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Inledning 

1790-talet var ett omvälvande skede med spännande, historiska förlopp, som också 
haft långverkande och avgörande inflytande inom många områden. Jag tänker på 
exempelvis franska revolutionens fortgång och i Sverige mordet på Gustaf III, i vars 
efterdyningar en veritabel tryckfrihetskarusell satte i gång. Upplysningstidens tankar, 
som vid det här laget hade fått fäste också i vårt land, började så småningom brytas 
mot en ny eras tidsanda. Romantikens blåa blomma visade sina första knoppar. Ja, 
kort sagt − ett dynamiskt decennium! 

Denna uppsats har till syfte att, genom studier av bokannonser i ett par av 1790-
talets svenska tidningar, ge en bild av den tidens bokmarknad i Sverige, så som den 
framstår i pressen. Syftet är även att sätta denna bild i sitt samhälleliga sammanhang. 
Detta sker genom att också faktorer som läskunnighet, censur och bokspridningens 
förutsättningar under samma tid belyses. Jag kommer parallellt att ta upp de 
skillnader och likheter som är tydliga i jämförelsen mellan de båda tidningarnas sätt 
att föra och släppa fram litteraturen på sina sidor. 

Forskningsöversikt 
Uppsatsen syftar, som nämnts, till att genom att studera litteraturrelaterade annonser 
lägga fram en bild av det svenska 1790-talets bokmarknad. 

Tre avhandlingar, som har framlagts med ett par års mellanrum, har under-
sökningsområden närbesläktade med mitt. För det första täcker den tid de behandlar 
helt den period jag avgränsat för min undersökning, för det andra skildrar de, liksom 
denna uppsats, den svenska bokmarknaden ur något perspektiv och för det tredje 
grundar de sig i viss mån på samma annonsmaterial. 

Margareta Björkman skildrar i Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i 
Stockholm 1783–1809 den svenska bokmarknaden från en speciell vinkel, nämligen 
de första svenska lånbibliotekens.1 Avhandlingens syfte är att utreda den allt större 
funktion av underhållning och förströelse som läsning och litteratur fick under det 
sena sjuttonhundratalet och därför ger Björkman romanformen och resonemanget 

 
1 Björkman, Margareta, 1992, Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783−1809. 
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kring dess ökade popularitet stort utrymme. Bland annat berättar hon om fyra av de 
mest populära romanförfattarna och beskriver även tillkomsten och mottagandet av 
en av de första svenska romanerna. Då jag i mitt arbete inte är speciellt inriktad på 
böckernas ”underhållningsaspekt”, utan på att få en överblick över hela sortimentet 
och dess olika genrer, känns någon sådan särbehandling inte av nöden. Dessa avsnitt 
har dock i några fall varit till glädje för mig, när mitt annonsmaterial visat upp titlar på 
romaner, som också Björkman behandlat. Jag har då kunnat få upplysningar om 
innehållet, tillkomsten och annat av intresse, som annonsernas knapphändiga rader 
sällan bidrar med.2 

Under det slutande sjuttonhundratalet fanns i Stockholm sju kommersiella 
lånbibliotek. Några stod på egna ben, medan andra drevs i sambruk med en 
bokhandel. Låntagarna fick tillgång till litteraturen genom att betala för ”medlemskap” 
under vanligtvis ett halvår eller ett år. Efter att ha gått igenom beståndskatalogerna, 
bibliotekariernas inköpsrutiner och beställningslistor samt dagstidningsannonser om 
nyförvärv har Björkman skaffat sig ett digert material, som visar vilket slags litteratur 
som fanns att tillgå på biblioteken, och i förlängningen alltså på bokmarknaden i stort. 
Utlåningsregistren visar dessutom vad som lånats ut och i vilken utsträckning man 
lånat, även om dessa resultat naturligtvis inte bevisar att böckerna verkligen lästes. 
Men det är ju inte heller Björkmans syfte.  

När det gäller att indela det samlade bokmaterialet kan man gå olika till väga. 
Vad beträffar genrer och ämnen har Margareta Björkman gjort en egen indelning 
efter just sitt material (och därvidlag gått efter bokens titel) och det tycker jag är det 
bästa. Även en sådan metod kan säkert ställa sin handhavare inför tvekan i enskilda 
fall, men måste ändå vara att föredra framför försöken att passa in en heterogen 
samlings skilda delar i redan givna former, från början avpassade efter andra, om än 
närliggande, undersökningsobjekt eller -perioder. Trots att jag alltså inte använder 
mig av Björkmans genreuppställning har den naturligtvis varit värdefull som en 
jämförelse vid min egen indelning. 

Vilka språk litteraturen är tryckt på är en annan fråga i Björkmans analys. Den 
aspekten finns med också i min undersökning, eftersom den ger en värdefull bild av 
den svenska bokmarknadens relationer till andra länders. Däremot har jag inte tagit 
någon hänsyn till böckers ålder, om den inte uttryckligen är angiven i annonsen och 
har speciellt intresse. Björkman anser det vara av vikt att undersöka om hennes 
gebit, lånbibliotekens utbud, ”hölls à jour med den senaste utgivningen och i vilken 

 
2 Här vill jag även nämna Fredrik Bööks Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809, 
1907, som har varit till viss hjälp vid genreindelningen av den litteratur jag träffat på i annonserna. 
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utsträckning ett äldre sortiment hölls tillgängligt för allmänheten”.3 Hur intressant det 
än syns mig att applicera en sådan undersökning på böckerna i min annonssamling, 
så är det en uppgift som går utöver uppsatsens omfång. Det skulle kräva ett enormt 
detektivarbete. Till skillnad från Björkman har jag ju inte haft tillgång till kataloger 
med bibliografiska anteckningar, utan annonser med visserligen återkommande men 
väldigt få kategorier av uppgifter om böckerna till salu. 

Detsamma gäller min önskan att komma läsarna närmre in på livet. Där 
Björkman har listor över de aktuella bibliotekens låntagare att tillgå, har jag åter 
endast den information som annonserna lämnar att gå efter samt den kunskap vi har 
om vilka som överhuvudtaget läste de aktuella tidningarna. 

Anita Ankarcrona disputerade 1989 med avhandlingen Bud på böcker. 
Bokauktioner i Stockholm 1782−1801.4 Här är det en annan institution som står i 
centrum: Stockholms Bokauktionskammare, som under sjuttonhundratalet var en 
viktig instans för bokligt intresserade och köp- och säljvilliga stockholmare. Från sitt 
grundande år 1703 präglades kammaren av en livlig kommers under 
auktionsdagarna, vilka uppgick till mellan 60 och 90 per år. Mycket vanliga i 
anslutning därtill var annonserna med förhandstips om vad som skulle komma att gå 
under klubban. Några dagar före auktionen dök de upp i Dagligt Allehanda:s 
spalter. 

Efter en tämligen lång inledning, avsedd att ge en säkert välbehövlig bakgrund till 
bokauktionen som fenomen, både allmänt sett i Europa och mer specifikt i Sverige – 
och framför allt då på just Stockholms Bokauktionskammare – skriver Ankarcrona 
även om den ordinära bokhandelns roll vid samma tid. Detta kapitel har bidragit med 
mycken kunskap (bland annat statistik över bokimporten) för att vara så pass kort 
(fyra sidor).5  

Sin undersökning har Ankarcrona begränsat till det tjugotal år, från vilka de 
fullständigaste, löpande registren över boktransaktioner finns bevarade. Syftet med 
hennes arbete har varit att ”söka fastställa vilka böcker som fanns tillgängliga på 
denna stora auktionsmarknad och att se hur den agerande publiken var 
sammansatt”.6  

Ankarcronas metod har främst varit att granska protokollen över de ägarbyten, 
som ägde rum på Bokauktionskammaren. Hon har därvidlag noterat vilka köparen 
och säljaren var (säljarens namn saknades inte sällan), vilket pris boken betingade, 

 
3 Björkman, 1992, s. 201. 
4 Ankarcrona, Anita, 1989, Bud på böcker. Bokauktioner i Stockholm 1782−1801. 
5 Ankarcrona, 1989, s. 46. Kapitlet i fråga heter ”Bokhandel och import”. 
6 Ankarcrona, 1989, s. 3. 
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vilka genrer och språk böckerna fördelade sig på samt vilken ålder de hade uppnått. 
Den indelning hon sedan valt för struktureringen av de olika genrerna skiljer sig helt 
från Björkmans "behovsavpassade" variant. Ankarcrona har tydligen varit besluten 
att använda en redan befintlig, "autentisk" klassifikationsmodell, men har haft problem 
med att finna den ideala. Hämtad från 1700-talet, resonerar hon, skulle den stöta 
bort alla utanför "en begränsad krets med goda kunskaper i 1700-talets 
begreppsvärld". 7 Att välja en mer modern modell (kanske en biblioteksstandard) 
vore dock lika fel, då det skulle vara "diskutabelt att påtvinga en äldre materia en så 
sentida klädnad"8. Jag har ovan redogjort för min syn på detta tillvägagångssätt och 
Ankarcrona lyckas inte övertyga mig ens när hon deklarerar att en tillräckligt 
generös, men ändå funktionell modell slutligen påträffats, nämligen i ett 
gymnasiebiblioteks katalog från 1830.  

Efter en bearbetning av modellen föreligger därefter 22 "klasser". 9 Dessa för 
Ankarcrona småningom samman till fem stycken "intresseblock för att tillvarata de 
små klasserna. Blocken kan kallas: RELIGIONEN, MÄNNISKAN, 
SAMHÄLLET, NATUREN och ÖVRIGT". 10 Apropå denna blockindelning skriver 
Margareta Björkman: "[M]ed de fem blocken menar Anita Ankarcrona att hon får 
en representativ bild av det samtida samhällets struktur". 11 Själv känner jag mer att 
det ger en bild av vårt samtida samhälles struktur. Begreppen och tankesättet känns 
alldeles för moderna och avståndsskapande i förhållande till 1700-talsmänniskan. 
Samma kontrast uppstår för mig då Anita Ankarcrona ger sin närmast romantiska 
syn på själva inköpet: "I protokollen [...] fixeras ett levande ögonblick – mötet mellan 
en bok och dess blivande ägare, just då han realiserat sin vilja att förvärva den."12  

Vad jag ovan skrev om Margareta Björkmans möjligheter att mer detaljerat 
kunna greppa sin läsargrupp, tack vare de låntagarförteckningar hon haft till sitt 
förfogande, gäller i lika hög grad Anita Ankarcrona, med den skillnaden att det då 
rör sig om Bokauktionkammarens protokoll, där inte bara köparens namn, utan ofta 

 
7 Ankarcrona, 1989, s. 106 
8 Ankarcrona, 1989, s. 106 
9 Ankarcrona, 1989, s. 107. För en uppställning av "klasserna", se s. 108. Två genrer verkar dock helt falla 
utanför. Jag tänker dels på den komiska – humorn, kort sagt, och dels på agrikulturens skrifter − genrer 
som inte sällan visat sig i annonser jag läst. Ingenstans bland Ankarcronas genrer har jag funnit något som 
ens påminner om dem. Det är möjligt att böcker av det slaget ansågs simplare än många andra och därför i 
mindre utsträckning – eller inte alls – tilläts cirkulera på Bokauktionskammaren. Eller var det svårare för 
deras ägare att skiljas från just dessa böcker? Kanhända har de sorterats in under ”Skönlitteratur” 
respektive ”Naturvetenskap”, men därom ges inget besked. 
10 Ankarcrona, 1989, s. 115. 
11 Björkman, 1992, s. 202. 
12 Ankarcrona, 1989, s. 83. 
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även dennes titel återfinns. Den anonyma läsekrets jag har att föreställa mig känns i 
jämförelse oformlig och blek 

Gunnar Sahlins Författarrollens förändring och det litterära systemet 1770-
1795 har bidragit med nödvändig historisk kunskap som bakgrund till min 
undersökning.13 Sahlin tar upp tidiga landsortstidningar i jämförelse med 
huvudstadens och då detta var en av de grundläggande aspekterna för även min 
undersökning fann jag mycket av värde i det kapitlet. Sahlin ägnar också olika 
deltagargrupper på bokmarknaden sitt intresse. 

Syfte och frågeställningar 
Två större frågeställningar har jag sökt svar på i källmaterialet: 

1. Vilka framstår, i annonserna, som aktörerna på bokmarknaden? 

2. Vad fanns det för litteratur på marknaden? Vilka genrer och språk kan den 
delas in i? Hur märkbar är statsmakternas censur? 

 
För att riktigt kunna behandla och besvara dessa frågeställningar kände jag att 
undersökningsområdet krävde en, om än kortfattad, bakgrundsbelysning. Det var 
nödvändigt att först orda något om de tidningar, som mitt källmaterial − 
bokannonserna − införts i. Vilken spridning och frekvens hade de? Vilken var 
tidningarnas läsekrets, till vilken annonsörerna vände sig och som en följd av detta: 
vilka var de potentiella bokköparna? 

Här behövdes också en kompletterande utläggning om ”den läsande all-
mänheten” och läskunnighetens utbredning, som senare tids forskning har visat vara 
större än tidigare trott. I samband härmed diskuteras böckernas förutsättningar att ta 
sig ut till folk. Hur sträng var egentligen censuren efter Gustaf III:s död? Hur mycket 
kostade förresten en bok köparen, relativt sett?  

Vad är det för skrifter som bjuds ut? Inom vilka genrer hör de hemma? Märks 
några geografiska skillnader beträffande detta? Rör det sig främst om svenska, 
utländska eller till svenska översatta böcker? Ökar någon kategori markant mellan 
de bägge åren? 

 
13 Sahlin, Gunnar, 1989, Författarrollens förändring och det litterära systemet 1770-1795. 
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Källmaterial och metod 
Till grund för min undersökning ligger två tidningar, nämligen Dagligt Allehanda 
(Stockholm) och Norrköpings Tidningar14. Jag fann det intressant att ställa en stor 
stockholmsbaserad tidning mot en av de viktigaste utanför huvudstadsområdet. Valet 
av just dessa två är motiverat av att de var tidiga och kända tidningar med 
ungefärligen samma periodicitet. Deras betydelse var tillika ungefär lika stor på 
respektive ort. 

Den metod, med vilken jag angripit ämnet, är närläsning av källmaterialet parad 
med ett ständigt närvarande komparativt perspektiv. Då uppsatsens utrymme inte 
medger en alltför stor undersökning har jag valt att avgränsa källmaterialet genom att 
koncentrera undersökningen till två av de tio årgångarna, nämligen 1790 och 1798 i 
de bägge bladen. Årtalen, från decenniets början och från dess slut, är valda för att 
få spridning inom den tidsrymd, som uppsatsen behandlar. Jag tror att det denna 
inskränkning till trots ändå är möjligt att ge en bild av 1790-talets svenska 
bokmarknad. 

Den genreindelning jag använt är skapad utifrån källmaterialet. För att så få 
enskilda titlar som möjligt skulle sakna adekvat placering är antalet genrer relativt 
stort. Under rubriken Genrer (s. 34) diskuterar jag indelningen mer i detalj. 

 
14Tidningsnamnen alternerar i fortsättningen med sina förkortningar DA och NT.  
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Bakgrund 

Norrköping och Stockholm under 1700-talet 

Norrköping  
”En stor småstad” kan man kalla 1700-talets Norrköping. Befolkningen uppgick 
1751 till 7 000 personer och hade vid 1800-talets början ökat till mellan 9 000 och 
10 000.15 

Tack vare sitt läge var Norrköping redan tidigt en livlig handelsstad. Vattnet och 
hamnen skapade möjligheter, såväl inom rederiverksamheten och järnexporten som 
inom skeppsbyggeriet. Smuggling sjövägen var också ett lönande företag med 
tämligen små risker. 

På landbacken blomstrade andra intressen. Ett börshus kunde staden ståta med. 
Varje vardag idkades torghandel och marknader hölls tre till fyra gånger om året. 
Som hantverkarstad ansågs Norrköping vid seklets mitt vara en av rikets allra 
främsta. Sockerbruken, tobaksframställningen och inte minst den viktiga 
pudertillverkningen sysselsatte många. Liksom nu, eller åtminstone för några 
decennier sedan, framstod dock textiltillverkningen som stadens mest kända näring. 
Den gav framför allt ett stort antal kvinnor arbete, både i hemmet och på fabriker. 
Inom denna bransch var också barnarbetet som mest utbrett. Dessa barn hämtades 
från barnhuset eller fattigstugan och fick slita hårt under långa dagar. Många fattiga 
sökte annars försörja sig genom att tigga. Mer än en gång påtalades i insändarform i 
Norrköpings Tidningar det myckna tiggandet och krav höjdes på samhällets 
krafttag mot ”lösdrivarna”. Kyrkans män bad också ofta allmänheten om understöd 
för dessa olyckliga medmänniskor. 

De barn som omständigheterna inte tvang till arbete gick i skolan. Två offentliga 
skolor fanns i Norrköping, samt en privat friskola för fattiga barn. 

 
15 Historiken i detta kapitel är sammanställd ur Norrköpings historia (band IV), 1968, redigerad av Björn 
Helmfrid och Salomon Kraft. 
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Sällskapslivet och kulturen hade ett ganska gott fäste. Ett fyrtiotal krogar kantade 
vid århundradets mitt stadens gator och torg. I ortsbladet sammankallades till 
”assembléer” − danskvällar i Stadshuset för borgerskapet − minst en gång i veckan. 
Konserter blev allt viktigare inslag, liksom teaterföreställningar, vilka till en början 
uppfördes av kringresande skådespelartrupper. Under 1790-talet konkurrerade 
dock två fasta teatrar, Egges och Dahlbergs, om publikens gunst.  

Att nämna något allmänt om litteraturens roll och förutsättningar i Norrköping 
känns naturligt i sammanhanget. I december 1786 togs det första initiativet till ett 
”sällskap för journalläsning”. Tanken var dessutom att böcker som recenserades i 
dessa lärda tidningar skulle anskaffas, läsas, cirkulera och diskuteras. Sällskap som 
detta hade börjat dyka upp här och var i landet och 1795 startade den då välkände 
norrköpingsbon rektor Ulrich ett läsesällskap med femhundratalet böcker som grund. 
Samma år ansökte läraren Langner om tillstånd att öppna ett lånbibliotek och fick ja. 
Beträffande stadens boklådor ges olika bilder. Henrik Schück meddelar att 
Norrköping synes ha varit den landsortsstad som under århundradet hade de flesta 
bokhandlarna.16 När Langner 1796 även ansökte om att få bli bokhandlare, 
motiverade han dock detta med att det i staden ”för det närwarande ingen 
privilegierad och egen Bokhandel nu gifwes”. Var detta bara en tillfällig vågdal? Det 
har samtidigt visat sig att Norrköpings bokimport var större än Göteborgs på 1790-
talet och även om detta till största delen var Ulrichs förtjänst, så visar det på en god 
grogrund för läsning i staden. 

Stockholm 
Om 1700-talets Norrköping kan kallas ”en stor småstad”, kan Stockholm, som hade 
ungefär 70 000 invånare, göra skäl för epitetet ”en liten storstad” med tidens andra 
europeiska storstäder som mått. Dock fanns det mesta, som man kan vänta sig av en 
huvudstad − men i något mindre skala.  

Stockholm dominerade genom sin handel, sjöfart, stadsindustri och sina 
manufakturer.17 År 1760 räknades nära två tredjedelar av stadens befolkning till 
näringsidkarna, en grupp som främst utgjordes av handlare med kontorister, 
hantverkare med gesäller, manufakturägare och -arbetare, skeppare och sjöfolk, 
men som också omfattade de riktigt förmögna: grosshandlare, järnexportörer, 
skeppsredare och spannmålsimportörer.18 Detta rikemansskikt, som efter sin hemvist 

 
16 Detta i Den svenska förlagsbokhandelns historia, Stockholm 1923. Allt enligt Norrköpings historia, 
band IV, s. 110. 
17 Högberg, Staffan, 1981, Stockholms historia, del 1, s. 279. 
18 Högberg, 1981, s. 279–280. 
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kallades ”skeppsbroadeln”, ledde i första hand familjeföretag med gamla anor och en 
mängd kontakter och släktförbindelser med firmor utomlands.19 

De vittra akademierna höll Sveriges vetenskapliga anseende uppe. Hovlivet kring 
Gustaf III blomstrade med avseende på konst, litteratur, musik och teater. Glansen 
var stor och utländska, särskilt franska, influenser var genomgående starka. Operan, 
den kungliga dramatiska teatern samt den stenborgska teatern erbjöd stockholmarna 
förnöjelse. I Riddarhuset gavs konserter och andra nöjen stod att finna på 
kaffehusen, i salongerna och klubbarna och de många läsesällskapen.20  

Vid sidan av ståten vid hovet får trångboddheten, lösspringande husdjur och den 
allmänna bristen på hygien ofta karakterisera detta 1700-talets Stockholm. 
Dödligheten var följaktligen hög och lungtuberkulos skördade tre gånger fler offer i 
huvudstaden än i landet som helhet. Den ständigt stora inflyttningen höll trots detta 
befolkningstalen på en jämn nivå.  

Särskilt manufakturerna krävde arbetskraft av stora dimensioner. Lönen var 
ytterligt ringa, men mot detta försvarade sig arbetsgivarna med att arbetsinsatsen 
sannerligen inte var mycket större, då man hade återkommande problem med 
arbetarnas brist på disciplin och arbetsork.21 Bredvid fattighusen hade arbetshus 
inrättats, där medellösa, men ännu arbetsföra, skulle tjäna sitt uppehälle. Dessa 
inrättningar räckte dessvärre inte långt, då de behövande i staden ansågs uppgå till 
inte mindre än 9 000.22 

De undersökta tidningarna 

Dagligt Allehanda 
Dagligt Allehanda startade 1767 som annonsbilaga till Stockholms Weckoblad. 
Fyra år senare blev den självständig och samtidigt Sveriges första dagliga tidning.23 

I Stockholm fanns vid denna tid fyra större tidningar, var och en inriktad på sitt 
område. Medan Stockholms Posten var kulturtidningen framför andra var Dagligt 

 
19 Högberg, 1981, s. 290–291. 
20 Detta stycke bygger på Björkman, 1992, s. 30–35. 
21 Högberg, 1981, s. 306. 
22 Högberg, 1981, Stockholms historia, del 2, s. 43. Den 14/8 1798 fanns en insändare i Dagligt Allehanda 
med följande lydelse: ”Frågas: huru man skal få lifs-uppehälle, när man intet har och intet kan få något 
arbete. Om swar kunde fås, kanske man blef ifrån elende hulpen.” En vecka senare fick frågeställaren svar: 
”På sista sidan, […] frågas: Huru man skall få lifsuppehälle, när man intet har och intet kan få något 
arbete? Därpå swaras: At til fattige nödlidandes tjänst, som genom flit och arbete wilja föda sig, äro 
Arbetshus inrättade; Utom dess gifwas flere Fabriquer och näringar, där flitiga händer behöfwas och 
samma ändamål kan winnas.” 
23 Nordisk Familjebok, under Dagligt Allehanda. Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och 
realencyklopedi, 1906, band 5, spalt 1064-1065.  
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Allehanda:s karakteristikum just annonserna.24 Detta gjorde den intressant för många 
olika grupper i samhället, såväl den som önskade hålla sig à jour med nöjesutbudet 
som den som ville få tag på det finaste Pudersåckret eller sälja den billigaste fisken. 

Dagligt Allehanda hade vid 1700-talets slut ungefär 1 000 prenumeranter, men 
lästes enligt Gunnar Sahlin av mellan 12 000 och 15 000, eftersom varje exemplar 
nyttjades av minst tio personer.25 Till redaktionens förtret var det inte ovanligt att 
läsarna ”bildade bolag” och delade på tidningen under väl organiserade former. 
(Exemplaret bör dock ha varit tämligen inaktuellt, då det nådde sin sistaman.) År 
1800 kostade en årsprenumeration på Dagligt Allehanda tre riksdaler.26 

En vanlig dags nummer av Dagligt Allehanda ger en rik bild av sin samtid och 
omvärld. Förstasidan inleds med uppräkningar av resande som kommit till staden, 
barn som kommit till världen och döda som lämnat den. Ett par utrikesnyheter, 
saxade ur andra tidningar, följs av nyheterna från riksdagen och hovet. Ledare eller 
liknande kommentarer förekommer aldrig. Resten av innehållet kan vara högst 
blandat: häpnadsväckande anekdoter i sedelärande eller roande syfte, varningar för 
rabies, rötmånaden eller någon slem bedragare, beskrivningar av exotiska platser, 
prästers bön om eller tacksägelser för hjälp å de fattigas vägnar, litterära försök, 
kanske en giftermålsdementi i efterhand eller recept på bärvin. 

Så tar annonserna – eller kungörelserna – vid. Bokhandlarnas annonser kräver 
mycket av utrymmet, men även andra har saker att kungöra. Någon önskar 
ressällskap, en annan hyra bostad eller badkar, en tredje vill ha tillbaka sina 
förväxlade galoscher, en fjärde har hittat ett vilsegånget barn, medan person nummer 
fem vill köpa en trappa, svängd åt vänster eller sälja gryn, ostron, parfym, 
fyrverkerier, medicin, kanariefåglar, gödsel och kvicksilver. 

Norrköpings Tidningar 
Genom sitt grundande 1758 blev Norrköpings wekotidningar en av de första 
landsortstidningarna. Johan Edman, stadens boktryckare, hade beviljats tillstånd att 
utkomma med ett veckoblad och det första numret lät inte vänta på sig.27 Då 
utgivningsfrekvensen ökade till ungefär var tredje dag tvingade detta fram ett 
namnbyte till Norrköpings Tidningar, vilket bladet heter än idag. 

 
24 Holmberg, Claes-Göran – Oscarsson, Ingemar – Rydén, Per, 1983, En svensk presshistoria, s. 33. 
25 Sahlin, 1989, s. 188.  
26 Lagerqvist, Lars O. – Nathorst-Böös, Ernst, 1984, Vad kostade det?, s. 88. För några prisjämförelser, se 
Slutdiskussion i denna uppsats, s. 46. 
27 Loos, Viggo, 1958, En avisa genom två sekler. Norrköpings Tidningar 1758–1958, s. 11. 
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År 1795 hade tidningen 130 prenumeranter, men också i detta fall var säkert 
själva läsekretsen tiofalt större.28 Norrköpings Tidningar kostade för 1798 en 
riksdaler och 24 skilling.29 

Det första numret av avisan innehöll en sorts programförklaring: 

Hufwudändamålet är wäl, at Kundgjöra och Befordra det, som denna stads Politie, Handel, 
Sjöfart, och annan nyttig rörelse befrämjar; […] at införa flera nyttiga Underrättelser ifrån 
andra Städer, […] alltid at meddela någon nyttig Afhandling […]. Skulle imedlertid, […] 
något […] artigt Snilleprof af någon Gynnare oss tillsändas, skal det äfwen med Tacksam-
het blifwa infördt. 

 
Man meddelade även att ”[d]en, som häruti något om Köp, Salu, Hyra, eller annat, 
til sin enskilda Förmån, wil hafwa kundgjort” mot en avgift hade möjlighet därtill. 

Med hänsyn tagen till skillnaderna i storlek och rang mellan städerna kan man 
ändå konstatera att norrköpingstidningen till innehållet i hög grad liknar – eller 
efterliknar – den stockholmska.30 Redaktionen ville förstås följa det mönster man lärt 
sig känna igen i de få existerande tidningar som cirkulerade i landet, framför allt dem 
med säte i huvudstaden och många gånger klipptes inslag från dessa in. Det kulturella 
och sociala utbudet var inte lika stort, men kuriosasidorna och annonsspalterna lika 
brokiga. Dock finns även där en tydlig skillnad: Norrköpings grisar, ankor och getter 
ger sig av hemifrån och måste efterlysas mot belöning mycket oftare än Stockholms 
fåglar och fän. Också en ”utbudsfråga” får man anta. 

Läskunnigheten och läsandet 
En fundering under arbetet med bokannonserna har varit vilka dessa riktade sig till 
och vilka som rent faktiskt kunde ta del av dem. Det gällde ju inte bara att komma i 
kontakt med tidningen, utan också att kunna tillgodogöra sig annonsernas innehåll 
och sist men inte minst äga ett intresse av att få tag i den annonserade litteraturen och 
läsa den. Inom undersökningens ramar återkommer jag till denna fråga, men redan 
här kommer några av de faktorer att belysas, utan vilka en växande bokmarknad står 
sig slätt. 

Fanns det en läskunnig svensk allmänhet på 1700-talet och hur långt sträckte sig 
dess färdigheter? Det är naturligtvis omöjligt att dra hela befolkningen över en kam. 
Läsforskaren Reinhard Wittmann skriver:  

 
28 Sahlin, 1989, s. 187. 
29 Det gick 48 skillingar på en riksdaler. Priset för Norrköpings Tidningar var alltså exakt hälften av de tre 
riksdaler Dagligt Allehanda kostade år 1800. 
30 Rättare sagt efterliknade väl Norrköpings Tidningar till en början mest andra auktoriteter på marknaden, 
då ju Dagligt Allehanda ännu ej startat. 
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We must take gender differences between readers into account […], differences in religion, 
but in particular differences between readers in the town and those in the country. The 
only country for which we have accurate figures is Sweden, where the entire adult 
population of around 1.3 million had a semblance of reading and writing ability.31 

 
I detta instämmer Sahlin och bidrar därtill med tydligare siffror, speglande de 
uppgifter, som Egil Johansson, en av de ledande inom läsforskningens område, 
hämtat ur noggrant förda kyrkböcker:  

Trots den långsamma utbyggnaden av officiella skolor utvecklades läskunnigheten hos 
folkflertalet tidigt i Sverige jämfört med i andra europeiska länder. På 1700-talet, främst 
under första hälften, ökade den markant. Vid århundradets mitt kunde minst 65 procent av 
befolkningen läsa och vid dess slut minst 80 procent.32 

 
Det är svårt att riktigt tillfredsställande definiera begreppen analfabet och läskunnig. 
Läskunnigheten var alltså utbredd i vårt land, men Sahlin menar att den verkliga 
läsfärdigheten, ”förmågan att läsa på ett begrundande sätt”, inte hade ett 
tillnärmelsevis lika starkt fäste.33 Den större delen av de läskunniga hade sin förmåga 
”knuten till religionen, läsandet var säkert mödosamt och betingat av att materialet 
var känt även muntligen.”34 De flesta böcker skrivna på eller översatta till svenska vid 
denna tid var de mycket spridda religiösa skrifterna och uppbyggelselitteraturen. 
Bortom dessa sträckte sig inte läsandet i de breda folklagren och även om 
katekesläsning kunde vara en grund för ett vidgat läsande inom andra genrer, var det 
förmodligen svårt att ta det steget. Annan lektyr krävde ett helt annat förhållnings- 
och tänkesätt. Margareta Björkman menar i sin artikel ”Apropå 1700-talets 
romanläsning” att man bör skilja på intensiv och extensiv läsning.35 Andaktslitteratur 
lästes av hävd intensivt och hade som syfte att läsaren skulle ta till sig dess råd och 
finna en moral att leva efter. Romaner och även andra texter erbjöd en därifrån 
väsensskild upplevelse, där behållningen helt enkelt var att se hur det skulle gå i 
berättelsen. Björkman poängterar i detta sammanhang den krock som kunde uppstå, 
då de vid fiktion ovana läsarna mötte romangenren och sin vana trogna läste även 
dess böcker som ”brukslitteratur”. Ofta sökte man alltså även där efter de råd och 
rättesnören man var van att finna i den religiösa litteraturen. Häri skulle också 

 
31 Wittmann, Reinhard, ”Was there a Reading Revolution at the End of the Eighteenth Century?” i A 
History of Reading in the West, 1999, Cavallo, Guglielmo – Chartier, Roger (red.), s. 288. 
32 Sahlin, 1989, s. 45. 
33 Sahlin, 1989, s. 45. 
34 Sahlin, 1989, s. 45. 
35 Björkman, Margareta ”Apropå 1700-talets romanläsning” i Samlaren 1994 (115), s. 125.  
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förklaringen ligga till kyrkans kraftiga avståndstagandet gentemot skönlitteraturen – 
läsarna var ju vanda vid att försöka omsätta det lästa i sin egen vardag! 

En kategori Wittmann förbigår i sin uppräkning ovan är skillnaderna i klass eller 
stånd. Denna anser jag vara den viktigaste i sammanhanget. Även om läsandet och 
läskunnigheten bredde ut sig hos allmänheten och successivt ökade under 1700-talet, 
var klassklyftan i sammanhanget ändå stor. 

Präster, lärare och akademiker utgjorde sedan länge en betydande del av den 
litterära publiken och den tydligast växande gruppen var de civila ämbetsmännen, 
som enligt Sahlin ”utgjorde kärnan i den borgerskapspublik, som […] intog en 
dominerande ställning bland det sena 1700-talets litteraturkonsumenter.”36 
Fortfarande vilade dock ett stort kulturellt ansvar på adeln, vars köp och lån enligt 
bokprenumerations- och bibliotekslistor var mycket omfattande. De adelsmän som 
stod utanför den litterära sfären var lätträknade.37 

Censur och tryckfrihet 
En viktig faktor som ej kan förbigås då man analyserar 1790-talets – ja, hela 1700-
talets – bokmarknad är motsatsparet censur och tryckfrihet. 

Sedan sent 1600-tal fanns en censor librorum, en statlig bokgranskare, som hade 
till uppgift att före dess tryckning inspektera allt bokligt och periodiskt material och 
om det ansågs tillräckligt lämpligt godkänna att det befordrades till trycket. Ämbetet 
gav befogenhet att ingripa inte endast mot innehållet, utan även mot ortografin eller 
andra detaljer i utstyrseln.38 

Censurfrågan återkommer längre fram, men jag känner att det är på sin plats 
med en kort översikt över den censurmässigt sett turbulenta tid som föregår och 
utgör min undersökningsperiod. 

Vid riksdagen 1766 drev partigruppen kallad de yngre mössorna igenom att det 
statliga censurämbetet avskaffades. En mycket generös tryckfrihetsförordning 
infördes, vars motsvarighet inte stod att finna i Europa.39 Den religiösa litteraturen 
omfattades visserligen ej av tryckfriheten, men det blev tillåtet att trycka av offentliga 

 
36 Sahlin, 1989, s. 48. 
37 Sahlin, 1989, s. 48. 
38 Dahl, Svend, 1961, Bokens historia, s. 189. 
39 Yrlid, Rolf, 1984, Litteraturens villkor, s. 11–12. 
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handlingar som regeringsbeslut och riksdagsprotokoll.40 Det dröjde heller inte länge 
förrän ”en flod av politiska pamfletter” bröt fram.41  

Efter Gustaf III:s statskupp 1772 upphävdes förordningen, då alla ”såsom 
grundlag ansedda stadgar” förklarades ”avskaffade och förkastade”.42 Inskränk-
ningen gav genast utslag i tryckeristatistiken: 378 böcker lämnade pressen 1773, 
jämfört med 864 stycken året före.43 

Med några år på tronen kände kungen sig trygg nog att 1774 presentera yt-
terligare en ny version av tryckfrihetsförordningen. Den var ytligt sett tämligen 
frisinnad, men saknade den avgörande grundlagsstatus, som skulle kunna förhindra 
att den nyckfullt ändrades från en dag till en annan.44 

I fruktan för vad den nyligen genomförda revolutionen i Frankrike kunde få för 
verkningar och inspirera till även i Sverige genomdrev de styrande jämte de 
kungatrogna i februari 1790 ett förbud mot att i ”veckoskrifter och dagblad” införa 
något, som berör ”oroligheterna i Frankrike eller Nationalförsamlingens 
överläggningar och beslut”.45 Detta förbud utvidgades i december 1791 till att inget 
som helst tryckt omnämnande av ”de franska sakerna” och revolutionen tilläts. 

Översättningar från franska förbjöds, men fransk- och tyskkunniga kunde trots 
allt följa revolutionens fortskridande.46 Filosofiska verk av Voltaire och Rousseau 
ansågs farliga, men kunde under åtminstone en tid rent av lånas på de kommersiella 
biblioteken, innan myndigheterna grep in.47 Det var heller inte ovanligt att böcker 
smugglades in i landet med bokhandlares hjälp. Hade man bara de rätta kontakterna 
fanns få hinder, även om myndigheternas ögon och öron fanns överallt. Ett beprövat 
knep för dem som stod på god fot med diplomatkåren var att beställa de önskade 
böckerna under ”ett immunt namn”, vars bärare tack vare sin ställning slapp 
nedsvärtas. Försök som dessa lyckades dock inte varje gång. Vid minst ett tillfälle 
hamnade ett sådant ärende hos kungen, som ”då icke ansåg, att den diplomatiska 
immuniteten var ett tillräckligt skydd för böckerna – och anbefallde beslag.”48 

 
40 Boberg, Stig, 1970, Pressens historia, s. 49 och Holmberg, – Oscarsson – Rydén, 1983, En svensk 
presshistoria Rydén, 1983, s. 7. 
41 Jarrick, Arne, ”Borgare, småfolk och böcker i 1700-talets Stockholm” i Historisk Tidskrift 1990:2, s. 
206. 
42 Nyman, Elmar, 1963, Indragningsmakt och tryckfrihet 1785–1810, s. 23. 
43 Jarrick, s. 206. 
44 Yrlid, 1984, s. 12. 
45 Nyman, 1963, s. 24 
46 Björkman, Margareta, ”Revolutionen i lånbiblioteket” i Kulturrådet. Statens kulturråd informerar 
1989:2, s. 18 
47 Med tryckpress och giljotin. En utställning om Franska revolutionen, 1989, s. 11. Katalogtexten är 
skriven av Tomas Anfält. 
48 Willers, Uno, 1971, En gustaviansk boksamlare. Knut K:son Posse på Svanå, s. 166-167. 
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Man kan konstatera att upprätthållandet av censuren på inget sätt var ett spel för 
gallerierna. Härom vittnar inte minst en händelse som inträffade i Norrköping 1795. 
Komministern och författaren till Norrköpings minne Hans Olov Sundelius åtalades 
då för att efter en teaterföreställning i staden ha anfört Marseljäsen. Redan 1792 
hade kampsången lyckats bli tryckt i svensk press, men då lundadocenten Mattias 
Hasselrot 1793 översatte den tvingades han i landsflykt.49 

Några månader efter kungamordet 1792 såg en ny tryckfrihetsförordning dagens 
ljus. Efter den drivande kraften i Gustaf IV Adolfs förmyndarregering, Gustaf Adolf 
Reuterholm, brukar den kallas den reuterholmska. Övervakningen blev slappare, en 
stor tryckvåg vällde fram, särskilt i form av radikala tidningar. Man insåg dock snart 
att man släppt Barrabam lös. I december infördes en strängare och mer inskränkt 
version. I stort sett gällde åter 1774 års bestämmelser igen.50 

Efter Gustaf IV Adolfs tillträde 1796 inskränktes tryckfriheten om möjligt ännu 
mer, politiken rörande den blev riktigt hård och återigen tilläts det endast dem med 
privilegium att utge periodiska skrifter.51 Det finns anledning att återkomma till 
censurfrågan längre fram i undersökningen. 

 
49 Med tryckpress och giljotin, s. 52. Mer om Sundeliushändelsen finns att läsa i Norrköpings historia, 
1968, s. 89. 
50 Yrlid, 1984, s. 12. 
51 Lext, Gösta, 1950, Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809, s. 82 samt Sahlin, 1989, s. 13. 
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Undersökning 

De centrala frågeställningarna är således följande:  

1. Vilka framstår, i annonserna, som aktörerna på bokmarknaden? 

2. Vad fanns det för litteratur på marknaden? Vilka genrer och språk kan den 
delas in i? Hur märkbar är statsmakternas censur ? 

Annonserna 
Den första svenska bokannonsen var också den allra första svenska annonsen 
överhuvudtaget. Den infördes 1645 i Ordinari Post Tijdender, som då var alldeles 
nystartad, och gällde ”then Swenska Ubsala Psalmboken” och andra ”handböker”.52 

Annonserna blev tidigt en viktig, för att inte säga avgörande, inkomstkälla för 
tidningarna, vilkas medel ofta var knappa. I Dagligt Allehanda var även insändare 
avgiftsbelagda och enbart nyhetsskribenter kunde räkna med ett honorar.53 

Åtskilliga har insett att annonser inte endast har ett värde för samtiden, utan även 
ett av beständig art för eftervärlden. Fredrik Böök har kallat bokhandlarnas annonser 
i Dagligt Allehanda ”denna förträffliga källa för bedömandet af allmänhetens 
romanläsning” och tillfogar  

[d]å bokhandlarna denna tid hade sina sortiment i fast räkning, måste de tydligtvis rätta in-
köpen efter sin kännedom om publikens smak, och från ett verks större eller mindre van-
lighet på dessa af konkurrerande bokhandlarna införda boklistorna kan alltså slutas till dess 
större eller mindre omtyckhet [sic!].54 

 
Ur Dagligt Allehanda och Norrköpings Tidningar för åren 1790 och 1798 

har jag samlat de annonser som har anknytning till böcker och litteratur. Vad 
Norrköpings Tidningar anbelangar, har jag gått igenom årgångarna i mikro-

 
52 Holmberg – Oscarsson – Rydén, 1983, s. 4 och 5. Tidningen räknas som världens äldsta ännu utkom-
mande och heter numera Post- och Inrikes Tidningar. 
53 Loos, 1958, s. 29. 
54 Böök, Fredrik, 1907, Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809, s. 50, not 1. 



17 

ficheformat. Dagligt Allehanda har jag däremot tillgodogjort mig via den autentiska 
pappersupplagan. 

I storlek varierar de enskilda annonser mellan enradingar och den exceptionellt 
innehållsrika, som sträcker sig över en och en halv tidningssida.55 När en annons 
återkommer har detta antecknats med datum. Dessa repriseringar har vållat mig en 
del huvudbry. Blir en annons viktigare av att den repriseras? Av att den repriseras tre 
eller tio gånger? I mitt tycke kan reprisfaktorn hur som helst endast i ringa grad 
påverka de aktuella frågeställningarna. Visst finns det fall där det varit intressant att 
uppmärksamma hur ofta en bok dyker upp eller hur betydande en eller annan bok 
ansågs vara (eller svårsåld av egen kraft, om man så vill), men detta perspektiv har 
inte varit centralt i undersökningsarbetet. 

Andra varor i de undersökta annonserna 
Böcker är heller inte det enda som erbjuds i bokhandlarnas annonser. Det har i flera 
fall varit svårt att dra en gräns mellan vad som kan sägas ha tillhört bokmarknaden 
och inte, men följande, vanligt förekommande grupper har jag i alla fall valt att hålla 
utanför undersökningen: kalendrar, almanackor, protokoll, lagändringar, nothäften, 
kartor, spel, tidningar och tidskrifter, enstaka predikningar och kända personers och 
kungligheters porträtt. Vissa av dessa kategorier kan synas underliga att ens låta 
tanken snudda vid i detta sammanhang, men kopplingen är inte så långsökt, om man 
betänker att kalendrarna ofta hade några litterära inslag och att såväl kartor som 
porträtt brukade åtföljas av en kommentar respektive en kortare biografi. Likaså 
faller ”veckans predikan” utanför, trots dess ymniga förekomst och trots att samlingar 
av liknande texter har tagits med. Liksom det ligger utanför denna uppsats’ syfte att 
beakta annonsören, som önskar köpa ”[e]n Bokhylla af wanlig storlek och hälst med 
något djupa hyllor”, skulle det föra alltför långt att låta ett tryckt predikoblad 
representera en del av bokmarknaden.56  

De agerande på bokmarknaden 
När det gäller de agerande på bokmarknaden har jag nedan valt att först dela upp 
dem i de olika kategorier jag funnit och sedan under varje sådan kategori – under 
respektive tidnings namn – redogöra för omständigheterna under 1790 och 1798 i 
Norrköpings Tidningar respektive Dagligt Allehanda. Alternativet hade varit att 
börja med att redovisa allt beträffande Norrköpings Tidningar för att sedan övergå 

 
55 Norrköpings Tidningar 6/11 1790. 
56 Bokhylleannons i Dagligt Allehanda 20/12 1798. 
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till Dagligt Allehanda. Det hade erbjudit en fördjupad studie av en stads 
förhållanden i taget, men då mitt syfte ju är att jämföra, föredrog jag att föra de 
bägge kontrahenterna närmare varandra under varje enskild kategori. 

Redogörelsen inleds med den största gruppen annonsörer, det vill säga bok-
handlarna och bokproducenterna, och detta enbart för att det kändes naturligt. Den 
ordning kategorierna kommer i visar inte på något inbördes förhållande i storlek eller 
ur någon annan aspekt. 

Bokhandlare och bokproducenter 
I våra dagar kan varje företagare som så önskar inlemma böcker i sitt varulager och 
sälja dem. Så lättvindigt såg inte 1700-talets myndigheter på bokförsäljning. Före 
1787 var det enligt förordningarna endast bokbindarna tillåtet att sälja bundna 
böcker. Detta monopol försvann efter att boktryckarna under en lång tid protesterat 
och krävt att själva få söka avsättning för den litteratur de förlagt och likaså hålla 
kommissionärer i andra svenska städer.57 Boktryckarnas främste talesman var Lars 
Salvius, som i en mängd frågor reformerade bokhandeln under 1700-talets senare 
hälft. Han påtalade de, i hans ögon grova, rådande missförhållandena: ”Vad förstånd 
och eftertanke äger väl en sådan skråmästare om själva handeln, som ej annat lärt än 
binda in boken?”58 I fortsättningen föll det på bokbindarnas lott att med ensamrätt 
endast handha försäljningen av bundna psalmböcker, biblar, katekeser och ABC-
böcker. 

Står då detta i enlighet med vad källmaterialet visar? Ja, både i Norrköping och i 
Stockholm verkar förordningen efterlevas. Bokbindarna är vanliga annonsörer och 
det de bjuder ut är nästan alltid häftade pappersband. Dock förekommer även 
wälska band i deras annonser, vilket betecknar ett enkelt halvfranskt band med rygg 
av fårskinn. De gånger dessa band omfattar annat än nyss nämnda, i första rummet 
religiösa, skrifter är inte få. År 1790 säljer Bokbindaren Hjelm i Norrköping såväl 
”Carl den 12:tes historia […] af Voltaire” som Ciceronis Orationer och Lidners 
arbeten inom wälska band. Det är möjligt att dessa band sågs som simpla nog att 
passera för obundna, eller kanske visste bokbindarna att det skulle ses mellan 
fingrarna med ett fåtal förbjudna band bland de övriga pappershäftena. 

Härnäst kommer jag att redovisa mina resultat från arbetet med källmaterialet 
från respektive tidnings annonser. 

 
57 Rinman, Sven, ”Förlagsverksamheten”, s. 87 i Järv, Harry (red.), 1983, Den svenska boken 500 år. 
58 Rasmusson, Åke, ”Bokhandlarna”, s. 134 i Järv, Harry (red.), 1983, Den svenska boken 500 år. 
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Norrköpings Tidningar 
Bokrelaterade annonser i Norrköpings Tidningar (i fortsättningen förkortat NT) var 
närapå sällsynta år 1790. Under hela året sattes 13 stycken in och i sju av fallen stod 
en i någon form organiserad boklåda bakom.59 Bokbindare Hjelm i Fru Oxelgrens 
gård wid Norra Storgatan är flitigast, men också Magister Holm verkar, sin enda 
annons till trots, förestå en rörelse med viss kontinuitet och kunskap, då han påpekar 
att hans böcker är ”til köps för samma pris som de säljas i Stockholm och Upsala 
[…]”.60 Någon adress ges inte heller, vilket är ett tecken på att Holm var bekant 
inom detta gebit. 

Ifall Holm ännu var aktiv 1798, har han i alla fall fullständigt upphört med 
annonseringen. Bokannonsernas antal uppgår nu till 58 under året, de annonserande 
bokbindarna har förmerats till fyra: Hjelm, Lysén, Wall samt Wikström, som verkar 
både på Drottningegatan och på ”Stora Såckerbruket”. Rektor Ulrichs bokhandel 
var öppnad och ägaren begränsade sig heller ingalunda till hemorten, utan förekom i 
bokhandelsannonser i DA i samarbete med stockholmsbaserade Ekmanssons 
tryckeri och Utters boklåda. När hans egen bokhandel slog upp portarna avslöjar 
inte mina annonssamlingar, men med tanke på att Langner 1796 hävdade att det inte 
fanns någon i Norrköping och Ulrichs första annons i källmaterialet dyker upp i 
februari 1798, kan man åtminstone sluta sig till ramarna för grundandet. 

Boktryckeriet bidrog till annonsökningen. En joker i leken är Tidströms 
Bokhandel från Linköping som meddelar sitt deltagande i ”Paulsmesso Marknad”. 
Sammanlagt står de här uppräknade för 51 av annonserna. 

Dagligt Allehanda 
Sedan bokförsäljningen blivit mindre reglerad blev bokhandeln en blomstrande 
rörelse och Stockholm kan nästan sägas ha haft ”ett överflöd på boklådor”.61 De på 
böcker specialiserade näringsidkarna – bokhandlarna, -tryckarna och -bindarna, 
som under 1790 annonserade i Dagligt Allehanda (DA), uppgick till 25 stycken.62 
Tillsammans producerade denna grupp 196 av årets 283 annonser.63 Det vanligaste 
annonsinnehållet är härvidlag meddelanden om nyanlända eller nytryckta böcker, 
men även listor på litteratur i det befintliga lagret. Prenumerationserbjudanden på 
större verk eller påminnelser till prenumeranter att lösa ut vad de förpliktigat sig till 

 
59 I denna summa är då inga repriser inräknade, utan siffran syftar på inbördes unika annonser. Om 
repriser se s. 16. 
60 NT 22/5 1790. 
61 Rinman, 1983, s. 85. 
62 Fördelningen var denna: 16 bokhandlare, sex bokbindare och tre boktryckare. 
63 Jag påminner om att denna siffra betecknar inbördes unika annonser. Se not 59. 
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förekommer titt som tätt. Många påtager sig också en bokförmedlande roll genom 
det kommissionssystem som florerade. Formuleringen är då oftast ”Följande Böcker 
äro til salu insatte: […]”.  

På ytan verkar inte bokhanteringen ha förändrats åtta år senare. Ovan beskrivna 
system och uppgifter är i högsta grad fortfarande levande. Antalet uttalade 
bokbranschannonsörer har ökat blygsamt till 33, men deras annonser utgör 554 av 
de totala 853.64  

De stora elefanterna, i alla fall ur annonssynpunkt, var Directeuren Runemark, 
bokhandlarna Utter, Arboreen, Holmberg och Assessor Gjörwells Boklåda. Det var 
heller ingen ovanlighet att dessa eller andra gick samman om en annons de gånger 
man fått liknande leveranser med storförsäljning i sikte. Det kan synas som ett 
märkligt drag mellan vad som måste varit konkurrentföretag, men när samarbete kan 
gynna alla parter är det en god lösning. Under mitt arbete har jag dessutom funnit att 
problemen för de inblandade att överblicka konkurrenter och stadens bokmarknad i 
stort måste varit så gott som obefintliga. Visserligen var dåtidens Stockholm en stad 
av mindre dimensioner än den vi ser idag, men koncentrationen av bokaktörer till 
Gamla Stan är ändå anmärkningsvärd.  

Det brukar sägas att man under 1700- och 1800-talen aldrig behövde gå mer än 
hundra steg från den ena tobaksboden till nästa. Bokberoende människor verkar, 
åtminstone i Gamla Stan, inte ha behövt lida värre nöd än nikotinisterna. Under de 
två år som undersökningen grundar sig på har 118 personer och firmor 
bokannonserat i DA. Av dessa hörde 54 stycken hemma i Gamla Stan. Särskilt på 
Stora och Lilla Nygatan stod boktravarna tätt. Ett riktmärke på det mindre stråket 
var det Kungliga Posthuset i N:o 6, från vilket man som annonsör gärna utgick i en 
vägbeskrivning. Denna byggnad hyser nu sedan länge Postmuseum. 
Storkyrkobrinken var en annan formlig ”litteraturled”. Här trängdes några av de mest 
framträdande och, förmodligen, mest framgångsrika bokhandlarna, nämligen Utter, 
Holmberg och Silwerstolpe med varandra och slogs om kunderna. 

Förflyttade man sig från Gamla Stans gränder tvangs man bekämpa sin bok-
abstinens något längre. Men visst gavs det möjlighet till bokinköp även på Norrmalm, 
Drottninggatan, Regeringsgatan, Skeppsholmen, Hornsgatan, vid Jacobs kyrka. Ja till 
och med en uppsalabo, bokbindare Lindroth, har funnit det mödan värt att annonsera 
om sitt boklager. Mer förvånande är att hans annonspartner är ”Handelsman Jon. 
Hoflund i Calmar”!65 

 
64 Jag påminner om att denna siffra betecknar inbördes unika annonser. Se not 59. 
65 DA 19/6 1798. 
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Det är hög tid att bekanta sig med den grupp i källmaterialet, vars huvudsakliga 
sysselsättning hade föga med böcker att göra. 

Andra annonsörer än bokbranschens 
Liksom i dagens bokhandel krävde mycket annat än böcker plats i sjuttonhund-
ratalets boklådor. Gränserna mellan olika varor var vaga och porträtt, kalendrar, 
kartor, spel och noter var som nämnts parallella inkomstkällor för bokhandlaren i 
allmänhet. Omvänt sett var det därför heller inte ovanligt att försäljare och bodägare, 
vilka till största delen tjänade sitt uppehälle på helt andra varor, kunde dryga ut 
kassan med försäljningen av böcker i större eller mindre omfattning. Dessa böcker 
hade de antingen kommit över själva eller också såldes de å en tredje parts vägnar 
enligt det utbredda kommissionssystemet. 

Sahlin talar om dessa gränsöverskridare i sin avhandling.66 Det är i sanning en 
stundtals rätt brokig skara man träffar på i annonserna och då naturligtvis främst i 
stockholmstidningen, där kommersen var så mycket större. 

Norrköpings Tidningar 
Capitaine Morath var säkert musikaliskt intresserad. Bägge de annonser han fått 
införda i NT erbjuder läsaren lyrik till musik. Det är inte utan stolthet han tillkännager 
att ”Fredmans 82 Epistlar med Musique för Claver, äro hit til Staden ankomne, och 
erhålles hos Capitaine Morath.”67 Han var dock litet sent ute. Redan en månad 
tidigare hade ”Inspectorn wid Post-wärket” utbjudit denna blivande klassiker bland 
andra verk i NT.68  

Adresser till de två herrarna står inte att finna, så man räknar tydligen med att 
kunderna hittar ändå. Samma tankegång är Johan Iser och Stads-Fiscalen Berggren, 
de resterande ur denna grupp under 1790, inne på. Berggrens notis är ganska fyllig 
och består av högst blandade skrifter. 

Inte heller under 1798 förefaller det vara någon riktig fart på reklam med 
ursprung i detta läger. Endast fyra annonser – med lika många upphovsmän –kan 
med god vilja föras hit och två av dem kommer på grund av sitt innehåll att behandlas 
under nästa avdelning. De kvarvarande härstammar från Handelsman Ekblad och 
Stads-Notarien, vilka söker locka köpare med varsitt mycket spritt verk, Wertherie 
respektive Konsten at lefwa länge. Båda dessa böcker återkommer jag till i nästa 
kapitel, ägnat åt litteraturen per se. 

 
66 Sahlin, 1989, s. 25. 
67 NT 20/11 1790. 
68 NT 20/10 1790. 
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Dagligt Allehanda 
I Norrköping annonserade ur den aktuella gruppen alltså främst privatpersoner. Den 
i Stockholm inte alls ovanliga kombinationen boksäljande snus- och tobaksbodar 
synes vara en företeelse som då ännu inte fått fäste i landsorten. Men ”Norrköpings 
Snusbod” finns. Den ligger dock på Stortorget i Gamla Stan och har en mängd 
erbjudanden i DA under det senare undersökningsåret. Man kan tänka sig att en 
inflyttad innehavare saknade sin forna hemstad, eller var det snarare fråga om 
norrköpingssnus? 

I kategorin ”andra än bokbranschen” kommer tre av 15 annonser 1790 från 
snusbodar. Dessa är två till antalet. Liksom var fallet ovan, med de professionella 
boksäljarna, visar sig annonsörtillväxten svag under de följande åren – antalet 
tredubblas till sex –, medan själva annonsmängden från snusbodarna ökar till 77 
stycken! Snusboden mittemot Kungliga Posthuset ligger då faktiskt på sjundeplatsen 
i den totala annonsligan med sina 38 notiser.  

Tidningsredaktionen upplät många gånger utrymme åt sig själv som bok-
förmedlare, oftast då som kontaktpunkt när någon önskade köpa en viss bok, vilket 
är vad nästa avdelning berättar om. 

Vilka andra ”amatörbokhandlare” kan man träffa på? Klädstånden var en stor 
grupp och andra mer enstaka annonser kom från kryddbodar, glasbodar, Kungliga 
Wetenskaps-Academien, manufacturiebodar, krogar, ett bomullstryckeri, Rörstrands 
Porcellains-Bod och till och med ett apotek, vars erbjudande inte är av det 
medicinska slaget, utan det mer sällsamma ”Plancher, hörande til Friherre 
Münchhausens Resor”.69 Variationen är som vanligt störst 1798. Fler och fler 
adresser dyker upp som enda hänvisning. Man förstår hur överflödigt ett namn 
ansågs då ändå en vägbeskrivning som denna gavs: ” […] uti Schönborgska Huset 
på Södermalm, ingången på Repslagaregatan, medlersta porten, 2 trappor up, dörrn 
midt emot trappan, där en Klocksträng finnes”.70  

Sökare och efterlysare  
Rubriken ”Sökare och efterlysare” kräver en förklaring. Härunder samsas i stort tre 
slags annonsörer: de som önskar köpa ett visst verk och genom tidningen söker en 
villig säljare, de som fått böcker stulna och efterlyser stöldgodset med hopp om att 
det kanske pantsatts och kan återskaffas samt de som tappat en bok eller två och 
sätter sin lit till medmänniskors ärlighet.  

 
69 DA 30/4 1798. 
70 DA 2/7 1798. 
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Norrköpings Tidningar 
Endast i sammanlagt fyra fall finner man prov på dessa ”bakvända” bokannonser i 
NT. I april 1790 önskar sig någon ett lexikon; under 1798 är Kellgrens poesi föremål 
för eftersökningar och på själva Prostgården har dramatiska händelser ägt rum: ”Utur 
en liten Boksamling hafwa, förmodeligen genom wärkelig stöld, bortkommit” ett antal 
arbeten.71 Även en begäran publiceras till ”De[m] som weta sig hafwa lånt några 
Böcker, af, Afl. Wågmästaren Törnqvist” att återlämna dem i Sterbhuset. 

Dagligt Allehanda 
DA:s läsare är mångfalt mer benägna än NT:s att ta initiativet till annonser av detta 
slag och får tio respektive 40 införda de båda åren. Av dessa 50 annonser är 
glädjande nog så många som 36 av typen ”åstundas at köpa”. Signaturen J. K. är till 
och med beredd att hyra. Mer prosaiskt rationell är den annonsör som vänder sig till 
”[d]en som wil köpa tredje Delen af Millotz Universal-Historia eller har de andra 
at sälja”.72 Bredvid lexika, som är mest eftertraktade, sökes också tryckta pjäser, 
postillor, kokböcker och en avhandling ”om Tjärutilwerkningen i Österbotten”.73 

Hårt drabbat har Swea Artillerie-Reglemente blivit i det att man bland annat 
bestulits på 80 i efterlysningen namngivna böcker inom geografi, filosofi, hantverk, 
krigsväsende och historia. Besvikelsen behöver inte vara mindre hos Herr Behn, som 
tappat Der Mönch i närheten av sitt lånbibliotek, vilket jag ska återkomma till i 
följande avdelning.74 Man kan lätt föreställa sig bibliotekariens förargelse. 

Bibliotek  

Norrköpings Tidningar 
1795 öppnade, som vi minns från bakgrundsdelen, Langner ett lånbibliotek i 
Norrköping. Antagligen tyckte han att det var på tiden, inte minst med tanke på att 
en annons, som genom att den infördes i NT 1794 faller utanför mina under-
sökningsresultat, visar att den närliggande lilla orten Finspångs bibliotek redan var i 
full verksamhet.75 

 
71 NT 12/5 1798. 
72 DA 15/12 1790. 
73 DA 9/7 1798. 
74 Ambrosio, or the monk  av M. G. Lewis (1795). Den första svenska upplagan kom 1800–1804. Berättel-
sen om en munks möte med demoner och djävulen brukar ses som den första gothic novel, en av efter-
världen tämligen illa ansedd genre med starkt skräckromantiska drag. Bokens popularitet var enorm. 
75 NT 8/2 1794. 
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I oktober tre år senare står följande rader att läsa i anslutning till en bok-
handelsannons: 

De som önska Abonnera på mitt Lånbibliothek för nästa år, behagade inlämna sina namn 
innom en månad, på det jag må se om antalet blir så stort, at jag kann fortfara dermed, 
hwartil fordras minst 50. […] F.D.D. Ulrich.76  

 
Rektor Ulrich, mannen bakom stadens läsesällskap, var en eldsjäl inom 
bokspridningens område. Det är troligt att sällskapets böcker nu bildade grund för 
lånbiblioteket, om han inte startat denna verksamhet parallellt för de inte fullt så 
sociala och diskussionslystna. Biblioteket kan likaså ha varit en salomonisk lösning, 
ifall sällskapet sprängt de medlemsgränser, inom vilka det kunde fungera.  

Detta är vad NT i sin annonsspalt meddelar beträffande bibliotek. Som exempel 
på genren är annonsen i alla fall typisk. Beståndsuppgifter samt regler för och 
information till abonnenter såväl faktiska som in spe är det mest gängse innehållet, 
något som undersökningen av DA givit vid handen. 

Dagligt Allehanda 
I Margareta Björkmans avhandling kan man läsa att Stockholm rymde sju 
kommersiella lånbibliotek vid 1700-talets slut. Samtliga dessa profilerar sig inte 
genom DA-annonser under 1790 och 1798, men vissa gör det, och därtill kommer 
Kongl. Musicaliska Låne-Bibliotheket, som ligger utanför såväl Björkmans som mitt 
område. År 1790 är F. A. Cleve faktiskt den ende som gör sig påmind via 
annonsering.  

Cleve lever inte 1798. Hans hustru Cecilia har övertagit låneverksamheten. 
Övriga bibliotek som framträder i DA:s totalt 13 annonser är Carl Eric Rademines 
nära Storkyrkobrinken, Carl Conrad Behns på Lilla Nygatan och två ytterligare med 
endast adresser som kännetecken, även dessa i Gamla Stan. 

Biblioteksannonsernas beståndsuppgifter ges med något undantag i genrer. Det 
var viktigt att visa att biblioteket ständigt utökades ”med walda och nya Böcker” och 
att man höll sig à jour med efterfrågan och aktualiteter.77 ”Wid wal af Böcker til dess 
[bibliotekets] förökande skal man söka at i möjeligaste måtto rätta sig efter Resp. 
Låntagares åstundan” hälsar en representant för Stora Nygatans bibliotek.78 C. E. 
Rademine var säkert i praktiken en lika serviceinriktad man, även om hans första 

 
76 NT 17/10 1798. 
77 DA 23/4 1798. 
78 DA 1/9 1798. 



25 

annons snarast ger en bild av låntagaren som i sitt förhållande till bibliotekarien 
framför allt kringgärdad av bestämmelser: 

Plan til mit Lån-Bibliothek. 1) Bibliotheket hålles för respective Prenumeranter, til Böckers 
ombytande, öppet ifrån kl. 10 til 1 förmiddagen 2) Prenumeration på enkel läsning för et helt 
åt betalas med 4 R:d.; för et halft år med 2 R:d.; för et fjerdedels med 1 R:d. 16 S[k.] och för 
en månad med 24 S[k]. 3) Dubbel läsning betalas dubbelt emot åfwannämde. 4) De som 
prenumererat på enkel läsning, äga ej rättighet at fordra mer än en Bok i sänder, dock 
lämnas altid 2:ne om de äro Tomer af samma Werk. För dubbel prenumeration lämnas 3 a 4 
Böcker. 5) Respective Prenumeranter i Landsorterne betala för et helt år 10 R:daler, 
hwaremot 15 a 20 Volumer tilsändas dem, så ofta de sjelwe draga försorg om transporten. 6) 
Til säkerhet för Böckerne lämnas någon slags pant af Silfwer eller Guld, eller ock i 
penningar, då för enkel läsning deponeras 2 R:dal., för dubbel läsning 3 och så widare. För 
större Werk sättes panten lika med inköps-summan. 7) Skulle genom oaktsamhet eller 
förseende någon Bok förkomma, eller skadas, så åligger det Läsaren, i det förra fallet, at 
betala den, och i det senare at draga försorg om dess reparerande. 8) De Prenumeranter, 
hwilka sedan deras läsetid förflutit, ändå qwarhålla Böckerna, betala detta dröjsmål i 
proportion efter tiden, och anses altid skyldige för en månad, så snart en wecka förflutit 
öfwer deras läsetid. 9) Swenska Böcker och Journaler finnas icke til låns på detta Lån-Bib-
liothek. 10) Ifrån den 21 December til den 10 Januarii hålles Bibliotheket tilslutit för in-
venterings skull. 11) Cataloguer och Plan til Bibliotheket lämnas gratis åt respective Pre-
numeranter […].79 

 
Man lär sig mycket om hur ett bibliotek fungerade av en annons som denna. Punkt 
nio kan behöva en kort förklaring. Den belyser en fråga, som under lång tid 
sysselsatte den myndighet som handhade biblioteksväsendets ärenden, 
Kanslikollegium. Det var angeläget att skydda svenska ekonomiska bokintressen, 
främst boktryckarnas, vilka hade en egen representant i kollegiet och vilkas uttalade 
inställning var att ”utländska böcker skulle lånas ut, inte säljas; svenskproducerade 
böcker skulle säljas, inte lånas ut.”80 Den svenska bokproduktionen var ”obetydlig 
om man jämför med vad som producerades inom de stora europeiska språkens 
områden”.81 Varje försåld svensk bok var viktig för dess framställare. 

Bokauktioner 

Norrköpings Tidningar 

Til gäldande af Laga kraftwunnit Utslag, försäljes genom Auction uti Tingstad Prästegård, 
nästa fredag och lördag d. 14 och 15 dennes, framledne Herr Kyrkoherden Palmblads Bib-
lioteque styckewis, til flere hundrade Böcker af flere Språk, i synnerhet Franska, Latinska, 

 
79 DA 16/1 1798. 
80 Björkman, Margareta, 1998, ”Kommersiella lånbibliotek i Stockholm under sent 1700-tal” i Böcker och 
bibliotek. Bokhistoriska texter , s. 363. All information om Kanslikollegium är hämtad från Björkmans text. 
81 Björkman, 1998, s. 362. 
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Tyska och Swenska. Betalningen för hwad som inropas af berörde Biblioteque, lemnas 
fjorton dagar. […]82 

 

Denna bokauktionsannons är den enda NT kan erbjuda under min undersök-
ningsperiod. Man tycker att det oftare borde funnits tillfälle och motiv att auktionera 
ut böcker, men förklaringen torde vara att dessa annars inte skildes ut från övriga 
sterbhusföremål som skulle gå under klubban.  

Att förre ägarens namn – vilket troligen också stod som en garanti för bok-
samlingens kvalitet – och de språk på vilka böckerna tryckts var vanliga uppgifter 
kan man utläsa i de betydligt fler annonser jag funnit i DA. 

Dagligt Allehanda 
Huvudstaden hade i Bokauktionskammaren en nära nog sekelgammal institution. I 
någon mån genomfördes även auktioner i privat regi. De flesta som, i anledning av 
dödsfall eller annat, stod i begrepp att auktionera bort böcker, anlitade dock 
Bokauktionskammaren, som då tog hand om allt från annonsering till utropare. Vilka 
som var de faktiska säljarna kom på så sätt att förbli en gåta för en som enbart 
studerar annonserna, om man undantar dem där boksamlingen karakteriseras som 
tillhörande en namngiven avliden.  

Vid jämförelsen mellan antalet annonserade auktioner 1790 och 1798 slås jag av 
hur litet det för en gångs skull skiljer mellan åren. Det handlar om en ökning från 44 
till 49. Det är uppenbarligen fel att vänta sig en uppgång i stora kliv eller en tydlig 
förändring på alla områden. Dominanten Bokauktionskammaren var tack vare långa 
traditioner säkert en inrättning med jämn och stadig omsättning. 

År 1790 varvas den stående formuleringen ”försäljes på Bok-Auctions-
Kammaren”, som förekommer i 30 fall, elva gånger med ”försäljes på Bok-Auction”, 
varvid en osäkerhet inträder om samma ställe avses eller ej. Att någon adress aldrig 
bifogas den senare varianten talar för att det är en och samma välkända lokal i 
samtliga fall. 1798 förekommer av de två uttrycken dessutom enbart varianten med 
”Bok-Auctions-Kammaren”, vilket, enligt min åsikt, snarare tyder på att en 
skärpning av ordvalet har inträtt än att eventuellt det ena försäljningsstället försvunnit. 
Om man tillåter sig att utgå från att de båda formuleringarna betyder samma sak, 
visar en sammanräkning att Bokauktionskammaren står för 41 av de 44 annonserna. 
Övriga härstammar från ”Auctions-Huset wid Tyska Brunn”, ”Kongl. Franska 

 
82 NT 8/9 1798. 
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Ambassadeurens Hotél å Blasieholmen” samt Uppsala, där bland annat en mängd 
”Disputationer” ska auktioneras ut.83 

Uppstickarna bredvid Bokauktionskammaren 1798 har vi indirekt träffat på 
tidigare, då de förekommit under andra rubriker än denna. På Kongl. Gen. As-
sistance-Contoiret, vars secreterare i ett annat sammanhang hade satt in en ordinär 
bokannons, hålls tre auktioner. Lokalen kallas vid ett tillfälle till och med ”Gen. 
Assistance-Contoirets Auctions-Kammare”.84 Detta ger en föreställning om att 
kontoret i långt fler fall än de av mig funna användes i detta syfte.  

Nästa Tisdag den 20 hujus och följande dagar, blifwer uti Huset N:o 115 wid lilla Nygatan, 
2:ne trappor up, genom Auction försåld framl. Hof-Rätts-Rådet Joh. Wilh. Herlins efter-
lämnade wackra Boksamling, bestående af Böcker uti Juridiquen, Medicinen, Historien, 
Belles Lettres […].85 

 
På Lilla Nygatan N:o 115 låg Behns lånbibliotek. Denna händelse äger visserligen 
inte rum i biblioteket, som låg tre trappor upp, men visar att huset liksom gatan det 
låg vid verkligen var ett tillhåll för bibliofiler. Annonsen följdes senare av ännu en, 
som berättar att auktionen fortsätter mars månad ut.  

Till sitt innehåll är ovanstående annons representativ för olika återkommande 
drag i auktionsannonserna. Plats och datum meddelas, dock sällan adress och exakt 
tidpunkt. Klockslag finns i en enda, hyperkorrekt kommentar: ”kl. 3 
eftermiddagen”.86 Närmast gallrande bland presumtiva kunder är följande märkliga 
formulering: ”På Bok-Auctions-Kammaren försäljes i dag å wanlig tid e.m. en 
Samling […]”.87 Är det ett förbiseende eller ville arrangörerna av någon anledning 
hålla kretsen sluten? Vad som ska komma att säljas karakteriseras på olika sätt i 
olika annonser. I 22 av DA:s sammanlagt 93 annonser omtalas auktionen helt 
allmänt, utan att egentligen något om böckerna avslöjas. I 30 respektive 35 stycken 
räknas aktuella genrer och titlar (eller enstaka viktiga titlar) upp. Böckernas språk får 
definiera sju av auktionerna och en gång till och med bokstorlekarna: ”Så wäl 
återstående Octaver, som Folianter och Quarter utaf framl. Borgmästaren Forsbergs 
Böcker, warder i dag […] på Bok-Auctions-Kammaren försålde”.88 I tolv fall 
framgår det vems boksamling det är som ska skingras. Som jag nämnde ovan var det 
sannolikt av stort intresse.  

 
83 DA 16/6, 27/10 och 1/10 1790. 
84 DA 18/9 1798. 
85 DA 16/3 1798. 
86 DA 14/9 1798. 
87 DA 28/4 1790. Kursiveringen i citatet är min. 
88 DA 13/4 1790. 
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Auktionsannonserna är närmast formaliserade enligt samma mall och ytterst 
sällan anses en titel eller samling förtjäna ett uttalande som det ”Gotfredi Chrönika 
[…], hwilken för Kännare torde wara nog begärlig” får.89 

Översättare  

Dagligt Allehanda 
I en inte föraktlig del av DA:s bokannonser 1798 möter vi en företeelse, som varken 
behövde annonsplats 1790 eller överhuvudtaget står att finna i NT. Margareta 
Björkman ger en bakgrund: 

Under 1790-talet kom dock en svensk översättningsverksamhet igång. Då var det främst de 
tyska underhållningsromanerna som översattes. Eftersom den läsning som fanns att tillgå 
för de svenska låntagarna var av utländskt ursprung kan man hävda att dessa svenska nö-
jesläsare fogades in i en större för Europa gemensam läskultur, där i stort sett samma böcker 
efterfrågades oavsett nationella och språkliga gränser.90 

 
Den översättningsverksamhet som alltså tog sin början eller åtminstone ökade stort 
vid denna tid ledde till att den som tog sig an ett verk för att klä det i annan 
språkdräkt måste delge omvärlden sin avsikt för att inte översättningar och 
utgivningar av samma verk skulle kollidera. Detta stod skrivet i Boktryckeri-
Reglementet och gällde för både översättare och boktryckare. När regeln infördes 
framgår inte av mitt källmaterial, men att tidpunkten ligger mellan de båda 
undersökningsåren är uppenbart, då dylika annonser alldeles saknas 1790 och 
uppgår till 54 stycken under 1798.  

Ett typiskt exempel på dessa varsel: ”Friherre von Knigges: Über den Umgang 
mit Menschen, är under öfwersättning; hwilket härmedelst enligt Författningarne 
tilkänna gifwes, på det ingen annan sig därmed förgäfwes må befatta”.91 För övrigt 
var det språk som stod i blickpunkten inte alltid det svenska: ”At Bref under Resor i 
Swerige äro under arbete, at, med Författarens goda minne, öfwersättas på Tyska; 
det warder härmed, enligt Författningarne, tilkänna gifwit, för at undwika all 
Collision”.92 Just denne annonsör får dock en vänlig, men säkert nedslående 
tillrättavisning: 

 
89 DA 17/2 1790. 
90 Björkman, 1998, s. 368. 
91 DA 20/3 1798. 
92 DA 30/5 1798. 
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Okunnig om hwad slags Arbete "Bref under en Resa  [sic!] i Swerige" under den annonce-
rade Tyska Öfwersättarens händer komma at undergå, innan deras öfwersättning företages, 
får man blott tilkänna gifwa, at nämde Bref helt enkelt, och utan widare swettdrifwande ar-
bete, redan äro på Tyska öfwersatte, under titel af: Ansichten von Schweden − at de äro til 
deras Förläggare öfwersände − at Annonce därom i flere Tyska Tidningar är föranstaltad, 
och at de til nästkommande Leipziger Micaelismässe ofelbart utgifwas. Man tror sig därföre 
tillika förbunden, at söka ersätta Annoncerarens kanske började möda med det wälmenta 
råd, at efter dess därmed slutade förmodligen preliminära arbete, arbeta dessa Bref in i et 
annat Språk.93 

 
Tonen kan andra gånger vara desto mer upprörd och annonsörerna drar sig då inte 
för att hota varandra med rättsliga efterräkningar, som då två herrar på sensommaren 
båda anser sig äga tryckrätten till Bjelkes Underrättelse om bästa sättet at wid 
infallande misswäxt-år, med minsta kostnad och Hö-fodrets besparing kunna 
framföda sine Dragare och Kreatur.94  

Icke blott egennyttan ger upphov till indignation. Följande annons visar prov på 
harm av ett mer moraliskt slag: 

Med ledsnad läste jag uti Dagbladet Allehanda N:o 225 följande Annonce: ’Härmed gifwes 
tilkänna, at Comedien Les precieuses ridicules af Moliere nyligen blifwit öfwersatt under 
namn af De fjolliga Finskorna.’ Hwarföre just de fjolliga Finskorna? Det är, åtminstone i mit 
tycke, icke wackert at kasta ridiculer på Nationer. Kanske det i Finland torde wara långt 
mindre fjolliga Fruntimmer än på många andra ställen.95 

 
Frågan om böckers ursprungsspråk kommer att belysas ytterligare.  

Kundkretsen 
Avslutningsvis vill jag kommentera den viktigaste gruppen bland deltagarna på 
bokmarkaden: kunderna, låntagarna och inroparna. Som jag nämnde tidigt i 
uppsatsen har mitt källmaterial inte möjlighet att ge sådana uppgifter om kunder som 
abonnentlistor på biblioteken och inroparförteckningar efter auktioner kan göra. 
Annonserna kan i bästa fall locka till antaganden och mer eller mindre av fördomar 
anfäktade gissningar om vilken samhällsgrupp, yrkesgrupp, ålder eller vilket kön, 
som kunde tänkas ha intresse av de olika böckerna. De gånger bokköparna 
förekommer i annonser är då en utgivare önskar meddela dem som i förväg beställt 
hans bokverk att det är färdigttryckt och kan utlösas. Som en följetong radas namn 
upp i annonsspalten under ett par dagars tid. Detta kan kallas verklig kundservice, 

 
93 DA 4/6 1798. 
94 DA 31/5 och 7/9 1798. 
95 DA 1/10 1798. Citatmarkeringarna är mina. 
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men i själva verket var det naturligtvis samtidigt ett högst medvetet reklamdrag från 
utgivarens sida, eftersom de  
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personer som uppges vara prenumeranter är grevar, baroner, hovpredikanter och 
inte minst ”Hans Maj:t Konungen” och hennes ”Kongl. Höghet Prinsessan”, vilkas 
namn alla gav den nya boken en ståtlig inramning.96 Den mer representativa, anonyma 
kundkretsen kommer vi tyvärr inte närmare. 

Litteraturen 
De frågor som främst står i fokus i detta kapitel rör själva de böcker som framträder 
i bokannonserna. Jag kommer att ge en sammanfattning över de språk, på vilka de 
är tryckta. Nästa moment är redovisningen av de genrer jag kunnat urskilja i 
materialet. I samband med genrerna kommer jag att lyfta fram en något udda 
kategori, vilken man endast med svårighet kan bortse från i en undersökning av 
1790-talet: franska revolutionen. Resultaten kommer att ställas mot varandra i en 
sedvanlig kronologisk och geografisk jämförelse. 

Språk 
Vi har med Margareta Björkman konstaterat att översättning blev en efterfrågad 
syssla mot 1700-talets slut. Alltfler verk av olika slag och med skilda ursprung blev i 
och med detta tillgängliga för den läsande allmänheten. Till tillgängligheten bidrar 
givetvis också att med det ökade utbudet av böcker följde en markant ökning av 
antalet annonser. Man kan tänka sig att denna tillväxt av böcker på svenska ledde till 
de utländskas tillbakagång. Går det att sluta sig till vilka språk bokköparna kunde 
och ville ta till sig? Jag har också ställt mig frågan om det finns en märkbar skillnad 
mellan huvudstaden och landsorten eller om NT:s läsare erbjuds samma språkutbud 
som DA:s, bara i mindre skala. 

En genomläsning av källmaterialet ger åtminstone till en början klart besked: inte 
en enda av de böcker som utannonseras i NT under 1790 är tryckt på något annat 
språk än svenska. Den inhemska bokproduktionen var som tidigare nämnts 
fortfarande liten och de flesta annonserade böckerna är alltså översatta. Men att 
oöversatta, utländska böcker fullständigt saknas förvånar mig likafullt, då Norrköping 
hade en stor invandrarbefolkning. Efter åtta års förlopp har världen kommit litet 
närmare – i alla fall i språkligt hänseende. Från bokauktionsstycket ovan (s. 26) 
minns vi att en auktion med tyska, franska, latinska och svenska böcker skulle äga 
rum. Förutom dessa erbjuds annonsläsarna 1798 sammanlagt 16 namngivna latinska, 
danska, tyska och franska verk. De härrör främst från rektor Ulrich, som också 

 
96 DA 22/1 och 6/2 1798. 
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lagom till vinterns ankomst presenterar ”en mängd nyss inkomne Franska, Ängelska 
och Tyska Böcker”.97  

I Stockholm av årgång 1790 var det av annonserna att döma – låt vara föga 
förvånande – betydligt vanligare med kunskaper i främmande språk. Staden hyste 
uppenbarligen tillräckligt många med ett förflutet i, kontakter med, intresse för eller 
utbildning i det franska språket – för epoken ett andra nationalspråk – för att 
annonsörer skulle sätta in långa annonser med bara franska böcker. Liknande 
helannonser med tyska böcker förekommer, men inte alls i samma utsträckning. För 
att få fram proportionerna mellan de båda språkens utbredning har jag räknat de 
tyska och franska verken på en slumpvis vald fjärdedel av de 162 A4-sidor som 
utgör det totala källmaterialet från DA.98 Nedan återges de resultat som framkom 
(Tab.1). Enligt dem har franskan en mycket starkare ställning än tyskan vid 
decenniets början. Mot dess slut är förhållandet inte omvänt, men nära nog. Den 
kraftigaste ökningen står det tyska språket för, dock är franskan ännu den inbördes 
dominanten. 

 
Tabell 1. Fördelningen mellan böcker tryckta på franska respektive tyska i en slumpvis utvald 
fjärdedel av Dagligt Allehanda:s bokannonser. 

 1790 1798 Summa 

Franska 64 81  145 

Tyska 24 72  96 
 
Källa: Av uppsatsförfattaren sammanställda annonsutdrag ur Norrköpings Tidningar och Dag-
ligt Allehanda för åren 1790 och 1798. 

 
Det vanligast förekommande språket vid sidan av de båda nyss nämnda var latinet, 
vars klassiska poeter, historiker och filosofer liksom alltid tappert höll ställningarna i 
en föränderlig omvärld. Om det samtida latinet vårdade sig framför allt teologer och 
naturvetare, såsom framgår av ett fåtal verk i mitt källmaterial. Danska böcker är 
föga frekventa men återfinns någon gång inom områdena teologi och jordbruk. 
Engelskan, som först med 1800-talets industrialisering blev ett språk av större 
räckvidd, företräds mycket sparsamt i annonserna och faktum är att holländskan hart 
när är dess jämlike. I enstaka fall saluförs teologi på hebreiska och emellanåt träffar 
man på italienska, turkiska och grekiska böcker. Det rör sig dock då så gott som 

 
97 NT 17/11 1798. 
98 Som jämförelse kan här nämnas att NT:s motsvarande sidantal är 16. Denna mängd har jag undersökt i 
dess helhet. 
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alltid om lexika och att räkna dem till ”böcker på utländska” vore att tänja begreppet 
alltför långt.  

Genrer 
Det ligger utanför källmaterialets räckvidd att svara på vilka böcker 1790-talets 
människor köpte. Litteratursociologen Erich Schön bidrar med denna reflexion från 
den tyska bokmarknaden: 

Man köper bara sådant som utlovar lång användbarhet. Det är för det första Hausbücher, 
religiösa standardverk, populärmedicinska och hushållsekonomiska hjälpredor samt böcker 
som har att göra med mannens yrkesverksamhet; därefter verk vilkas innehav motiveras 
med begreppet ’bildning’. Denna kategori ökar i omfång under 1700-talets gång. […] I slutet 
av 1700-talet omfattar den de antika klassikerna och (framför allt efter franska revolutionen) 
politiska, det vill säga ekonomisk-historisk-geografiska verk.99 

 
Vad som däremot bjöds ut i boklådor och bodar låter sig utläsas i bokannonserna. 
Utifrån dem och de genrer jag urskiljt bland titlarna har jag gjort en indelning i 22 
klasser, med tillägg av en extra för oidentifierbara – eller av åtminstone mig 
oidentifierade – boktitlar. Antalet klasser kan tyckas stort och en invändning 
följaktligen bestå i att den som handhar en indelning som denna kan underlätta för sig 
själv genom att vid behov eller tvekan helt enkelt skapa en ny klass. Jag anser dock 
att undersökningsmaterialet sammantaget är stort nog att motivera en så pass 
mångfacetterad sortering som min. Jag vill också påstå att klassernas mångfald gör 
indelningsobjekten större rättvisa, även om det i sista hand naturligtvis är min 
subjektiva uppfattning som avgjort till vilken klass eller genre de bör föras. Samma 
mångfald kan emellertid bidra till svåra gränsfall, där ett system med färre klasser 
hade gjort genrevalet självklart. Två sådana varandra närliggande genrer är Filosofi 
och Moralia. Vid ett antal tillfällen har jag tvekat mellan att föra ett verk till den ena 
eller andra, men att uppgivet slå samman dem till en genre skulle betyda att det för 
tiden så typiska innehållet i genren Moralia hade om inte osynliggjorts, så åtminstone 
skymts eller förbleknat. 

Något som här och var underlättat genreindelningen är att boktitlarna i högre 
grad än idag helt enkelt angav bokens innehåll. Memoarsamlingar hette exempelvis 
inte Och vinden viskade så förtroligt eller Tolv på det trettonde, utan 
Buonapartes lefwerne. Vägledning ger även större annonser på ett enhetligt tema 
samt de inom skönlitteraturen frekventa under- och alternativtitlarna. 

 
99 Schön, Erich, 1998, ”Kvinnors läsning – romanläsare i det sena 1700-talet” ur Böcker och bibliotek. 
Bokhistoriska texter, red. Margareta Björkman, s. 331. 
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De resultat som genreindelningen givit redovisas i tabellform (Tab. 2, s. 36). Det 
sammanlagda antalet böcker jag stött på under min granskning är emellertid långt 
större, eftersom varje bok har räknats och placerats endast en gång per år och 
tidning. Jag har inte parallellt omvandlat de exakta talen till procentuppgifter. Dels 
hade det givit vid handen ett ohanterbart stort antal uppgifter och dels anser jag – 
även om procentangivelser ger en proportionell överblick – att det ligger en fördel i 
att kunna följa de exakta talens utveckling. Den ordning genrerna står i utgår från den 
första, vänstra resultatkolumnens siffror i fallande skala. 

Religion och teologi 
Till Religion och teologi, den oavbrutet största gruppen, förs råd och anvisningar för 
den kristne, böneskrifter, bibelberättelser och naturligtvis bruksböcker som biblar, 
postillor, katekeser och psalmböcker. Mytologiska och rent religionsvetenskapliga 
verk hör också hemma här. Att denna genre så tydligt minskade i NT mellan 1790 
och 1798 förvånar, då DA inte alls visar sådana tendenser. Några titlar: 
• Några ord til förmaning och tröst för de Christne som lefwa i desse Antichristiska tider100 

• Whites afhandlingar innehållande en granskning af Christendommen och Mahomedanis-

men101 

• Afhandling om Sanna och Falska Christnas in- och utwärtes Kännetecken med mera 102 

• Lutherii Kyrko-Postilla öfwer Evangelier och Epistlar103 

Resor och upplevda äventyr 
Resor och upplevda äventyr (i motsats till fiktiva) är den genre som speglar den vurm 
för och nyfikenhet inför det okända och exotiska som så starkt florerade under det 
artonde århundradet. 

 
100 NT 13/2 1790. Hänvisningen till DA eller NT som nedan åtföljer respektive boktitel är i de flesta fall 
endast ett av många exempel på var och när boken annonserats ut. 
101 NT 6/11 1790. 
102 DA 18/4 1798. 
103 NT 13/2 1790. 
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Tabell 2. I Norrköpings Tidningar och Dagligt Allehanda 1790 och 1798 annonserade böcker 
uppdelade i genrer. 

NT DA  
Genrer 1790 1798 1790 1798 

Religion och teologi 115 85 157 392 

Resor och upplevda äventyr 26 24 32 183 

Romaner, kärlekshistorier och påhittade äventyr 16 56 31 143 

Samhälle med politik, juridik och krigsväsen 15 10 54 192 

Historia 11 23 79 180 

Naturvetenskap 10 28 68 218 

Jordbruk 10 6 37 68 

Kokböcker 10 4 7 16 

Biografier 9 15 52 109 

Moralia 8 15 31 126 

Kuriosa 7 11 13 50 

Lyrisk och episk poesi 7 9 24 69 

Ekonomi 7 13 19 85 

Hälsa 6 19 19 73 

Filosofi 4 9 18 69 

Franska revolutionen 4 4 3 20 

Nautica 4 – 5 26 

Dramatik 2 13 14 170 

Lexika, grammatik och stilistik 2 20 24 114 

Barnböcker 1 6 5 30 

Sköna konster – 3 20 16 

Hantverk och industri – 2 17 40 

Oidentifierat 2 3 4 11 

Summa av resp. tidnings och års utbud  276 378 733 2400 

Totalsumma 3787 
Källa: Av uppsatsförfattaren sammanställda annonsutdrag ur Norrköpings Tidningar och Dag-
ligt Allehanda för åren 1790 och 1798. 
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Vi låter en annonsör, Pfeiffer, komma till tals efter sin långa uppräkning av 
reselitteratur: 

Tio procents rabbat lämnas den som köper alla Resorne, för at såmedelst på en gång ärhålla 
et litet nätt roande Bibliothek, til kännedom af främmande Länder och obekante Folkslag, på 
sätt som han sjelf reste, under så skiljaktige Climater, deras Producter, Natural-Historia, 
sällsamma Wäxter och Djur, Folkslagens lynnen, synnerliga lefnadssätt och hushållning, 
rese-äfwentyr och händelser, med mera;104 

 

De kulturellt och geografiskt vidgade ramarna inspirerade likaså till skönlitterära verk 
såsom Robinson Crusoe och Gullivers resor. Också vårt land hade sina turister, t. 
ex. Mary Wollstonecraft. Hennes besök i de nordiska länderna resulterade i den ofta 
annonserade Bref skrifna under et kort wistande i Swerige, Danmark och 
Norige.105 Ett par andra titlar: 
• Så går det til i werlden, en Resebok 106 

• Lord Macartneys Resa i China107 

• Franska Officerns herr Brissons Skjepps-brott och Fångenskap108 

Romaner, kärlekshistorier och påhittade äventyr 
Det fanns en verklig törst efter böcker om ridderlighet, äventyr och kärlek och den 
författare som åstadkommit en succé gjorde klokt i att fortsätta publicera sig. 
Kanske blev han inget känt namn, men formuleringen ”af Auctorn til […]” borgade 
för en ny god försäljning.109 Andra åter drog fördel av framgångar en annan författare 
haft. Så är fallet med den formliga explosionen av böcker i en numera klassisk boks 
efterföljd, nämligen Den unge Werthers lidanden. Goethes verk gavs ut 1774. Det 
dröjde 20–25 år innan imitationerna och ”uppföljarna” Wertherie, Werthers 
Lidande, Werthers första och sista stunder för Lotta, Lottas Bref til en wän 
under sin bekantskap med Werther, Werthers Nöjen, Werthers nöjen som 
yngling, d:o som man såg dagens ljus på svenska, men efterfrågan var stor och att 
kalla deras popularitet under 1798 omåttlig är ingen överdrift.110 

 
104 DA 25/5 1798. 
105 DA 5/10 1798. 
106 NT 10/1 1798. 
107 DA 11/1 1798. 
108 NT 25/8 1798. 
109 Se exempelvis DA 7/11 1798. 
110 Enligt Böök, 1907, s. 450, kom Wertherie ut 1798 och Lottas Bref til en vän […] 1794. De i texten 
nämnda titlarna annonserades samtliga i DA 10/2 1798. 
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En av de få svenska romanerna är Min Son på Galejan, vars titel avviker från 
de gängse romantitlarna i det att den ej består av ett kvinnonamn.111 Detta förekom 
visserligen oftast på framsidan av kärleksromaner, men äventyrsböcker kunde 
naturligtvis också få namn av en huvudperson. Fler romantitlar: 
• Lovisa Duval, eller en Fransysk Emigrantskas händelser112 

• En tjock mans händelser, hwari, utom tilräckeligt med kärlek, förekomma 3 giftermål och 

3 korgar113 

• Friherre von Münchhausens Sällsamma Resor114 

Samhälle med politik, juridik och krigsväsen 
Tre till synes tunga genrer samsas under huvudrubriken Samhälle: politik, juridik och 
krigsväsen. Anledningen är att gränserna mellan dem många gånger är vaga, och en 
gemensam nämnare är trots allt den samhälleliga aspekten.  
• Art de jetter les Bombes115 

• Instruction au droit Francois116 

• Lagerbrings Swea Rikes Stats-Kunskap117 

• Politiqve des tous les Cabinets del'Europe118 

Historia 
• Swea Rikes Regente-Längd ifrån Oden til Gustaf III med deras Caractere och Dödssätt119 

• Stockholm för 200 år sedan och nu för tiden120 

• Flavii Josephi Judiska Historia på Swenska121 

• Histoire Universelle Ancienne et Moderne122 

Naturvetenskap 
Lejonparten av den naturvetenskapliga litteraturen består av geografi, såväl in- som 
utrikes. Ett standardverk som Tunelds Geographie är ständigt aktuellt för 

 
111 DA 14/3 1798. 
112 NT 7/11 1798. 
113 NT 29/8 1798. 
114 DA 7/8 1798. 
115 DA 2/1 1798. 
116 DA 25/4 1798. 
117 DA 26/1 1790. 
118 DA 24/1 1798. 
119 DA 9/1 1798. 
120 DA 9/1 1798. 
121 NT 27/11 1790. 
122 DA 24/2 1790. 
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annonsering.123 Resten fylls ut av botaniken, fysiken, kemin och astronomin under 
detta de naturvetenskapliga upptäckternas sekel. Exempel på titlar från de områdena: 
• Fergussons Astronomie124 

• Linnaei Öländska och Gottländska Resa med Flora Svecica125 

• Elektriska Kraftens Märkwärdiga starka rörelse och werkan år 1797; äfwen anmärkt 

såsom förmodad orsak til Katt-slägtets besynnerliga Pest i Hufwudstaden126 

• Leçons experimentales de Physique127 

Jordbruk 
Under rubriken Jordbruk har också fiske, jakt och trädgårdsskötsel inordnats. 
• Fleichers Trägårdsbok 128 

• Gyllenborgs Afhandling om Insjö-Fisket i Riket129 

• Underrättelse för en Arrendator eller Landthushållare130 

• Trenne särskildta sätt at Tröska 40 a 72 Tunnor Säd om dagen131 

Kokböcker  
Kokböcker och andra böcker för hemmet och hushållet har ofta ett tillägg för att 
klargöra vilka de är avsedda för. Hjelpreda i Hushållningen för unga Fruntimmer 

är den egentliga titeln på Cajsa Wargs Kokbok.132 Den gavs första gången ut 1755. 
Dess höga status var länge obestridd och man förstår att en ny utgåva kom t. ex. 
1790, eftersom titeln då plötsligt återuppstår i en mängd samtidiga annonser. Ett par 
andra böcker ur genren är 
• Fru Rückerschölds Hushålls-Bok för unga Fruntimmer [alternativt Mat-Mödrar]133 

• Thee af Smultronblader134 

Biografier 
Kända människors händelserika liv och leverne var av allt att döma en av den 
läsande allmänheten lika uppskattad genre som idag. Man försjönk gärna i skildringar 

 
123 NT 10/1 1798. 
124 DA 17/11 1790. 
125 DA 26/1 1798. 
126 DA 24/2 1798. 
127 DA 3/5 1798. 
128 DA 6/2 1798. 
129 DA 27/8 1790. 
130 DA 11/4 1798. 
131 DA 13/6 1798. 
132 DA 3/12 1790. 
133 DA 15/12 1790. 
134 DA 13/6 1798. 
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av kungligheters och adelsmäns glansfulla tillvaro, men även i ökända brottslingars 
illgärningar och straff. Ständigt återkommande i annonserna är Franska 
Medborgaren Louvets öden om äventyraren, som än stod högt i gunst hos 
terrorregimen i Paris och än stämplades som dess fiende, och den självbiografiska 

Baron Fredrik von der Trenks märkwärdiga Lefwernes-Beskrifning (1786), 
vars författare efter strapatser och enorma lidanden giljotinerades i Paris, misstänkt 
för att vara österrikisk spion.135 Ett par biografier ur den kungliga sfären: 
• Drotn. Christinas fullständiga Lefwernes-beskrifning, med många tilhörande Caracterer 

och Anecdoter136 

• Framledna Drottningens af Dannemark Carolina Mathildas sista stunder137 

Moralia 
”Moralisk” och ”sedelärande” var viktiga adjektiv under sjuttonhundratalet. De 
applicerades på berättelser, brevsamlingar och essäer, som skulle tjäna till läsarens 
höjda moral och vandel. Läsaren borde reflektera mer över sitt förhållande till både 
anhöriga och andra medmänniskor, fostra sina barn enligt rätt metod, fundera över 
etikettfrågor och se världen ur aforismernas kärnfullt komprimerade perspektiv.  
• Om Pedanteri och Pedanter138 

• En Faders Testamente til sine Döttrar, moralisk afhandling öfwersatt från Engelskan139 

• Om Barns rätta upfostran140 

• Hippocratis Aphorismi141 

• Moraliska Bref til Hjertats bildande142 

Kuriosa 
Humoristiska böcker och tillfällighetsskrifter återfinns under Kuriosa, tillsammans 
med komiska verser, sångtexter och annan underhållning av det mindre formatet, 
såsom Nya Sälskapslekar från Norrköping.143 Olof Kexells Mina Tidsfördrif på 
Gäldstugan vann stort gillande liksom Mina Tidsfördrif på Högwakten; den 
senare med innehållsförteckning: ”Anecdoter om Jurister, Surpriser, Bond-Infällen, 
Sinrika Utlåtelser, Tolamod och Förnöjelse såsom Hanrey, Gasconader, Något om 

 
135 Båda är annonserade i NT; Louvet 14/2 1798 och Trenk 27/2 1790. 
136 DA 15/10 1790. 
137 DA 1/9 1798. 
138 DA 31/1 1798. 
139 DA 2/3 1790. 
140 DA 2/1 1798. 
141 DA 13/2 1798. 
142 DA 14/3 1798. 
143 DA 17/12 1798. 



40 

Präster, Händelser, Oratorer, Nyheter, Lustiga Utlåtelser, Anecdoter om Henric d. 
4:de”.144 Andra prov på Kuriosa: 
• Åtskillige Nationers och Människors Löjligheter och Dårskaper145 

• Samling af Gåtor, Ordalekar och konstiga Frågor146 

Lyrisk och episk poesi 
Lyrisk och episk poesi är en genre som aldrig når de stora siffrorna. Den har 
samtidigt en trogen läsekrets och såväl nyare som klassiska diktverk – t. ex. Lidners 
Arbeten och Ovidii Heroides et ars amandi – finner vägen till DA:s och NT:s 
annonssidor.147 Fler poetiska verk: 
• Youngs Nätter148 

• Försök om Skalde-konsten, Poeme i fyra Sånger af Gyllenborg 149 

• Joseph, poeme i 9 Sånger af Bitaubé150 

Ekonomi 
Att ekonomi får bilda en från Samhälle fristående genre har sin förklaring i att 
merparten av de ekonomiska skrifterna inte berör statsfinanser utan är handböcker 
skrivna till fromma för den enskilde köpmannen. 
• Försök til et Systeme i Sweriges Allmänna Hushållning och Penning-Wäsende151  

• Le parfait Negotiant par Savary152 

• Uträknings-Tabeller öfwer 1777 års Mynt-wärde i Swerige153 

• Traité General du Commerce154 

Hälsa 
En stor del av genren Hälsa vänder sig direkt till kvinnor: vård av sjuka. Boken  
Om hugna och skutna Sår, och deras läkande kan tyckas lämpad för fältskärer, 
men en annonsör försäkrar: ”detta arbete [är] därjämte så författadt, at det kan fattas 

 
144 DA 27/10 1798 och 21/7 1798. 
145 DA 18/1 1790. 
146 DA 13/6 1798. 
147 DA 25/9 1790 och 27/10 1798. 
148 NT 25/8 1790. 
149 DA 24/3 1798. 
150 DA 1/5 1798. 
151 DA 12/1 1798. 
152 DA 3/5 1798. 
153 DA 13/6 1798. 
154 DA 21/4 1798. 
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och med fördel nyttjas af Stånds-personer, Präster och Klockare samt andra på 
Landet boende”.155  

Den utan jämförelse mest annonserade boken i undersökningsmaterialet som 
helhet är Konsten at lefwa länge av läkaren Huseland.156 Han har tillika författat 
Några Skjönhets medel, icke ifrån Paris.157 Det medicinska ligger ju nära andra 
kroppsliga aspekter såsom utseendet.  
• Adams, Bysch och Lichtenberg om några wigtiga Skyldigheter emot ögonen158 

• Afhandling om späda Barns upammande, föda, klädnad och skötsel159 

• Anwisning at känna och bota de så kallade Granlåts-Sjukdomar hos båda Könen160 

Filosofi 
Filosofins siffror följer dem för Lyrisk och episk poesi väldigt nära. Något av den 
bortvändhet från det praktiska livet, som filosofin stundtals kritiserats för, har en 
naturlig anknytningspunkt även hos lyriken. Samtidigt var filosofi ett självklart inslag i 
de högre klassernas bildningsideal och dess vetenskapliga ämnesstatus hög. 
• Försök til Granskning af Kantiske Grunderna för Odödlighet och en Gud161 

• Platonis Opera Omnia162 

• Locke om Werldslig Regering163 

Franska revolutionen 
Politiskt överblickande och samtidshistoriska verk utgör huvuddelen av genren 
Franska Revolutionen. Normalt skulle böckerna placeras under Samhälle och 
Historia, men den tid undersökningen skildrar och det vi vet om censuren av ”de 
franska sakerna” kräver att revolutionslitteraturen behandlas enskilt.  
En så väldig mängd beskrivningar av Bastiljen gavs ut i stormningens dyningar att 
man kan tala om Bastiljlitteratur som en egen genre.164 Bibliotekarien Cleve, även 
verksam inom andra bokliga områden, annonserar under våren 1790 i DA: ”Äfwen 
får jag tilkänna gifwa, at […] Swenska Öfwersättningen af Bastillen och Franska 
Riksdagen af wederbörande blifwit mig förbjuden, på det ej någon må göra sig 

 
155 DA 3/8 1798. 
156 NT 7/4 1798. 
157 DA 31/7 1798. 
158 NT 14/2 1798. 
159 DA 9/2 1798. 
160 DA 13/3 1798. 
161 DA 25/5 1798. 
162 DA 13/6 1798. 
163 DA 27/6 1798. 
164 Margareta Björkman skriver om detta fenomen i ”Revolutionen i lånbiblioteket. Rapport från F. A. 
Cleves lånbibliotek 1786-93”, en artikel i Kulturrådet. Statens Kulturråd informerar, 1989:2.  
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onödigt beswär.”165 Verk som dock slapp igenom censurens nät innan det drogs åt 
ordentligt 1791 var t. ex. Beskrifning öfwer Bastillen i dess förra flor, Minne 
öfwer den samma efter rasseringen och Bastillens minne eller förteckning på de 
märkwärdigaste där insatte Personer, jämte bifogad berättelse om deras 
förbrytelser och straff med mera, publikationer som säkert inte skrämde 
makthavarna lika mycket som de rent propagandistiska.166 Då min undersökning tar 
vid 1798 har ju tryckfrihetskarusellen snurrat många varv, censuren både mjukats 
upp och hårdnat igen. Trots det kunde böckerna nedan tydligen utan vidare 
annonseras ut: 
• Burke Politischer Zustand Frankreichs167  

• De la Revolution Françoise par M. Necker168 

• Correspondance de Robespierre169 

Nautica 
Några prov på Nautica-genrens innehåll: 
• Bästa wägen för en Ung Sjöman at framdeles winna förtroende 

• Chapmans Beskrifning öfwer dess Större Werk i Skepps-Byggeriet170 

• Styrmans-Konsten171 

Hantverk och industri 
Med tanke på den expansion som ägde rum inom både naturvetenskap och industri 
vid denna tid finner jag genren Hantverk och industri förvånansvärt föga företrädd, 
speciellt i Norrköping som ändå var en av landets industriorter. Kanhända behövde 
invånarna just därför ingen litteratur i ämnet? 
• Handbok uti Masmästeriet, af C.D. Bremer172 

• Grufwors befriande från Watten173 

• Salpeter tilwärkning174 

 
165 DA 3/3 1790. 
166 NT 7/8 resp. 25/8 1790. 
167 NT 17/10 1798. 
168 DA 15/1 1798. 
169 DA 7/5 1798. 
170 DA 6/2 1798. Detta datum gäller även för Bästa wägen för en Ung Sjöman […]. 
171 DA 3/5 1798. 
172 NT 1/12 1798. 
173 DA 13/6 1798. 
174 DA 11/7 1798. 
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Dramatik 
Det man i vår tid med dess knapphändiga utbud av dramatik i bokform reagerar på 
beträffande 1790-talets förhållanden är hur vanligt förekommande och naturlig 
genren då var. Uppenbarligen fanns en efterfrågan på lustspel, tragedier och dramer 
att läsa hemma på kammaren eller i sällskap med andra. Mängden kan rimligtvis inte 
vara avsedd enbart för teaterns behov. Den tyske dramatikern Kotzebue var flitigt 
översatt och den svenska äran försvarades av Herr Björn, skådespelare, 
pjäsförfattare och översättare i en person. 
• Gengis Chan, Tragedie af Flintberg 

• Figaros Bröllop eller den Tokroliga Dagen 

• Den Okände Sonen af Kotzebue  

• Den Förförde Ynglingen af Björn175 

Lexika, grammatik och stilistik 
Av språkligt inriktade böcker annonseras lexika allra mest. De var ju också vad som 
allra mest efterlystes i ”önskas köpa”-annonserna. Det kraftiga uppsvinget för genren 
tyder förstås på ett starkt ökat språkintresse. Latin och franska dominerar utbudet. 
• Försök til et nytt sätt at lära Ungdomen skrifwa Latin, af Poëtewin176 

• Latinsk grammatica för begynnare177 

• Kraks Engelska Samlingar, til deras bruk som hafwa gjort framsteg i Språket178 

• Stridsbergs Fransyska Grammaire179 

Barnböcker 
Böcker med ren nöjesläsning för barn var snart sagt obefintliga. Ett moralsyfte och en 
nyttighetsaspekt fanns alltid i bakgrunden såsom i exemplen nedan. 
• A.B.C. Bok för Stånds Personers Barn180 

• Kronprinsens lilla Barnabok 181 

• Samlingar af nyttig och nöjsam Läsning för Barn 182 

 
175 Samtliga dessa pjäser annonserades i DA 17/1 1798. 
176 DA 3/4 1798. 
177 DA 22/8 1798. 
178 DA 29/3 1798. 
179 DA 8/8 1798. 
180 NT 22/12 1798. 
181 DA 4/1 1798. 
182 DA 8/2 1798. 
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Sköna konster 
Sköna konster innefattar både abstrakta och konkreta ämnen: arkitektur, konst i 
praktik och teori samt avhandlingar om det skönas natur. 
• Emblemata Sacra & Civilia183 

• Traité de Beau 

• Süssers Theorie der schönen kunste 

• Cours d'Architecture par des Vignole184 

• Grosch Haandbog til Brodering og Tegning185 

Oidentifierat 
Det är möjligt att ytterligare en och annan bok borde sorterat under rubriken 
Oidentifierat. Att veta var gränsen går mellan de till synes självklara titlarna och 
sådana som jag stått frågande inför har stundtals varit ett problem. Samtidigt är 
Oidentifierat just genom sitt dunkla innehåll den mest intresseväckande genren, 
eftersom tankar och fantasi ofrånkomligt sätts i gång av titlar som 
• Konungens Wänners röst186 

• Triwalds Konst at lefwa under Watten m. Tab.187 

• Item det hjälper188 

• Medel at förekomma lefwande Människjors Begrafning189 

Bokpriser 
I långt ifrån alla annonser finner man en prisuppgift. I stället kanske annonsören väljer 
att avsluta med exempelvis ”[p]riserne på wissa Böcker kunna fällas”, vilket tyder på 
att han inte är avogt inställd till prutande.190 Det kan vara av intresse att nämna några 
ungefärliga priser för böcker som figurerar i annonserna. De prisexempel jag ger här 
är inte resultat av någon exakt och grundlig granskning, utan härrör snarare från den 
allmänna överblick jag fått under mitt arbete med källmaterialet. Jag kan inte se 
någon nämnvärd prisnivåskillnad mellan städerna. 

Småskrifter kan köpas för en skilling och någon gång under. En vanlig kostnad 
för lustspel är åtta skilling och likaså förekommer 16 och 20 skilling. 36 skilling är ett 
normalt pris för häftade böcker, medan en bunden bok betingar ett pris på mellan en 

 
183 DA 25/5 1790. 
184 DA 8/6 1790. Samma datum gäller Traité de Beau och Süssers Theorie […].  
185 DA 13/6 1798. 
186 DA 28/1 1790. 
187 DA 14/6 1798. 
188 DA 25/1 1790. 
189 DA 7/7 1798. 
190 DA 30/5 1798. 
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och fem riksdaler. Även om det finns de som prismässigt ligger ganska nära över 
detta intervall, är de inte många. Däremot händer det att böcker i en till synes vanlig 
bokblandning annonseras för 25, 35, ja till och med 75 riksdaler, vilket är det högsta 
pris jag funnit utsatt. Det är åsatt en i wälskt band bunden bok med titeln Voyage 
pitoresque ou tableau de la Suisse, de la Borde.191  

En verklig raritet torde följande annonsrad rymma: ”[…] En Bok, tryckt 1483, 
3 Rd.”192 År 1483 trycktes den första svenska boken och att bokens ålder här 
uppenbart är viktigare än dess innehåll – vi får inte ens veta titeln – tyder på att 
säljaren är medveten om sin klenods värde. Samtidigt kostar inte verket mer än tre 
riksdaler, vilket gör det hela till en i mitt tycke obegripligt motsägelsefull annons.  

Slutdiskussion 
Då jag som jämförelsestäder i undersökningen valde Stockholm och Norrköping var 
en utgångspunkt att en landsortsstad skulle ställas mot (eller bredvid) sin huvudstad. 
Den förra skulle inte vara alltför liten, varigenom den då vore ”dömd” från början. 
Även med hänsyn tagen till tidningarnas olika periodicitet står det dock klart att 
Norrköping inte ens proportionerligt kan mäta sig med Stockholm vare sig vad gäller 
litteraturannonser och -utbud eller försäljningsställen. Avsaknaden av bokauktioner 
(med ett undantag) i Norrköping utgör en viktig skillnad mot Stockholm, vars 
Bokauktionskammare var en institution av stora mått. Det var likaså vanligare att 
stockholmare utan en bokrörelse i ryggen annonserade om och sålde böcker än 
norrköpingsbor i motsvarande belägenhet. Bokmarknaden hade helt enkelt fler fält 
och mångsidigare möjligheter i huvudstaden.  

Frångår man det jämförande perspektivet mellan städerna, för att bedöma den 
helhetsbild som framträder av bokmarknaden och dess utveckling under åtta år 
känns det vanskligt att lägga någon större vikt vid Norrköpings resultat. De visar 
visserligen i de flesta avseenden enhetligt på en ökning mellan år 1790 och 1798, 
men mellan siffror så obetydliga att den närmast kan ses som slumpartad. 
Överhuvudtaget saknas för Norrköpings del de formliga explosioner som kan utläsas 
i relationen mellan Stockholms siffror. När det gäller genreindelningen kan man i 
bästa fall se de norrköpingska siffrorna som bekräftelser på att Stockholms resultat 
har fog för sig.  

Två genrer reflekterar en nära identisk utveckling i Norrköping och Stockholm. 
Romanens utveckling under undersökningsperioden är stadigt ökande. För Romaner 

 
191 DA 21/4 1798. 
192 DA 22/2 1798. 
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visar NT en uppgång från 16 till 56, vilket korresponderar väl med DA:s 31 
respektive 143. Detta stöder de resultat som Margareta Björkmans avhandling 
ådagalagt – att fiktionen och nöjesläsningen vann gillande hos allmänheten vid denna 
tid och bara växte i popularitet. Kanske kan man rent av häri skymta en orsak till den 
religiösa genrens tillbakagång i Norrköping? Den andra genren med proportionellt 
sett liknande resultat är Naturvetenskap, vars genresiffror mer eller mindre 
tredubblas i de båda städerna. Det torde inte förvåna under en av vetenskapens 
höjdpunkter i tiden, men intressant är det likafullt att ökningarna löper så parallellt. 

Något som har varit svårt att få rätsida på är litteraturen om franska revolutionen. 
Var gränsen gick mellan vad som fick utges och ej har jag inte lyckats utröna, men 
bokförsäljarna var naturligtvis på det klara med det. Jag hade inte räknat med att 
denna genre alls skulle vara företrädd år 1798. 

Jag redogjorde i förra kapitlet för bokpriserna, men mer intressant än vad 
böcker kostade är hur mycket de var värda i ett relativt perspektiv. Hur svår förlust 
för plånboken var ett bokinköp? Givetvis skiftar detta mellan olika klasser och 
yrken. En jämförelse med några andra varor på 1790-talets marknad kan vara till 
hjälp. För en mark (425 g) oxkött fick man i juni 1790 betala något mer än en 
skilling, för en kanna (2,6 l) brännvin 21 skilling.193 Ett får hade 1795 ett pris på en 
riksdaler och en oxe hela 15 riksdaler. Ett par soldatskor kostade liksom en enklare 
bok 36 skilling och prioriterades säkert före läsningen.194 Det handlar ju i 
förlängningen inte heller enbart om valet mellan skor och böcker. Det handlar till att 
börja med om att ha 36 skilling. Jag sluter mig till att bokinköpen inte var vanliga, om 
de någonsin förekom, för en dräng som i dagsverkslön hade 13 skilling.195 

 
193 Månadstaxa i NT 10/6 1790. 
194 Lagerqvist – Nathorst-Böös, 1984, s. 87. 
195 Lagerqvist – Nathorst-Böös, 1984, s. 88. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har haft som syfte att genom studier av bokannonser ge en bild av det 
slutande sjuttonhundratalets svenska bokmarknad. Jag har för detta ändamål valt två 
tidningar, som också fått tjäna som jämförelsepar, eftersom de representerar skilda 
och olika stora städer: Dagligt Allehanda (Stockholm) och Norrköpings 
Tidningar. Undersökningsperioden har varit begränsad till två årtal, 1790 och 1798. 

De centrala frågeställningar jag sökt svar på beträffande bokmarknaden är vilka 
grupper av agerande som var företrädda där samt vilken litteratur som cirkulerade. 
Efter ett bakgrundskapitel, koncentrerat på läskunnigheten, censuren samt de båda 
städernas och tidningarnas historia och status, följde en genomgång av de sju 
agerande grupper som jag urskiljt i källmaterialets annonser. Grupperna var 
Bokhandlare och bokproducenter, Andra annonsörer än bokbranschens, Sökare 
och efterlysare, Bibliotek, Bokauktioner, Översättare samt Kundkretsen. Inom var 
och en av de sex första grupperna har resultaten från de två tidningarna jämförts och 
i samband med den sista har jag tagit upp de svårigheter jag haft med att teckna en 
kundkrets genom annonsstudium.  

Litteraturen har jag angripit från två håll. Sedan jag redogjort för de språk på 
vilka de annonserade böckerna tryckts, kunde jag konstatera att franskan 
dominerade bland utländska böcker i original, men att tyskan inte låg långt efter. I en 
indelning om 23 genreklasser har jag så placerat böckerna från annonserna, en gång 
per år och tidning. Romaner och naturvetenskapliga verk har därvidlag visat den 
jämnaste ökningen för bägge städer, men religion och teologi var den ständigt 
förhärskande. 

För att återknyta till frågan om kundkretsen och om hur lätt eller svårt det var för 
mannen på gatan att följa sin önskan och inhandla en bok, gav jag slutligen några 
prisexempel. Dessa har även jämförts med ett antal andra varors priser och 
slutsatsen har blivit att bokinköp på grund av kostnadsfrågan var något sällsynt för 
gemene man. Samtidigt måste man konstatera att den väldiga annonsökningen, 
framför allt i Dagligt Allehanda, inte kan vara en händelse, utan tecken på medvetna 
bokannonsörer med en väldefinierad kundkrets. 
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