken i ett uppfordrande brev 
till Karl Otto Bonnier. Eftersom han var en begå-
vad marknadsförare och angelägen om att nå en 
stor publik, såg han värdet i att utge sina böcker i 
såväl exklusiva som billiga utgåvor. Det skulle fin-
nas något för alla.

Strindbergs skrivande omgärdades av till sy-
nes oändliga ritualer där varje detalj var avgörande 
och blev en del av hans eget varumärkesbygge. Det 
skulle ske på rätt papper, med doppennor och stål-
stift av specifik kaliber. ”Och så började det: På 
oskuren Lessebo Bikupa, med Sir Josuah [sic.] Ma-
sons 1001, med Antione Fils’ violette noire går det 
löst, under ett enda tobaksrökande, till kl. 12. Då 
är det slut, och så slocknar jag; går och lägger mig 
att sova, vaknar förnyad, öppnar brev, läser, skriver 
brev” (98). Så beskrev Strindberg sin arbetsdag i en 
intervju han gjorde med sig själv för Bonniers Må-
nadshäften 1909.

Att Strindbergs lilla röda. Boken om boken och 
typerna, som titeln antyder, handlar om just Röda 
rummet och dess typografiska förutsättningar är 

en smula missvisande. Snarare är det så att August 
Strindberg, som bokälskare, pappersfetischist och 
kulturellt fenomen får fungera som utgångspunkt 
för ett flöde som tycks vilja omfatta det mesta som 
hänt i bokens samhälle från renässansen och ända 
fram till våra dagar. Boken är inte skriven för att 
sträckläsas från pärm till pärm utan vill uppmuntra 
till ett korsvis bläddrande mellan historiska anek-
doter och läroboksstränga faktaavsnitt där ögonrö-
relsemätningar, tryckmetoder och papperets fals-
ning och vikning beskrivs med ett djupt kunnande 
som imponerar.

Som inbiten pocketboksfantast fastnar jag sär-
skilt för de avsnitt som beskriver Penguins seger-
tåg över världen, liksom jag tacksamt tar till mig av 
den klargörande beskrivningen av olika bokband 
och deras respektive förutsättningar. Maniculan, 
den lilla pekande hand med medeltida anor som 
betonar misstag eller särskilt viktiga avsnitt, är en 
annan bekantskap som det är roligt att få fördjupa. 
Denna markör blev under 1800-talet ett vanligt in-
slag på reklamaffischer och i annonser av olika slag. 
I Röda rummet förekommer de i en scen där Arvid 
Falk betraktar den rikliga skyltningen på en husfa-
sad på Regeringsgatan. En ironisk kommentar till 
den skrivna textens kommersialisering.

De många kreativa infallen i Strindbergs lilla 
röda kan vara både uppfriskande och inspirerande, 
men de underlättar inte för navigerandet i denna 
i många fall okonventionellt ordnade bok. Som 
ett exempel är innehållet uppdelat i fem omfat-
tande kapitel (det längsta är hundra sidor jämnt), 
varav de tre första rubriceras Afdelning 1, 2 och 3 
med en blinkning till Strindberg och hans samtid, 
medan de två sista kallas Avdelning 4 respektive 
Avd 5, kort och gott. Tanken att denna uppdelning 
vill signalera en kronologisk ordning kommer till 
korta redan i den första afdelningen där vi förutom 
Strindberg får stifta bekantskap med både Guten-
berg och Steve Jobs.

För den som vill använda Strindbergs lilla röda 
som lärobok eller återvända till särskilt spännande 
avsnitt uppstår vissa problem eftersom störtfloden 
av information tycks följa en egen inre logik som 
kan vara vansklig att följa. Att i en och samma bok 
och med uppbruten tidsaxel försöka sammanfatta 
den västerländska bokhistorien från Gutenberg, 
via Aldus Manutius och Jan Tschichold till Susan 
Kare (formgivaren bakom många av Macintoshs 
egna typsnitt), visar sig svårgenomfört. När jag efter 
mer än 400 sidor avslutar läsningen måste jag an-
stränga mig för att sortera alla intryck. Med ett ut-
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förligare register och ett tydligare referenssystem 
för den som ytterligare önskar fördjupa sig i någon 
aspekt av detta generösa informationsflöde hade 
mycket varit vunnet.

Berättelsen om ”den första svenska romanens” 
tillkomst och fortlevnad genom otaliga omtryck 
och nyutgåvor, hamnar inte sällan i otakt med de 
avsnitt som i ett helt annat tonläge beskriver ty-
pografiska traditioner och regelverk, radbryt-
ningar, spaltbredder och bokformat. Avsnitten 
om Johannes Gutenbergs europeiska 1400-tal, 
William Morris ornamentrika bokkonst och Jan 
Tschicholds avgörande insatser för synen på ty-
pografi och bokdesign är spränglärda och mycket 
spännande, men anknyter sällan sömlöst till avsnit-
ten om Röda rummets olika metamorfoser. Istället 
kan ett kapitel rubriceras ”Strindberg möter Gu-
tenberg”, trots att så inte alls är fallet i den därpå föl-
jande texten, där den förstnämnde endast omtalas i 
förbigående och mest som en formsak.

Trots dessa anmärkningar vill jag betona att 
Alexandra Borg och Nina Ulmaja med Strindbergs 
lilla röda har gjort en högst imponerande insats för 
att introducera vår tids svenska läsare för bokhis-
torien. Med sitt djupa kunnande om historisk och 
samtida bokdesign, typografi och trycktekniker, 
lyckas de visa hur boken som fysisk artefakt kan 
fungera simultant som både en spegling av och en 
drivkraft för olika samhällsprocesser.

Den uppmärksamhet som deras bok har fått se-
dan den publicerades för snart ett år sedan visar 
tydligt att böcker om böcker och bokens samhälle 
har ett stort allmänintresse. Det är helt enkelt väl-
digt kul att de tagit sig an detta jätteprojekt där 
bokhistoriska ämnen behandlas på ett populärt sätt 
och med stort allvar. Själv tänker jag att bokens 
respektive styrkor och svagheter tydligt visar på 
den tveeggade självbild som bokhistorisk forskning 
tampas med. Å ena sidan utgår man – med rätta, 
enligt mig! – från att bokens symboliska kraft allt-
jämt är stark och utövar en stor lockelse på läsande 
människor. Å den andra finns fortfarande så lite 
skrivet om vårt forskningsområde att vi tenderar 
att beskriva alltför mycket, för kontextens skull.

Ragni Svensson

Carina Burman, Bellman. Biografin. Bonniers. 
Stockholm 2019.

”Träd då fram, ty du är buden”, skaldade Carl 
Michael Bellman i den andliga samlingen Zions 
högtid (1787), vilket kan ses som signifikativt för 
diktaren. Det är någonting generöst och inbju-
dande, inte bara över hans diktning, utan över hela 
hans gestalt, som gör att snart sagt varje svensk har 
sin Bellman. Forskningen över författarskapet är 
förstås också omfattande. Att ge sig i kast med att 
skriva en vetenskaplig biografi över skalden kan 
därför tyckas vara ett vågat projekt, ett projekt att 
förlyfta sig på. Biografier finns (de viktigaste, av 
bland andra Paul Britten Austin, Lars Huldén och 
Torkel Stålmarck, används förstås flitigt av Bur-
man), liksom vetenskapliga monografier över för-
fattarskapet i dess helhet – inte minst Lars Lönn-
roths Ljuva karneval! från 2005. Om någon skall 
kunna gå i land med detta vågstycke är det dock Ca-
rina Burman, som inte bara är forskare i 1700-tals-
litteratur och omvittnat skicklig biograf – med bio-
grafier över bland andra Klara Johansson, Fredrika 
Bremer och Gösta Ekman d.ä. – utan också skönlit-
terär författare och mycket god stilist. Också denna 
gång har Burman lyckats väl med företaget. Hon 
har producerat en författarbiografi som inte bara 
är djupt lärd utan också så spännande och under-
hållande att man inte gärna lägger den ifrån sig. 
En invändning, om man vill läsa boken som ren 
nöjesläsning, är då möjligen den fysiska tyngden. 
Boken omfattar 750 sidor, är stor och tjock och 
mycket tung – ingenting man har med sig i sängen, 
med andra ord.

Burman definierar boken som en vetenskaplig 
biografi – den första heltäckande över Bellman – 
och anger att bokens målgrupp är såväl forskar-
samhället som andra intresserade. Biografin byg-
ger på omfattande och gedigen forskning, egen 
och andras, och på Burmans betydande kunskaper 
om – framför allt det litterära – 1700-talet. Det 
allra mesta av hänvisningarna till, diskussionen av 
och polemiken mot Bellmanforskningen återfinns 
i rikhaltiga slutnoter. En Bellmanintresserad all-
mänhet kan alltså njuta av den fängslande berät-
telsen om skalden, hans liv och värv och hans sam-
tid, utan att alltför mycket störas av bokens veten-
skapliga akribi.

”Hela denna bok syftar till att måla Bellmans 
porträtt utifrån hans omgivning”, skriver Burman 
i början av bokens första kapitel (30). Skalden själv 
har naturligtvis huvudrollen, men boken handlar 


