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C. J. L. Almquist och Aftonbladet.
Av N i l s  St  af.

I C. J. L. Almquists liv intog som bekant hans publicistiska verksam
het ett betydande rum. Han medarbetade i flera tidningar såsom Freja, 
Jönköpingsbladet, Dagligt Allehanda samt icke minst i Aftonbladet. I 
sistnämnda organ började han 1839 att skriva artiklar. Han knöts 1846 
till tidningen såsom fast medarbetare med ett årligt arvode av 2,000 rd 
banko. Almquist hade nämligen föreslagit Lars Johan Hierta att få av
börda en penningskuld genom ett »bokförlag» i stället för genom tidnings
artiklar, då han ansåg att han genom att skriva artiklar omöjligen skulle 
kunna avbetala skulden i fråga.1 På detta förslag kom Hiertas erbjudande 
om fast engagemang, vilket Almquist accepterade.

Almquists förhållande till Aftonbladet inskränker sig emellertid icke 
bara till hans medarbetarskap där. Han umgicks även med planer på att 
övertaga tidningen av Hierta. Själva saken är tidigare bekant från lit
teraturen om Almquist. Men man har knappast förut haft någon mera 
ingående kännedom om huru Almquist tänkt redigera tidningen eller om 
sättet för övertagandet. Genom ett fynd, som nyligen gjorts i överståt- 
hållarämbetets för polisärenden arkiv i Stockholm, har kunskapen härom 
i någon mån ökats. Fyndet består av tvenne aktstycken, det ena ett 
utkast till ett brev till Hierta, innehållande en plan för tidningens redi
gerande under Almquists ledning, det andra ett utkast till ekonomisk 
överenskommelse med Hierta. Dessa aktstycken jämte några andra, 
som äga samband med hithörande frågor, samt ett antal brev till Almquist 
från namngivna personer1 2, utgöra en liten rest av de papper, som polisen 
i Stockholm beslagtog efter Almquists brådstörtade flykt ur landet på 
försommaren 1851. Huvudparten av dessa papper återställdes efter några 
år till familjen enligt ett av sonen, löjtnant L. Almquist, den 26 okt. 1854 
utfärdat kvitto, sedan avlidne ryttmästare J. J. von Schevens rättsinne
havare Joh. von Scheven därtill givit sitt samtycke. Yad som vid detta 
tillfälle icke återgick, inlades tio år senare, 1864, av dåvarande polis
mästaren J. A. Wallenberg i tvenne konvolut, det ena med påskrift »Hand
lingar rörande underhandlingar om Aftonbladets öfverlemnande från L. J. 
H. till A. — 1848», det andra med påskrift »Åtskilliga bref till C. J. L. A.» 
Dessa konvolut ha numera kommit i Stockholms stadsarkivs ägo i samband 
med leveranser från polisarkivet till nämnda institution.3

1 Almquist till Hierta 10.11. 1845, Lars Hiertas minnes arkiv.
2 Bland dessa brevskrivare märkas författaren C. A. Adlersparre på Venersvik, prosten 

och författaren Joh. Börjesson m. fl.
3 Handlingar ang. C. J. L. Almquist, 1848—1893, Poliskammarens arkiv, Stockholms 

stadsarkiv.
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De bägge ifrågavarande aktstyckena föreligga såsom redan påpekats 
i form av utkast och äro odaterade. Det torde därför vara svårt att med 
fnll säkerhet fastställa tidpunkten för deras tillkomst. På ett ställe i det 
som bilaga 1 tryckta aktstycket talas om »det sednaste arrangementet af 
din frånvaro». Yilken Hiertas frånvaro som härmed åsyftas är omöjligt 
att avgöra. Man kan såsom tidpunkt välja 1842, då Almquist handhade 
ledningen av Aftonbladet och då han kom i en uppmärksammad, ehuru 
föga hedrande polemik med August Blanche. Yissa omständigheter 
göra det dock mera sannolikt, att det angivna stället avser en senare tid
punkt eller slutet av 1840-talet. På hösten 1848 stod nämligen Hierta i 
begrepp att sälja Aftonbladet. Han anförtror detta åt sin vän, professorn 
sedermera biskopen J. H. Thomander, i ett brev av den 4 okt. 1848.1 
Avsikten var att ett konsortium med den både som skolman och publi
cist kände Per Erik Svedbom i spetsen skulle övertaga tidningen för en 
köpeskilling av 100,000 rd banko och att två av medarbetarna, vilka dock 
icke namngivas i brevet, skulle få kvarstå i företaget. Programmet skulle 
alltjämt vara liberalt utom i fråga om det nya representationsförslaget.1 2 
I åtta dagars tid, meddelar han Thomander, hade han gått i »ständig 
feber», huru han skulle göra. Å ena sidan visste han, att han genom att 
avhända sig tidningen skulle bli i tillfälle att få ägna sig åt någon allmän 
nytta, men å andra sidan stod det klart för honom, att han möjligen 
kunde sälja sin förstfödslorätt för en grynvälling. Almquist hade varit 
mycket emot affären, men en annan av hans medarbetare, hans fr ände 
Gustav Hierta, hade tyckt att det ingenting gjorde. Om det nya bolaget 
bleve grått, hade den senare yttrat, skulle det snart gå omkull. Sedan 
Hierta tillfrågat Bergfalk, den bekante rättshistorikern, vilken uttryckt sin 
ledsnad över planen, hade han beslutat sig för att avböja anbudet. På 
sin hustrus inrådan hade han dock tillskrivit Thomander för att inhämta 
dennes mening om saken.

Thomander tillstyrkte försäljningen. I fråga om representationsför
slaget ansåg han, att Aftonbladet icke vore i stånd att genomdriva det. 
Han gillade även Gustav Hiertas yttrande. »Ett grått Aftonblad», skriver 
han till Hierta, »går sin död till mötes. Halsar finnas som behöva skälla; 
de skälla om Du behåller; de skälla om Du säljer.»3

Detta åstadkom för tillfället ett omslag hos Hierta och gjorde honom 
nu mera benägen att sälja tidningen, då han ville komma ifrån »det dag
liga bråket» och då han hyste övertygelsen, att avsikten hos köparna vore 
»fullt liberal». Ett nytt tvivel jämte en »stormlöpning från flera bekanta», 
som fått höra talas om affären, förmådde honom dock att ånyo övergiva 
alla planer på en försäljning. Han delgiver Thomander dessa sina bekym
mer i ett brev av den 11 november4 och meddelar samtidigt, att Alm
quist funderar på att för egen räkning bilda ett bolag i syfte att inköpa 
tidningen. Han säger sig dock icke veta, huru Almquist skall klara redak
tionsbestyret och tillägger: »hans färg är åtminstone ej grå, såvida den ej 
changerar för solsken».

1 Lars Hiertas minnes arkiv. Se även H. Wieselgren, Lars Johan Hierta, s. 290; L. 
Dahlgren, Norrländska släktprofiler 2, s. 139 f.

2 Jfr Sveriges Historia till våra dagar 12, s. 54 f.
3 Brev från Thomander till Hierta 10.10. 1848 (i utdrag), Lars Hiertas minnes arkiv.
4 Lars Hiertas minnes arkiv.
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Thomander vidhöll i sitt svarsbrev av den 18 november sin mening om 
Aftonbladets försäljning men gav på samma gång uttryck åt sina farhågor 
att tidningen skulle gå tillbaka i samma stund som Hierta tog sin hand 
från den. De som nu rådde Hierta att behålla tidningen, hade icke gjort 
mycket för att hålla honom ryggen fri, när han varit i elden. De som 
skulle vinna något genom en försäljning, vore Allehanda och Sommarin.1

Almquists ansträngningar att förvärva Aftonbladet kröntes emellertid 
icke med någon framgång. I ett brev av den 21 november1 2 omtalar näm
ligen Hierta för Thomander, att någon affär icke blivit av men att Alm- 
quist fått en frist till den 10 dec. En månad senare får man ytterligare 
bekräftelse på att något positivt icke uppnåtts i ett brev2 från Hierta till 
Thomander den 26 dec. Under tiden hade saken varit föremål för en 
pressdiskussion mellan Dagligt Allehanda och Aftonbladet.3 Till den förra 
tidningens förläggare, den redan förut nämnde grosshandlare A. J. Som
marin, skulle Almquist ha fällt ett yttrande, enligt vilket affären vore 
avgjord men att det vore för sent att detta år publicera uppgiften härom. 
Enligt egen utsago skulle Almquist ha bejakat frågan om försäljningen 
och förklarat att det ej kunde »blifva något af i år», emedan det vore för 
sent att publicera, »men kanske nästa år». I själva verket hade planen 
helt gått om intet. Almquist hade gärna velat köpa Aftonbladet, men 
Hierta hade icke vågat sälja tidningen på kredit utan fordrat säkerhet, 
och sådan hade Almquist icke kunnat skaffa. Omkring den 12 dec. hade 
Hierta meddelat Almquist, att det före årets slut vore för sent att tänka 
på någon affär, emedan en uppgörelse icke kunde ordnas så nära inpå 
den nya förestående prenumerationen. Han hade samtidigt tillkänna
givit, att det skulle stå Almquist fritt att köpa tidningen fr. o. m. 1850 
års början, om han före midsommar kunde finna några utvägar.

Av allt att döma har mellanhavandet mellan Almquist och Sommarin 
berört Hierta illa. Han ville helst tyda det hela såsom ett missförstånd, 
medan Sommarin hävdade motsatsen. I brevet till Thomander av den 
26 dec. gav Hierta också uttryck åt sin sorg över att många trodde, att 
Almquist verkligen sagt sig ha köpt Aftonbladet.

Till de underhandlingar, som pågingo i slutet av 1848 angående för
säljningen av Aftonbladet, kan man tydligen också anknyta ett brev, 
som Hierta den 5 dec. tillställde Almquist och som befinner sig bland de 
av polismästare Wallenberg tillvaratagna papperen.4 Brevet hänför sig 
av allt att döma till det stadium av underhandlingarna, som betecknas 
av den av Hierta medgivna fristen den 10 dec. Hierta skriver bl. a.: 
»Efter att hafva under aftonen och natten genomtänkt hvad Du i går 
yttrade angående planen till anskaffande af en del av de medel med hvilka 
den ifrågaställda affären skulle upgöras, bör jag ej dröja att meddela 
Dig att jag anser den fullkomligt o verkställbar och endast ledande att 
compromettera utan att lyckas. De på listan upsatta namnen skola

1 Thomander till Hierta 18.11. 1848 (i utdrag), Lars Hiertas minnes arkiv.
2 Lars Hiertas minnes arkiv.
3 Se härom Dagligt Allehanda 13.12. och 15.12. 1848 samt Aftonbladet 12.12. 1848. 

Jfr även tidigare Aftonposten 7.11., 15.11. och 21.11. 1848 samt Aftonbladet 9.11., 14.11. 
och 20.11. 1848.

4 Handlingar ang. C. J. L. Almquist, 1848—1893, Poliskammarens arkiv, Stockholms 
stadsarkiv.
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aldrig ingå i företaget ntan någon förbindelse å min sida och en sådan 
kan och vill jag ej gifva.» I ett postscriptum tillägger Hierta: »Ju mer 
jag tänker på saken desto värre förefaller den mig. Det ostridiga är att 
både Aftonbladet och min personliga reputation skulle vara genom den 
föreslagna methoden komplett prostituerade samt blifva ett föremål för 
föraktet i mängdens omdöme. Intet skulle för detta ändamål sparas å 
någon sida.»

Man vore benägen att antaga att de bägge aktstycken, som Almquist 
utarbetat rörande ett eventuellt övertagande av Aftonbladet, sett dagens 
ljus i samband med de här ovan relaterade underhandlingarna i slutet av 
1848. De torde dock ha tillkommit vid en något senare tidpunkt. I det 
föregående har redan hänvisats till uppgiften »det sednaste arrangementet 
af din frånvaro», som förekommer i det såsom bilaga 1 tryckta aktstycket. 
Härmed syftas med all sannolikhet på den resa, som Hierta våren 1849 
företog till Preussen, Frankrike och England.1 I anledning härav gjorde 
han ett skriftligt förordnande om huru Aftonbladet skulle skötas under 
hans bortovaro.1 2 Enligt punkt 2 i detta förordnande skulle »notiserna för 
dagen», såsom dittills skett, ombesörjas av överstelöjtnant Gustav Hierta, 
medan enligt punkt 3 Almquist och Scheutz skulle ansvara för avdel
ningen »polemik och litteratur». Om stridiga meningar uppstode, skulle 
dessa tre såsom de äldsta och mest erfarna medarbetarna rådgöra med var
andra.3 Gustav Hierta och Scheutz, av vilka den förre alltsedan 1832 och 
den senare alltsedan 1842 varit medarbetare i Aftonbladet, äro, såsom man 
finner, särskilt omnämnda i det såsom bilaga 2 tryckta aktstycket och 
skola enligt detta få kvarstå i sina befattningar, så länge de själva vilja.

Även ett annat uttryck, som likaledes återfinnes i det förstnämnda 
aktstycket, måste anses tyda på att Almquist uppgjort sina förslag vid 
en senare tidpunkt än slutet av 1848. I en not skriver han: »Skulle du 
vara fallen för försäljning så kan även detta vara verkställbart efter 
hvad du en gång i julas nämnde.» Den jul, som han hänsyftar på, är utan 
tvivel julen 1848, då frågan om försäljningen av Aftonbladet var som mest 
aktuell. Såsom man erinrar sig hade Hierta också lovat Almquist att 
köpet skulle få stå öppet till midsommartiden 1849. Det får därför anses 
mycket sannolikt, att de bägge ifrågavarande aktstyckena koncipierats 
omkring denna tidpunkt. Härmed bör sammanställas uppgiften i det 
såsom bilaga 2 tryckta aktstycket (§ 12), att arrendet beträffande vissa

1 Passjournalen 25.4. 1849. Polissekreterarens arkiv, Stockholms stadsarkiv. Jfr även 
Hiertas självbiografiska anteckningar i Svenskt Biografiskt Lexikon (ny följd) 5 (1863 
—64), s. 169.

2 Handlingar ang. C. J. L. Almquist, 1848—1893, Poliskammarens arkiv, Stockholms 
stadsarkiv.

3 Lars Johan Hierta gav därjämte särskilda förhållningsorder vid behandlingen av 
vissa ämnen. Så var t. ex. fallet med representationsfrågan. »I afs. på representations
reformen är min synpunkt angifven genom de sednaste artiklarna, hvilket jag förmodar 
äfven kommer att blifva pluralitetens likasom redaktionens öfriga ledamöter förut delat 
dem. Jag tror för öfrigt att man i den saken kan gå helt sakta tillväga till Orebro- 
mötet förgått och endast gifva en eller annan liten upmuntran.» Även beträffande den 
danska frågan meddelade han sina instruktioner. »Hvad danska affärerna angår torde 
ej vara skäl låta alltför krigiska utflykter af Berliner korrespondenten passera oanmärkta 
och för öfrigt äro vi ju alla framförallt vänner af fredens befordrande, dervid man dock 
ej bör glömma kung Fredr. VII:s plakat af den 28 januari 48 såsom ett kardinaldoku
ment.»
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stipulationer skulle taga sin början den 1 juli, medan det i andra avseen
den skulle träda i kraft den 1 januari.

Bil. 1.
Icke blott ekonomiska skäl i och för tidningens bättre skötsel i en mängd af- 

seenden utan än mer psykologiska orsaker hafva kommit mig på tanken af det 
ifrågav. förslaget. Jag tror, att din egen personlighet i många fall skulle finna 
sig, att jag så må säga, lättad genom befrielsen från gerantskapet, hvarigenom  
du skulle känna dig ännu mera i stånd till öfverlemnande åt vidsträcktare planers 
utförande i annan  väg, till resor m. m.; hvartill måhända ej det ovigtiga kommer, 
att slippa för ett antal personer af andra voléer än AB:s, stå likasom till svars 
för allt hvad i AB läses o. s. v., hvilket kan vara förargligt och tidsödande mången 
gång.

Lika vigtigt är det å andra sidan, att tidningen bibehåller eller —  bättre sagdt —  
tilltager, förbättras, höjes i behandlandet af en mängd ämnen, hvilka nu så godt 
som ligga nere, af skäl som lättare begripas än kunna omtalas.

Dessa orsaker, ehuru de äro många, kunna för det mesta hänföras till den 
hufvudomständigheten, att tidningen saknar en ständigt på stället varande, 
fritt agerande (d. v. s. efter eget omdöme handlande och beslutande) gerant eller 
chef. Du är det sjelf nu; men antingen skulle du då nödgas åter än mer borttaga 
din tid och personlighet genom att vara här från morgnarne och besluta öfver 
allting; eller också skall du fortfara med det nu på en tid började, för din egen 
person och din egen artikelskrifning så helsosamma arrangementet att vara hemma 
till fram emot middagen. Men i sista fallet fordrar uppriktigheten att jag säger 
min tanke, det tidningen utomordentligt skall lida i brist på chef. Både du sjelf 
och tidningen skulle vinna mest på att tidningen öfverginge till en annan gerant, 
såvida nemligen hela den saken så kan ställas, att den öfverensstämmer med dina 
önskningar och fördelar i öfrigt.

Härom några ord! allt under förutsättning af att en enkel och vänskaplig för
trolighet i denna väg icke misstyckes, hvilket jag med visshet vet.

När du betraktar dina härvarande underarbetare i tidningen, skall du på sätt 
och vis finna dem, att jag så må säga, paralyserade eller dock neutraliserade, i 
anseende till det högre arbetet eller artikelförfattande af egentligt slag. Detta  
låter kanske underligt, men har psykologiska orsaker, hvilka en så klok man som 
du utan svårighet ser. Alla kuranta göromål gå obehindrade och bra; och om dem  
talar jag icke nu. Alla artiklar öfver ämnen , vare sig i afhandlings-, berättelse - 
eller polemiserande väg, vet du också, att hvar och en af oss uppsätter så godt 
han kan, när du tillsäger derom eller liksom sticker ämnet i handen och före- 
skrifver utförandet ehuru äfven detta ej alltid går ledigt och väl, eller är dig till 
nöjes. Men hvad som egentligt behöfves för ett starkt, klart, varmt och infly
telserikt skriftställeri till tidningens upprätthållande och höjande, ligger ej i ett 
så mekaniskt arbete. Du känner oss tillräckligt för att vara personer med lifligt 
intresse för de politiska och litterära grundsatser vi omfattat och som alla (om 
ock med små inbördes divergenser) ligga i AB:s tendens. D etta starka och lef- 
vande intresse skulle vara tillräckligt att spårra oss till uppsatser af alla slag. 
Hvaraf kommer då det i åtskilliga afseenden paralyserade och automatiska?

Hvem af oss skulle icke när som helst af själ och hjerta vara hågad att skrifva 
om de dagligen förekommande politiska frågorna, bemöta andra tidningar pole
miskt eller allvarsamt, göra en kritik af theater, konst och litteratur, uppsätta 
underhållande skizzer om händelser o. s. v. Men här möter det psykologiska 
hindret. Man sitter nedstämd, dum och kall med sin penna i handen, när man 
icke vet om det skall blifva något eller intet af det man skrifver: om uppsatsens 
början skall få behålla de resultater (slutledningar), hvarför den egentligen är 
skrifven, eller om dessa skola komma att borttagas, så att det hela säger föga eller 
ingenting; om tvärtom premisserna eller midten skall bortgå och slutsatserna 
förlora sina logiska stöd: om händelsen skall så foga, att det och det . . .

Nu är det gifvet att en tidningschef måste afgöra allt sådant och att under - 
arbetarne ej annorlunda kunna än låta alla jemkningar gå för sig, på det att det 
helas tendens skall bibehållas. Det är också icke smicker af mig, då jag tillägger 
att väl ingen humanare och bättre än du härvid kan gå till väga. Men frågan är, 
hvad tidningen vinner eller förlorar, då nemligen du skall vara den af görande här-
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uti; men din tid är så upptagen, så dissiperad, att artiklar, mera bero af händelsen 
i afseende på hvad som antages och gillas än som alltid är bra. Detta åter kunde 
icke rättas utan ett större användande af din personlighet för tidningen, än som  
nu sker eller kan ske med bibehållande af det sednaste arrangementet af din från
varo, jemte den stora fördelen af artiklars författande från din egen hand och 
ledighet till andra gör omål.

Ville du, antingen under form af gerantskap eller arrende eller hvilket passande 
sätt som helst*, öfverlåta tidningen i en annans hand, så har jag härtill nämnt 
mig, icke såsom saken vuxen under annat förbehåll än att du sjelf i alla falllemnade 
artiklar i de ämnen, som tillhöra tidningens, att jag så må säga, finaste menuer, 
hvilka ingen bättre kan behandla.

Jag har tänkt mig saken ungefär på följande sätt.

Aft.blis hufvudinnehåll:
l:o

2:o

3:o

4:o

5:o

6:o
7:o

8:o
9:o

Utländska  nyheter: a) Politiska
b) Underrättelser af alla andra intressanta slag: upptäck

ter, litterärnotiser, diverse
c) Korrespondenser.

Inländska  nyheter a) Ur landsortsposten
b) Meddelade (personligen) uppgifter

K ritisk a  artiklar
c)
a)

Korrespondenser.
Ledande (princip) artiklar öfver politiska och sociala 
ämnen

b) Kritik af litteratur, theater, konst.
c) Påpekande af personalfel inom embetsverk (detalj- 

artiklar till skillnad från princip  artiklar se under a).
d) Något som kunde kallas agitationsartiklar för serskilta 

fall, der man för tillfället vill agitera något.
e) Insända artiklar.

Ju rid iska  händelser och Pofosnotiser jemte inträffade händelser i Stockholms 
Embetsverk.
Alla slags märkvärdigare eller kuriösa tilldragelser för dagen (ur Stockholms 
lifvet). Om också denna rubrik stundom går nära sqvallret, kan den likväl, 
nätt och skickligt vidrörd, vara inbjudande för allmänheten.
Polem ik.
Muntra framställningar i skizz eller annan berättelseform , som på detta sätt 
understödde de i n:o 3 a rubricerade afhandlande artiklarne.
Feuilleton.
Annonser.

Rörande alla dessa särskilda ämnen tror jag att jag skulle vara i stånd att 
ställa väl till för tidningen om jag hade fria händer att arrangera allt och medel 
därtill. Det är gifvet, att du sjelf till följe af en så lång praktik och med din u t
märkta talent för sådant kan göra detta ännu bättre; men sådant med vilkor 
blott att uppoffra dig mera och ej vinna den frihet för öfrigt, hvarom ofvanföre. 
Hvad mig beträffar, så torde du väl kanske anse mig för mycket radikal eller 
kanske rättare för mycket theorist, för litet klok och mjuk i maniemanger: och der- 
uti har du till en viss del rätt, åtminstone i frågan om vissa ämnen, som kanske 
ligga mig mera om hjertat. Men utom att detta fel temligen månats bort, till
kommer en stor psykologisk omständighet, bestående deruti att man är vida för
siktigare, då man står och bestämmer sjelf än när sista af görandet beror af en 
annan. För öfrigt skulle jag naturligtvis i kinkigare fall rådfråga dig sjelf. Jag 
föreställer mig då, att ingen fara för tidningen vore att befara. Det kunde ju å t
minstone med säkerhet gå för sig ett par år —  i fall du icke ville det längre.

Rörande de ekonomiska bestämmelserna har jag naturligtvis ingenting att här 
speciellt säga, då detta är ett fack, som ingen bättre kan beröra än du sjelf. Men 
skulle du gilla saken och det hela, är jag beredd att äfven yttra tankar häröfver.

* Skulle du vara fallen för försäljning så kan äfven detta vara verkställbart efter 
hvad du en gång i julas nämnde.
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Bil. 2.
Tit. L. J. H. öfverlåter till tit. C. J. L. A. Aftonbladet på arrende under . . .

år mot följande vilkor:
l:o Hr L. J. H. förbehålles rättigheten att uppbära all inkomst af annonserna, 

åt hvilka ett lämpligt utrymme, såsom hittills, i bladet skall lemnas; hvilket 
utrymme också vissa årstider (sommaren för ångbåtsfärderna, och julen 
för jullitteraturen) på hittills vanligt sätt förstoras. För att öfver uppbör
den och införandet af annonserna utöfva nödig kontroll, emottager H. Hj. 
annonserna på sitt kontor och låter deröfver sjelf föra den räkenskap, som  
är nödig.

2: o Hr C. J. L. A. tillerkännes rättigheten att uppbära hela prenumerations - 
beloppet för Aftonbladet, hvaremot honom åligger att bestrida all sätt
nings-, trycknings- och papperskostnad, stämpelafgift och arfvoden vid ut- 
delningsställena; jemte hvad i nästa § omförmäles.

3:o Hr C. J. L. A. eger att under arrendetiden förfoga om Aftonbladets redige
rande. För detta ändamål har han att efter godtfinnande inrätta redak
tionen, antaga och af löna hela redaktionspersonalen (korrektörerna inbe
räknade), soldera den ansvarige utgifvaren, bekosta författarearfvoden för 
sådant som för Aftonbladet skrifves och emottages utan att vara af redak
tionen, anskaffa och betala hyra för red:s lokal, m. m.

4:o Tryckningen skall verkställas på Hr Hj:s officin och med den snällpress, 
som hittills för Aftonbladet varit begagnad eller någon annan lika god, 
ifall Hr Hj. finner sig vilja anskaffa sådan. Mot denna förbindelse å Hr A:s 
sida, att ej. trycka Aftonbladet annorstädes, utfäster sig Hr Hj. att alltid 
hålla officinen för Aftonbladstrycket tillgänglig samt ständigt försedd med 
tillräckliga och skickliga arbetare, med tillräcklig och vacker stil af alla be- 
höfliga sorter, och att förnya hvarje stil så fort den blir så sliten, att Afton
bladets utseende och aktning i publiken deraf kan lida.

(NB. Detta kunde bestämmas bättre måhända genom t. ex. 
1 x /4 år för artikelstil — corpus—borgis —  och en annan tid 
för petit—annonsstil o. s. v.)

5:o För Aftonbladstrycket betalar A. till Hj. såsom för kommissionstryck och 
till lika belopp med hvad detta tryck hittills upptagits i H. Hj:s räkenskaper.

(NB Detta bestämmes bättre genom utsättande af vissa 
summor a) för sättning af nummer per medium b) för 
tryckning af viss qvantitet efter pr 1000)

Hvaremot tit. Hj. sjelf aflönar allt arbete vid officinen samt ansvarar för 
alla materialiers och pressars ständiga vidmakthållande i fullt tjenstbart 
skick, så att intet dröjsmål eller hinder uppstår för Aftonbladstrycket.

6. Såsom Faktorn har en tvåjaldig  bestämmelse a) att vara sättarnes och 
tryckarnes chef och förstyre b) att hafva göra med tidningens redaktör 
för att af honom mottaga mscr. och inför honom ansvara för dettas riktiga 
verkställande; så af lönas han till ena hälften af Hr Hj. och till den andra af 
Hr A.

(NB Något dylikt kan vara att stipulera rörande M:r(?) N y 
berg — se dock § 2 — hvilket måhända gör onödigt att 
särsk. utsätta alt här)

7. I de fall då Hr Hj. sjelf vill skrifva artiklar i Aftonbladet, skall detta för 
honom alltid stå öppet, med ett författarearfvode af . . .

8. Om vid arrendets upphörande Aftonbladets upplaga förändrats mot hvad 
den utgjorde vid arrendets början (upplagan då beräknad pr medium under 
sista halfåret näst före arrendet), så skall, i händelse den m inskats, A. till Hj. 
erlägga 10 Rd B:co för hvarje exemplar upplagan understiger, eller, i fall 
den ökats, Hj. till A. erlägga 10 Rd B:co för hvarje exemplar upplagan öfver- 
stiger hvad den utgjorde vid arrendets början. För hvad som på grund 
häraf möjligen kunde tillkomma A. och till Hj. vid arrendets slut, ställer A. 
antaglig borgen.
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9. Hr Hj. förbinder sig att under detta arrendes tid icke utgifva eller låta 
utgifva någon annan tidning.

10. Hr A. har icke rättighet att transportera detta arrende på någon annan 
(såvida ej med Hr Hj:s begifvande); likasom ej heller Hr Hj. att under samma 
tid försälja eller disponera Aftonbladet annorlunda än så, att detta kontrakt 
i alla fall för hela tiden eger sin fullt gällande kraft.

11. Hr A. förbinder sig att vid redaktionen bibehålla Hr Öfverstel. G. Hj:a och 
And. G. Scheutz, så länge de sjelfva vilja det, mot den arbetsskyldighet de 
hittills haft men mot ett arfvode, som förhöj es till banko mot hvad det 
nu är i riksgäld.

12. D etta arrende tager sin början den 1 nästk. Julii. Stipulationerna i § 1, 2 
och 5 begynna dock ej träda i kraft förrän med den 1 nästk. Januarii, enär 
prenumerationen för innev. år af Hr Hj. redan blifvit upburen och Hr Hj. 
följaktligen sjelf eger att defragera sig för tryckning, sättning och papper 
under detta år. Alla de öfriga §§ träda i verket med den 1 Julii, hvarföre, 
för möjligheten att sätta § 3 och 6 (jemte de andra) i verket, Hr Hj. till A. 
utbetalar den hittills beräknade redaktionskostnaden för ett halfår (enligt 
uppgift cirka 6500 Rd.) jemte netto provenyen för samma halfår (enl. upp
gift 4000 Rd.). På det att H:r Hj. likväl ej måtte lida någon risque i och för 
dessa medel, utlemnas de icke på en gång utan innestå på H:r Hj:s kontor, 
men H:r A. bekommer i och med detta kontrakt rätt att på kontoret mot 
reqvisitioner och recepisse lyfta dem delvis och efter behof samt att, om 
de vid detta års slut ej skulle vara till fullo uttagna, då bekomma återstoden 
(mot afdrag af äldre skuldsumma).

C. J. L. Almquist och Aftonbladet


