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Abstract
Rimm, A., 2009: (
). Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid itteraturveten
skapliga institutionen i Uppsala, 59. 300 pp. Uppsala. ISBN 978–91–88300–48–5.
Elsa Fougt (1744–1826), a woman entrepreneur, was one of the leading figures in the late eighteenth
century Swedish book trade. Her main enterprise was the printing house   (the Royal
Printing House), which was responsible for printing and publishing the official documents of the
Swedish realm. Besides her office as Royal Printer, she also ran a publishing house, two bookshops
and a type foundry, as well as being the editor of the Swedish newspaper .
The dissertation analyzes Fougt’s different enterprises and her position in the book trade between
1780 and 1810, from the perspectives of sociology of literature and gender history. It consists of five
independent articles, preceded by an introductory chapter which summarizes the articles and discusses
their main findings. The first two articles explore the office of the Royal Printer during the whole
eighteenth century, while the third article concerns Elsa Fougt’s position as Royal Printer. The fourth
article is a study of Fougt’s publishing house, and the fifth and final article focuses on her interna
tional bookshop, where, among other things, she sold clandestine books imported from the STN in
Switzerland.
Fougt’s successful career was made possible by a number of favourable circumstances, the most
important being her family background and network. Her father Peter omma held the office of Ro
yal Printer, and Elsa Fougt and her husband Henric inherited his position when he died. When Henric
passed away in 1782, Elsa – as a widow – was legally allowed to take up the office of Royal Printer
independently.
The fact that Elsa Fougt was a woman does not seem to have particularly affected her role as
Royal Printer. In comparison with her predecessors, her position as Royal Printer appears to have
been rather strong. She was a shrewd businesswoman who successfully negotiated with the authorities
for higher financial compensation. Her office was obviously of greater importance than her gender.
Being both a publisher, a printer, and a bookseller, Fougt handled most of the functions of the
book trade, although she distinguished between these different functions. Furthermore, rather than
just being an intermediary of books, she also took part in the creation of them, for example by initiat
ing texts and editing manuscripts.
In the book trade of her time, Fougt can be seen as both a traditionalist – holding the inherited
office of Royal Printer – and an innovator, representing a more modern literary system with increased
specialization.
: Elsa Fougt, Kongl. Tryckeriet, book history, sociology of literature, gender history, publish
ing history, authorpublisher relations, publisher, bookseller, printer, clandestine books, Swedish
eighteenthcentury literature
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Förord
Först och främst vill jag tacka min handledare, MarieChristine Skuncke. Genom
entusiasm och inlevelse väckte hon mitt intresse för 100talet under en kurs i
tvärvetenskaplig 100talskultur på magisternivå i litteraturvetenskap 2002. Med
sin breda kompetens, skarpa blick och outtröttliga engagemang och uppmuntran
har hon ledsagat mitt arbete från magisteruppsats till avhandling. Våra handled
ningsträffar har alltid varit kreativa och inspirerande – jag kommer att sakna dem.
Jag vill också tacka min biträdande handledare, Johan Svedjedal, för kloka, kon
struktiva och noggranna läsningar. Ett särskilt tack riktar jag till Johan för angeläg
na kommentarer om förlagshistoria och förläggarrollen i slutskedet av avhand
lingsarbetet. Bo BennichBjörkman har med sin sakkunskap och generositet fun
gerat som en bok och arkivhistorisk mentor under de gångna åren. Tack, Bo, för
givande telefonsamtal, lärorika möten på arkiv, fruktbara kommentarer på semina
rier, bokgåvor och utlåning av källmaterial.
Ett stort tack för många värdefulla synpunkter riktas till opponenterna vid min
slutventilering: Anna Cullhed, Gunnel Furuland, Paula Henrikson, Ljubica
Miočević och Ann Öhrberg. Jag vill också tacka idéhistorikern Hanna Östholm
som förtjänstfullt opponerade på min licentiatavhandling.
Det högre seminariet vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala liksom
det tvärvetenskapliga 100talsseminariet i Uppsala har fungerat som kreativa mil
jöer där många uppslag och idéer fötts. Ett stort tack till alla er som läst och
kommenterat enskilda avsnitt av min avhandling genom åren, däribland LiliAnn
Aldman, Margareta Björkman, Carina Burman, Anna Cullhed, Annie Mattsson,
Petra Söderlund, Henrik Wallheim och Ann Öhrberg. Till lärare, doktorander och
annan personal vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala vill jag rikta ett
kollektivt tack, i synnerhet till Kerstin Landgren för administrativ hjälp samt till
Linn Areskoug, Alexandra Borg och Annie Mattsson för trevliga samtal, luncher,
postseminarier och vänskap även utanför institutionens väggar. Vidare tackar jag
Edward Long för språkgranskning av den engelska sammanfattningen.
Ett särskilt tack förtjänar redaktörerna för tidskriften , Ingrid Svensson
och Ulf Jacobsen på Kungl. biblioteket, för gott samarbete kring publiceringen av
tre av mina artiklar i tidskriften. Jag vill också tacka dem liksom redaktörerna för
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, Otto Fischer, och , Johan Svedjedal, för tillåtelse att
återge artiklarna i befintligt skick i denna sammanläggningsavhandling.
Avhandlingen baseras till stor del på arkivforskning och jag vill därför varmt
tacka personalen vid Carolina Rediviva, Kungl. biblioteket och Riksarkivet – ert
tillmötesgående och er effektiva service har sannerligen underlättat mitt arbete. Jag
vill också tacka Anneise Grobty och Maryse SchmidtSurdez vid ibliothque
publique et universitaire de Neuchâtel i Neuchâtel, Schweiz, för stor hjälp vid min
forskningsvistelse vid biblioteketet i maj 2008.
Generösa ekonomiska bidrag som möjliggjort arkiv och konferensresor inom
ramen för avhandlingsarbetet har mottagits från Aili Alholms donation för histo
risk forskning, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Signhild Engkvists stiftelse och
Vitterhetsakademien.
Slutligen vill jag tacka de personer som står mig allra närmast – min familj. Ett
stort tack riktar jag till mina föräldrar, Eva Rimm och Dick Åhman, som alltid har
uppmuntrat mig och dessutom handfast hjälpt till med korrekturläsning, sköna
arbetsvistelser i Grisslehamn och Hållen samt barnpassning. Min man Stefan
Rimm har tålmodigt ställt upp med otaliga läsningar, korrektur, layout, givande
samtal om 100talet och mycket mer. Tack för allt stöd och uppmuntran. Av
handlingen tillägnas min dotter Astrid, som levt med den ända sedan hon låg i min
mage. Tack för att du stått ut med mig under intensiva arbetsperioder och för att
du också effektivt avlett mig från arbete i stunder då jag behövt det som mest.

Uppsala, augusti 2009
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Inledning
Elsa Fougt (1744–1826) var under närmare fyrtio år en av den svenska bokbran
schens mest centrala gestalter. Som ägare till – och från och med 1782, då hon
blev änka, ledare för – det svenska rikets största tryckeri, Kongl. Tryckeriet, intog
Fougt en betydande position i det samtida litterära systemet. Förutom att vara
Kungl. boktryckare verkade hon som förläggare, bokhandlare, tidningsredaktör,
stilgjutare och medlem av Boktryckerisocieteten. Detta till trots har hon inte stu
derats närmare i tidigare forskning. Hennes plats i den svenska bokhistorieskriv
ningen är undanskymd samtidigt som hennes far Peter Momma och hennes man
Henric Fougt – den senare endast verksam som Kungl. boktryckare i omkring tio
år – har förärats långt större utrymme.1 Elsa, däremot, avfärdas ofta med några
korta rader och beskrivs främst som en förvaltare,en passiv övertagare av Kongl.
Tryckeriet efter makens död. Äldre bokhistoriska handböcker omnämner henne i
visserligen positiva, men ytterst korta ordalag, och med återkommande omdömen
såsom ”änka[n] Elsa Fougt, ett litterärt bildat fruntimmer”, ”Dotter till P. Momma
[...] en synnerligen intelligent och framstående kvinna”, eller Henric Fougts ”enka
Elsa Fougt, ett vittert fruntimmer”.2 Den gemensamma nämnaren är att hon i ef
termälet genomgående marginaliseras och definieras i sin relation till två män: som
maken Henric Fougts  och som fadern Peter Mommas . Samtidigt som
jag erkänner att dessa relationer på många sätt möjliggjorde hennes karriär, vill jag
till skillnad från tidigare forskning se företagsledaren Elsa Fougt som en självstän
dig aktör.
Hur kommer det sig att så lite är känt om Elsa Fougt i jämförelse med hennes
man och hennes far? Orsaken är inte brist på källmaterial: en stor mängd hand
skrifter av och om henne finns att tillgå, främst på Riksarkivet och Kungl. biblio
teket, liksom tryckt material i form av förlagskataloger och bokkataloger från
Kongl. Tryckeriet under den tid Elsa Fougt ledde det självständigt, 1782–1811.
Inte heller är anledningen att hon var en obetydlig person i sin samtid, av mindre
vikt än maken och fadern. Däremot är det tydligt att den svenska bokhistoriska
Se till exempel Henrik Schück,  II (Stockholm, 1923), s. 308 ff., där
Henric Fougt ägnas drygt två sidor och Elsa endast ett kort stycke på nio rader. I 
ägnas Elsa Fougt ett litet stycke i slutet av artikeln om Henric Fougt, se Bengt Hildebrand & Hans Gillings
tam, ”Henric Fougt”, SBL 16 (Stockholm, 1964–1966), s. 399–401. Om Henric Fougt har även Sten G.
Lindberg författat ett antal artiklar, såsom ”John Baskerville och Henric Fougt. Om svenskar hos Basker
ville och Baskerville i Sverige”, särtryck ur  (Stockholm, 1958), ”Boktryckaren Henrik Fougts stilgjute
ri 1775–1782. Anteckningar om svensk stilförsörjning under 1700talet”, 
(1983, årg. 52) och ”Henrik Fougt. Linnélärjungen som blev vårt 1700tals främste typograf”, 
(Stockholm, 1994).
2 Schück, s. 310, Isidor Bonnier & August Hånell, II.
   (Stockholm, 1935), s. 71 och G.E. Klemming & J.G. Nordin,  
, Stockholm, 1883 [faksimil 1983], s. 243.

1
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forskningen, från 1800talet och framåt, länge valt att fokusera på män.
På senare år har flera viktiga studier modifierat bilden av 1700talets bok
bransch i avseende på svenska kvinnliga författare – exempelvis 
(1993), Ann Öhrbergs avhandling  (2001) och arga
reta Björkmans   (2006). Dessa undersökningar gäller dock just
författare. Övriga aktörer på den svenska bokmarknaden i äldre tid, som bokhand
lare, boktryckare och förläggare, har hittills inte uppmärksammats ur ett könsper
spektiv i någon högre utsträckning. Bilden man får av handböcker och andra bok
historiska översiktsverk är att dessa aktörer, mer eller mindre uteslutande, var
män. I den mån kvinnor omnämns är det i egenskap av obetydliga änkor som pas
sivt övertog makens tryckeri efter dennes bortgång och därefter gifte om sig så
fort som möjligt eller lämnade över verksamheten till sina söner. Exempelvis kan
man om Elsa Fougt läsa hos Pehr Johnson, som skrivit en levnadsteckning om
Henric Fougt, att hon visserligen var ”ett resolut fruntimmer” som ”redan från
början blivit insatt i företagets olika detaljer” men att ”[d]et ena som andra gick i
de gamla fotspåren. Hon hade dugligt folk som skötte om det hela.”3
Det centrala syftet med denna avhandling är att söka bidra till såväl den bokhi
storiska forskningen som den historiska forskningen om kön och kvinnors arbete
genom att undersöka Elsa Fougts verksamhet. Fougt verkade som företagsledare i
en samhällsstruktur där kvinnors livs och yrkesförhållanden på många sätt
beskars av såväl formella som informella hinder.4 Jag vill med mitt arbete under
söka vilket utrymme att agera en kvinna som Elsa Fougt hade och på vilket sätt
föreställningar om kön kan ha påverkat hennes handlingsutrymme. Ett annat skäl
att undersöka Elsa Fougt är att det överlag när det gäller den svenska bokbran
schen under 1700talet finns mycket få djupgående empiriska studier av personer
som inte var författare, oavsett om de var kvinnor eller män. Samtidigt som vi vet
allt mer om litteraturen och författarna under den här tidsperioden, vet vi alldeles
för lite om övrigapersoner i bokbranschen. En ingående studie av en individuell
aktör kan därtill ge insikter om den större strukturen och skänka nya kunskaper
om bokbranschen i stort vid denna tid – om villkoren för boktryckare och bok
handlare och om förläggarrollens utveckling. Genom att Fougt var verksam inom
Pehr Johnson, ”Henrik Fougt. En framstående stockholmsboktryckare under 1700talet”, ur 
(Stockholm, 1937), s. 101.
4 Senare tids forskning inom historia och ekonomisk historia har i allt högre utsträckning utforskat såväl
gifta kvinnors som änkors arbete i äldre tid. Här kan exempelvis AnnSofie Ohlanders och UllaBritt
Strömbergs  , tredje upplagan(Stockholm,
2008) och Ulla Wikanders (Stockholm, 2006)
nämnas som övergripande verk. En rad arbeten av Christine Bladh behandlar kvinnors arbete under 1700
och 1800talen, exempelvis   (diss. Stockholm,
1991) och ”vinna med eget företag – från 1700talets mitt till 1800talets slut”,    
, red. Ingrid Hagman, SOU 1997:113 (Stockholm, 1997),
s. 127–142.
3
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många områden av det samtida litterära systemet ger en undersökning av henne ett
slags panorama i miniatyr över de olika delarna i den samtida bokbranschen, hur
de såg ut och hur de var relaterade till varandra.
Centrala frågeställningar i avhandlingen är: vilka grundläggande förutsättningar
hade Elsa Fougt för sin verksamhet, och hur stora var hennes möjligheter att age
ra inom ramen för dessa? Vilka delar ingick i företaget och vilka olika funktioner
fyllde hon i den samtida bokbranschen? Hur agerade Fougt i sina kontakter med
myndigheter, konkurrenter och författare; vilka strategier och metoder använde
hon? Vilka var Elsa Fougts drivkrafter – var det ekonomi, tradition eller personligt
intresse hon drevs av? Hur påverkade samhälleliga föreställningar om kön hennes
yrkesroll? Hur såg Fougt själv på sitt kön och möjligheterna att agera som kvinnlig
aktör inom det litterära systemet? Hur såg Fougts ställning ut i relation till det lit
terära systemet i stort? Intog hon en traditionell roll i den samtida bokbranschen,
eller kan hon ses som en förnyare i någon mening?
Avhandlingen består av en sammanfattning tillsammans med fem artiklar. Sam
manfattningen innehåller inledningsvis avsnitt om avgränsningar, teoretiska ut
gångspunkter, tidigare forskning och en genomgång av de olika artiklarna. Däref
ter följer en diskussion som inleds med ett avsnitt om Elsa Fougts förutsättningar:
hushållet som produktionsenhet och hennes biografiska och sociala bakgrund.
Därpå diskuteras avhandlingens övergripande resultat.
Efter sammanfattningen följer artiklarna i sin helhet. De två första artiklarna
behandlar ämbetet Kungl. boktryckare under 17talet fram till Elsa Fougt och
kan betraktas som en förberedande bakgrundsbeskrivning till det specifika studiet
av Elsa Fougts utövning av ämbetet. Avhandlingens tredje artikel behandlar hen
nes villkor och verksamheten som Kungl. boktryckare. I den fjärde artikeln disku
teras Elsa Fougts förlagsverksamhet utöver det offentliga trycket liksom hennes
författarkontakter. Avhandlingen avslutas med en undersökning av ”Elsa Fougt &
Comp.”, den internationella bokhandel som Fougt drev tillsammans Carl Gottlieb
Ulff under åren 1784–1786.

Avgränsningar
Avhandlingen behandlar en tidsperiod på omkring hundra år: från tidigt 17tal
till tidigt 18tal, men i centrum står perioden 1782 – det år Elsa Fougt blev änka
och fick självständig kontroll över sina företag – till 1811, när hon gick i pension. I
de sista två artiklarna, där jag gör jämförelser mellan Fougt och samtida konkur
renter, har jag geografiskt begränsat mig till Stockholm, även om Fougt också
hade konkurrenter i övriga delar av Sverige.
Utöver avhandlingens inledande två artiklar om ämbetet Kungl. boktryckare
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under 1700talet behandlar jag tre områden av Fougts verksamhet: rollen som
Kungl. boktryckare, förlaget samt den internationella bokhandeln. Anledningen till
att jag valt att fokusera på just dessa områden är att de utgjorde de centrala delarna
av Fougts yrkesverksamhet. Samtidigt finns det flera aspekter av Fougts liv och
arbete som i hög grad är intressanta, men som av tidsskäl inte rymts inom ramen
för avhandlingen. Hit hör en utförligare granskning av hennes familjebakgrund
och sociala nätverk. Inte heller har jag haft möjlighet att närmare undersöka hen
nes roll som redaktör för tidningen   under 1770talet eller
Kongl. Tryckeriets typografiska profil och utseendet på de fysiska böckerna som
gavs ut från tryckeriet. Fougts deltagande i Boktryckerisocieteten och hennes
verksamhet som stilgjutare har här inte heller kunnat ges stort utrymme; istället
snuddar jag endast vid dessa aspekter, som istället kommer att behandlas i ett
postdoktoralt projekt.5

Utgångspunkter
Mitt perspektiv i avhandlingen är litteratursociologiskt och könshistoriskt. Be
greppet litteratursociologiär brett och omfattar, som Johan Svedjedal har uttryckt
det, ”hela ’den litterära processen’, inklusive de litterära verkens strukturer och
verkningsmedel”.6 Mer specifikt ansluter sig mitt perspektiv till den internationella
tvärvetenskapliga disciplinen bokhistoria. I uppsatsen ”What is the History of Bo
oks?” presenterar Robert Darnton en bokhistorisk analysmodell över förmedlan
det av litteratur i äldre tider. Det han kallar sträcker sig från
författare till förläggare, vidare till boktryckare, distributör, bokhandlare och läsa
re, och därefter tillbaka till författaren med återkoppling från läsaren.7 Modellen
betonar den bokhistoriska uppgiften att studera litteraturens yttre villkor och
omständigheten att det kommunikativa kretsloppets olika element samverkar och
måste studeras i relationtill varandra. Regelrätta analyser av de förmedlade litterära
verkens innehåll inkorporeras inte i Darntons modell, som istället lägger sin fokus
på författare, förläggare, boktryckare, distributörer, bokhandlare och läsare.8 I min
undersökning av Elsa Fougt behandlar jag just litteraturens yttre villkor i ett histo
Projektet kommer att genomföras med stöd av Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning.
Johan Svedjedal ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess grundanta
ganden”,      , red. Lars Furuland & Johan Svedjedal (Uppsala,
1997), s. 72. Termen  härrör från en modell skapad av Lars Furuland, som inbegriper
,  och  av litteratur. Se Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle. Om litteratur
sociologin och dess forskningsfält”,      , red. Lars Furuland &
Johan Svedjedal (Uppsala, 1997), s. 38–44. För en nyutkommen översikt av modeller för litteraturens vill
kor, se Ann Steiner,  (Lund, 2009), s. 13–23.
7 Robert Darnton,”What is the History of Books?”, , red. David Finkelstein & Alis
tair McCleery (London & New York, 1996), s. 10 ff.
8 Darnton, s. 17–22.
5

6
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riskt perspektiv, och jag utför heller inte några textanalyser av litterära verk. I och
med att Fougt var verksam inom nästan alla de förmedlande områden som Darn
ton tar upp i sin modell, betraktar jag även dessa olika områden i relation till var
andra.
Ytterligare en utgångspunkt för mig är Johan Svedjedals modell över olika
funktioner i bokbranschen, som redovisas i ”Bortom bokkedjan. Bokmarknadens
funktioner – en ny modell och några exempel”.9 I likhet med Darnton visar Sved
jedal att de olika elementen i den litterära processen samverkar, men till skillnad
från Darnton betonar Svedjedal tydligare de olika litterära instansernas potential
att vara medskapande, snarare än blott förmedlande.10 En annan poäng med Sved
jedals modell är att den synliggör hur olika aktörer i det litterära systemet utför fle
ra olika funktioner. Exempelvis kan en författare vara sin egen förläggare, och en
förläggare kan påverka en författares verk genom förslag på ändringar. Funktio
nerna överlappar således varandra, och ofta utförs flera olika funktioner av en och
samma person.11 Svedjedals modell kan appliceras både på vår tids litterära system
(till exempel med de nyare former av publicering som internet medfört) och på det
sena 1700talets och det tidiga 1800talets ännu inte specialiserade litterära system,
där det var mer regel än undantag att författare var sina egna förläggare, och/eller
att förläggare, boktryckare och bokhandlare (precis som Elsa Fougt) var en och
samma person.
Termen  introducerades i Sverige av Gunnar Sahlin i dennes
avhandling .12 Med ter
men avser Sahlin litteraturens materiella villkor, vilka enligt honom består av för
lagssystem, upphovsmannarätt, distribuering, litteraturens mottagande samt övrigt
samhälleligt (till exempel politiskt och ekonomiskt) inflytande som påverkar den
litterära processen. Sahlin menar att termen sammanfaller med
det Arne Melberg i  (1975) definierar som ”den litterära in
stitutionens” materiella produktionsförhållanden. Enligt Melberg består den litte
rära institutionen av två delar, materiella produktionsförhållanden och immateriel
la produktionsförhållanden: intresseområden som ’bestämmer’ vad som ska upp

9 Johan Svedjedal, ”Bortom bokkedjan. Bokmarknadens funktioner – en ny modell och några exempel”,
28:3/4 1999. Modellen diskuteras även i en längre framställning (på engelska):
Johan Svedjedal, ”Busy Being Born or Busy Dying? A new model for describing literary professions”, 
, Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis
62(Stockholm, 2000).
10 Svedjedal 2000, s. 125 f.
11 Svedjedal 1999, s. 7 f., samt Svedjedal 2000, s. 125–132. Själva grundmodellen finns i Svedjedal 1999, s.
11 och i Svedjedal 2000, s. 130, tabell 5.
12 Gunnar Sahlin,        (diss. Stockholm, 1989), s. 2.
Sahlin har hämtat detta begrepp från den tyske bokhistorikern Reinhard Wittman, se Reinhard Wittman,
, Studien und Texte
zur Sozialgeschichte der Literatur 6 (Tübingen, 1982), s. 233.
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fattas som litteratur, formelement och genrer.13 Melbergs definition av ”den litte
rära institutionen” utgår dock från det sena 1800talets litterära situation, och det
framgår att han avser en avgränsad litterär institution med en hög grad av själv
ständighet gentemot myndigheter, varför jag finner det lämpligare att i avhand
lingen använda mig av Sahlins, något flexiblare, begrepp ”det litterära systemet”.
Samtidigt som det sena 1700talets litterära system i jämförelse med tidigare perio
der karaktäriseras just av en ökad självständighet gentemot myndigheter och den
politiska makten, var den moderna bokmarknaden fortfarande långt borta. Vissa
förstadier kunde dock skönjas och de första svenska marknadsförfattarna tog plats
på den litterära scenen.14
Jag utgår också från ett könsperspektiv i avhandlingen, då jag är intresserad av
att undersöka hur man i samtiden betraktade Elsa Fougt som kvinnlig aktör, hur
hennes kön påverkade hennes förutsättningar samt hur hon själv såg på möjlighe
terna att agera som kvinna. Dels har jag använt historisk forskning om kvinnors
arbete under 1700talet och om hushålletsbetydelse, dels har jag hämtat vissa be
grepp och termer från den historiska forskningen om konstruktioner av kön.
I avhandlingen använder jag termen snarare än . Uppdelningen mellan
ett biologiskt ”kön” och ett socialt konstruerat ”genus” kan ge sken av att beteck
na fasta och tydligt urskiljbara kategorier, där det biologiska ses som en oföränder
lig konstant.15 Jag ser istället kön som något föränderligt och relationellt: kontex
tuellt betingade och historiskt specifika föreställningar om män och kvinnor, ska
pade och strukturerade genom sociala relationer.16
Ett begreppspar som används i avhandlingen när jag diskuterar Elsa Fougt som
kvinnlig aktör i ett samhälle som i mångt och mycket var patriarkaliskt är och
. Jag anlägger både ett aktörs och strukturperspektiv, och vill förstå be
greppen i relation till varandra.17 Under den tidsperiod som behandlas i avhand
lingen existerade visserligen en struktur i vilken kvinnor var underordnade män,
men samtidigt vill jag undersöka huruvida den enskilda aktören Elsa Fougt också
13 Arne Melberg, ”Inledning”,          , red.
Arne Melberg (Stockholm, 1975), s. 22 ff.
14 Sahlin, s. 2 ff.
15 Gudrun Andersson, ”Bedrägliga begrepp – mångfald och tvärvetenskap”, 
, red. Gudrun Andersson, Opuscula Historica Upsaliensia 24 (Uppsala, 2000), s. 7 ff. Se
även Ann Öhrbergs diskussion i         
(diss. Uppsala; Hedemora, 2001), s. 17 f.
16 Här har jag hämtat inspiration från Joan Wallach Scotts artikel ”Gender: A Useful Category of Historical
Analysis”, , 1986:5 (91),s. 1067 ff.
17 Så gör också Eva Helen Ulvros i sin (diss.
Lund, 1996), s. 17. Även ekonomihistorikern Anita Göransson menar att man kan förena strukturella och
individuella perspektiv, se Anita Göransson, ”Kön som analyskategori i den ekonomiska historien. Några
linjer och resultat”, , red. Eva Borgström & Anna
Nordenstam(Göteborg, 1996), s. 50 f., samt s. 62: ”Det verkar möjligt att förena viktiga element i histo
riematerialismen med en poststrukturalistiskt färgad betoning av flytande kategorier och relativ makt.” Se
även Björn Johnson, ”Aktörer, strukturer och sociala konstruktioner”,   2001, årg
104, nr 2, s. 97.
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kunde agera motden rådande strukturen. Här ansluter jag mig till filosofen Linda
Alcoffs handlings och aktörsinriktade perspektiv. Alcoff erkänner att strukturer
finns, men menar att ett uteslutande strukturalistiskt perspektiv bortser från indi
videns manöverutrymme och förnekar dess förmåga att reflektera över och påver
ka sin situation, ”the subject’s ability to alter her context”.18
Det är också viktigt att minnas att det för människor i 1700talets samhälle
fanns ytterligare faktorer utöver kön som påverkade det individuella handlingsut
rymmet, framför allt social tillhörighet. I artikeln ”Hade de svenska kvinnorna en
stormaktstid?” utvecklar historikern Kekke Stadin ett maktbegrepp som inkorpo
rerar såväl könstillhörighet som social tillhörighet och som är användbart på Elsa
Fougts situation.19 Med inspiration från anglosaxisk historisk forskning, främst
Merry Wiesners, skiljer Stadin på  och . Stadins användning av be
greppet makt innebär ”förmågan att i en social relation vinna gehör för sina intres
sen, idéer och mål”, det vill säga, makt definieras här som det som kunde uppnås i
praktiken, formella och juridiska begränsningar till trots.20 Denna sorts makt kan
sägas omfatta makt av mer informellt slag, såsom exempelvis inom hushållet eller
genom sociala nätverk.21 Begreppet auktoritet, å andra sidan, definieras av Stadin
som ”rätten att agera” för sina ”intressen, idéer och mål”. Auktoritetsbegreppet
delas av Stadin vidare upp i två underavdelningar. Dels finns legal auktoritet – vil
ken fastställs av ”lagar, förordningar, religiösa regler eller liknande” –, dels socialt
sanktionerad legitim auktoritet, det vill säga ”auktoritet som vid en viss tidpunkt
acceptera[s] i samhället, eller en del av samhället, i praxis.”22
Till maktbegreppet skulle jag vilja koppla begreppet . Etnologen Inger
Lövkrona kombinerar ett aktörs och strukturperspektiv och ser på kön som en
historiskt föränderlig position ”bestämd av beteende, egenskaper, vanor, praktiker
och diskurser [. . .] inordnad i ett samhälles strukturella ramar”.23 Lövkrona kopp
lar även ett tudelat maktbegrepp till begreppet position som hon benämner 

18 Linda Alcoff, ”Cultural Feminism versus ostStructuralism: The Identity Crisis in Feminist Theory”,
 1988:3, s. 416 f. och s. 435.
19 Kekke Stadin, ”Hade de svenska kvinnorna en stormaktstid? Stormaktstidens svenska stat och konstruk
tionen av genus”, 1997:63, s. 193–225. En ingång till mina genusteore
tiska utgångspunkter har Ann Öhrbergs avhandling  varit, i synnerhet den gedigna genom
gången av genushistorisk teori och metod, se särskilt s. 17–22. Resonemanget om Stadins begrepp är base
rat på min artikel om Elsa Fougt som Kungl. boktryckare, Rimm 2007, s. 13.
20 Stadin, s. 196 f.
21 Gudrun Andersson, , Studia His
torica Upsaliensia 187 (diss. Uppsala, 1998), s. 39 f.
22 Stadin, s. 195 ff.
23 Inger Lövkrona,  (Lund, 1999),
s. 139 ff.
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.24 Positionsmakten bestämde enligt Lövkrona relationerna mellan och
inom könen. I äldre tider var positionsmakten framför allt knuten till civilstånd
och social tillhörighet: en kvinnas eventuella makt eller brist därpå var betingad av
hennes ställning som ogift, gift, änka, hennes sociala ställning och så vidare.25
Lövkronas begrepp används huvudsakligen i sammanfattningen, där jag i högre
utsträckning än i avhandlingens övriga artiklar för en diskussion om Fougts kön,
sociala ställning och roll som medlem inom ett hushåll. Stadins maktbegrepp, å
andra sidan, har främst tillämpats i artikeln ”Elsa Fougt som Kungl. boktryckare”.

Material
Det källmaterial jag använt mig av i avhandlingen består i stor utsträckning av
handskrifter, framför allt protokoll från olika myndigheter, främst Kanslikollegi
um. Under 100talet var Kanslikollegium det ämbetsverk som övervakade och
skötte ärenden som hade med boktryckerier, bokhandel och privilegier att göra.
År 1801 upplöstes Kanslikollegium och istället fick Hovkanslersämbetet överta
uppgiften att övervaka bokbranschen.26 Kanslikollegieprotokollen är inbundna i
volymer för varje år. I regel finns handskrivna register till dem, inte enbart person
register utan även uppslagsord som ”bokhandel” och ”privilegium” finns i varie
rande grad i de respektive volymerna.
Därtill har ett stort antal brev och skrivelser från Elsa Fougt själv, såväl till
myndigheter som författare och andra personer använts i avhandlingen. Breven till
myndigheter respektive privatpersoner skiljer sig ofta åt. Myndighetsbreven är av
formell, officiell karaktär, medan breven till privatpersoner i större utsträckning är
informellt hållna och ibland relativt svårtolkade genom att de förutsätter förkun
skap om korrespondenternas tidigare relationer till varandra. Grundläggande när
man använder brev som källmaterial är att vara medveten om att de ofta är parts
inlagor – de ger ensida av verkligheten och är i regel skrivna i (mer eller mindre
uppenbart) egenintresse. Så är exempelvis fallet med nästintill samtliga brev från
Elsa Fougt till myndigheter.
Även brev till Elsa Fougt har använts, liksom folkbokföringsmaterial som ex
24 Med   avser Lövkrona ”den makt kvinnor och män hade i kraft av den institutionaliserade
aspekten av positionen”. Detta begrepp har alltså beröringspunkter med Stadins begrepp ”legitim auktori
tet”. Med , å andra sidan, avser Lövkrona ”den makt som emanerade från den sociala och kulturel
la genusrelationen”, det vill säga, konstruktionen och förståelsen av manligt och kvinnligt.24 Även om ex
empelvis arbetsdelning mellan män och kvinnor inte alltid reglerats juridiskt från samhällets håll, har det
funnits (och finns) kulturella uppfattningar om arbeten som betraktats som manliga respektive kvinnliga. Se
Lövkrona, s. 148 samt Rosemarie Fiebranz, ”Genus och makt i förindustriell arbetsdelning – plädering för
en ny begreppsanvändning”, , puscula Historica Upsa
liensia 24, red. Gudrun Andersson (Uppsala, 2000),s. 81 ff. Se även Wikander, s. 9.
25 Lövkrona, s. 148.
26 Bring, s. 31 f., Klemming & Nordin, s. 331.
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empelvis mantalslängder och bouppteckningar. Förutom detta har jag nyttjat
tryckta källor såsom förlagskataloger, bokhandelskataloger och annonser i tidning
ar från Fougts verksamhetsperiod. Huvudsakligen är källmaterialet på svenska och
finns bevarat i svenska arkiv på Riksarkivet, Kungl. biblioteket och Uppsala uni
versitetsbibliotek, men visst källmaterial är på tyska och franska.27 En del av det
källmaterial som använts i artikeln ”Elsa Fougt som internationell bokhandlare”
finns endast att tillgå på Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel i Ne
uchâtel, Schweiz.
Nästan lika viktigt som det är att redovisa det material som använts i avhand
lingen är att fästa uppmärksamheten på luckorna i källmaterialet, det som inte
finns bevarat och som därför inte kunnat nyttjas. Detta gäller kanske särskilt när
man försöker utforska gifta kvinnors arbete i äldre tid. De gifta kvinnorna är ofta
osynliga i källmaterial av officiell karaktär eftersom de ingick i hushåll som i regel
företräddes av män.28 Det gäller till exempel för vissa perioder av Elsa Fougts liv,
hon förekommer knappt i arkiven före änkeståndet 1782: under åren som flicka
företräddes det hushåll hon tillhörde av fadern Peter Momma och under åren som
gift representerades det av maken Henric. Detta är en av anledningarna till att
tyngdpunkten i min framställning ligger på åren 1782–1811, år under vilka Elsa
Fougt var sitt hushålls officiella företrädare. Med detta vill jag dock inte ha sagt att
hon arbetade före 1782, endast att jag på grund av hennes osynlighet i källma
terialet före detta år har haft svårt att finna uppgifter om det.29 Detta är också san
nolikt en av förklaringarna till hur tidigare forskning har betraktat Elsa Fougt.

Tidigare forskning
Elsa Fougt har inte behandlats i någon större utsträckning i tidigare forskning. De
enda mer omfattande studier som hittills har ägnats henne består av två uppsatser.
Annika Lindgrens uppsats i idé och lärdomshistoria,   
 (1990) koncentrerar sig på Fougt som publicist med fokus på 
, men tar även upp Fougts två åminnelsetal samt ett memorial för religi
onsfrihet som hon eventuellt kan ha varit medförfattare till. Lindgrens uppsats har
också ett visst könshistoriskt anslag, då Lindgren vill placera in Fougt och hennes
skrivande i en samtida ’könskontext’ med debatten om ”kvinnans bestämmelse”
och det framväxande borgerliga kvinnoidealet i centrum.
Mikaela Lirbergs och AnnaKarin Skoglunds Duppsats i biblioteks och in
Översättningarna av detta har jag gjort själv, med bistånd av Mariehristine Skuncke och Eva Rimm för
det franska materialet och Stefan Rimm för det tyska.
28 Jfr. Anders Florén,
, Opuscula Historica Upsaliensia 7 (Uppsala, 1991), som drar liknande slutsatser, s. 58 f.
29 För en närmare diskussion om Elsa Fougts yrkesverksamhet under tiden som gift, se Rimm 2007, s. 8 ff.
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formationsvetenskap, 
 (2002) behandlar Elsa Fougt som boktryckare. Ungefär en fjärdedel av Lir
bergs och Skoglunds uppsats ägnas Fougt, resterande del tar upp andra boktryck
aränkor i Sverige verksamma 1483–1883 i syfte att undersöka de förutsättningar
som kan ha påverkat deras verksamhet. En styrka med uppsatsen är att den lyfter
fram de många självständiga kvinnliga boktryckare som funnits i Sverige genom
tiderna: en hel femtedel av det totala antalet självständiga boktryckare under 1700
talet var faktiskt kvinnor.
Överlag är dock svenska studier om kvinnliga aktörer – utöver författare – i
bokbranschen i äldre tid extremt få. En uppsats som tar upp detta faktum, och
som därigenom fungerat som en viktig inspirationskälla och utgångspunkt för mitt
avhandlingsarbete är Johan Svedjedals ”Kvinnorna i den svenska bokbranschen:
om feminisering, integrering och segregering” (1994), i vilken han bland annat dis
kuterar de tidigare så outforskade ickeförfattande kvinnliga aktörerna i bokbran
schen och visar att sådana faktiskt existerat.
Inte heller finns särskilt många svenska studier om enskilda tryckerier eller för
lag under den aktuella tidsperioden, men de få som finns har varit värdefulla för
mig i mitt arbete. Henrik Schücks (1929) om boktrycka
ren och förläggaren Salvius är av biografisk karaktär. Om Salvius handlar också
Lillemor Santessons språkvetenskapliga avhandling 
 
(1986). Petra Söderlunds avhandling      
 (2000) har fungerat som en givande jämförelse för mig i min under
sökning av Fougts förlagsverksamhet, även om den behandlar en något senare
tidsperiod. Uppsatssamlingen         
(1990) behandlar även den förlags och tryckeriverksamhet kring ungefär samma
tid som Fougt var verksam och rymmer flera förtjänstfulla uppsatser som varit
användbara för mig. Nils Nordqvists  (1972) innehåller
ett par uppsatser om det sena 1700talets boktryckare, med särskilt fokus på typo
grafi.
För min avhandlings del har flera äldre bokhistoriska verk av mer eller mindre
översiktlig karaktär varit av stor betydelse som sekundärlitteratur, trots att de ofta
har omkring hundra år på nacken. Än idag räknas Henrik Schücks 
(1923) som ett portalverk i den svenska bokhistoriska forsk
ningen, fullmatad som den är med fakta om den svenska bokbranschens historia
från 1400talet och framåt. För en tryckerihistoriker är även G.E. Klemmings och
J.G. Nordins (1883) oumbärlig. Framför allt är
genomgången av och förteckningen över Sveriges samtliga boktryckare till och
med 1883 mycket värdefull. Isidor Bonnier och August Hånells  
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(1935) är inte alltid helt tillförlitlig i sina faktaupp
gifter, men fungerar ändock som en överblick av den svenska bokhandeln i äldre
tider. Ett presshistoriskt verk vill jag här också nämna: Bernhard Lundstedts 
I:(1895), som förtecknar de tidningar som publi
cerats i Sverige från 1600talet till tidigt 1800tal. Även ett par teaterhistoriska verk
har varit användbara för mig, bland annat på grund av deras bibliografiska inne
håll: F.A. Dahlgrens 
(1866) och G.E. Klemmings 
 (1863–1879).
De ovan nämnda studierna är av bred, katalogiserande karaktär, och beskriver
hela områden av bokbranschen: tryckerierna, förlagen, bokhandeln, pressen och
teatern. Mot mitten av 1900talet kom så småningom allt fler empiriska undersök
ningar som studerade mer specifika delar av bokbranschen. Viktiga bakgrunder för
mitt arbete har exempelvis stått att finna i Samuel E. Brings 
(1943) och Gösta Lexts      (1950).
Bring ger i sin undersökning av boktryckarnas intresseorganisation många nya in
sikter om den svenska bokmarknaden vid slutet av 1700talet, och Lexts studie
innehåller flera centrala slutsatser med relevans inte bara för det sena 1700talets
bokbransch i Göteborg, utan för det svenska litterära systemet i stort under den
aktuella tidsperioden. Egentligen utanför min tidsperiod, men trots detta värdefull
som bakgrund för mitt arbete har även Sven Rinmans    
(1951) varit.
Sten G. Lindberg har vidare författat ett antal större, utförliga uppsatser om
olika aspekter av 1700talets boktryckerier som varit givande för mig, i synnerhet
”John Baskerville och Henric Fougt. Om svenskar hos Baskerville och Baskerville
i Sverige” (1958), ”Medaljhistorien och nyantikvan. Gustaf III:s initiativ för Didot
antikvans införande i Sverige” (1966), ”Boktryckaren Henrik Fougts stilgjuteri.
Anteckningar om svensk stilförsörjning 1775–1782” (1983) och ”Henrik Fougt.
Linnlärjungen som blev vårt 1700tals främste typograf” samt ”Ett tryckeri på
1700talet” (båda 1994). Centrala aspekter av 1700talets bokhistoria har också ut
vecklats i flera ingående studier av Bo BennichBjörkman. För mitt arbete har sär
skilt arbeten om bokspridning och bokhandeln varit omistliga, såsom ”Sweden
and the German Bookmarket in the End of the 18th and the Beginning of the
19th Century” (1993), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader. Sy
stemen för spridning av böcker i Sverige 1600–1800” (1998) och ”Affärer i poli
tiskt tryck. Offentlighetsprincipen och spelet om den politiska makten 1766–72”
(2003).
Senare års bokhistoriska forskning har i högre utsträckning än det tidiga 1900
talets mer renodlat deskriptiva undersökningar försökt att teoretisera, och exem
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pelvis skapa begrepp och systematiska modeller utifrån sina empiriska resultat.30
Bo BennichBjörkman myntade begreppet ”ämbetsförfattare” i sin avhandling

   (1970) för att beskriva den dominerande författarrollen
1550–1850, vilken innebar att en stor del av författarna skrev i syfte att meritera
sig för ett ämbete. Gunnar Sahlin vidareutvecklar BennichBjörkmans resultat i sin
avhandling        (1989), och
ger därtill användbara sammanfattande översikter av bokbranschen under den ak
tuella tidsperioden. Bo Petersons avhandling 
(1993) behandlar visser
ligen en tid som ligger långt efter Elsa Fougts verksamhetsperiod, men innehåller
likväl intressanta frågeställningar och övergripande slutsatser om förläggarrollens
utveckling som varit givande för mig. Detsamma kan sägas om Petersons 

           
(2003) som även den behandlar förläggarrollens utveckling. Om förläggare handlar
också Johan Svedjedals antologi 
(1994), där den tidigare nämnda uppsatsen ”Kvinnorna i den svenska bok
branschen” ingår.
Såväl inspiration som information har dessutom ett antal skrifter av Margareta
Björkman givit. Här vill jag i synnerhet nämna hennes avhandling  
(1992), som utöver att beskriva det
sena 1700talets kommersiella lånbibliotek även tecknar en bild av bokbranschen i
stort under den aktuella tidsperioden och särskilt lyfter fram den ökande andelen
underhållningslitteratur. Mariehristine Skunckes avhandling 
–(1981) har också varit an
vändbar för mig vad gäller dramatiken under det sena 1700talet.
Ett antal avhandlingar och andra verk i historia och ekonomisk historia har där
till nyttjats vad gäller könsperspektivet i avhandlingen. Här vill jag särskilt nämna
två arbeten av Anita Göransson om kön i den ekonomiska historien: ”Kön, släkt
och ägande. Borgerliga maktstrategier 1800–1850” (1990) och ”Kön, handling och
auktoritet” (2000). AnnSofie Ohlanders 
(tredje upplagan, 2008) och Ulla Wikanders 
(200) är översiktsverk som med bre
da perspektiv skildrar kvinnors arbete i äldre tid. Vidare har ett antal arbeten i hi
storia givit värdefulla insikter om arbetsdelning och hushållets betydelse i äldre tid:
Anders Floréns 
30 Jfr. Margareta Björkman, ”Svensk bokhistoria. En forskningsöversikt”,    
, red. Margareta Björkman (Lund, 1998), s. 74 ff.
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(1991), Rosemarie Fiebranz’ avhandling 
     (2002) och Gudrun Anders
sons avhandling            
 (1998). En god sammanfattande översikt om forskning om kön och
ägande i äldre tid ges i antologin 
 (2003), med studier av bland annat Maria Ågren och Åsa Karlsson
Sjögren.
Jag vill här också lyfta fram litteraturvetaren Ann Öhrbergs avhandling 
(2001), som fungerat inspirerande i sitt synliggörande av till stor del tidi
gare okända kvinnliga författare under den svenska frihetstiden och genom sin till
lämpning av könsteori. Forskning om svenska kvinnor som företagare i det litterä
ra systemet i äldre tid är i princip obefintlig. Däremot finns det flera förtjänstfulla
utländska studier om kvinnliga företagare i bokbranschen som jag använt mig av,
exempelvis C.J. Mitchells artikel ”Women in the Eighteenth Century Book ra
des” (1994) och Geraldine Sheridans ”Women in the Booktrade in Eighteenth
Century France” (1992). I brist på svensk forskning om kvinnliga aktörer i bok
branschen under 100talet har de fungerat som inspiratörer i sina diskussioner
om yrkesarbetande kvinnor i bokbranschen.

Sammanfattning av artiklarna
Avhandlingen innehåller fem artiklar. I sammanfattningen nedan har jag valt att
förena diskussionen av de första två artiklarna som behandlar ämbetet Kungl.
boktryckare under 100talet, då de egentligen utgör  artikel, av publiceringsskäl
uppdelad på två.
Artiklarna är författade under en period av fem och ett halvt år, 2004–2009,
och återfinns i avhandlingen i den ordning de blev publicerade. Denna turordning
sammanfaller även med själva innehållet i avhandlingen, då de två inledande artik
larna kan ses som ett slags bakgrundsteckning. Artiklarna kan läsas självständigt,
men min förhoppning är att de tillsammans visar nya samband och ger en mer
samlad bild av Elsa Fougts verksamhet. Inledningsvis skulle jag vilja kommentera
användningen av vissa termer och begrepp i artiklarna. En del av de termer jag
använde i de första artiklarna har jag så småningom insett är mer problematiska än
jag inledningsvis trodde, men eftersom avhandlingen är en sammanläggningsav
handling bestående av olika fristående artiklar så har det varit omöjligt för mig att i
efterhand göra ändringar i de artiklar som redan publicerats.
Som exempel kan nämnas benämningen av det offentliga trycket. I de tre första
artiklarna kallar jag omväxlande denna utgivning ”officiella tryck”, ”offentliga
skrifter”, ”offentliga tryck”, ”författningstrycken” och ”årstryck”. I de två sista
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artiklarna försöker jag vara mer konsekvent och endast kalla denna utgivning ”of
fentligt tryck” och/eller ”årstryck”.31 En annan problematisk term är benämning
en av den del av Fougts förlagsverksamhet som inte omfattade det offentliga
trycket. I avhandlingens tredje artikel använder jag termen ”ickeoffentligt tryck”
för att beteckna denna utgivning. Detta har jag så småningom insett är olyckligt,
då det kan föra tanken till att dessa skrifter inte offentliggjordes. Så var naturligtvis
inte fallet, men termen blir otydlig och därför formulerar jag mig annorlunda i den
artikel som handlar om Fougts förlag, där jag istället benämner denna del av förla
get ”övriga förlagsartiklar”.32
”Den kungliga boktryckaren”,del 1 och 2(2005:30, 28 s., samt
2005:31, 18 s.)
I avhandlingens första två artiklar diskuterar jag ämbetet ”Kungl. boktryckare”.
Kongl. Tryckeriet och de olika Kungl. boktryckare som var verksamma under
1700talet omnämns ofta i tidigare forskning, eftersom Kungl. boktryckaren var
en nyckelgestalt i 1700talets bokbransch. Hittills har dock ingen samlad grundlig
genomgång av den Kungl. boktryckarens skyldigheter och förmåner under 1700
talet gjorts.33 I syfte att bättre förstå denna roll under Elsa Fougts verksamhetspe
riod har jag därför funnit det nödvändigt att gå tillbaka i historien och undersöka
hur den såg ut för hennes föregångare under 1700talet: Johan Henrik Werner,
Peter Momma och Henric Fougt. Vad omfattade Kungl. boktryckarens privilegi
um på offentligt tryck under 1700talet? Vilka slags tvister var Kungl. boktryckar
na inblandade i? Hur såg den statliga ersättningen ut? Hur stor var upplagan, och
hur distribuerades det offentliga trycket?
Kungl. boktryckaren var både förläggare och boktryckare till det offentliga
trycket. Den huvudsakliga uppgiften var att för egen bekostnad förlägga och
trycka alla de skrifter som kom ut  (det offentliga trycket). Tryck
31 Termerna ”offentligt tryck” och ”årstryck” används ofta synonymt. Om termen ”årstryck”, se Kurt
Winberg, ”Årstrycket och dess förteckningar. Projekt till en bibliografi”, 
 1975/1976:62–63, s. 113–126. I sin artikel pekar Winberg på vagheten i termen” årstryck”, som
länge tolkats på olika sätt. Ofta utgår man ifrån att årstrycket endast omfattade de skrifter som ingår i nuva
rande , men Winberg menar att även många andra skrifter ingick i årstrycket i äldre
tider, såsom riksdagstryck, tacksägelseböner och dylikt (s. 120 ff.). Jag ansluter mig till Winbergs definition,
och har i avhandlingen haft en vid definition av termen, som här får beteckna långt fler offentliga tryck än
författningar.
32 Övriga termer som har förändrats är benämningen av Fougts roll som Kungl. boktryckare. I de första
artiklarna kallar jag detta ämbete omväxlande ”kunglig(e/a) boktryckare(n)”, men så småningom har jag
gått över till termen ”Kungl. boktryckare”. På detta sätt undkommer jag ändelsebekymret, dessutom an
vänder jag den benämning man brukade i samtiden. Stavningen av Kanslikollegium har också ändrats, i de
två inledande artiklarna skriver jag ”kanslikollegium” med gemen, i de övriga artiklarna med inledande ver
sal.
33 Gunilla Jonsson har i en nyutkommen artikel studerat Kungl. boktryckarens funktion och det offentliga
trycket under 1600talet i artikeln ”Årstrycket under senare delen av 1600talet”, 2008/2009:44, s. 9–
23.
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et skulle därefter lämnas gratis till myndigheterna. Henrik Schück uppger i 
   att Kungl. boktryckaren hade privilegium på att
trycka allt offentligt tryck. Här klarlägger jag dock att så inte var fallet. Undersök
ningen visar att det under hela 17talet rådde oklarheter kring vad som skulle
omfattas av Kungl. boktryckarens privilegium, och att inte ens Kungl. boktrycka
ren själv alltid visste vad som skulle räknas som offentligt tryck. Under hela perio
den ingick de kungliga förordningarna i privilegiet, men med riksdagstrycken och
lagboken, däremot, såg det annorlunda ut. I början av 17talet, under erners
verksamhetsperiod, ingick riksdagstryck och handlingar från ständerna i privilegiet,
men inte material från domstolarna eller lagboken. Under Mommas period, och i
synnerhet efter tryckfrihetsförordningen 1766, avvecklades ensamrätten på riks
dagstrycken som en direkt konsekvens av den nyinförda offentlighetsprincipen.
Under makarna Fougts tid som Kungl. boktryckare skedde dock en återgång till
den tidigare synen på riksdagstryck såsom något som borde omfattas av Kungl.
boktryckarens privilegium. Mot slutet av den undersökta perioden erövrade
Kongl. Tryckeriet dessutom privilegiet på lagboken. En tydlig tendens under hela
den undersökta perioden är också att privilegier på vissa offentliga tryck – trots att
de rätteligen borde ha tillhört Kungl. boktryckaren – delades ut till andra bok
tryckare, exempelvis i politiska syften eller på grund av dröjsmål från Kongl.
Tryckeriets sida.
Kungl. boktryckarna var vid flera tillfällen inblandade i tvister med konkurre
rande boktryckare. Dessa tvister hade ibland sitt ursprung i oklarheter kring vad
som egentligen skulle räknas som offentligt tryck, medan de stundtals var uppen
bara och medvetna försök att slå mynt av förlagsartiklar som rätteligen borde ha
omfattats av Kungl. boktryckarens privilegium.
Vad gäller frågan om ersättning skedde även här en utveckling under 17
talets gång. I början av seklet var förmånerna för Kungl. boktryckaren många och
omfattade skattefrihet, gratis husrum och tryckerilokaler, ersättning för papper
samt en årlig lön. Lönen avskaffades 1714, men ersattes av en kanske än viktigare
förmån: ensamrätt för Kungl. boktryckaren att utöver den minimiupplaga som
skulle delas ut gratis till myndigheterna också sälja offentligt tryck för egen vinst
på bokmarknaden. Tryckfrihetsförordningen 1766 innebar en tydlig försämring
för Kungl. boktryckaren. Nu drogs alla förmåner in utöver ersättningen för pap
per samt ensamrätten på försäljningen av det offentliga trycket. Ersättningen för
papper ökade dock under Henric Fougts tid, då den kom att betraktas som ett
slags paketpris för det offentliga trycket där även kostnader för tryckning skulle
ingå.
Upplagestorleken på den del av det offentliga trycket som Kungl. boktryckaren
var skyldig att gratis tillhandahålla åt myndigheterna förändrades även den under
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seklets gång. Till en början låg upplagan på omkring 1 000 exemplar, medan den
mot slutet av århundradet ökat till omkring 5 000 exemplar, men stundtals kunde
ligga så högt som 8 000–9 000 exemplar för särskilda förordningar. I praktiken var
dock upplagestorleken på det offentliga trycket ännu större eftersom det också
såldes till allmänheten. Distributionen av det offentliga trycket skedde under hu
vuddelen av den undersökta tidsperioden i samråd mellan Kungl. boktryckaren
och Riksarkivets aktuarie, som även ansvarade för korrekturläsning av trycken i
fråga. Det offentliga trycket spreds därefter vidare, bland annat via landshövding
arna samt präster som läste upp förordningar i sina församlingar.
 ”Elsa Fougt som Kungl. boktryckare” (2007, 47 s.) 
Denna artikel behandlar Elsa Fougts förutsättningar som yrkeskvinna och hennes
verksamhet som Kungl. boktryckare. Inledningsvis diskuterar jag de samtida for
mella villkoren för kvinnors handlingsutrymme och yrkesverksamhet i allmänhet,
för att därefter gå in på Elsa Fougt i synnerhet. Vilka specifika förutsättningar
hade Elsa Fougt? Hur agerade hon som företagsledare? Vilka strategier använde
hon sig av? Jag behandlar vidare några av de tvister med konkurrerande boktryck
are i vilka Fougt var inblandad. Skilde sig befattningen Kungl. boktryckare åt un
der Elsa Fougts period jämfört med hur den såg ut för hennes föregångare och, i
så fall, vad kan det bero på? Går det att se om föreställningar om kön påverkade
hennes ställning i det litterära systemet i någon riktning?
Elsa Fougt var dotter till den Kungl. boktryckaren Peter Momma och publicis
ten Anna Margareta von Bragner och föddes således in i ett familjeföretag i bok
branschen. Hennes uppväxt innebar att hon förvärvade teoretiska och praktiska
kunskaper som möjliggjorde ett framtida framgångsrikt deltagande i bokbran
schen, liksom troligen ett nätverk av sociala och yrkesmässiga kontakter som kun
de gagna verksamheten. När föräldrarna dog ärvde dessutom Elsa Fougt och hen
nes make Henric deras företag. En annan central förutsättning var det faktum att
Fougt blev änka i relativt unga år, vilket innebar att hon vid 38 års ålder fick total
kontroll över Kongl. Tryckeriet och dess vidhängande affärsverksamheter samt
juridisk rätt att driva sina företag självständigt.
Ett av artikelns huvudresultat är dock att Elsa Fougt även var yrkesverksam
som gift. Tidigare bokmarknadshistorisk forskning har främst framställt Elsa
Fougt som ”änkan” efter maken Henric och förmedlar bilden att hon påbörjade
sitt arbete som boktryckare först efter makens död. Jag menar emellertid att detta
är en missuppfattning som grundar sig i en anakronistisk syn på ämbetet Kungl.
boktryckare som kopplat till individen snarare än som en del av hushållets egen
dom. I artikeln argumenterar jag för detta dels genom att analysera källmaterial
rörande Elsa Fougt i vilket hon definierar sig själv som yrkesverksam under tiden
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som gift, dels med stöd i historisk och ekonomiskhistorisk forskning om hushål
let som produktionsenhet och kvinnliga (gifta) företagare i äldre tider. Jag menar
vidare att Fougts yrkesverksamhet som gift var en av de viktiga förutsättningar
som gjorde att hon såsom självständig Kungl. boktryckare kunde upprätthålla en
ledande position i bokbranschen.
Tack vare sina gynnsamma förutsättningar tycks Fougt ha haft ett tämligen
stort utrymme att agera. Hennes ställning verkar ha varit relativt stark i jämförelse
med föregångarna, och jag har inte funnit några belägg för att hon skulle ha särbe
handlats som kvinna, vare sig positivt eller negativt. Hon deltog i oktryckerisoci
etetens möten och undertecknade till synes oproblematiskt skrivelser för dess räk
ning. I konflikter med konkurrenter, exempelvis med Lange i striden om att få ge
ut Gustaf III:s positionerade hon sig självsäkert och med stor aukto
ritet. Elsa Fougt tycks vidare inte bara ha betraktats som Kungl. boktryckare, utan
även som hovboktryckare. Hennes tre ansökningar om högre statlig ersättning
tycks också ha godkänts utan större motstånd.
Ersättningsfrågan synliggör en viktig strategi som Elsa Fougt använde i sina
kontakter med myndigheter: att försöka dra nytta av ämbetet Kungl. boktryckare i
syfte att gynna sina övriga företag. Detta är i synnerhet tydligt i hennes sista ansö
kan (1809), i vilken det framkommer att hon förväntade sig att den statliga ersätt
ningen för det offentliga trycket skulle täcka mer eller mindre hennes samtligaut
gifter som boktryckare, som exempelvis hyra och slitage av redskap, trots att hon
rimligen haft dessa kostnader även utan uppdraget att trycka och förlägga det of
fentliga trycket. Dylika anspråk hade inte hennes närmaste föregångare, som fick
kämpa hårt för att få en ersättning som blott täckte papperskostnader och tryck
lön. Även Elsa Fougts ansökan om tullfrihet på papper, med hänvisning till att det
offentliga trycket kunde bli lidande om hon inte beviljades detta, kan ses som en
strategi att gynna affärsverksamheten i stort genom det specifika uppdraget som
Kungl. boktryckare. Detsamma kan sägas om hennes försök att få ekonomiskt
understöd för att starta ett stilgjuteri, då Fougt fick låna pengar med villkoret att
de skulle betalas tillbaka genom att dras från ersättningen för det offentliga tryck
et. Denna strategi visar vidare att Elsa Fougts företag var tätt sammanlänkade och
beroende av varandra. Det statliga uppdraget att trycka och förlägga rikets offent
liga tryck integrerades med de övriga delarna av affärsverksamheten.
 (39:1, 2009, 95 s.)
Som Kungl. boktryckare fungerade Elsa Fougt som tryckare och förläggare av det
offentliga trycket, men hon utgav därtill under hela sin verksamhetsperiod också
övriga förlagsartiklar, bland annat en stor mängd teaterpjäser och storsäljande titlar
som Cajsa Wargs kokbok. I uppsatsen undersöker jag hur denna del av förlags
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verksamheten såg ut genom att undersöka Kongl. Tryckeriets förlagskataloger,
annonser i samt korrespondens mellan Fougt och hennes förfat
tare. Vilka böcker gavs ut, vilken profil hade förlaget? Hur stor andel av den totala
förlagsverksamheten – det vill säga inklusive det offentliga trycket – bestod det
övriga förlaget av? Hur såg Fougts författarkontakter ut, vilka funktioner fyllde
hon för sina författare och i vilken mån kan hon sägas ha varit en medskapande
förläggare? Hur marknadsfördes och såldes hennes förlagsartiklar?
Elsa Fougts huvudsakliga yrkesuppgift var att ombesörja det offentliga trycket
som Kungl. boktryckare och detta uppdrag påverkade förlaget på olika sätt. t
givningen av det offentliga trycket kom alltid främst och antagligen fick den övriga
delen av förlaget endast ta plats i mån av utrymme och tid. Fougt var garanterad
en statlig grundersättning som Kungl. boktryckare och behövde inte expandera
sitt förlag av ekonomiska skäl, men kunde använda de egna förlagsartiklarna som
en metod att sysselsätta sin arbetskraft och fylla tryckpressarna då arbetsbördan
med det offentliga trycket och andra tryckuppdrag var mindre.
I relation till Kongl. Tryckeriets totala förlagsutgivning var andelen titlar som
inte omfattades av det offentliga trycket relativt liten under hela den undersökta
perioden. Andelen övriga förlagsartiklar var störst under 1780talet, då den som
mest utgjorde 23 % av den totala förlagsutgivningen i titlar räknat (år 1784), men
minskade stadigt. nder det tidiga 1800talet var andelen förlagsartiklar som inte
ingick i årstrycket mycket liten, vissa år utkom ingenting alls från Kongl. Tryckeri
ets förlag utöver det offentliga trycket (1808 och 1810). inskningen kan dels för
klaras med det hårdnande läge den svenska bokbranschen generellt sett var försatt
i vid 1800talets början, dels med den allt tyngre börda arbetet med det offentliga
trycket medförde för Kongl. Tryckeriet denna tidsperiod.
Den dominerande litteraturkategorin på förlaget utöver det offentliga trycket
var dramatik, som utgavs under hela den undersökta perioden. På 1780talet ut
kom en del lärd litteratur på förlaget, men mot slutet av verksamhetsperioden
hade denna ersatts av romanöversättningar. Elsa Fougt förlade även egenförfatta
de åminnelsetal, vilka utmärker sig genom att innehålla en öppen kritik av de be
gränsningar som fanns för kvinnor i det samtida samhället. Som förläggare var
Elsa Fougt i regel försiktig och inte särskild riskbenägen. En stor del av utgivning
en bestod av inkomstbringande säkra kort, andraupplagor, översättningar av äldre,
redan välkända utländska verk, kokböcker och trädgårdsböcker. Samtidigt kan
Fougt inte sägas ha varit en särskilt folklig förläggare. Postillor och skillingtryck
utkom inte från hennes förlag, men däremot gjorde hon aktiva försök att knyta en
statusfylld, lärd författare som C.P. Thunberg till Kongl. Tryckeriet. Böckerna
marknadsfördes genom förlagskataloger och annonsering i .
Rollen som Kungl. boktryckare påverkade utgivningen av övriga förlagsartiklar
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också på ett innehållsmässigt plan. Hennes förlag var politiskt okontroversiellt och
följde rådande regim troget. Som exempel på detta kan nämnas dramatikutgiv
ningen – som låg i teaterkungen Gustaf III:s intresse, bland annat i propaganda
syften – och en rad kungahyllande skrifter, däribland av Leopold och Lidner.
Som förläggare med innehav av boktryckeri och bokhandel fyllde Elsa Fougt
många funktioner för sina författare. Först och främst tog hon de ekonomiska ris
kerna med det som skulle ges ut. I varierande grad korrekturläste hon därtill, lik
som skötte stundtals formgivning, handhade kontakter med illustratörer, tryckte,
marknadsförde, sålde och ansvarade för att det som skulle ges ut inte utmanade
bokmarknadens övervakare. I och med detta fungerade hon som en medskapande
förläggare. Hennes roll i den medskapande processen sträckte sig från rättning av
språkfel till förslag på större innehållsliga redigeringar och förtydliganden.
Elsa Fougts metod att medvetet urskilja sina egna förlagsartiklar i specifika för
lagskataloger, till skillnad från många av hennes samtida konkurrenter som blan
dade egna förlagsartiklar med andras i trycklistor och bokkataloger, är ett tecken
på en modernare, mer specialiserad förläggarroll. Även hennes bruk av kommis
sionärer såväl i hemstaden Stockholm som på landsbygden kan ses som ett led i
den ökade specialisering som karaktäriserar den moderna bokmarknaden – äldre
tiders boktryckande förläggare sålde sina förlagsartiklar främst i den egna boklå
dan.
Som en exkurs till artikeln finns ett kortare parti om Elsa Fougts kontakter med
de egenförläggande författarna Didrik Gabriel Björn och Thomas Thorild, med
vilka hon samarbetade i egenskap av boktryckare åt egenförläggare.
”Elsa Fougt som internationell bokhandlare” (2009:47, 34 s.)
Elsa Fougt hade under hela sin verksamhetsperiod en bokhandel, ”gl. Tryckeri
Boden”, i vilken hennes egna, (främst) svenska förlagsartiklar såldes. Därtill be
drev hon 1784–1786 en internationell sortimentsbokhandel, ”Elsa Fougt &
Comp.”, tillsammans med Carl Gottlieb Ulff, där främst böcker på tyska, latin och
franska salufördes. Hur kommer det sig att Fougt började handla med utländska
böcker? Hur såg marknaden för utländska böcker ut i Stockholm under den aktu
ella tidsperioden och vilka var hennes konkurrenter på området? Vilka böcker
fanns till salu hos ”Elsa Fougt & Comp.”, och hur fick Fougt tag på dem? Hur
kom samarbetet med Ulff till stånd? Hur såg maktförhållandet mellan Fougt och
Ulff ut? Vem gjorde vad i företaget? Vilken slags målgrupp kan bokhandeln ha
haft? Hur skedde marknadsföringen?
Inledningsvis tecknas en bakgrund genom en översikt av den svenska bokhan
delns utveckling under 1700talet, hur importen och kontrollen av utländska
böcker till Sverige gick till och vilka Fougts viktigaste konkurrenter var. onkur
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renterna förtecknas i tabeller som återges i bilagor till artikeln. Sammanställningen
visar att bokhandlarna, varav en majoritet även handlade med utländska böcker,
kan delas upp i två grupper. Den ena bestod av etablerade företagare i bokbran
schen (ofta boktryckare); till denna skara kan Elsa Fougt räknas. Kompanjonen
Ulff hör istället hemma i den andra gruppen, för vilken bokhandeln stod i cent
rum. Genom att samarbeta kunde Fougt – med sin bas som etablerad boktryckare
och förläggare – och Ulff – med sin långa erfarenhet som internationell bokhand
lare och sitt (förmodligen) stora nätverk inom bokhandelsbranschen – förena sina
respektive kunskaper och erfarenheter, och maximera förutsättningarna att bedri
va en framgångsrik verksamhet.
Undersökningen av de utländska böcker som fanns till salu hos ”Elsa Fougt &
Comp.” baseras främst på en tysk och latinsk bokkatalog som kom ut 1784 (654
titlar) och en fransk katalog som utkom 1785 (621 titlar). Utbudet i den tyska kata
logen bestod framför allt av lärd litteratur, till stor del medicin och det som idag
kallas naturvetenskap, men även teologi var en viktig kategori. itterhet och un
derhållande litteratur var inte lika välrepresenterat, endast omkring 3  av katalo
gens utbud kan sägas utgöras av denna sorts litteratur.
Det franska bokutbudet såg markant annorlunda ut. Här var vitterhet och un
derhållande litteratur en dominant kategori som utgjorde omkring 4  av det to
tala utbudet. Denna kategori innehöll i sin tur en stor andel romaner. ärd littera
tur förekom också i katalogen, men framför allt i form av statskunskap, krigs
konst, ekonomi och historia. Böcker om barnuppfostran och annan barn och
ungdomslitteratur förekom i såväl den franska som den tyska och latinska katalo
gen.
En stor del av de franska böcker som såldes i Fougts bokhandel importerades
från den schweiziska firman Société typographique de Neuchâtel (STN). Med
denna bokgrossist, som var specialiserad på klandestina böcker som var förbjudna
i Frankrike (exempelvis böcker som kritiserade den katolska kyrkan, pornografi
samt politiskt utmanande litteratur) tog Elsa Fougt själv kontakt 1784 för att göra
sina första beställningar. I artikeln visar jag utifrån uppgifter från STN:s orderbok
– en källa som hittills inte nyttjats i svensk forskning om STN – att Fougt med sä
kerhet beställde och erhöll klandestina böcker från STN, även om dessa böcker
inte nödvändigtvis förtecknades öppet i hennes bokkataloger eftersom de var av
känslig natur och kunde konfiskeras av de svenska myndigheterna. issa klandes
tina böcker såldes öppet i bokhandeln och förtecknades i de tryckta bokkataloger
na, medan andra måste ha sålts under disk.
Marknadsföringen av bokutbudet hos ”Elsa Fougt & Comp.” skedde genom
ovan nämnda kostnadsfria bokkataloger samt frekvent annonsering i tidningen
, en tidning med mycket bred läsekrets. Denna tidning hade tidi
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gare drivits av Elsa Fougts bror Wilhelm, och möjligen var det tradition som av
gjorde att annonseringen skedde därsnarare än i den smalare, men mer kulturellt
inriktade  . Eventuellt kan valet av annonseringsorgan tyda på att
Fougt och Ulff aktivt sökte en bred målgrupp till sin bokhandel. Samtidigt krävde
utländska böcker i sig en viss bildning och språkkunskaper hos sina läsare, varför
en högreståndspublik samt möjligen också bildade handelsmän är en mer sannolik
kundkrets. Annonserna visar vidare att det i bokhandeln även skedde försäljning
av saker som inte finns förtecknade i de tryckta bokkatalogerna – jordglober, kop
parstick, musikstycken och böcker på spanska och italienska. Böcker kunde även
förbeställas av privatpersoner och importeras för deras räkning av Fougt och Ulff.
I relationen mellan Elsa Fougt och Carl Gottlieb Ulff var det som förfogade
över mest makt i det litterära systemet. Företaget var inget jämbördigt projekt som
tidigare forskning framställt det, utan det var Elsa Fougt som initierade verksam
heten, företaget drevs under hennes namn, hon var ansiktet utåt och korresponde
rade med leverantörer som STN och förmodligen var det även hon som skötte
den ekonomiska delen av företaget. Ulff, som av Fougt beskrivs som en medhjäl
pare, verkade istället i bakgrunden och nedtecknade beställningar.

Diskussion
I detta avsnitt vill jag försöka urskilja större samband mellan de olika artiklarna
och återgå till avhandlingens övergripande frågeställningar. Sammantagna ger ar
tiklarna även en inblick i den forskningsprocess jag genomgått under de dryga fem
år som gått sedan jag påbörjade avhandlingsarbetet. Min syn på Elsa Fougt har
förändrats under avhandlingens gång, och detta kan skönjas i den färdiga avhand
lingen.
I början av arbetet var jag präglad av den bild av Elsa Fougt som tidigare
forskning förmedlat. Detta märks i avhandlingens två första artiklar, där jag be
traktar Elsa Fougt som först och främst en änka som inte var inblandad i driften
av Kongl. Tryckeriet förrän 1782 då maken Henric dog. I den första artikeln om
Kungl. boktryckarens funktion skriver jag till exempel att Henric Fougt hade en
mycket stark ställning i den samtida bokbranschen, ”en ställning som mycket snart
skulle komma att överlämnas till hans änka Elsa”.34 Under arbetet med avhand
lingens tredje artikel, ”Elsa Fougt som Kungl. boktryckare” kom jag dock istället
att inse att Elsa Fougt – liksom många andra kvinnor under den aktuella tidsperi
oden – i högsta grad måste ha varit yrkesverksam även som gift, som medlem av
ett hushållsbaserat familjeföretag. Arbetet med avhandlingens två sista artiklar har
stärkt mig i denna uppfattning.

34

Rimm 2005 a, s. 26.
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Aktören Elsa Fougt i en samtida struktur

Individen Elsa Fougt var under hela sin levnadsperiod del av en större strukturell
enhet: hushållet. Under förindustriell tid var hushållet den viktigaste produktions
enheten. Samhället utgick från hushållets existens, ur ett ekonomiskt, ideologiskt,
religiöst och organisatoriskt perspektiv. Inom hushållet arbetade, bodde och kon
sumerade man till stor del gemensamt.35 I centrum av hushållet stod det gifta pa
ret: mannen och kvinnan. Mannen, husbonden, stod högst i hierarkin och besatt
mest positionsmakt. Kön fungerade alltså som en hushållsposition och även om
mannen stod över kvinnan i hierarkin kunde hon vid behov ersätta honom och
representera hushållet. Kvinnans position i hushållet var även beroende av andra
faktorer än kön, såsom ålder och civilstånd.36 Också andra personer än kärnfamil
jen ingick i hushållet, såsom tjänstefolk och lärlingar.37 För att förstå Elsa Fougts
handlingsutrymme som kvinnlig aktör måste man känna till hennes närmaste
sammanhang, vilket var just hushållet. I det följande ämnar jag därför presentera
de två hushåll Elsa Fougt var medlem av som ogift respektive gift. Därtill går jag i
korthet in på vad man kan utläsa av paret Fougts sociala nätverk utifrån det käll
material som finns bevarat och gör ett försök att definiera Elsa Fougts sociala
ställning.
Historikern Gudrun Andersson skriver i sin avhandling att ”hushållets fram
skjutna position i det tidigmoderna samhället gör det svårt att överföra en genus
konstruktion grundad på individer under denna period. Att diskutera i termer av
manligt och kvinnligt är givetvis möjligt även inom hushållets ram, men individer
nas olika möjligheter måste relateras till den kontext som hushållet utgjorde.”38
Den affärsverksamhet Fougt skulle komma att ta över, Kongl. Tryckeriet, utgick
från MommaFougthushållet. Det var ett familjeföretag där alla familjemedlem
mar, barn, vuxna, kvinnor, män, arbetsgivare och tjänstefolk, deltog. Företaget
drevs under makarna Mommas tid i hemmet på Lilla Nygatan i Stockholm, och
under makarna Fougts tid i hemmet på Stora Nygatan i Stockholm.39 Även själva
ämbetet Kungl. boktryckare ingick i hushållets egendom och gick i arv inom famil
jen.
Maria Ågren, , Studia Historica
Upsaliensia 166 (diss. Uppsala, 1992), s. 23 f., Rosemarie Fiebranz,      
(diss. Uppsala, 2002), s. 30 ff.
36 Lövkrona, s. 148, Fiebranz 2002, s. 38, Gudrun Andersson 1998, s. 38 f.
37 Anita Göransson definierar hushållet på följande sätt: ”Med  avses den ekonomiska reproduk
tionsenheten, dvs alla personer som har en gemensam försörjning och delar bostad och måltider. I hushål
let inkluderas därför även andra släktingar, fosterbarn, tjänstefolk, lärlingar, bokhållare m fl.”. Se Görans
sons artikel ”Kön, släkt och ägande. Borgerliga maktstrategier 1800–1850”, 1990, s. 526.
38 Gudrun Andersson 1998, s. 38.
39 För lokalisering av tryckerierna, se Bo BennichBjörkman, ”Affärer i politiskt tryck. Offentlighetsprinci
pen och spelet om den politiska makten 1766–72”, 
, red. Mariehristine Skuncke  Henrika Tandefelt (Stockholm, 2003), s. 288 f.
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Hur var de hushåll som Elsa Fougt tillhörde uppbyggda, vilka var medlemmar
na, hur såg den ekonomiska situationen ut och vilken funktion fyllde de? Hennes
mor, Anna Margareta von Bragner (1702–1772), härstammade från Holland men
kan även ha haft franska anor.40 Omkring år 1735 gifte hon sig med den nio år
yngre Peter Momma – vilken hon troligen träffat då han studerat i Holland – och
en tid senare flyttade paret till Sverige.41 von Bragner är mest känd för den tidskrift
till vilken hon utpekats som författare, 
, en efterföljare till Dalins 
som gavs ut i tio nummer mellan oktober 1738 och januari 1739 på maken Peter
Mommas tryckeri.42 Tidskriften hade ett relativt radikalt politiskt innehåll; Ann
Öhrberg, som i sin avhandlinganalyserar den ur ett retoriskt perspektiv, menar att
man kan klassificera den som ett slags ”upplysningsskrift”, vilket innebär att von
Bragner skulle vara något av en pionjär som en tidig spridare av upplysningsidéer i
Sverige.43 Även Otto Sylwan menar att tidskriften är ”typisk för upplysningstideh
varfvet”.44 Ett av de ämnen som avhandlades i  är frågan om hur kvinnor
skulle kunna få tillgång till (ut)bildning utanför universiteten, till vilka de inte hade
tillträde. Tanken på att modersmål snarare än latin borde användas i lärda sam
manhang med syftet att så många som möjligt skulle kunna förstå fördes också
fram.45
Fadern Peter Momma (1711–1772) härstammade från en framstående indu
strimannasläkt i Nyköpingstrakten.46 Strax efter hemkomsten till Sverige från ovan
nämnda Hollandsresa – som han på Kungl. Maj:ts befallning genomfört i egen
skap av ämbetsman för Kungl. Amiralitetskommissionen i syfte att studera den
holländska flottan – tog han över Kongl. Tryckeriet och blev i och med det Sveri
ges Kungl. boktryckare.47 Förutom verksamheten med Kongl. Tryckeriet drev han
under perioder stilgjuteri och pappersbruk i Harg i Nyköpingstrakten.48 Momma
innehade en stark position i den samtida svenska bokbranschen och utgav utöver
det offentliga trycket också andra förlagsartiklar bestående främst av religiös litte
ratur, men även översättningar av författare som Fénelon, Locke och Swift och

Lars Wikström, ”Peter Momma”, SBL 25, s. 667, samt Öhrberg, s. 165.
Det finns belägg för att Momma var bosatt i Sverige 1737, då han det året fick i uppdrag att trycka sedlar
åt Riksbanken. Se Wikström, s. 667.
42 Öhrberg, s. 165 ff. Tidskriften publicerades anonymt, men Anna Margareta von Bragner pekas av flera
forskare (däribland Otto Sylwan, Bernhard Lundstedt, Lisbeth Larsson och Ingemar Oscarsson) ut som
författaren.
43 Öhrberg, s. 165.
44 Otto Sylwan, , (Lund, 1896), s. 151.
45 Öhrberg, s. 171 ff.
46 Wikström, s. 667 samt KarlGustaf Andersson, ”Willem Momma”, SBL 25, s. 665 f.
47 Wollin 1943 a, s. 11 f.
48 Wikström, s. 667, Nils G. Wollin,  (Stockholm, 1943) (1943 b), s.
140–155 och Wollin 1943 a, s. 66.
40

41

39

E L S A F O U G T, K U N G L . B O K T RY C K A R E

svenska verk av exempelvis Nordenflycht och Dalin.49 Vidare grundade han två
tidningar, (1742–1758), vilken redigerades av hustrun och gavs ut
på franska, samt  (1745–1779).50
Paret fick tillsammans tre barn, Peter d.y., Wilhelm och Elsa.51 Elsa Fougts
äldsta bror, Peter Momma d.y. (1738/1739–1758), arbetade som stilgjutare på stil
gjuteriet i Harg en kortare period innan han dog i unga år den 20 juni 1758.52 Han
hade dessutom vittra intressen och var medlem av Tankebyggarorden, ett av de
äldsta svenska litterära sällskapen med medlemmar som Nordenflycht, Creutz och
Gyllenborg.53
Trettio år efter det att Peter Momma köpt Kongl. Tryckeriet, 1768, arrenderade
han ut företaget till sonen Wilhelm (1741/1742–?). Till en början tycks verksam
heten ha gått relativt bra och Wilhelm Momma startade under dessa år den snabbt
framgångsrika tidningen .54 Affärerna gick dock fort utför och han
drog på sig skulder. Redan år 1771 tvingades han därför gå i exil och blev i och
med det arvslös.55 Genom olika turer (för vilka jag närmare redogör i avhandling
ens första artikel) började det offentliga trycket från och med 1770 istället ges ut
på ett annat tryckeri i Peter Mommas ägo, det f.d. Grefingska. Föreståndare för
detta tryckeri var nu Mommas svärson, Elsa Fougts make Henric Fougt (1720–
1782).56
Henric och Elsa hade gift sig några år tidigare, 1762. Linnélärjungen Henric
Fougt, ursprungligen från Lövånger i Västerbottens län, arbetade som ämbetsman
i Bergskollegium fram till och med 1766 då han tog avsked i syfte att arbeta med
nottryckeriverksamhet, bland annat i London. Efter bara några år började han
dock istället arbeta med Kongl. Tryckeriet. Sedan bägge makarna Momma dött
1772 kom Henric och Elsa att överta Kongl. Tryckeriet och vidhängande affärs
verksamheter.57
I Anita Göranssons undersökning av textilfabrikanter i Norrköping 1800–1850
diskuteras två olika sorters giftermålsstrategier hos de undersökta personerna. Den
första är vad hon kallar en reduktiv strategi, som syftar till att hålla familjeföretaget
intakt och motverka splittring av tillgångarna. Ett exempel på denna strategi är ku
Schück 1923, s. 306 ff.
Oscarsson, s. 118 f., Bernhard Lundstedt, , I: – (Stockholm,
1895), s. 28.
51 Nils G. Wollin, (Uppsala, 1943) (1943 a), s. 52 samt Ingemar Oscarsson, ”Med
tryckfrihet som tidig tradition (1732–1809)”, , I: , red.
Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, (Stockholm, 2000), s. 145 ff.
52 Wollin 1943 a, s. 52, Död och begravningsbok, F:1 (1738–1807), Riddarholmens församlings kyrkoar
kiv, SSA.
53 Torkel Stålmarck,  –   , Acta Universitatis Stockholmiensis,
Stockholm Studies in History of Literature 29 (Stockholm, 1986), s. 27 ff.
54 Oscarsson, s. 145.
55 Schück 1923, s. 206 f., Wollin 1943 b, s. 188.
56 Se Rimm 2005 a, s. 11.
57 Hildebrand & Gillingstam, s. 399 f.
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sinäktenskap. Den andra giftermålsstrategin är expansiv och syftar istället till att
expandera familjeföretaget genom att knyta ny kompetens och nya kontakter till
företaget.58 Alliansen mellan Elsa Momma och Henric Fougt kan ses som en ty
piskt expansiv giftermålsstrategi. Henric, med sin bakgrund som ämbetsman och
nottryckare med utländsk erfarenhet, kunde bidra med ny kompetens och ett nytt
kontaktnät av statliga ämbetsmän till företaget.
Det är sannolikt att Elsa Fougt fick utbildning genom sin familj, förmodligen
både av praktiskt yrkesmässig och lärd art. Hennes yrkesutövning som Kungl.
boktryckare visar att hon behärskade franska, kunde räkna och i allra högsta grad
var läs och skrivkunnig. Hennes bröder och make utbildades vid Uppsala univer
sitet.59 Även om det inte var möjligt för Elsa (som kvinna) att få en universitetsut
bildning så är det rimligt att anta att modern, som i sin tidning så ivrigt pläderade
för vikten av kvinnors bildning, också såg till att hennes egen dotter erhöll utbild
ning. En acceptans för intellektuell verksamhet torde ha funnits inom hushållet.
En person som kan jämföras med Elsa Fougt är Ulrica Pasch (1735–1796). Även
hon skulle komma att uppnå en framstående position inom sin näringsgren: måle
riet. Liksom Fougt ärvde hon sitt yrke och växte upp och utbildades inom ett
konstnärshushåll med en lång tradition av porträttmåleri. År 1773 valdes hon in
som ledamot av Kongl. Målare och Bildhuggare Academien.60  likhet med bok
tryckarkonsten betraktades måleriet som ett hushållsbaserat hantverk, och således
var det möjligt för en kvinnlig hushållsmedlem som Ulrica Pasch att utbilda sig
och praktisera yrket inom ramen för hushållet.61

 MommaFougthushållen ingick utöver föräldrar och barn en ansenlig skara tjäns
tefolk och arbetare. Kongl. Tryckeriet tycks under Elsa Fougts uppväxt ha varit ett
av de största företagen i bokbranschen: exempelvis sysselsatte det under en period
mer än hälften av Stockholms konstförvanter (äldre beteckning för typografer, det
vill säga sättare och tryckare).62 Även under hennes tid som självständig företags
ledare var det stort: kring sekelskiftet 1800 hade Kongl. Tryckeriet tre tryckpressar
igång samt sysselsatte den största personalstyrkan bland Stockholms alla tryckeri
er.63
Göransson 1990, s. 540 f.
. Bd. 2:, utg. A.B. Carlsson (Uppsala, 1919–1923), s. 249, 
. Bd. 3:, utg. A.B. Carlsson (Uppsala, 1925–1946), s. 11 och 15,Stadens västra
kvarters mantalslängd 1755, s. 80–88, SSA.
60 Anna Lena Lindberg, ”Ulrica Fredrica Pasch och ’det evigt kvinnliga’”, ,
red. Anna Lena Lindberg, Utställningskatalog Norrköpings konstmuseum 1992 (Norrköping, 1992), s. 9 ff.
61 Göransson 2000, s. 104.
62 Lars Ekdahl, ”Företagsägare och företagsledning under tidig kapitalism. En studie av Stockholms trycke
riindustri 1752–1812”, 1986:106, s. 443.
63 Samuel Bring,  (Stockholm, 1943), s. 92.
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En del av arbetarna var skrivna hemma hos familjerna MommaFougt, som
också hade en liten skara tjänstefolk anställd.64 I och med makarna Mommas död
1772 ärvde makarna Fougt deras kvarlåtenskap i sin helhet. Här ingick bland annat
två fastigheter vid Stora Nygatan samt en fastighet i Harg inklusive pappersbru
ket), tre fjärdedelar av det f.d. Grefingska tryckeriet, två tryckpressar å iksban
kens tryckeris vägnar samt ytterligare en tryckpress, kontanter, guld, silver, två
vagnar, en schäs samt fraktfartyget Eva Christina, inbundna böcker samt ett stort
lager av förlagsartiklar.65 Mantalslängden från 1780 visar vidare att skaran tjänste
folk hos Kungl. boktryckaren ökade under paret Fougts ledning i jämförelse med
makarna Mommas tid. Familjen Momma hade blott två pigor och en betjänt
skrivna hos sig utöver tryckeripersonalen, medan paret Fougt år 1780 hade en hus
jungfru, en kammarjungfru, en lakej, två drängar, en kusk, en boddräng, fyra pigor,
en tryckerismed samt fyra lärgossar skrivna hos sig. Enligt mantalslängden var
dessa personer bosatta i huset, dessutom tillkom övrig personal – med största
sannolikhet knutna till tryckeriet – som inte bodde hos Fougts utan var skrivna på
sina hemadresser.66 Som änka tycks Elsa Fougt ha haft tillräckligt god ekonomi att
sysselsätta en nätt skara tjänstefolk. Åtta år efter makens död, 1790, hade hon två
pigor, en husdräng, en lakej, en guvernant, en kusk samt fyra tryckerilärlingar
skrivna hos sig.67 Tio år senare, år 1800, var skaran av tjänstefolk densamma.
Dock fanns inga tryckerilärlingar längre skrivna hos familjen.68 Ytterligare tio år
senare, 1810 – det vill säga alldeles innan Elsa lämnade över sin verksamhet till
sonen Henric – fanns sex lärlingar i åldrarna tolv till arton år skrivna hos Fougt.
Därtill kom en lakej, en gårdsdräng, två pigor samt en tvätterska och hennes son.
Dessutom var nu sonen Henric skriven på sin mor Elsas adress.69 Sammanfatt
ningsvis tycks Elsa Fougt ha levt ett relativt ståndsmässigt liv.

64 År 1740 var exempelvis nio gesäller, sex ”gåssar”, en husdräng och två pigor skrivna hos familjen. År
1755 var antalet gesäller åtta, medan det fanns sju stycken ”gåssar” i huset utöver två pigor och en bodbe
tjänt. 1760 anges antalet gesäller vara tio. Därtill var fyra lärlingar, en dräng samt två pigor mantalsskrivna
hos familjen. I den sista mantalslängden som rör Peter Momma, daterad 1770, kan man läsa att utöver ho
nom själv och frun Anna Margareta var även dottern Elsa samt Mommas halvbrors dotter Dorothea Len
gren mantalsskrivna hos honom. Att Elsa återigen befann sig i föräldrarnas hushåll beror på att hennes
make vid tidpunkten befann sig i London. Två pigor och ”tjenstgåssen” Jonas Öhrstedt fanns också i hus
hållet. För detta år anges dock inget antal gesäller eller lärlingar, vilket förklaras av att Momma nu arrende
rat ut Kongl. Tryckeriet till sonen Wilhelm. Se SSA: Stadens västra kvarters mantalslängd 1740, s. 108, Sta
dens västra kvarters mantalslängd 1755, s. 80–88, Stadens södra och västra kvarters mantalslängd 1760, s.
150 och Stadens södra och västra kvarters mantalslängd 1770, s. 128.
65 Peter Mommas bouppteckning, 1772/II:2, 939, SSA.
66 Stadens södra och västra kvarters mantalslängd 1780:I, s. 132, SSA.
67 Av mantalslängden får man också veta att en sekreterare vid Ståthållarämbetet, Ullholm, brukade sova
över hos familjen vid sina besök i staden. Dock var denne skriven på Drottningholm. Se Klara nedre kvar
ters mantalslängd 1790:I, s. 50, SSA.
68 Ladugårdslandets nedre kvarters mantalslängd 1800:I, s. 222, SSA.
69 Ladugårdslandets övre kvarters mantalslängd 1810, s. 157, SSA.
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I och med giftermålet etablerades alltså ett nytt hushåll. Nu förenades följaktligen
två nätverk – boktryckardottern Elsa Mommas och ämbetsmannen Henric
Fougts.70 Hur var det nya nätverket utformat och vilket socialt sammanhang be
fann sig Elsa Fougt i? Enligt vad som kan utläsas av det bevarade källmaterialet
omfattade hennes kontaktnät personer från flera olika områden: familjemedlem
mar och vänner som var nära knutna till hushållet (till exempel barnens faddrar),
kolleger i Boktryckerisocieteten, kontakter inom statens tjänst och hovet, vänner i
Stora Amaranterorden i vilken Fougt var medlem och andra personer som hon
korresponderade med, däribland flera författare. I detta avsnitt ämnar jag närmare,
om än i korthet, diskutera Fougts sociala förbindelser och vad de kan ha inneburit
för hennes yrkesverksamhet.
Inledningsvis vill jag nämna några ord om familjen Fougts val av faddrar till
sina barn, vilket kan ge ledtrådar om deras umgänge och sociala ställning. I äldre
tider kunde val av faddrar fungera som en strategi att klättra socialt om det inne
bar att man därigenom kom att förknippas med inflytelserika personer med hög
status.71 Paret Fougt fick sex barn tillsammans mellan åren 1764 och 1778: Peter,
Christina Margaretha, Anna Maria, Henrica, Henric och Elsa. Samtliga barn tillde
lades ett antal faddrar.72
Bland barnen Fougts faddrar fanns personer från olika sociala grupper. Både
adels, präste, och borgarståndet fanns representerade och därtill var ett antal av

Termen  används här med Walter W. Powells defintion (i Sverige även använd av bl.a. historikern
Ylva Hasselberg), det vill säga, horisontella och ömsesidiga personliga relationer, baserade på ett informellt
regelverk. Se Walter W. Powell, ”Neither market nor hierarchy; network forms of organization”, 
, red. Grahame Thompson m.fl. (London, 1991), s. 270
ff. samt Ylva Hasselberg, , Studia Historica
Upsaliensia 189(diss. Uppsala, 1998), s. 108 ff. Här finns dock inte plats för en fullständig undersökning av
Fougts nätverk, istället använder jag termen främst för att beteckna hennes sociala förbindelser.
71 Tom Ericsson, , Acta Universitatis Umensis.
Umeå Studies in the Humanities 86 (diss. Umeå; Stockholm, 1988), s. 162.
72 Barnens faddrar har tidigare också kortfattat diskuterats hos Annika Lindgren,  
, Cuppsats i Id och lärdomshistoria(Uppsala universitet, T1990), s. 11 f., i syfte att placera Elsa
Fougt i ett socialt sammanhang. Barnens faddrar (uppdelade per barn): 1. , f. 1764: Peter Momma;
Gustaf Adolph Leyonmarck; Anna Maria Brandt, f. Norn; Sophia Pipping. 2. , f. 1766:
Per Niklas Mathesius; Sten Rabbe; Anna Margareta v. Bragner, g. Momma; Familjen Mommas jungfru. 3.
, f. 1771: Samuel Sandel, senare Sandels; Johan Elers; Greta Helena Suther; Hedvig Tottie, sena
re g. Schröder. 4. , f. 1773: Johan Hisinger, tidigare Hising; Samuel Ugla, fr.o.m 1772 af Ugglas; Ma
ria Anna Wertmüller, f. de Ravens; Märta Helena Reenstierna. 5. , f. 1775: Gabriel Kling; Samuel
Enander; Brita Agatha Ahnger, f. Reimers, senare g. Junbeck; Maria Susanna Lange. 6. , f. 1778: Elis
Schröderheim; Anna Charlotta Schröderheim, f. v. Stapelmohr; Anna Juliana Kling, senare g. Apiarie; Jean
Eric Rehn; Jacob Forslund. Alla namnuppgifter om faddrarna nedan finns i Födelse och dopbok (C:2,
1738–1793), Riddarholmens församlings kyrkoarkiv, SSA.
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faddrarna vad man brukar kalla ofrälse ståndspersoner.73 Dessa faddrar var uteslu
tande högre civila ämbetsmän, de flesta dessutom med relativt hög rangklass.74
Anmärkningsvärt är att paret Fougt inte valde faddrar verksamma i bokbranschen
i någon hög utsträckning. Inte heller tycks särskilt många av faddrarna vara ”vitt
ra”, utan kontakter med personer i bokbranschen förefaller ha knutits på andra
sätt. Främst syns emellertid civila ämbetsmän i statens tjänst, kanske framför allt
före detta kolleger till Henric Fougt på Bergskollegium, ha stått högt i kurs som
faddrar.
Kolleger i bokbranschen måste Henric repektive Elsa istället ha knutit kontakt
med genom medlemskap i boktryckarnas intresseorganisation Boktryckerisociete
ten. Här fick enligt 1752 års reglemente samtliga privilegierade boktryckare i riket
ingå. Elsa Fougt tycks ha varit en relativt aktiv ledamot i organisationen och enga
gerade sig bland annat i frågor om hyra för societetens lokaler, beskattning för
dess medlemmar och lönetariffer för sättare och boktryckargesäller.75
Elsa Fougt torde även ha haft möjlighet att knyta sociala kontakter i den sociala
sammanslutningen Stora Amaranterorden i vilken hon var medlem, troligen från
och med 1770talet.76 Medlemmarna vid tidpunkten för Fougts medlemskap ut
gjorde delar av rikets intellektuella elit, varav en rad personer också arbetade inom
bokbranschen. Här kan Anna Maria och Carl Petter Lenngren, Carl Israel Hall
man, Gudmund Jöran Adlerbeth, Anders af Botin och Samuel Olof Tilas nämnas,
liksom andra personer verksamma i det litterära systemet, däribland den litterära
mångsysslaren Carl Christoffer Gjörwell och teaterdirektören Christoffer Bogisla
us Zibet. Flera av Stora Amaranterordens medlemmar var ledamöter av Svenska
Akademien, bland annat Nils von Rosenstein, som var Akademiens ständige sek
reterare från och med 1786. Även medlemmar från vetenskapssamhället – som
läkaren och preses i Collegium medicum Abraham Bäck – och näringslivet, som
Ibid. För vidare uppgifter om faddrarnas stånds och yrkestillhörighet, se till exempel Gustaf Elgenstier
na,         , D.3–8 [faksimil] (Stockholm, 1998),
 (Stockholm, 1890),  (Stockholm, 1892), 
 (Stockholm, 1894) och  (Vadstena, 1908). Jag ansluter mig här till Sten Carls
sons definition av ”ofrälse ståndsperson”, det vill säga ”en orepresenterad ståndsperson”. Med ”ståndsper
son” avser Carlsson ”alla personer, som kunna anses ha stått över de båda lägre stånden”. Enligt Carlsson
utgjorde civila och militära ämbetsmän (vilket flera av de faddrar som paret Fougt valde år sina barn var) en
av de viktigaste grupperna inom de ofrälse ståndspersonerna. Se Sten Carlsson, 
–(diss. Lund, 1949), s. 9 f.
74 Carlsson, s. 47 ff. Från och med mitten av 1600talet började man rangordna ämbeten i Sverige. 1696
etablerades en rangordning med 40 klasser (där den första var den högsta) inom vilka högre ämbeten dela
des in. Se Bo BennichBjörkman,   
–, Studia Litterarum Upsaliensia 5(diss. Uppsala; Stockholm, 1970) s. 59
ff.
75 Klemming & Nordin, s. 610–623.
76 Uppgiften går att finna i inledningen till Märta Helena Reenstiernas    
–, utg. Sigurd Erixon, Arvid Stålhane & Sigurd Wallin. Urval och förklaringar av Gunnar Broman,
D 1, 1793–1812 (Stockholm, 1966), s. 19 ff., där man kan läsa att Elsa Fougt invigde Reenstierna i Amaran
terorden efter det att denna anlänt till Stockholm 1772.
73
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bröderna Patrik och Claës Alströmer – den förre även känd som musikintresserad
mecentat – fanns representerade i orden liksom politiker som Jacob von Enge
ström. Den vittert intresserade ämbetsmannen Elis Schröderheim och hans hustru
Anna Charlotta tillhörde också Amaranterorden och ingick i Elsa Fougts närmaste
umgänge.77 En utförligare granskning av Elsa Fougts medlemskap i Amaranteror
den har inte rymts inom ramen för avhandlingen, förutom de två åminnestal som
Fougt höll för sällskapet över sina väninnor Anna Charlotta Schröderheim och
Beata Elisabeth Théel, vilka i korthet tas upp i artikeln om Elsa Fougt som förläg
gare.78 Dock vågar jag dra slutsatsen att deltagandet i Amaranterorden innebar
goda möjligheter för Elsa Fougt att knyta såväl sociala som professionella kontak
ter.
Elsa Fougts korrespondens, varav en stor del berörs i avhandlingens olika artik
lar, visar att hon stod i kontakt med flera av rikets kulturpersonligheter.79 Här
finns bland annat brev till och från ämbetsförfattare som Carl Gustaf af Leopold
och Gustaf Fredrik Gyllenborg, marknadsförfattare som Carl Envallsson och Did
rik Gabriel Björn, litterära rebeller som Thomas Thorild och Bengt Lidner, liksom
från poeten Eleonora Charlotta D’Albedyhll, dansaren Marcadet, förläggaren och
boktryckaren N.M. Lindh och Patrik Alströmer. Vissa brev, såsom de från Lidner,
Thorild och Björn, är hållna i en informell och vänskaplig ton. Fougt korrespon
derade också med personer från landets maktelit som riksrådet och hovkanslern
Fredrik Sparre och Gustaf Adolf Reuterholm och tycks ha stått på vänskaplig fot
med teatercensor Eric Edman.
Genom sina sociala förbindelser ökade Elsa Fougts möjligheter att få inflytande
och positionsmakt. Sociala nätverk i äldre tid var kanske av särskilt stor vikt för
kvinnor, som inte hade samma möjligheter som männen att uppnå formell makt.
Kvinnor tilläts exempelvis inte studera vid universitet och kunde inte knyta viktiga
yrkesmässiga kontakter den vägen. Via väl utvecklade sociala nätverk av informell
karaktär kunde de emellertid få tillgång till makten och öka sitt inflytande.80 Till
skillnad från många andra kvinnor innehade Elsa Fougt ett visst mått av formell
makt i kraft av sitt ämbete, vilket innebar att hon exempelvis tilläts delta i Bok
tryckerisocieten och kunde knyta yrkesmässiga kontakter på detta sätt. Till detta
kom hennes väl utvecklade sociala förbindelser med andra centrala personer i lan
dets kultur och maktelit, vilka rimligen stärkte hennes position i det litterära sy
Carl Gunnar Urban Scheffer, (Stockholm, 1942), s. 32 ff.
Rimm 2009, s. 40 f. och 46 f.
79 Breven till och från Elsa Fougt och dessa personer finns bevarade på KB (Björn, Envallsson, Leopold,
Lindh, Reuterholm, Thorild), RA (Björn, Envallsson, Marcadet, Reuterholm, Sparre) och UUB (Alströmer,
D’Albedyhll, Gyllenborg). Breven från Lidner och Thorild finns också i tryckt form utgivna av Svenska
Vitterhetssamfundet. Se respektive artikel i avhandlingen för närmare referenser.
80 Jfr. Eva Österberg, ”Den förmoderna kvinnan – variationer och tvetydigheter”,   
, red. Eva Österberg (Stockholm, 1997),s. 18 och Öhrberg, s. 55 f.
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stemet och ytterligare ökade hennes möjligheter till inflytande.
Familjen Fougt tycks socialt sett ha tillhört ett övre mellanskikt i samhället.81
Visserligen hörde de formellt sett till borgarståndet såsom varande boktryckare
aktiva inom hantverk och handel, men inom denna grupp tycks de i egenskap av
innehavare av Kongl. Tryckeriet och som hovboktryckare ha åtnjutit något av en
social särställning gentemot andra boktryckare. Av valet av faddrar att döma ver
kar familjen Fougt snarast ha identifierat sig som en ämbetsmannafamilj – måhän
da inte särskilt förvånande då Henric Fougt i grunden var en välutbildad ämbets
man – och valt sina barns faddrar i linje med detta. Även umgänget i övrigt tyder
på detta. Elsa Fougt verkar sålunda främst ha odlat kontakter med kulturperson
ligheter och människor från något högre sociala skikt än vad hon själv tillhörde,
snarare än att umgås socialt med andra boktryckare.

Elsa Fougt kom sålunda i besittning av sina företag och ämbetet Kungl. boktryck
are genom arv. En tes jag driver i avhandlingen är att hon var yrkesverksam även
inom äktenskapet, men det var endast som änka hon erhöll juridisk rätt att driva
sina företag självständigt.82 Å ena sidan var ämbetet Kungl. boktryckare manligt
kodat – det hade aldrig varit juridiskt möjligt för Elsa Fougt att erhålla det på nå
got annat sätt än via arv från fadern eller maken. Å andra sidan innebar den samti
da samhälleliga synen på hushållet som produktionsenhet att ämbetet Kungl. bok
tryckare betraktades som hushållsegendom.83 Det var alltså möjligt för en medlem
av familjeföretaget Kongl. Tryckeriets hushåll, antingen den var man – eller som
Elsa Fougt, kvinna – att ersätta den tidigare Kungl. boktryckaren och inta dennes
position och innehav av positionsmakt.
ängre fram i tiden, på 1800talet, kom hushållens makt över produktionen att
minska på ett generellt plan i samhället genom marknadsekonomins utveckling.84 I
linje härmed upphörde också förfarandet att vidarebefordra ämbetet Kungl. bok
tryckare genom arv. Istället kom det att upphandlas på entreprenad. Elsa Fougts
son – Kungl. boktryckaren Henric Fougt d.y. – förlorade därför 1833 det privile
gium hans mor, far och morfar innehaft i nästan hundra år. Orsaken var att affä
rerna inte gick tillräckligt bra, och den nya Kungl. boktryckaren blev istället P.A.
För en diskussion om sociala mellanklassgrupper i Sverige under gustaviansk tid, se Tom Söderberg, 
(Stockholm, 1972), s. 9–15.
82 Gudrun Andersson 1998, s. 54 ff. Se även Rimm 2007, s. 7–13 för en närmare diskussion om Fougt som
änka.
83 Anders Florén skriver i en studie om kvinnors arbete i svensk bruksindustri 1640–1840 om hur bergs
mästaränkor tagit över sina mäns arbete eftersom smedjorna betraktades som hushållsegendom. Se Florén,
s. 64 f.
84 Om hushållens minskade makt över produktion under 1800talet, se till eempel Anita Göransson,
”Kön, handling och auktoritet”,           
, red. Anita Göransson(Stockholm, 2000), s. 99 ff. och Florén, s. 102 ff.
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Norstedt & Söner.85 Detta markerar alltså en tydlig skillnad gentemot den tidigare
traditionen: staten betraktade inte längre befattningen som Kungl. boktryckarens
hushållsegendom, utan som ett yrkesutövande kopplat till individen och dennes
personliga kvalifikationer.

Tre viktiga faktorer möjliggjorde Elsa Fougts karriär. Den första är 
Fougts uppväxt i ett hushåll som drev familjeföretag inom bokbranschen gav
henne stora fördelar. Den andra viktiga omständigheten hänger ihop med den för
sta: av Kongl. Tryckeriet när Elsa Fougts föräldrar dog och egendomen över
gick från makarna Mommas hushåll till paret Fougts. Den tredje är även den rela
terad till de tidigare nämnda förhållandena: som gjorde att Elsa Fougt
fick juridisk rätt att ta över företagen på egen hand. Dessa tre faktorer utgjorde de
yttre ramarna för Elsa Fougt, och inom dessa tycks hon ha haft ett relativt stort
utrymme att agera. Elsa Fougts hushållsposition och innehav av positionsmakt
stärktes gradvis under hennes levnadstid: från flickårens position med obefintligt
inflytande och makt till åren som änka med betydande positionsmakt.
Ett av undersökningens för mig mest överraskande resultat var att uppfattning
ar om Elsa Fougts könstillhörighet inte alls tycks ha spelat särskilt stor roll för hur
hon behandlades i samtiden, vare sig av myndigheter, författare eller konkurrenter.
Av det undersökta källmaterialet att döma tycks föreställningar om kön och ar
betsdelning mellan könen inte ha påverkat synen på Elsa Fougts förmåga att utfö
ra sitt arbete, och det kommenteras över huvud taget inte att hon är kvinna. Som
undersökningen också visar tog Elsa Fougt till synes oproblematiskt plats i Bok
tryckerisocieteten, deltog i möten, yttrade sig och undertecknade skrivelser. Martin
Wottle har i en artikel argumenterat för att kvinnor inte tilläts delta i korporationer
och dylika societeters sammanträden under den aktuella tidsperioden och att före
tagande änkor under tidigmodern tid betraktades som anomalier.86 Även Åsa
Karlsson Sjögren menar att korporationerna var ”manligt kodade med en gift man
som norm” och att änkor inom borgarståndet begränsades av att burskapet ”var
kopplat till manliga korporativa institutioner”.87 Detta tycks dock inte stämma i
Elsa Fougts fall, och fler exempel finns på kvinnor i samtiden som deltagit i andra,
Klemming & Nordin, s. 401 ff.
Martin Wottle, ”Borgarkvinnor och ’verkliga borgersmän’. enus och egendom i 1700 och det tidiga
1800talets Stockholm”, , red. Maria Ågren
(Uppsala, 2003), s. 212. Påståendet bestrids också av iliAnn Aldman, ”Kvinnligt företagande i Stock
holm – främst inom handel och perioden ca 1690–1740” (paper i ekonomisk historia, Uppsala universitet,
2005), s. 3.
87 Åsa Karlsson Sjögren, “Frihetstid, rösträttsstrid. Män, kvinnor och rösträtt i frihetstidens svenskfinska
städer”, , red. Maria Ågren (Uppsala, 2003),
s. 190 ff.
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likartat manligt kodade sammanhang, såsom tidigare nämnda Ulrica Pasch som
var ledamot av Konstakademien.88
Även om det samtida samhället var patriarkaliskt och på många sätt begränsan
de för kvinnor fanns en samhällelig acceptans för en kvinna med Elsa Fougts po
sitionsmakt att verka som Kungl. boktryckare inom ramen för ett hushållsbaserat
familjeföretag. Ämbetet var överordnat hennes biologiska kön. Fougt må ha varit
en ovanlig aktör i det samtida litterära systemet, men detta berodde snarare på
hennes särställning som Kungl. boktryckare än på kön. Som kvinnlig boktryckare
var hon heller inte ensam: omkring en femtedel av alla självständiga boktryckare i
det svenska riket var kvinnor. Till detta kan läggas de kvinnor som var gifta och
arbetade inom hushållsbaserade familjeföretag.
Undersökningen av den internationella bokhandeln visar att Elsa Fougt hade
ett större innehav av positionsmakt och möjligheter att agera i det litterära syste
met än hennes manlige samarbetspartner Ulff. Detta kom att påverka arbetsdel
ningen dem emellan. Han, som vid tidpunkten var försvagad och saknade en egen
affärsrörelse, intog i deras samarbete en assisterande roll i bakgrunden. Hon, som
ledde flera stora och framgångsrika företag (tryckeriet, förlaget, bokhandeln), var
den som initierade verksamheten, drev det framåt och företrädde företaget utåt. I
deras samarbete var alltså andra faktorer än könavgörande: ställning i det litterära
systemet och ekonomisk soliditet.

Strategier
En av Elsa Fougts tydligaste strategier för att gynna sina företag var att dra nytta
av ämbetet som Kungl. boktryckare och hänvisa till det i diverse sammanhang när
hon behövde ha fördelar av olika slag. En jämförelse med tidigare Kungl. bok
tryckare visar att hon tycks ha använt denna strategi i högre utsträckning än före
gångarna.89
En annan strategi, som är besläktad med den första, var försöken att stärka
själva varumärket Kongl. Tryckeriet. Redan namnet ”Kongl. Tryckeriet”, med de
associationer det ger till kungen och den politiska makten, kunde säkerligen ge
Elsa Fougt fördelar också i den yrkesutövning som intehade att göra med utgiv
ningen av det offentliga trycket. Även den internationella bokhandeln kan ses som
ett sätt att stärka Kongl. Tryckeriet i stort, då dessa böcker till stor del riktade sig
till en högreståndspublik. Ett annat sätt var att ge ut statusfyllda författare eller
trycka prestigefulla verk – Fougt försökte exempelvis erövra rättigheterna till att
Anna Lena Lindberg, s. 9.
Gunilla Jonsson lyfter i sin nyutkomna artikel om årstrycket under 1talet fram att 1talets Kungl.
boktryckare nyttjade sitt privilegium i syfte att öka sin inkomst. Detta skedde genom att de använde billigt
papper av sämre kvalitet för den del av upplagan av det offentliga trycket som såldes till allmänheten. Se
Jonsson, s. 18 f.
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trycka – något som kunde bidra till att höja varumärkets värde. Klart
är, att de olika företagen hängde ihop med varandra och gagnade varandra på olika
vis.
Ytterligare ett sätt att både dra nytta av och stärka varumärket Kongl. Tryckeri
et var Fougts personliga och professionella positioneringgentemot konkurrenter.
I sin korrespondens med myndigheter och affärskontakter framställde hon sig ofta
som en mer stilfull, kompetent, solid och erfaren person än konkurrenterna, ofta
med hänvisning just till sin befattning som Kungl. boktryckare och den långa hi
storia Kongl. Tryckeriet hade. Ofta argumenterade hon också i patriotiska termer,
och sade sig vilja agera för det allmännas bästa och tjäna Sverige som nation.
Elsa Fougts sätt att argumentera och positionera sig kan också ses som en
könsmässig strategi, ett sätt att stärka sin ställning och positionsmakt som kvinna.
Hennes egenförfattade åminnelsetal över vännerna Anna Charlotta Schröderheim
och Beata Elisabeth Théel visar att hon i allra högsta grad var medveten om – och
kritisk till – samhälleliga uppfattningar om könsskillnader som begränsade kvin
nors handlingsutrymme. Att Fougt med dessa insikter ofta valde att definiera sig
själv som mer lärd och kompetent än sina manliga konkurrenter kan ses som en
medveten strategi att stärka sin auktoritet och positionsmakt som kvinna, och ett
aktivt försök att agera rådande struktur och de föreställningar som fanns om
mäns och kvinnors förmågor.
I anslutning till analysen av Elsa Fougts strategier är det värt att att fundera
över vad som kan ha drivit henne – vilka motiv kan hon ha haft Ett skäl var gi
vetvis  – hon var sitt hushålls företrädare och behövde helt enkelt försörja
det. Å andra sidan hade hon kunnat gifta om sig eller sälja företagen om hon inte
önskat bära detta ansvar, men det avstod hon från. Andra drivkrafter än de eko
nomiska måste därtill ha funnits. En sådan var . Kongl. Tryckeriet var ett
familjeföretag inom vilket Fougt hade vuxit upp och det är sannolikt att hon ville
behålla företaget inom hushållet – det skulle också senare lämnas över till hennes
son. Därtill kan även hennes eget  pekas ut som en kanske inte överordnad,
men absolut inte oviktig drivkraft. Fougts förmåga att vid flera tillfällen initiera
nya företag (kampanjen med utgivning av teaterpjäser på 70talet, den interna
tionella bokhandeln, stilgjuteriet, försöken att ge ut på nytt i
slutet av 790talet, det egna författandet) påvisar en vilja att aktivt delta i det litte
rära systemet och dess utveckling.90 Denna ambition yttrade sig stundtals genom
en något paradoxal djärvhet: samtidigt som Fougt var relativt försiktig i sin roll
90 fr ichard B. Shers diskussion av brittiska 700talsförläggares motiv: “Publishers naturally paid close
attention to economic selfinterest when making decisions about publishing and marketing books, but
other motives frequently came into play as well. To the extent that such motives were personal, ideological,
and yes, intellectual, they form a contrast with the businesslike persona that publishers frequently tried to
project, especially when dealing with authors.” Se 
(Chicago, 2006), s. 7 f.
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som boktryckare och förläggare importerade hon medvetet förbjuden, subversiv
litteratur från utlandet under en tidsperiod när den var ytterst eftertraktad på
bokmarknaden.

Funktioner i det litterära systemet
Elsa Fougt var en mångfunktionär i den samtida bokbranschen. Hon och hennes
företag Kongl. Tryckeriet kunde utföra de flesta funktioner som fanns i det litterä
ra systemet. I syfte att synliggöra dessa har jag valt att använda mig av Johan Sved
jedals modell över funktioner i bokbranschen. Modellen är avpassad för vår tids
litterära system, och vissa aspekter av den är inte aktuella i Elsa Fougts fall. De
funktioner jag markerat i modellen nedan (s. 52) fylldes inte nödvändigtvis alltid
av Fougt och hennes företag för varje enskilt litterärt verk vars skapande eller för
medlande hon och Kongl. Tryckeriet var inblandad i, utan vissa utfördes oftare än
andra.
Som förläggare och boktryckare hände det att Fougt initierade skapande av lit
terära verk, och gav författaren eller översättaren  till skrivandet (bland annat
uppmuntrade hon Schröderheim att bearbeta ). Hon var också själv 
(och skrev och publicerade åminnelsetal samt medverkade i 
). Som förläggare hade hon möjlighet att göra ett urval och själv  vilka
skrifter hon ville förlägga (till exempel avböjde hon att ge ut en reseskildring av
Thunberg på grund av att hon hellre ville ge ut en annan skrift av honom). Hon
kom också med av olika karaktär (exempelvis till idner). Språk
liga ändringar och  sköttes också stundtals av Fougt, såväl i det offentli
ga trycket som i övriga förlagsartiklar.
Det hände även att Fougt läste  och  verken, och Kongl. Trycke
riet ombesörjde därtill och . Just tryckningen medförde ytterligare
ett ansvar som inte tas upp i Svedjedals modell men som är ytterst viktigt i ett äld
re sammanhang: som boktryckare bar Fougt ett stort ansvar i att se till att det som
trycktes inte bröt mot .
För det offentliga trycket erhöll Elsa Fougt en viss statlig ersättning, men hon
själv övriga förlagsartiklar, dels med eget kapital, dels med hjälp av me
toder som prenumeration och subskription, vilka innebar ett slags förskottsbetal
ning från köpare till förläggare före  (Fougt sökte i förväg prenumeranter
och subskribenter genom annonsering – denna metod kanske också kan betraktas
som ett slags ). Förlagsartiklarna (samt böckerna som var till salu i den in
ternationella sortimentsbokhandeln) marknadsfördes efter publicering genom 
 i tidningar samt i form av förlags och bokkataloger.  skötte
Fougt dels själv, personligen, dels genom kommissionärer (där bokhandlare fick
) och även per .
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Varumärket Kongl. Tryckeriet var i samtiden starkt och statusfyllt och kunde
fungera  – sannolikt höjde det de utgivna böckernas symboliska värde.
Fougts förlags och bokkataloger möjliggjorde den köpande publikens 
. Genom bok och förlagskataloger fick kunderna veta vad som fanns till
gängligt i bokhandeln. Kongl. Tryckeriet hade ett relativt omfattande lager som
köparna kunde beställa ifrån (främst bestod detta av offentligt tryck), vilket kan
räknas som 
Genomgången av funktioner visar att Elsa Fougt spelade en mycket stor roll i
det litterära systemet, inte bara i förmedlingen, utan också i skapandet av litteratur.
Hon var medskapande på många plan och hennes insats påverkade huruvida de
förlagsartiklar hon gav ut och de böcker hon sålde blev framgångsrika eller ej.
Skapandet och förmedlandet av litteratur var (och är) ett samarbete mellan förfat
taren och förläggaren, boktryckaren och bokhandlaren. Som förläggare och bok
handlare fungerade hon som en kulturförmedlare, som genom sitt urval av verk
att ge ut och sälja kunde vägleda och upplysa publiken.
Att Elsa Fougt var en litterär multifunktionär hänger ihop med att hennes före
tag var starkt sammanlänkade. Kongl. Tryckeriets verksamhet hade en stor spänn
vidd och täckte in stora delar av bokmarknaden. Detta gav ökad kontroll och var
också ekonomiskt strategiskt för henne: genom att själv sköta de flesta av de funk
tioner som ingick i det litterära systemet kunde kostnaderna hållas nere.
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Modellen finns i Svedjedal 1999, s. 11.
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Elsa Fougt och ett litterärt system i förändring
Det sena 1talets litterära system stod i kraftig tillväxt. Litteraturutbudet ökade,
antalet boktryckerier ökade och det litterära systemet specialiserades i allt högre
utsträckning, exempelvis genom sortimentsbokhandel och ett mer utvecklat kom
missionärsnät.92 Lånbibliotek växte fram och förlagsverksamheten, som tidigare
främst skötts av stat och kyrka, togs i större omfattning över av privata aktörer.
Den lärda litteraturen minskade till förmån för nöjesläsning, och den läsande pu
bliken ökade.93
Samtidigt levde dock det äldre systemet kvar. Myndigheterna kontrollerade
bokbranschen och censur rådde fortfarande. Skråregler och privilegietvång omöj
liggjorde fritt etablerande av företag i bokbranschen. Graden av självständighet i
det litterära systemet var alltså ännu relativt liten och det var svårt att exempelvis
försörja sig som marknadsförfattare – även den läsande publiken var alltjämt
ganska liten.94 Befattningar som Kungl. boktryckarens betraktades alltjämt som
hushållsegendom som förmedlades genom arv.
Hur såg då Elsa Fougts gärning ut i relation till det litterära systemet i stort: var
hon en traditionalist eller en förnyare? Min slutsats är att hon var bådadera. Fougt
stod i skärningspunkten mellan ett äldre system och ett modernare. Genom att ha
erövrat ämbetet Kungl. boktryckare via arv förkroppsligade hon det äldre syste
met: arbetsuppgifterna betraktades som hushållsegendom. Detta gjorde att hon
fick ett stort utrymme att agera som kvinnlig aktör. Femtio år senare, då ett nyare
litterärt system hade tagit vid, hade det med stor sannolikhet inte varit möjligt för
Elsa Fougt att uppnå sin position. Nu överfördes inte längre ämbetet inom hus
hållet utan upphandlades till den (manliga) individ som ansågs kunna utföra det på
det ur marknadsekonomiskt hänseende mest optimala – det vill säga mest prisvär
da – sättet.
I sitt yrkesutövande som Kungl. boktryckare styrdes och reglerades Elsa Fougt
hårt från myndighetshåll, självständigheten var obetydlig. Hon kunde inte välja vad
som skulle publiceras och var tvungen att ge ut minst en minimiupplaga av det
som anbefalldes. Typiskt för det äldre systemet är också det faktum att Fougt var
mer eller mindre självförsörjande i det litterära systemet och genom sina många
olika företag lyckades fylla nästintill samtliga funktioner i bokbranschen.
Parallellt finns det dock aspekter av Fougts verksamhet som pekar framåt mot
ett modernare och mer specialiserat litterärt system. Hit hör kanske framför allt
hennes förlagsverksamhet, som hon medvetet tycks ha velat skilja ut från övriga
delar av verksamheten genom specifika förlagskataloger. Uppdelningen av Fougts
Sahlin, s. 54 ff., BennichBjörkman 199, s. 5–66.
Sahlin, s. 55 f., Björkman 1992, s. 495 f.
94 Sahlin, s. 56, Björkman 1992, s. 51 ff.
92
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bokhandlar, en svensk (”Kgl. Tryckeriboden”), och en internationell (”Elsa Fougt
& Comp.”), tyder också på en ökad specialisering och en ambition att skilja ur de
olika arbetsuppgifterna från varandra. Fougt separerade också sin förlagsverksam
het från bokhandeln, och lät kommissionärer såväl på landet som i den egna sta
den (bokhandlare som geografiskt låg mycket nära hennes egen bokhandel) sälja
hennes förlagsartiklar.95
Slutligen skulle jag vilja peka ut ett par ytterligare frågor som undersökningen
givit upphov till, områden som jag anser behöver utredas grundligare. Den första
rör bilden av kvinnliga aktörer i 1700talets bokbransch. Deras insatser behöver
utforskas och inkorporeras i den svenska (och internationella) bokhistoriska
forskningen. Elsa Fougt var inget ensamt undantag som kvinna – även om hon
utmärker sig som kvinnlig Kungl. boktryckare. Under Elsa Fougts år som själv
ständig företagsledare, 1782–1811, var sammanlagt 14 av landets totalt 99 bok
tryckare kvinnor.96 Till dessa fjorton änkor kan alla de kvinnor som arbetade inom
familjeföretag i bokbranschen läggas. Somliga kvinnliga boktryckare gifte om sig
fort, men långt ifrån alla. I likhet med Fougt var vissa självständigt yrkesverksam
ma under längre perioder.97
Dessutom anser jag att förlagsfunktionen och dess utveckling under 1700talet
behöver utredas grundligare. Fortfarande saknas tillräckligt många djupgående
empiriska studier om enskilda aktörer, som kan visa hur 1700talets förläggare age
rade i praktiken. Hur såg exempelvis förläggarnas medskapande roll ut? Hur be
traktade myndigheter och författare förläggare, och hur betraktade förläggarna sin
roll och sina privilegier? Detta är frågor för fortsatt forskning att besvara.

Sahlin, s. 35. Se även Schück 1923, s. 128 ff. och BennichBjörkman 1998, s. 63 ff.
Lirberg och Skoglund, s. 59.
97 Exempelvis Sara Johanna Jonsson (Norrköping), verksam i 37 år, ”Björckegrens änka” (Linköping),
verksam i 38 år, och Maria Susanna Lange (Stockholm), verksam i 14 år. Se Lirberg och Skoglund, s. 104–
123.
95

96
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Elsa Fougt. Lavering av Johan Laurentz Caton, UUB.
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Elsa Fougt som Kungl. boktryckare
Av A N N A-M A R I A R I M M

Det största och mest ansedda svenska boktryckeriet kring sekelskiftet 1800 drevs av
en kvinna: Kungl. boktryckaren Elsa Fougt (1744–1826). Fougt var under närmare
fyrtio år innehavare av Kongl. Tryckeriet – det tryckeri som hade privilegium på att
mot en statlig ersättning trycka och förlägga rikets offentliga tryck, däribland handlingar från Kungl. Maj:t och ämbetsverken. Elsa Fougt innehade en mycket stark
position inom sin samtids litterära system. Utöver uppgiften att förlägga och trycka
Sveriges viktigaste handlingar, var hon verksam inom en rad andra områden av bokbranschen. Exempelvis var hon boktryckare och förläggare av framgångsrika författare som Thorild och Lidner, drev ett stilgjuteri, skötte redaktörskapet för tidningen
Stockholms Weckoblad, var en aktiv medlem av boktryckarnas intresseorganisation
Boktryckerisocieteten, samt importerade böcker och idkade bokhandel.
Som dotter till Kungl. boktryckaren Peter Momma och publicisten Anna Margareta von Bragner föddes Elsa Fougt in i bokbranschen. Familjen Momma drev
framgångsrikt ett boktryckeriimperium där innehavet av Kongl. Tryckeriet och privilegiet att ge ut det offentliga trycket intog den främsta platsen. År 1762 gifte sig
den artonåriga Elsa med ämbetsmannen Henric Fougt, vilken snabbt aktiverade sig
inom familjen Mommas företag. När makarna Momma båda avled 1772 testamenterade de sina samtliga affärsrörelser till dottern Elsa och svärsonen Henric Fougt.
Tillsammans drev paret Fougt Kongl. Tryckeriet och dess vidhängande verksamheter i tio år till år 1782, då Henric avled. Nu hade Elsa total, självständig kontroll över
sina företag, och skulle komma att behålla den ända fram till 1811 då hon valde att
gå i pension.
Föreliggande uppsats har två syften.1 Till en början vill jag söka klarlägga hur
Elsa Fougt – som kvinnlig aktör i ett samhälle inom vilket kvinnors yrkesverksamhet begränsades av såväl juridiska som inofficiella hinder – kunde uppnå en så pass
framstående position i samtidens litterära system. Genom en genushistoriskt inriktad bakgrundsteckning och genomgång av kvinnligt företagande i bokbranschen i
äldre tider, delvis med internationella utblickar, vill jag försöka svara på frågan: vilka
grundförutsättningar hade Elsa Fougt?
På senare år har det kommit flera välbehövliga gedigna undersökningar om kvinnliga författare i äldre tider.2 Men den svenska bokmarknadshistoriska forskningen
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saknar ännu i hög grad studier av övriga kvinnliga aktörer på bokmarknaden, och
min förhoppning är att kunna medverka till en förändring av detta.3 En förhoppning är vidare att min undersökning kan bidra till den svenska genushistoriska forskningen i allmänhet. Studiet av den enskilda aktören Elsa Fougt möjliggör en närmare granskning av en 1700-talskvinnas reella livs- och arbetsförhållanden i ett samhälle där de legala begränsningar som formellt styrde kvinnors handlingsutrymme
var många och till synes svårmanövrerade. Jag vill undersöka hur stort utrymme individen Elsa Fougt hade att agera i praktiken utifrån just sina förutsättningar och
sin unika position, och vilka strategier hon använde för att tänja ut detta utrymme.
Detta innebär dock inte att jag bortser från de strukturella ramar som fanns satta för
henne; främst utifrån hennes kön, civilstånd och sociala tillhörighet. Utan en medvetenhet om dessa ramar blir det omöjligt att upptäcka den enskilda aktörens strategier för att överskrida dem, och, i förlängningen, vad detta kan ha haft för betydelse
eller påverkan på strukturerna.4
Det andra syftet med denna uppsats är att utreda Elsa Fougts mest centrala yrkesuppgift: att vara Sveriges Kungl. boktryckare. I två tidigare publicerade artiklar
i tidskriften Biblis har jag sökt utreda vad rollen som Kungl. boktryckare innebar
under 1700-talet för Elsa Fougts föregångare Johan Henrik Werner, Peter Momma
och Henric Fougt.5 En ambition med denna artikel är att göra jämförelser mellan
Elsa Fougts roll som Kungl. boktryckare och situationen för hennes föregångare.
Vad händer under Elsa Fougts regi? Hur agerade Fougt som företagsledare? Finns
det några stora likheter eller skillnader gentemot föregångarna, och i så fall, vad kan
detta bero på? Går det att se att Elsa Fougts kön påverkade hennes ställning i det litterära systemet i någon riktning?6
Avsnittet om Elsa Fougt som Kungl. boktryckare inleds med en diskussion om
den ersättning hon fick från staten för arbetet med det offentliga trycket. Därefter
följer en kort utredning om hur korrekturläsningen av dessa förlagsartiklar gick till,
varefter jag försöker närma mig frågan om upplagestorlek och distribution. Efter ett
stycke om konkurrerande boktryckares försök att göra intrång i Fougts privilegier
som Kungl. boktryckare diskuterar jag hennes verksamhet med etablerandet av ett
stilgjuteri samt hennes strävan att få ge ut Gustaf III:s medaljhistoria. Avslutningsvis
redogör jag för ett tidigare aldrig uppmärksammat dokument författat av Elsa Fougt
rörande Adolf Fredriks och Gustaf III:s försök på boktryckarbanan.
Jag kommer inte att ta upp Kongl. Tryckeriets arbete med övrigt icke-offentligt
tryck. Tanken är att dessa ska behandlas i en separat uppsats, där även Elsa Fougts
biografiska bakgrund beskrivs närmare.
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Förutsättningar
Familjens betydelse för Elsa Fougt kan inte överskattas. Fadern, som var en av Sveriges ledande boktryckare och förläggare – därtill också verksam inom stilgjuteri,
pappersbruk och bokhandel – kunde ge sin dotter enastående möjligheter till en
framtida karriär inom bokbranschen.7 Även modern som kvinnlig publicist torde
ha fungerat som en viktig yrkesförebild för Elsa Fougt.8 Utöver det faktum att Elsa
Fougt en dag skulle komma att ärva familjens affärsimperium, innebar hennes uppväxt ett unikt sätt att förvärva de nödvändiga praktiska och teoretiska kunskaper
som krävdes för ett framtida framgångsrikt deltagande i det litterära systemet.
Men den kanske viktigaste förutsättningen för att Elsa Fougt i juridisk mening
skulle kunna verka som självständig aktör i det litterära systemet var att hon relativt ung blev änka. Den 1 december 1782 blev hon Sveriges Kungl. boktryckare i och
med att hennes man Henric Fougt dog, 62 år gammal.9 Paret hade då varit gifta i
tjugo år, och hade fem barn i livet.10 Makarna Fougt hade strax före Henrics bortgång den 19 oktober 1782 författat ett gemensamt testamente.11 Enligt testamentet
skulle deras samtliga rörelser, såväl boktryckeri, stilgjuteri och pappersverk, ”med
dertil hörande fastigheter, Materialer och Effecter” gå vidare till den efterlevande
parten: ”[…] den utaf oss som den andra öfverlefver, vare sig man eller hustru, skall
så länge den ogift sitter förblifva uti en fri, orubbad och ensam disposition och förvaltning af all vår ägendom i löst och fast, af hvad namn och egenskap den vara må,
utan at någon må hafva våld at sig deruti blanda eller under någon slags förevändning tränga sig in uti förvaltningen deraf til största eller minsta del.”12 Inskärpandet
av att Elsa skulle sitta i orubbat bo var troligtvis snarare riktat mot barnen än mot
eventuella konkurrenter, och innebar för Elsas del att hon nu hade autonom och
fullständig kontroll över sina företag.13
Det faktum att Elsa Fougt blev änka innebar att hennes juridiska ställning som
yrkesverksam kvinna stärktes markant. Det kan här vara på sin plats att i korta
drag relatera kvinnans juridiska ställning under den aktuella tidsperioden. En ogift
kvinna var enligt 1734 års lag omyndig och stod under förmyndare. En gift kvinna
var underställd en målsman, det vill säga hennes make. Att stå under förmyndare
respektive målsman var inte samma sak. Målsmannen kunde ”föra någons talan,
särskilt inför domstol”, medan förmyndaren var den som fick ”handha den omyndiges egendom samt sköta dennes angelägenheter.”14 Men juridiska begränsningar
till trots hade gifta kvinnor möjlighet att råda över familjens egendom om mannen
var inkapabel att göra det, och kunde också om mannen tillät det ”i relativt stor utsträckning agera på egen hand i ekonomiska sammanhang”. Det fanns ett glapp
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mellan teori och praktik: trots att kvinnors rättigheter var starkt kringskurna i juridisk bemärkelse, hade de i praktiken ofta möjligheter att agera friare.15 Dessa möjligheter utstakades inte bara av lagen, utan var i hög grad också avhängiga kvinnans
sociala situation och ståndstillhörighet. Elsa Fougt – som uppvuxen och verksam
inom ett inflytelserikt familjeföretag, och med en mor som genom sitt yrke hade visat henne att vitter yrkesverksamhet var möjlig för kvinnor – torde ha haft förhållandevis stora möjligheter att agera i praktiken.
Som änka hade man en relativt god rättslig ställning. Änkor var myndiga, fick
föra sin egen talan och sköta sina angelägenheter efter eget tycke, och hade till och
med juridisk rätt att vara med och besluta om sina barns giftermål.16 Efter 1734 års
lag försämrades visserligen läget något, då änkors rätt att ta krediter begränsades.17
Ändock står det klart att änkeståndet medförde markant ökad självständighet för
Elsa Fougt.
I och med Henrics död fick Elsa total kontroll över företagen. Men faktum är att
hon så tidigt som 1772, då hennes föräldrar båda dog, ägde hälften av företagen.18
Enligt giftermålsbalken i 1734 års lag ägde gifta makar nämligen ”giftorätt till hälften i arf ”. Det innebär att Henric Fougt 1772 blott ärvde femtio procent av affärsverksamheterna – tack vare sitt äktenskap med Elsa – och inte hundra procent.19
Trots att det endast var Henric Fougt som titulerades ”Kungl. boktryckare” 1772–
1782, var alltså de formella ägarna till Kongl. Tryckeriet och de övriga familjeföretagen båda makarna Fougt.20 Detta är ett faktum som gång på gång har bortsetts från
i tidigare sekundärlitteratur om Kongl. Tryckeriet och som förtjänar att uppmärksammas: inom tidigare forskning förmedlas nämligen ofta uppgiften att det blott var
Henric som ärvde Kongl. Tryckeriet med medföljande företag efter svärföräldrarnas
död, och att Elsa först efter makens död trädde in som ägare.21

Elsa Fougt yrkesverksam före änkeståndet
Att Elsa Fougt inte bara var delägare i Kongl. Tryckeriet redan före makens död,
utan också deltog i det dagliga arbetet, är obestridligt. Jag menar vidare att den yrkeserfarenhet hon förvärvade under åren då hon och maken tillsammans skötte
Kongl. Tryckeriet efter makarna Momma, var en viktig förutsättning för att hon
sedermera framgångsrikt kunde driva Kongl. Tryckeriet och vidhängande affärsrörelser självständigt. Som ett flertal genushistoriker har påpekat fungerade kön i det
gamla ståndssamhället generellt sett som en hushållsposition.22 Trots att kvinnan var
underordnad mannen kunde hon representera hushållet eller gården på många sätt.
Kvinnors delaktighet i arbetet i hushållet var en nödvändighet, och änkor övertog
sina makars rättigheter sedan dessa dött. Hushållet betraktades som en enhet, och
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historikern Gudrun Andersson dristar sig till och med till slutsatsen att ”det inte
spelade så stor roll vem som gjorde vad så länge hushållet gynnades därav”.23 Britta
Lundgren beskriver i sin avhandling Allmänhetens tjänare hur kvinnor varit yrkesverksamma inom det svenska postverket ända sedan 1600-talet. Dels arbetade gifta
kvinnor medan deras män – vilka var de som uppbar den officiella titeln som exempelvis postmästare – ännu levde, dels hade kvinnor, eller till och med övriga familjemedlemmar, möjlighet att överta männens befattningar efter det att de avlidit.24
Boktryckerierna i Europa i tidigmodern tid var i regel hushållsbaserade familjeföretag som ofta till och med drevs i det hus där företagarfamiljen bodde. Att kvinnorna – vilka i allmänhet var upplärda i yrkeskonsten – skulle delta i arbetet var en
självklarhet. C.J. Mitchell berättar i en artikel om kvinnliga boktryckare i Storbritannien under 1700-talet att boktryckardöttrar ofta mötte yrket tidigt, då de som
barn fick hjälpa sina föräldrar. Det var också vanligt att boktryckardöttrar gifte sig
med boktryckare.25 Mitchells beskrivning visar stora likheter med boktryckardottern Elsa Fougts liv.
Min klara uppfattning är att såväl Henric som Elsa Fougt var delaktiga i det dagliga arbetet med sina företag på 1770-talet – även om det var Henric som var dess
ansikte utåt och den vars namn stod på titelsidan på de tryck som gavs ut på Kongl.
Tryckeriet. Elsa Fougt ska som gift enligt tidigare forskning ha varit verksam med
redigeringen av Stockholms Weckoblad,26 men jag menar att hon även måste ha arbetat med de övriga rörelserna.
I makarnas gemensamma testamente står det exempelvis att läsa att ”vi bägge i
flere års tid gemensamt [min kurs.] drifvit och skjött dessa värk och ägendomar”, syftande på Kongl. Tryckeriet och de sammanhängande rörelserna.27 Ytterligare belägg
för att Elsa Fougt tidigt arbetade med familjeföretagen finner man i hennes ansökan
1783 om att få starta stilgjuteri, där hon skriver att hon under makens livstid ”städse
varit honom uti alla hans entrepriser och all hans rörelse til biträde”.28 Vidare hävdar Fougt i en ansökan om högre ersättning till Statskontoret 1801 att hon varit verksam som Kungl. boktryckare i snart trettio år – det vill säga, sedan 1770-talet, då paret Momma avled och överlät verksamheten på paret Fougt.29 Men det kanske allra
bästa beviset för att Elsa Fougt i hög grad måste ha yrkesverksam då maken levde är
att hennes övertagande av företagen tycks ha gått mycket smärtfritt. Hur skulle Elsa
Fougt omedelbart ha klarat av ta över allt ansvar för företagen, skriva räkningar och
beställningar, ta över samtliga kundkontakter och korrespondens med myndigheter, träda in i Boktryckerisocieteten och bevaka sina intressen gentemot konkurrenter om hon aldrig arbetat med dylika sysslor tidigare?30
Det är tydligt att en kvinna i allra högsta grad kunde – och, förmodligen, förväntades – vara aktiv i ett hushållsbaserat företag under 1700-talet, trots att mannen var
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den som företrädde verksamheten i den offentliga sfären. Att man och hustru tillsammans deltog i arbetet med sina företag var snarare regel än undantag, och betraktades som en självklarhet från korporationernas (d.v.s. societeter och skrån) håll.31 I
offentliga dokument och källor är dock ofta kvinnornas arbete inom familjeföretagen gömt, då det endast är deras mäns namn som registrerats.32
I Ann Öhrbergs Vittra fruntimmer påpekas det hur kvinnor, som saknade möjlighet att framträda i många offentliga politiska sammanhang, ändå kunde påverka
informellt: de var delaktiga i nätverk och informella sammanhang och debatter som
låg bakom formella beslut i den politiska offentligheten.33 En parallell kan dras till
historikerna Leonore Davidoffs och Catherine Halls studie Family Fortunes, som visar hur medelklassens män i offentligheten kring åren 1780–1850 hade sin bas i privata sammanhang som exempelvis familjenätverk, utan vilka de inte kunde ha lyckats i offentligheten.34 På ett liknande sätt skulle man kunna betrakta Elsa Fougts roll
som delägare och medarbetare i Kongl. Tryckeriet under 1770-talet: hon var, om än
indirekt, i högsta grad delaktig i det offentliga samhällslivet genom det familjeföretag hon ägde och arbetade i tillsammans med sin man. Den ’offentliga’ företrädaren
för Kongl. Tryckeriet, maken Henric, sprang vidare anmärkningsvärt nog ur Elsas
’privata’ familjenätverk, då det var från hennes familj företaget härstammade.
Det är vidare rimligt att anta att företaget gynnades av att Elsa och Henric kom
från olika sammanhang med olika nätverk. Elsas släktnätverk bestående av företagare i bokbranschen stod med största sannolikhet för det praktiska kunnandet,
medan Henric med sin bakgrund inom Bergskollegium och ämbetsmannakretsar
kunde bidra med statliga kontakter.35 Sammanslagningen av dessa två nätverk torde
ha gagnat affärerna, och kan ses som en av förutsättningarna för Elsa Fougts framtida framgångsrika verksamhet.36

Kvinnor som företagare i bokbranschen i äldre tider:
internationella perspektiv
Då det finns ytterst lite tidigare forskning kring svenska kvinnors företagande inom
bokbranschen i äldre tider, har jag inför denna korta bakgrundsteckning hämtat inspiration från utländsk, främst anglosaxisk, forskning i ämnet.
Kvinnor var tidigt yrkesverksamma inom en rad områden, till skillnad från vad
mycken historisk sekundärlitteratur förtäljer; till exempel drev kvinnor stora industrier i Frankrike i slutet av 1700-talet.37 I en stor del av tidigare forskning märks
dock en tydlig oförmåga att betrakta kvinnor som arbetat i äldre tider, exempelvis i
boktryckeribranschen, som aktiva och betydelsefulla aktörer – detta gäller såväl för
svenska förhållanden som brittiska och franska.38 Ofta finns ett underliggande anSamlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51
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tagande att kvinnors delaktighet i företag sträcker sig till att tjäna männen, samt att
boktryckaränkor i själva verket inte arbetat själva, utan låtit sin förman sköta rörelsen tills hon hittat en ny äkta make beredd att ta över företaget.39
Geraldine Sheridan avvisar dock kraftigt uppfattningen att fruarna till företagare
i bokbranschen främst ägnat sig åt att tjäna sin man och ’kvinnliga’ sysslor som matlagning och tvätt, och menar att dessa slags sysslor endast upptog en marginell del
av deras tid. Framför allt ägnade sig fruarna åt arbetet med företaget, och deras medverkan i det var nödvändig för dess överlevnad.40
Även litteraturvetaren Paula McDowell framhåller boktryckaränkornas osynlighet i historieskrivningen. McDowell lyfter fram boktryckaren Elinor James (verksam på 1600- och i början av 1700-talet), vilken enligt egen utsago var verksam inom
boktryckeribranschen i över fyrtio år. Av tidigare forskning har hon dock ignorerats,
eller blott klassificerats som sin makes ”änka”. Man har således betraktat hennes tid
som boktryckare som varande fem år (efter det att maken dött) och inte fyrtiofem,
vilket var den tid som hon själv uppfattade sig som yrkesverksam, både som gift och
som änka.41 En parallell kan dras till Elsa Fougts tidigare nämnda utsaga i ansökan
till Statskontoret 1801, där hon – förvisso i en förhandlingssituation – hävdar att hon
varit verksam som Kungl. boktryckare i nästan trettio år, vilket alltså även inkluderar
åren som gift, då Henric Fougt var verksam under 1770-talet och dog först 1782.
Enligt Felicity Hunt, i en artikel om brittiska kvinnor i bokbranschen under äldre
tider, var det dock ovanligt att kvinnor deltog i det praktiska tryck- och sättararbetet; det var enligt henne vanligare att kvinnor bidrog genom att vika ark och sy ihop
dem.42 C.J. Mitchell, däremot, hänvisar till ett flertal källor som tyder på att kvinnor arbetade med såväl att praktiskt trycka, som att bära tunga buntar papper och
arbeta med sättning, och att de till och med ansågs vara särskilt lämpade för sättning
i jämförelse med männen.43 Det är rimligt att anta att kvinnornas arbetsbelastning
skilde sig åt beroende på om de verkade inom ett litet eller stort företag: som småföretagare var man förmodligen tvungen att utföra flera och grövre sysslor, medan
man som storföretagare hade gott om underordnade som kunde göra detta.
Om vi nu för ett ögonblick återgår till Sverige och objektet för undersökningen,
Elsa Fougt, vittnar en mantalslängd från 1780 om att det fanns gott om tjänstefolk
i familjen Fougt som kunde sköta de hushållsnära uppgifterna. Utöver tryckeripersonalen fanns en husjungfru, en kammarjungfru, en lakej, två drängar, en kusk, en
boddräng och fyra pigor skrivna hos Fougts.44 Med denna arsenal av tjänstefolk
torde Elsa definitivt inte ha behövt sysselsätta sig med ’kvinnliga’ hushållsgöromål
såvida hon inte ville. Med tanke på att det också fanns en relativt stor tryckeripersonal är det inte särskilt sannolikt att vare sig Henric eller Elsa Fougt behövde sköta
grövre arbeten i tryckeriet. Troligtvis sysselsatte sig Elsa Fougt främst med någon
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form av kamerala kontorssysslor och möjligtvis också kontakter med kunder och
uppdragsgivare. Det faktum att hon omedelbart efter makens död tog över allt pappersarbete och till synes obehindrat skrev räkningar och korresponderade med myndigheter, tyder på att dylika arbetsuppgifter var välbekanta för henne.
Slutligen vill jag poängtera att det är svårt att fastställa det exakta antalet kvinnliga
aktörer i bokbranschen i äldre tider på grund av att de i regel verkade utanför de officiella och formella sammanhangen.45 Men ser man endast till boktryckaränkorna,
det vill säga de kvinnor som med total kontroll över sina företag verkade i Sverige
under 1700-talet, har det av Mikaela Lirberg och Anna-Karin Skoglund gjorts en beräkning att de uppgick till hela 22 procent av rikets totala andel boktryckare.46 Andelen kvinnliga boktryckare stämmer i stort överens med den totala andelen kvinnliga företagare inom handel/detaljhandel i Sverige under 1700-talet.47 Sverige tycks
vidare ha haft en relativt hög andel kvinnliga företagare i bokbranschen i jämförelse
med Storbritannien under samma tidsperiod. C.J. Mitchell har gjort en uppskattning av andelen kvinnliga ägare och delägare av företag i bokbranschen (alltså inte
enbart boktryckerier, utan även till exempel boklådor) i Storbritannien under 1700talet till mellan 6 och 11 procent.48
Utöver dessa grupper i såväl Sverige som övriga Europa fanns det dock med all
säkerhet ett långt större antal gifta kvinnliga boktryckare, osynliga i källorna men
högst sannolikt yrkesverksamma i det fördolda. Jag skulle till och med vilja säga att
det är historiskt oriktigt att betrakta 1700-talets boktryckerier som (manliga) individers verk. Ett vanligt argument för att de kvinnliga boktryckaränkorna var undantag som blott var verksamma korta perioder är att de i regel snabbt gifte om sig
och inte verkade självständigt särskilt länge. Men med detta argument bortser man i
mitt tycke från att äldre tiders företag var hushållsbaserade, och att det för företagets
bästa var nödvändigt att flera personer, såväl man som hustru, deltog i det. Med en
ny make eller maka tillkom för änkan eller änklingen gratis – och därtill kompetent,
eftersom boktryckare/boktryckaränkor ofta gifte om sig inom sitt yrkesområde – arbetskraft. Att som boktryckaränka gifta om sig med en yrkeskunnig person kan ha
fungerat som en strategi att bevaka företagets intressen, och behöver inte ha inneburit att änkan upphörde att arbeta som boktryckare. Man ska heller inte glömma att
även manliga boktryckare ofta var gifta, och mycket väl kan ha nyttjat giftermålsstrategier i syfte att gynna sina företag.49
Således anser jag att det är befogat att modifiera bilden av kvinnliga boktryckare i äldre tider som sällsynta, fåtaliga undantag – kvinnorna har definitivt funnits
där och verkat som boktryckare, även om deras verksamhet officiellt sett ofta företrätts av män.
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Makt och auktoritet
Trots att jag alltså anser att Elsa Fougts roll i driften av Kongl. Tryckeriet under makens levnadstid var långt större än den av tidigare forskning har beskrivits som, är det
samtidigt uppenbart att hon på grund av sitt kön och de konventioner som kringgärdade det tvingades inta en plats delvis i skuggan. Hennes egen ovan citerade formulering att hon alltid varit maken Henric ”uti allas hans entrepriser och all hans
rörelse till biträde” i det samägda familjeföretaget, tyder på att Elsa intog – eller kanske snarare av samtida genusrelaterade konventioner tvingades inta – en underordnad position.50
Så hur stora möjligheter kan man säga att yrkeskvinnan Elsa Fougt egentligen
hade att agera som gift? Kan man säga att hon hade någon makt över företaget över
huvud taget? I artikeln ”Hade de svenska kvinnorna en stormaktstid?” utvecklar
historikern Kekke Stadin ett maktbegrepp som jag tycker är mycket användbart på
Elsa Fougts situation.51 Med inspiration från anglosaxisk historisk forskning, främst
Merry Wiesners, skiljer Stadin på makt och auktoritet. Stadins användning av begreppet makt innebär ”förmågan att i en social relation vinna gehör för sina intressen, idéer och mål”, det vill säga, makt definieras här som det som kunde uppnås
i praktiken, formella och juridiska begränsningar till trots.52 Begreppet auktoritet,
å andra sidan, definieras av Stadin som ”rätten att agera” för sina ”intressen, idéer
och mål”. Auktoritetsbegreppet delas av Stadin vidare upp i två underavdelningar.
Dels finns legal auktoritet – vilken fastställs av ”lagar, förordningar, religiösa regler
eller liknande”, – dels socialt sanktionerad legitim auktoritet, det vill säga ”auktoritet som vid en viss tidpunkt accepterades i samhället, eller en del av samhället, i
praxis.”53
Med Stadins uppdelning skulle man kunna se Elsa Fougts möjligheter att erhålla
makt som stora. Som dotter i en framgångsrik boktryckarfamilj och som hustru i ett
inflytelserikt hushållsbaserat företag, med ett brett kontaktnät av framgångsrika personer torde hon ha haft stor makt, och denna var i förlängningen också ett grundläggande villkor för hennes verksamhet som självständig framgångsrik aktör i bokbranschen. Elsa Fougts möjligheter att erhålla auktoritet skiftade däremot under olika
perioder av hennes liv. Som flicka och under de första åren som gift var Elsa Fougts
legala och legitima auktoritet troligtvis mycket liten. Efter föräldrarnas död då hon
blev delägare erhöll hon viss legal auktoritet, men mest markant ökade såväl den legala som den legitima auktoriteten i och med änkeståndet då hon blev myndig och
erövrade total kontroll över sina företag.
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Kongl. Tryckeriet under Elsa Fougts ledning
Låt oss nu gå över till att studera Elsa Fougts drift av Kongl. Tryckeriet 1782–1811,
det vill säga den tidsperiod då hon hade självständig kontroll över företaget. Kongl.
Tryckeriet var alltså det tryckeri som innehade privilegium på att ge ut Sveriges offentliga tryck, det vill säga kungliga förordningar, riksdagsbeslut och andra offentliga handlingar från kronan och dess myndigheter.54 Kungl. boktryckaren fungerade
både som tryckare och förläggare av det offentliga trycket, och var skyldig att leverera
en stor gratisupplaga till myndigheterna.55 Som ersättning fick Kungl. boktryckaren betalt för papperskostnaden av staten. Under 1700-talets gång kan en förändring
skönjas mot att också kostnader för ”trycklöner” förväntades ingå i den statliga ersättningen.56 Att ämbetet Kungl. boktryckare ansågs attraktivt kan, utöver den prestige det innebar att inneha förtroendet att ansvara för landets viktigaste tryck, förklaras med att Kongl. Tryckeriet utöver pliktupplagan till myndigheterna hade ensamrätt på att sälja de offentliga trycken på bokmarknaden för egen vinst.57
Kongl. Tryckeriet under Elsa Fougts ledning var stort i jämförelse med konkurrerande svenska tryckerier. En sammanställning av Stockholmstryckerierna gjord efter förfrågan av hovkanslern 1801 visar att Elsa Fougt samt konkurrenterna Pfeiffer,
Deleen & Forsgren och J.P. Lindh hade flest pressar igång, tre stycken. Elsa Fougt
tycks då ha haft störst personalstyrka bestående av fem lärlingar och åtta gesäller.
Fougts särställning som Kungl. boktryckare markerades ytterligare efter denna sammanställning gjorts, då hovkanslern beslöt att endast hon fick anställa så många lärlingar som hon ville – övriga tryckeriinnehavare fick blott ha en lärling per igångvarande press anställd hos sig.58 Vad gäller situationen för tryckerierna i Finland tycks
Åbo Akademis tryckeri ha varit störst. 1776 tycks det exempelvis ha haft åtta gesäller samt (okänt antal) lärgossar. En bouppteckning från 1819 visar vidare att detta
tryckeri förfogade över hela sju pressar. En del av dessa var dock mycket gamla, en
ända från 1690-talet.59
Det finns relativt få uppgifter om hur mycket Kongl. Tryckeriet som företag var
värt. Men i en skrivelse till Fredrik Sparre 1785 anger Elsa Fougt ett ungefärligt värde
på sin totala verksamhet. Fougt skriver att tryckeriet, gjuteriet och förlaget tillsammans är värda minst 30 000 rdr.60

Ersättning
Fram till 1793 erhöll Elsa Fougt samma summa i ersättning som hennes make drivit
igenom under sin tid som huvudansvarig för Kongl. Tryckeriet c:a tjugo år tidigare.
Samlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51
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Av ett utlåtande från Kanslikollegium till Kungl. Maj:t daterat 11 januari 1793 framkommer dock att Elsa Fougt var missnöjd med denna summa, varför hon ansökt
om högre ersättning. Till skrivelsen finns även Fougts egen ansökan bifogad.61 Betalningen hade alltså inte förändrats sedan 1773, då Henric Fougt lyckats förhandla
fram en relativt hög ersättning för det offentliga trycket där både trycklöner och
papperskostnader täcktes.62
I sin skrivelse poängterar Elsa Fougt att under den långa period som gått sedan
1773 har pliktupplagan av det offentliga trycket ökat samtidigt som papperspriserna
och kostnaden för andra ”nödvändighets varor” stigit, i likhet med arbetslönerna.
Kostnaden för de senare har ytterligare tilltagit då Fougt för egen bekostnad tvingats ta in arbetare ”både nätter och helgedagar” för att hinna få klart arbetet med det
offentliga trycket. Vidare får vi veta att ersättningen Kungl. boktryckaren haft sedan 1773 och fram till nu består av ”tre runstycken arket för tryckpapper, och 4 runstycken på skrifpapper” (skrivpapper var av bättre kvalitet än tryckpapper).63 Den
summa Henric Fougt förhandlade fram 1773 utgjordes av ett öre silvermynt per ark
för tryckpapper, respektive ett öre och en tredjedels silvermynt per ark för skrivpapper. Han hade kort efter att han drivit igenom ersättningen utsatts för påtryckningar från konkurrenten Lange, som gav ett mycket lågt anbud, ett och ett halvt
öre kopparmynt arket. I en skrivelse till Kanslikollegium erbjöd sig också Henric
Fougt snart därefter att anta detta låga anbud i syfte att få behålla sitt privilegium
som Kungl. boktryckare.64 Men om man räknar om den summa Elsa Fougt säger sig ha erhållit sedan 1773, tre respektive fyra runstycken arket, till den myntfot
som gällde före myntrealisationen 1776 (daler s:mt och k:mt resp. ören) ser man att
Langes låga anbud aldrig gick igenom: summan är densamma som den som Henric
Fougt ursprungligen förhandlade sig till; ersättningen hade uppenbarligen kvarstått
trots Langes framstötar.65
I skrivelsen från 1793 jämför Elsa Fougt sin ersättning med den stora ökning som
skett för priset på färdigtryckta arbeten sedan 1773. Vidare skriver Fougt att hon
tvingats använda sin ”ringa ärfda förmögenhet” för att få företaget att gå runt. Enligt henne har den dåliga ersättningen, i kombination med att hon som Kungl. boktryckare är skyldig ”at å egen kostnad och risque […] uplägga et antal exemplar utöfver lefverantserne, för at deraf underhålla et ständigt lager för framdeles möjeliga
Publique eller Private behof ” gjort att företaget går mot en ”dryg och ständigt tiltagande förlust”. Detta förfaringssätt med ett lager har enligt skrivelsen fortgått i
”långt öfver 100 år”, och består av ansenliga ”närmare två tusende ris” (ett ris papper
är 500 ark, 2 000 ris är sålunda en miljon ark). Tryckeriets lager tycks alltså ha varit
mycket omfattande. Enligt Fougt sker beställningar från hennes lager ”sällan” och är
i regel ”obetydlige”.66 Trots Fougts klagan över lagret bör det påpekas att det inneSamlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51

I I I . E L S A F O U G T S O M K U N G L . B O K T RYC K A R E

1 · Anna-Maria Rimm

bar ett tillfälle för henne att tjäna ytterligare inkomster på det offentliga trycket – det
var en chans för henne att dra nytta av sitt ämbete. Emellertid kan man förmoda att
det var svårt att beräkna just vilka förordningar och dylika tryck som det fanns stor
efterfrågan på, och att hennes lager till stora delar bestod av svåravyttrade förlagsartiklar. Klagomål över svårsålt offentligt tryck hade redan tidigare under 1700-talet
framhållits av en av Elsa Fougts föregångare, Johan Henrik Werner.67
Fougts önskan är att få sex runstycken arket som ett slags paketpris i ersättning,
där såväl trycklön som tryck- respektive skrivpapper är inräknat, med undantag för
beställningar av tryck på exklusivt papper. Hon önskar alltså inte, tvärtemot tidigare
praxis, ett högre pris på skrivpapper, varför man får förmoda att hon inte tryckte
särskilt mycket på denna typ av papper. Kanslikollegium tillstyrkte Fougts ansökan
och beslöt dessutom att hon skulle få den nya, högre ersättningen retroaktivt från
maj föregående år (1792) då hon ännu inte lämnat in någon räkning för den perioden.68 Det tycks som om Fougt kunde driva igenom en högre ersättning förvånansvärt lätt, och man kan fråga sig varför hon inte försökt göra det tidigare, eller till
och med försökt få ett ännu högre pris. I jämförelse med hur hennes make på sin
tid först efter en tämligen långdragen process lyckades driva igenom en högre ersättning ter sig Elsa Fougts försök mycket lyckat. En rimlig delförklaring torde vara att
det ekonomiska läget i Sverige då Henric fick sin ersättning, 1773, var mycket dåligt,
samt att det precis som Elsa Fougt hävdar skett en kraftig inflation och prisstegring
mellan 1773 och 1792.69 I ljuset av detta kanske det inte är så konstigt, utan snarare
rimligt, att ersättningen höjdes.
Det skulle dröja åtta år tills Fougt försökte få högre ersättning på nytt. Den 19
juni 1801 inkom en ny ansökan från henne. Enligt Fougt hade såväl papperspriser
som arbetslöner stigit markant sedan 1793, varför Fougt ville få ersättningen höjd till
”8 à 9 runstycken” arket. Fougt framhåller också sin sedan snart trettio år ”oegennyttiga tjenstfärdighet” som Kungl. boktryckare, och menar att hon, om hon inte
lyckas få högre ersättning, inte kan vänta sig annat än ”den bedröfliga framtid”.70
Enligt en skrivelse till Kungl. Maj:t från Statskontoret 20 oktober 1801 hade Fougt
efter denna ansökan även sänt ytterligare en skrivelse med argument för högre ersättning (tyvärr tycks denna inte finnas bevarad). I denna andra skrivelse ska Fougt
ha framhållit det faktum att hon ofta tvingades omtrycka varierande, ofta mycket
små, upplagor av slutsålda äldre förordningar som specialbeställts såväl från Kungl.
Maj:t som Svea hovrätt och överståthållarämbetet, som ett problem, och som en bidragande faktor till att hennes ekonomiska ställning försämrats på senare tid. Ett
annat argument Fougt ska ha lagt fram är att det offentliga trycket ofta förväntades
komma ut mycket snabbt, varför hon tvingades låta sin personal arbeta såväl nattetid som helger, och att arbetet stundtals var så krävande att hon måste ta hjälp av ytSamlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51

I I I . E L S A F O U G T S O M K U N G L . B O K T RYC K A R E

Elsa Fougt som Kungl. boktryckare · 1

terligare, tillfällig, personal, vilket naturligtvis medförde ökade lönekostnader. Återigen ska Fougt också ha hänvisat till det lager bestående av gamla förordningar som
Kongl. Tryckeriet var tvunget att hålla, som ett kostsamt problem: endast ett fåtal
av de bevarade förordningarna kunde enligt henne ge vinst, medan de flesta förblev
osålda.71
Statskontoret medgav visserligen i sitt svar att man insåg att små upplagor av det
offentliga trycket inte var lönsamma för Fougt, men menade att då de flesta förordningar gavs ut i c:a 5 000 exemplar var hennes inkomst i det stora jämförbar med övriga stockholmsboktryckares. Man erkände dock att varupriserna ökat sedan 1793,
och föreslog därför att Fougt ”i ersättning för särskildta utgifter och omkostnader”
skulle få ett årligt arvode på 300 rdr.72 Fougt svarade genom göra vissa förtydliganden för Statskontoret.73 Exempelvis stämde det enligt henne inte att upplagan av
det offentliga trycket vanligen var 5 000 exemplar: förordningar från ”Kongl. Stats
Expeditionerne” brukade visserligen ligga på 5 095 ex, medan förordningar från hovrätterna, kollegierna och överståthållarämbetet – vilka utgjorde majoriteten av det
offentliga trycket – kunde utgöras av så små upplagor som 400 exemplar, och sällan
överskred 1 600 exemplar. Vidare menade Fougt att det årliga arvode Statskontoret
föreslagit inte var tillräckligt för henne. Det tycks som om Fougts argument slutligen fick verkan: enligt en resolution den 22 december 1801 skulle hennes ersättning
utgöras av 8 runstycken riksgäld per ark.74
Sju år senare, 1809, ansökte Fougt för tredje gången i sin karriär om höjd ersättning.75 Hennes önskan var den här gången att få sin ersättning omräknad till 8 runstycken banko per ark. Riksdaler banko gavs ut av Riksbanken, medan riksdaler
riksgäld gavs ut av Riksgäldskontoret. År 1800 motsvarade 1 rdr banko 1 ½ rdr riksgäld.76 Fougt skriver att den ökning i ersättningen som hon fick 1801 inte medförde
någon ”märkbar förbättring” gentemot den tidigare ersättningen på sex runstycken
arket, då denna betalades ut i riksgäld. Hon tar därefter upp en rad sedan tidigare
välbekanta skäl till varför hon anser att hon bör få ökad ersättning: exempelvis att
det på senare år skett en utveckling mot såväl ökade varupriser som ökade lönekostnader, liksom att hon tvingas låta sin personal arbeta nattetid för att hinna få ut det
offentliga trycket i tid. Fougt beklagar sig vidare över att förordningar börjat tryckas
i ”Riksdags- och andra Tidningar”, vilket lett till att hennes försäljningssiffror minskat.77 Vidare tar hon upp att kostnader för ”emballering och transport” av det offentliga trycket är dyrt och tar mycket tid, men att hon hittills inte krävt ersättning
från kronan för det, medan hon brukar ta betalt för det när det gäller övriga, privata tryckuppdrag. Det i Fougts ögon så betungande lagret av gamla förordningar
tas återigen upp, liksom hennes vanliga klagomål över att de flesta förordningar förblir liggande osålda och olönsamma i lagret (vilket fordrar ett stort magasin som är
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kostsamt att hyra), medan ett fåtal slutsålda eller förmultnade artiklar ofta beställs
på nytt från Kungl. Maj:t i så små upplagor att de endast innebär förlust för henne.
Bifogad Fougts ansökan är en förteckning över Kongl. Tryckeriets årliga räkningar
till staten mellan åren 1802 och 1808.78
En dryg månad efter det att Fougt skickat ovanstående skrivelse sände hon in en
förteckning över Kongl. Tryckeriets utgifter för att därigenom ytterligare stärka sin
ansökan.79 Här tas alla tänkbara kostnader upp – sättnings-, pappers-, och tryckningskostnader, löner för sättare, hantlangare, ”gossar” och bokhållare, hyra för
tryckeriet, lagermagasinet och boklådan samt skatt för tryckeriet, kostnader för
färg, ved, snören och ”stilars slitning, samt annan redskaps slitning och reparation”.
Fougt menar att ersättningen från kronan inte på långt när räcker för att täcka alla
dessa utgifter.
Förteckningen är i mitt tycke ett tydligt exempel på hur Elsa Fougt söker dra
nytta av sitt ämbete som Kungl. boktryckare för sitt företag i stort: man får nämligen inte glömma att hon inte enbart var boktryckare åt kungen och ämbetsverken,
utan också drev en stor privat tryckeri- och förlagsverksamhet. Att använda arbetet
med det offentliga trycket som en metod att gynna företaget i allmänhet är en tendens hos affärskvinnan Elsa Fougt som vi kommer att se mer av längre fram i detta
avsnitt. Slitage av redskap liksom hyra för tryckeri och boklåda är utgifter som hon
rimligen haft även utan uppdraget att ombesörja det offentliga trycket, och kostnader som alla boktryckare hade. Det är dessutom iögonenfallande att Fougt inte
ens nämner eventuella inkomster från boklådan och försäljningen av det offentliga
trycket till allmänheten – det var ensamrätten på denna försäljning som var en av
hennes viktigaste förmåner som Kungl. boktryckare.
Dessutom kan en markant skillnad gällande synen på Kungl. boktryckarens skyldigheter och förmåner urskiljas hos Elsa Fougt i jämförelse med hennes föregångare
inom ämbetet. Under det tidiga 1700-talet, då Werner var Kungl. boktryckare, erhöll denne såväl lön och skattefrihet som hyresfrihet för bostad och tryckeri.80 Men
under 1700-talets gång försämrades förmånerna märkbart, i synnerhet efter mössornas maktövertagande 1766 då Peter Momma var Kungl. boktryckare. Nu förväntades Kungl. boktryckaren betala skatt, samtidigt som han förlorade ersättningen för
hyra – den enda förmånen som kvarstod var ensamrätten på försäljningen av det offentliga trycket till allmänheten. År 1773 lyckades emellertid som bekant efterträdaren Henric Fougt efter en långdragen ansökningsprocess driva igenom en statlig ersättning för Kungl. boktryckaren. Denna ersättning skulle dock endast täcka pappers- och tryckningskostnader.81 År 1809, däremot, tycks Elsa Fougt förvänta sig att
den statliga ersättningen ska täcka inte mindre än Kongl. Tryckeriets samtliga kostnader – en attityd som tidigare hade varit otänkbar.
Samlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51

I I I . E L S A F O U G T S O M K U N G L . B O K T RYC K A R E

Elsa Fougt som Kungl. boktryckare · 1

Men hennes inställning delades inte av alla. I ett svar på hennes skrivelser, daterat
den 10 oktober 1809, kritiserar boktryckeriombudsman P.A. Wallmark i skarpa ordalag Fougts i hans ögon fräcka ansökan och felräknade utgiftsförteckning.82 Wallmark menar att Fougt i sin utgiftsförteckning tagit upp kostnaderna för offentligt
tryck som hon sedan sålt för egen vinst i boklådan, utan att redovisa intäkterna för
det – intäkter som enligt honom torde vara relativt stora då priset, ”hvaröfver Allmänheten redan länge klagat”, för förordningarna är två skilling banko per ark. Vidare menar Wallmark att Fougt överdrivit sina utgifter för såväl varukostnader som
löner. Skarpast kritiseras dock Fougts förväntan att få alla sina kostnader ersatta av
staten. Enligt Wallmark har Fougt
[…] onekligen utgått från en oriktig princip, då hon ansett dessa utgifter böra af
Kongl. Maj:t och Kronan ensamt ersättas. Kronan är för henne att anse som en säker
och ständig kund för en annan handtverkare; och likaså orimligt det vore att, till. ex
Kongl. Bibliothekets Bokbindare, som lika med Fru Fougt, har uteslutande rättighet
till Kronans Arbete, yrkade detta arbete ensamt skulle bestrida alla utgifter i och för
hans rörelse […] lika så orimligt är äfven ett sådant påstående af henne.83

Wallmark är som synes minst sagt skeptisk till Elsa Fougt, och avslutar till och med
sin skrivelse med att föreslå att man borde lägga ut arbetet med det offentliga trycket
”på entreprenades”, då han är ”fullt öfvertygad, att flera af Stadens Boktryckare
skulle täfla om att erhålla det”.
Resultatet av Fougts ansökan tycks trots Wallmarks kritik ha utfallit till hennes
fördel. I ett par skrivelser från hovkansler Gustaf af Wetterstedt den 16 oktober och
den 22 november 1809 framkommer det nämligen att han valt att bifalla Fougts ansökan, eftersom han tillstyrker att hon bör få sina senaste räkningar utbetalda i riksdaler banko. Återigen fick Fougt alltså sin vilja igenom, och sin ersättning höjd.
Hur mycket Fougt kunde tjäna på det offentliga trycket hängde som vi redan sett
samman med hur stor upplagan var – stora upplagor var mer lönsamma än små, eftersom sättningskostnaderna (en av de största utgiftsposterna i tryckprocessen) då
blev lägre i relation till den tryckta upplagan. Upplagan kunde naturligtvis skifta,
men enligt en uppgift från Fougt till Fredrik Sparre år 1785, det vill säga då den
gamla ersättningen på tre respektive fyra runstycken arket ännu gällde, kostade det
offentliga trycket statskassan mellan 7 000 och 10 000 rdr under en tioårsperiod.84
Enligt Fougt själv var kostnaden för det offentliga trycket i snitt 1 684 rdr banko
om året mellan åren 1802–1808.85 Tyvärr har jag inte funnit några uppgifter om hur
mycket Fougt kunde tjäna på det offentliga tryck som hon sålde för egen räkning i
bokhandeln. Enligt uppgift från boktryckeriombudsman P.A. Wallmark år 1809 var
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då priset för det offentliga trycket som vi sett 2 skilling banko arket i Fougts boklåda.86 Några tidigare prisuppgifter har jag emellertid inte hittat.
Den gängse fastställda ersättningen för det offentliga trycket tycks inte ha varit helt statisk, utan kunde tänjas under särskilda omständigheter. Räkningar från
Fougt visar att ersättningen kunde öka vid tryckandet av specifika, mer krävande
tryck, som exempelvis tryck med siffror, såsom taxor med tabeller eller blanketter
och formulär. Detta godkändes också av Kanslikollegium, eftersom dylika tryck
”fordrar mera möda och granlagenhet än vanligit förordnings tryck”.87 Som vi har
sett tvingades Fougt ibland låta några av sina arbetare i tryckeriet ta nattpass för att
få klart ett extra krävande arbete i tid. Enligt uppgift i ett brev till Fredrik Sparre
från 1793 sysselsattes minst två arbetare vid dylika nattpass.88 Vidare var det mer krävande att sätta arbeten på utländska språk. I ett brev till Sparre 1793 ber Elsa Fougt
om uppskov med en leverans med hänvisning till att de främmande språken ger arbetarna svårigheter som fördröjer arbetet.89
Fougt tycks också ha försökt stärka sin ekonomiska situation genom att år 1790
anhålla om tullfrihet på ”Sex tusen ris papper, diverse sorter”.90 Som skäl till denna
anhållan angav Fougt brist på inhemskt papper. Fougt menade att hon på grund av
bristen av ”papper af vanliga sorter” tvingats använda fint skrivpapper till offentligt tryck som i normala fall gavs ut på billigare papper, utan att kräva högre ersättning för detta, vilket i slutändan blivit mycket dyrt för henne. Men Kanslikollegium, som med anledning av Fougts ansökan hörde såväl Generaltulldirektionen
som Kommerskollegium, kom fram till att det inte rådde någon brist på papper i riket, och Fougts ansökan avslogs följaktligen.91 Fougts ansökan om tullfrihet på papper, där det tyngsta argumentet är att arbetet med det offentliga trycket inte får bli
lidande på grund av pappersbrist, kan ses som ett försök av henne att stärka samtliga sina företag ekonomiskt genom den del av affärsrörelsen som inbegrep tryckandet av offentliga handlingar. En eventuell tullfrihet på papper hade nämligen inte
enbart gynnat tryckandet av dessa slags förlagsartiklar, utan också hennes övriga förlags- och boktryckarverksamhet. Återigen är det alltså tydligt hur Elsa Fougt försökte dra nytta av ämbetet som Kungl. boktryckare i syfte att gagna sin affärsverksamhet i stort.
Rent praktiskt tycks utbetalandet av Fougts ersättning ha gått till på följande sätt:
Fougt skickar in en räkning retroaktivt, Riksarkivets aktuarie och kanslibokhållare
verifierar detta, Statskontoret betalar ut ersättningen.92 Normalt betalades ersättningen ut i efterhand, men jag har också funnit en ansökan från Fougt om att få ut
halva ersättningen i förskott för en specifik förlagsartikel.93
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Korrekturläsning
I ett flertal brev och skrivelser till och från Elsa Fougt rörande offentligt tryck framkommer det att Riksarkivet skötte korrekturläsningen.94 Ett tydligt belägg för detta
går också att finna i ett kanslikollegieprotokoll från 1788, i vilket det står att läsa att
Riksarkivet är ansvarigt för tryckfel i det offentliga trycket då det ”besörjer correcturen af Kongl. Maj:ts till utgifvande förordningar”.95
I en ansökan från Fougt till Kanslikollegium rörande rättigheterna till Leyonmarcks register till Stiernmans samling av riksdagsbeslut, ett arbete som skulle tryckas
”för Kongl. Maj:ts och Kronans räkning”, och vilket Fougt ansåg vara sin ”ovilkorliga skyldighet” att ta sig an (och som således kan klassificeras som offentligt tryck)
framgår det dock att korrekturläsaren inte med självklarhet fanns på RA. Fougt skriver nämligen att hon kan få ut verket i rask takt under förutsättning att Leyonmarck
”eller å des vägnar någon annan pålitelig man” sköter korrekturläsningen.96
Och ett brev till statssekreterare Mattias Rosenblad 1796 visar att Elsa Fougt
vände sig till honom för att han själv skulle läsa korrektur av en specifik artikel som
just han tycks ha beställt, i syfte att undgå ”nyfikna ögon”.97

Upplaga och distribution av det offentliga trycket
Överlag har det varit svårt att finna uppgifter om upplagestorleken under Elsa Fougts
tid som Kungl. boktryckare under 1700-talets sista decennier. Under makens ledning kom 1772 en kungörelse från Kanslikollegium som slog fast att upplagan för
det offentliga tryck som skulle tryckas gratis från Kongl. Tryckeriet och distribueras till rikets myndigheter, bestod av 4 710 exemplar. Men utdelningar till specifika
myndigheter kunde emellertid variera och vara såväl mindre som större än denna
siffra. Standardupplagan tycks icke desto mindre ha legat runt 4 900–5 000 exemplar under Henric Fougt.98
Upplagesiffror för 1800-talets första decennium är dock lättare att hitta, då de
anges i Fougts ansökningar om högre ersättning 1801 respektive 1809. Enligt Fougts
egen uppgift – som visserligen anges i en förhandlingssituation med egenintresse –
var år 1801 standardupplagan för förordningar från Kungl. Maj:t genom statsexpeditionerna 5 095 exemplar, medan förlagsartiklar från kollegierna, hovrätterna och
överståthållarämbetet brukade ges ut i mindre upplagor, från omkring 300 exemplar
till c:a 1 600 exemplar.99 För år 1809 framkommer det i en skrivelse av hovkanslern
att den gängse upplagan för förordningstrycket var 5 202 exemplar, även om det nu
som tidigare förekom att vissa förordningar gavs ut i mindre upplagor.100 På samma
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sätt som var praxis under Elsa Fougts föregångares tid skötte Riksarkivet stora delar av distributionen av pliktupplagan av det offentliga trycket under hennes ledning.101 Riksarkivets roll i distributionsfrågan tycks vidare faktiskt ha förstärkts under Elsa Fougts period. Detta visar sig främst i de förfrågningar om ökad tilldelning
av offentligt tryck som var så vanliga under såväl Elsa Fougts som hennes föregångares tid. Det var tidigare relativt vanligt att dessa förfrågningar (ibland rena anklagelser om snål tilldelning) riktades direkt till den aktuella Kungl. boktryckaren.102
Men under Elsa Fougts period kan man skönja en utveckling mot att förfrågningarna riktas direkt till Riksarkivet. Som exempel kan nämnas ett klagomål som inkommit till Kanslikollegium från landshövdingeämbetet i Örebro rörande brist på
en lantmätarförordning.103 Enligt protokollet skulle kollegium kontakta Riksarkivets sekreterare Strand, ”i händelse ännu Exemplar finnas i Riks Archivo”, och om
så var fallet, ”til Kongl. Collegium aflemna så många som ofvanföre förmäles”. Vidare finns en förfrågan i ett kanslikollegieprotokoll från 1788 om ökad tilldelning av
förordningar, som enligt protokollet ska vidarebefordras till RA:s sekreterare Strand.
Lagret på Riksarkivet tycks emellertid inte ha varit särskilt stort, enligt Severin Bergh
uppgick det till ”200 à 300 exemplar”.104
Statsexpeditionerna inom Kungl. kansliet fungerade som distributörer åt de myndigheter utanför Stockholm som hörde till respektive statsexpedition.105 Detta tyder
ett kanslikollegieprotokoll från 1788 på. Här berörs en förfrågan från Åbo hovrätt
angående brist på en förordning.106 Enligt protokollet är det ”Kongl. Inrikes Civil
Expeditionen som dess Exemplar kring sändande besörjer”. I ett protokoll daterat
29 maj 1788 förekommer vidare uppgiften att Finansexpeditionen hörts rörande tillgång på en tulltaxa.107 Och året därpå, 1789, blir det än tydligare att de respektive
statsexpeditionerna distribuerade offentligt tryck; i ett kanslikollegieprotokoll uppges att Justitierevisionsexpeditionen befallits att ”anskaffa” och ”afsända” en juridisk
förordning.108 I ett kanslikollegieprotokoll från 1796 blir det ytterligare uppenbart
att statsexpeditionerna ansvarade för distributionen av förordningar som rörde dem
själva då det uttryckligen står att Kongl. Krigsexpeditionen distribuerat ett reglemente till hovrätten i Åbo.109
Utöver den fastställda pliktupplaga som distribuerades direkt till myndigheterna
för den gängse fastställda ersättningen, förväntades som bekant Fougt dessutom
trycka ett antal extra exemplar förordningar i syfte att bygga upp ett lager av offentligt tryck. Detta lager kunde kronan mot betalning göra beställningar ur om någon
förordning tagit slut. Ett kanslikollegieprotokoll från 1794 visar tydligt att man beställde äldre förordningar direkt från Kongl. Tryckeriet i syfte att skicka dem vidare
till den myndighet som efterfrågat dem.110 Därtill tryckte Fougt större upplagor av
vissa förordningar i syfte att direkt sälja dem i sin boklåda för egen förtjänst. ExemSamlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51
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pelvis vände sig teatermannen, översättaren och boktryckaren Didrik Gabriel Björn
år 1796 till henne (i egenskap av boktryckare) för att bland annat beställa ”200 Ex af
de Diverse Förordningar”, vilka han ville betala ”21–23” rdr för.111
Vad gäller specialbeställningar av förordningar som inte ingick i den fastställda
pliktupplagan såg distributionsprocessen lite annorlunda ut. I Kanslikollegiums
skrivelser till Kungl. Maj:t för år 1792 finns ett flertal beställningar på specifika förordningar från olika myndigheter bevarade som visar att distributionsfrågan inte
är helt lätt att utröna.112 Några av beställningarna är riktade direkt till Riksarkivet.
Men ett stort antal ser annorlunda ut och visar att såväl Fougt själv som andra myndigheter fungerade som distributörer.
Som exempel på Fougt som distributör kan nämnas en (odaterad) beställning
från statssekreteraren Franc på 50 exemplar av ”franska öfversättningar” för kungens räkning med instruktioner att Fougt själv ska skicka exemplaren till Franc när
de är färdigtryckta. Det är dock oklart vad för slags översättningar det rör sig om,
och det finns således en möjlighet att de inte tillhör kategorin offentligt tryck. Ett
annat exempel – visserligen ett exceptionellt sådant på grund av anledningen till
trycket – där Fougt var distributör, är en beställning på 1200 exemplar av en kungörelse rörande mordet på Gustaf III.113 Beställningen är undertecknad ”Jean Chr.
Lindblom”, en man – som enligt Per Sondéns handskrivna förteckning över Kungl.
kansliets anställda – vid tidpunkten (1792) arbetade som kanslist i Justitierevisionsexpeditionen och/eller som auskultant i Svea Hovrätt.114 Beställningen tycks alltså
inte härstamma från Riksarkivet.

Intrång i privilegierna
Som Kungl. boktryckare innehade man ett åtråvärt privilegium som ofta drabbades
av olika slags försök till intrång. Elsa Fougts föregångare i ämbetet, Werner, Momma
och maken Henric Fougt, var ofta inblandade i tvister med konkurrerande boktryckare och förläggare rörande såväl nytryck av förlagsartiklar om vilka det rådde
delade meningar huruvida de skulle klassificeras som offentligt tryck eller inte, som
eftertryck av offentligt tryck som Kongl. Tryckeriet ursprungligen givit ut.115
Även Elsa Fougt drabbades vid ett flertal tillfällen av intrång i privilegierna, och
var inblandad i tvister med konkurrerande aktörer på bokmarknaden. Några av hennes centrala rivaler var boktryckarna Holmberg, Lange och J.P. Lindh, och de förtjänar en kortare presentation.
Den driftige Johan Christofer Holmberg (1743–1810) hade börjat sin bana i bokbranschen som bokhandelsbiträde hos en av Henric Fougts gamla antagonister, boktryckaren Peter Hesselberg.116 På ett tidigt stadium började han också att verka som
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förläggare av vitt skilda typer av tryckalster.117 1779 slog han sig ihop med boktryckaren Lars Wennberg för att tillsammans med denne driva boktryckeri. Holmberg är
också känd som utgivare av tidningen Stockholms Posten.118 Han var en av sin samtids mest konfliktbenägna boktryckare, och var inblandad i en lång rad strider med
såväl författare som boktryckare och förläggare. Hos Boktryckerisocieteten var han
inte populär, och bland annat på grund av dess avrådan fick Holmberg, trots tidigare ansökningar, först 1784 formellt privilegium att driva en egen boktryckeriverksamhet.119
Johan Georg Lange (1722–1792) kom ursprungligen från Göteborg, men flyttade
1758 till Stockholm, då han mot Boktryckerisocietetens vilja köpte det f.d. Schneidlerska tryckeriet.120 Därtill drev han bokhandel. 1773 utvidgade Lange sin verksamhet genom att han köpte upp den nyligen avlidne Lars Salvius’ tryckeri och förlag.121
Som redan nämnts i avsnittet om Kungl. boktryckarens ersättning, hade Lange så tidigt som på 1770-talet varit inblandad i en konflikt med Kongl. Tryckeriet, då han
försökte erövra rätten till det offentliga trycket från Henric Fougt. Lange skulle fortsätta att konkurrera med Kongl. Tryckeriet även då det drevs av Elsa Fougt. Deras
konflikt berörs nedan, i avsnittet om medaljhistorien.
Johan Petter Lindh (1757–1820), vars far och bror var boktryckare i Örebro, flyttade 1791 till Stockholm sedan han köpt det Wennbergska tryckeriet av Lange. Utöver konflikter med Elsa Fougt var han bland annat involverad i en tvist med den
finska Kungl. boktryckaren Carlbohm, då han gjort intrång på dennes privilegium
att trycka den finska almanackan.122 1806 utökade han sin verksamhet genom köp
av Langes änkas tryckeri och förlag.123
Den första tvisten mellan Elsa Fougt och en konkurrent som jag funnit inträffade
år 1784, då hon kritiserade en Erik Bredberg för att ha sökt privilegium hos Kanslikollegium för att trycka en samling juridiska författningar.124 Fougt menade att
dessa förordningar borde tillhöra henne i egenskap av Kungl. boktryckare, och att
hon dessutom ”sjelf vore hugad utgifva ett dylikt arbete”. Men ett kanslikollegieprototkoll daterat ett par veckor senare visar att Fougt inte fick sin vilja igenom.125 Det
framkommer nämligen att Bredberg svarat på Fougts anmärkningar genom att hänvisa till en kunglig resolution från 1687, vilken han tolkar som att ”Kongl. Boktryckaren väl ägde rättighet till författningars första aftryckning”, men att det är ”tillåtit
att utan särskilt nådigt tillstånd antingen de förr otryckte utgifva, eller de en gång
tryckte å nyo uplägga”. Bredbergs tolkning är mycket märklig, då nämnda resolution till och med i sin titel proklamerar förbud mot eftertryck av offentligt tryck.126
Enligt protokollet anför Bredberg dock också andra skäl till varför han bör få privilegiet, såsom att han redan lagt ner mycket pengar och tid på arbetet. Kanslikollegium
beslöt att stödja Bredberg i ärendet, och angav främst de sistnämnda skälen som förSamlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51

I I I . E L S A F O U G T S O M K U N G L . B O K T RYC K A R E

Elsa Fougt som Kungl. boktryckare · 25

klaring. Ingenting värderande nämns i protokollet om Bredbergs högst okonventionella tolkning av 1687 års resolution.
År 1790 vände sig Elsa Fougt till Kanslikollegium med anledning av att Holmberg
börjat trycka ”Kongl. Krigs Artiklarne af år 1683”, trots att denna förlagsartikel, såsom varande av offentlig karaktär, tillhörde henne. Fougt skriver att hon önskar att
Kanslikollegium inte bara bör ”lemna mig det höggunstiga hägn at Hr. Holmberg
må varda förbuden all vidare försälgning af detta arbete” utan också ge Holmberg
en tillsägelse för sitt tilltag.127
Holmberg forsatte att göra intrång på Kongl. Tryckeriets privilegier, men han var
inte den ende. Den 6 mars 1792 ankom en skrivelse från Elsa Fougt till Kanslikollegium i vilken det hävdas att ”flere af Boktryckeri Societetens ledamöter” gjort ”ständigt förnyade intrång i Kongl. Tryckeriets rättigheter”, vilket fått till följd att Kongl.
Tryckeriet gjort stora förluster.128
Fougt inleder skrivelsen med att beklaga sig över att verksamheten som Kungl.
boktryckare blivit allt mindre lönsam på senare år, bland annat på grund av att det i
hennes privilegium som Kungl. boktryckare åligger henne att trycka icke-lönsamma
offentliga skrifter – något som hon tidigare lyckats uppväga genom att hon även haft
privilegium på att trycka mer attraktiva och ’säljbara’ offentliga skrifter. Elsa Fougt
menar vidare att ”[h]oppet at på andra artiklar återvinna hvad jag på dessa [de olönsamma offentliga skrifterna] förlorat” hotas av att andra boktryckare nu börjat göra
intrång i hennes rättigheter. Hon skriver också att hon initialt har försökt att visa
”tålamod” gentemot dessa personer, men att detta snarast har fått till resultat att
”upmuntra tiltagsenheten”, och nu vill hon att Kanslikollegium sätter stopp för intrången och ger henne det skydd hon har rätt till i egenskap av privilegierad Kungl.
boktryckare.
Det är i synnerhet två specifika intrång som Fougt vill att Kanslikollegium ska åtgärda, även om hon i förbifarten också nämner att det har skett många fler.129 De
aktuella intrången gäller mycket raskt utförda eftertryck av två tal som kungen hållit vid den senaste riksdagen i Gävle, och de skyldiga till intrången är boktryckarna
Holmberg och Lindh. De hade vidare varit så sluga att de endast tagit ut hälften av
den summa som Fougt begärde för nämnda tryck, vilket naturligtvis fått till följd att
hon fick svårt att sälja sina exemplar.
Ett annat försök till att kapa åt sig det offentliga trycket kan Lindhs och Ekmanssons försök att bli hovboktryckare ses som. Vid mitten av 1790-talet ansökte de respektive herrarna om att få bli hovboktryckare. Bägges ansökningar avslogs emellertid av Kanslikollegium, med hänvisning till att ”afledne Secreteraren och Boktryckaren Fougts Enka, som utom tryckningen af allmänna Handlingar, i egenskap af
Hof-Boktryckare, äfven fått besörja om tryckningen af hvad för Kongl. Hofvet varit
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nödigt at låta trycka, därvid med berömlig omtanka och skicklighet sina skyldigheter fullgör.”130 Kanslikollegiums avslag stärker ytterligare Elsa Fougts ställning, och
klargör tydligt att förlagsartiklar rörande hovet tillhörde Kongl. Tryckeriet.
En fråga som jag tidigare berört i mina artiklar om Elsa Fougts föregångare under 1700-talet som Kungl. boktryckare kretsar kring vad som egentligen räknades
som offentligt tryck. Även om detta blev allt klarare under seklets gång, förefaller det
som om vissa otydligheter levde kvar under Elsa Fougts period. Detta visar sig bland
annat genom en förfrågan från Kanslikollegium till Boktryckerisocieteten 1799 att
”til hvad mäst lindriga pris” någon av dess medlemmar ville omtrycka förordningar
som Växjö stift hade brist på.131 Här är det alltså uppenbart att man inte per automatik vände sig till Elsa Fougt och Kongl. Tryckeriet. Föga förvånande reagerade
Fougt på detta.132 I sitt svar åberopar Fougt kungliga förordningar från 1687, 1744
samt 1774 vilka slår fast Kungl. boktryckarens rättigheter, och som enligt henne tydligt visar att förordningarna borde tillhöra henne i egenskap av Kungl. boktryckare.
Dessutom skriver Fougt att hon redan har en del av de efterfrågade förordningarna
i sitt lager.
Definitionen av det offentliga trycket berörs vidare i en skrivelse från Fougt till
Kanslikollegium angående tryckandet av Riksarkivssekreteraren Adlersparres fortsättning på den Norellska förordningssamlingen (bestående av förordningar tänkta
att läsas upp i kyrkorna).133 Då samlingen består av förordningar vilka redan tryckts
av Kongl. Tryckeriet, menar Fougt att de egentligen inte bör omtryckas av något annat tryckeri, och att de dessutom redan finns att tillgå i hennes lager.
Det är svårt att påvisa några större skillnader mellan Elsa Fougt och hennes föregångare på Kongl. Tryckeriet vad gäller konkurrenters försök till intrång i privilegierna – försök att få en del av en så pass åtråvärd kaka som den Kungl. boktryckaren
förfogade över tycks ha varit ofrånkomliga och förekom under hela 1700-talet.134
Möjligtvis kan man betrakta Kanslikollegiums avslag av Lindhs och Ekmanssons
respektive ansökningar om att få bli hovboktryckare – med tydlig hänvisning till att
Elsa Fougt redan fungerade som en sådan – som ett tecken på att Kungl. boktryckarens ställning stärktes under Elsa Fougts period. Jag har heller inte funnit några som
helst belägg i materialet för att myndigheter och konkurrenter skulle ha behandlat
Elsa Fougt annorlunda på grund av att hon var kvinna: hennes kön tycks inte alls
ha påverkat hennes status som Kungl. boktryckare. Det är tydligt att hon nu – för
att använda Kekke Stadins termer – såväl hade ett stort innehav av makt som legal
och legitim auktoritet.
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Stilgjuteriet och medaljhistorien
Stilgjuteriet
Som jag tidigare berört i en artikel i Biblis 2005:30 hade Henric Fougt redan på
1760-talet uppfunnit en ny metod att trycka noter. 1766 ansökte han om att få starta
stilgjuteri och boktryckeri, men då ansökan avslogs valde han att vidareutveckla sin
nottryckarmetod i England.135 Sten G. Lindberg har att berätta att Henric Fougt,
väl tillbaka i hemlandet, i början av 1770-talet vädrade planer på att anlägga ett
svenskt stilgjuteri, då han 1772 av Kommerskollegium tillkallats som stilgjuteriexpert i ett ärende.136 Enligt såväl Nils G. Wollin som Sten G. Lindberg utvecklade
Henric Fougt framgångsrikt ett stilgjuteri under 1770-talet, och det var enligt deras
förmenande mycket omfångsrikt.137 Tryckstilar var ytterst dyrbara varor att importera, och en egen produktion skulle spara företaget mycket pengar.138 Det är dock
oklart när under 1770-talet som Henric Fougt startade sitt gjuteri. Klart är att i bouppteckningen efter Henric Fougts död upptas ett stilgjuteri som värderas till hela
1 955 rdr, medan boktryckeriet värderas till 1 884 rdr.139 Frågan är emellertid om gjuteriet var officiellt sanktionerat, då Henric Fougt först 1781 tycks ha ansökt om privilegium för det.
Detta kommer nämligen till uttryck i en skrivelse – varken uppmärksammad av
Wollin eller Lindberg – från Henric Fougt till Kungl. Maj:t 1781 i syfte att få privilegium att ”idka Stilgjuteri och dervid nyttja så stort antal Ugnar och så många Arbetare jag kan sysslosätta”.140 Fougt skriver att han sedan länge haft planer på att
etablera ”et fullständigt och väl inrättadt Stilgjuteri”, men att han på grund av arbetet som Kungl. boktryckare inte haft tid att vidareutveckla sin ”föresats til et Stilgjuteries anläggande för både Bok- och Musik tryck”. Stämmer detta skulle alltså
såväl Wollins som Lindbergs tidigare slutsatser vara bristfälliga. Nu är dock tiden
inne, skriver Fougt vidare, att vända sig till Kungl. Maj:t för att ansöka om ”hielpemedel” som kan hjälpa honom att sätta igång verksamheten. Henric Fougt är noga
med att framhålla sin egen kompetens inom området och den utlandserfarenhet han
har som lett till att han står i kontakt med ”de mäst namnkunniga Stilgjutare i Europa”, och påpekar även sina framgångar med den egenhändigt uppfunna metoden
för nottryckeri.
Henric Fougt förtäljer vidare att han köpt upp den forne stilgjutaren Holmerus’
lager och inventarier, samt infört verktyg från England tänkta att användas för stilgjutarändamål.141 Dessutom har han anställt två utländska arbetare. Henric Fougt
känner sig dock nu tvungen att ansöka om finansiell hjälp för att företaget ”ifrån förSamlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51
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sta början” ska kunna ”ställas på ordentliga och stadiga fötter”.142 Notera alltså att
detta stilgjuteri enligt Fougt är en ny verksamhet. Han är inte ute efter privilegium
exclusivum, utan säger sig uppskatta konkurrens. Det Fougt ansöker om är ett förskott på 5 000 rdr, en summa som han ämnar återbetala genom att hälften av den ersättning han årligen får för det offentliga trycket – ”vanligen sig bestigande til minst
några hundrade Riksdaler om året” – ska hållas inne. Henric Fougt tänker sig alltså
dra nytta av sitt ämbete som Kungl. boktryckare genom att låta det möjliggöra etablerandet av ett nytt företag.
Kanslikollegium svarade i en skrivelse till Kungl. Maj:t nästan ett halvår senare.143
Såväl Kommerskollegium som Boktryckerisocieteten hade hörts och givit Henric
Fougt sitt fulla stöd. Skrivelsen visar också att Fougt under perioden som gått sedan
han skickade in sin ansökan anställt fyra gravörer med uppdrag att göra om Holmerus’ ”felaktiga Stilar” samt att göra nya efter ”vackra och regelmässiga ritningar” av
Henric Fougt själv. Att Fougt var lämpad att driva ett stilgjuteri rådde det ingen tvivel om, och Kanslikollegium ville bevilja ansökan om privilegium. Däremot ställde
man sig tveksam i fråga om det ansökta förskottet på 5 000 rdr. Enligt Kanslikollegium fanns det egentligen varken i Manufakturfonden eller Statskontoret några
ekonomiska resurser till ett dylikt ändamål. Dessutom menade Kanslikollegium att
man borde vara rättvis och behandla Fougt på ett liknande sätt som man behandlat dennes konkurrent Nordström, en man som året innan fått privilegium på att få
starta ett stilgjuteri, samt ett förskott på 1 000 rdr som ”tilverknings praemium”.144
Något egentligt beslut om att betala ut ett förskott till Fougt framkommer inte i
denna skrivelse.
Frågan om stilgjuteriet återkommer i Kanslikollegiums arkiv nästan ett år senare,
då den aktualiserats genom en ny ansökan från Elsa Fougt.145 Vid det här laget var
Henric Fougt död, och planerna på ett stilgjuteri hade alltså övertagits av makan
Elsa. Hon inleder med att klargöra sin kompetens och erfarenhet, i syfte att visa att
hon är kapabel till ett dylikt företag:
”[…] som jag under Min Sal. Mans lifstid städse varit honom uti alla hans entrepriser
och all hans rörelse til biträde, och jag äfven i detta ämne om Stilgjuteri serdeles vinlagt
mig at inhemta all nödig kunskap om alt hvad dertil kan höra, så finner jag mig i stånd
och är äfven sinnad at med biträde af de skickelige utländske arbetare, som Min Sal.
Man redan i sin lifstid med så dryg kostnad anskaffat, fortsätta och til fullkomlighet
upbringa detta af honom började verk.”

Som citatet visar – och som redan nämnts – tycks Elsa Fougt ha varit högst delaktig i driften av familjeföretagen även under Henrics livstid. Men uppenbarligen har
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hittills inte något privilegium utfärdats eller förskott utbetalats vare sig till Henric
eller Elsa. Elsa Fougt presenterar därför ett för statskassan mer förmånligt förslag än
maken gjorde. Hon erbjuder sig att återbetala lånet snabbare än vad Henric hade
tänkt, genom att avstå från hela ersättningen för det offentliga trycket fram till dess
att lånet återbetalats, och alltså inte halva ersättningen vilket var Henrics anbud.
Elsa Fougt understryker också det faktum att hon redan nu lagt ut mycket pengar
på anläggandet av stilgjuteriet, och att det såväl skulle vara en svår ekonomisk förlust
för henne om företaget lades ner, som en förlust för riket i stort att gå miste om ett
stilgjuteri. En förlust som enligt Elsa Fougt skulle få till resultat att Sverige som land
”blefvo återförsatte i den bedröfliga dependance af utländningar, som redan vållat
och än ytterligare skulle medföra den Svenska Typographiens och i gemenskap dermed Litteraturens och Bokhandelens förfall.”146
I maj 1783 återfinner vi ett för Fougt glädjande svar i Kanslikollegiums protokoll.147 Kungl. Maj:t hade nämligen beslutat att bevilja ansökan om privilegium.
Vad gäller förskottet på 5 000 rdr gick även det igenom, men man ansåg sig inte
kunna utbetala mer än 1 000 rdr åt gången, och Elsa skulle löpande betala tillbaka
denna summa.148 Att återbetalningen av förskottet skedde som planerat genom att
summan av hennes räkningar för det offentliga trycket drogs av skulden vittnar
många kanslikollegieprotokoll från de följande åren om.149 Elsa Fougts strategi att
använda sitt privilegerade ämbete som ett medel att expandera sin privata affärsverksamhet lyckades alltså.
Om stilgjuteriets företagsstruktur finns det ett fåtal uppgifter. Henric Fougt tycks
som redan har nämnts 1781 ha anställt ”tvänne Utländske full lärde och snälle arbetare” tänkta att verka vid stilgjuteriet.150 Vidare förekommer en senare uppgift att
sex personer arbetade dagligen i stilgjuteriet år 1785 – förmodligen utgjordes dessa
av de två utländska arbetarna samt de fyra gravörerna.151

Medaljhistorien
Elsa Fougts (ny)inrättade stilgjuteri skulle snart komma att bli högaktuellt, då det
var en viktig bricka i det spel den invecklade kamp som Gustaf III:s medaljhistoria
kan sägas utgöra.
Bakgrunden till projektet var att Gustaf III, inspirerad av Ludvig XIV:s Histoire
Metallique, i början av 1780-talet beslöt sig för att initiera en egen, svensk medaljhistoria – tänkt att bli ett slags förskönande historieskrivning om hans regentskap, bestående av återgivningar av medaljer samt korta historiska beskrivningar.152 Verket
skulle tryckas av två olika boktryckare, en skulle trycka avbildningar av medaljerna,
och den andre de historiska beskrivningarna över medaljerna. Den som skulle orSamlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51
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ganisera och leda arbetet med medaljhistorien var hovkanslern Fredrik Sparre. Projektet var minst sagt överdådigt, och en mängd sakkunniga yrkespersoner engagerades.153 Uppdraget att trycka praktverket var naturligtvis oerhört prestigefullt, och
bland många andra var Elsa Fougt en kandidat till att trycka textdelen av medaljhistorien. Turerna kring tryckandet av medaljhistorien har tidigare relaterats av bland
andra Henrik Schück, Nils Nordqvist och Sten G. Lindberg. Schück visar att Fredrik Sparre i en skrivelse rörande medaljhistorien 1781 omnämnt Henric Fougt som
den som var påtänkt för att trycka textdelen av medaljhistorien. Eventuellt ska Henric Fougt också ha lämnat in provtryck.154 Men som vi vet dog Henric Fougt 1782,
och Elsa Fougt tog över förhandlandet om tryckandet av medaljhistorien. Gustaf III
och Sparre önskade att verket skulle tryckas i så kallade didotska stilar.155 Emellertid fanns inga sådana stilar tillgängliga i Sverige, så den som skulle trycka verket var
tvungen att importera dem.156 Enligt Lindberg hade Elsa Fougt av Kungl. Maj:t givits i uppdrag att anskaffa didotska stilar.157
Vad som inte uppmärksammats tidigare är ett flertal brev från Elsa Fougt till
Fredrik Sparre daterade 1785–1788, vilka berör en ”katalog” som Fougt håller på att
trycka på uppdrag av Sparre. Eventuellt var denna katalog tänkt att bli en del av eller
något slags bihang till medaljhistorien. Katalogen skulle bland annat innehålla porträtt, stämplar och gravyrer av franska, engelska och svenska kungligheter och andra
framstående personer. Breven visar att Fougt skickade delar av katalogen till Sparre
kontinuerligt i takt med att de olika delarna var klara.158 Katalogen omnämns första gången i ett brev från Fougt till Sparre i samband med anskaffandet av didotska
stilar.159 Denna katalog har mig veterligen inte uppmärksammats eller satts i samband med medaljhistorien på något sätt i tidigare forskning, men som jag snart ska
visa finns det tecken i senare brev som kan tyda på ett samband mellan katalogen
och medaljhistorien.
För att ha råd att skaffa de didotska stilarna tvingades Elsa Fougt vända sig till
Fredrik Sparre för att begära ett förskott. Fougt behövde 5 000 rdr i förskott för två
ändamål. Dels för att importera de didotska stilarna från den franska stilgjutaren
Fournier och så småningom kopiera dem i Sverige; dels att vidareutveckla sitt enligt henne i nuläget överbelastade stilgjuteri. Elsa Fougt framhåller även till Sparre
hur utmärkt hennes stilgjuteri är, hur många olika slags stilar hon kan erbjuda, och
att hennes verksamhet är mycket mer framgångsrik än konkurrenten Nordströms.
Som säkerhet för förskottet anger Fougt sitt tryckeri, stilgjuteri och förlag, tillsammans värda minst 30 000 rdr.160
Enligt Schück godkände såväl Sparre som Kanslikollegium Fougts förslag. Statskontoret tycks emellertid inte ha gillat erbjudandet, och föreslog att man skulle
vända sig till Boktryckerisocieteten i syfte att höra om någon annan tryckare kunde
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tänka sig att såväl importera stilarna som att trycka medaljhistorien till ett lindrigare pris.161
Boktryckerisocieteten svarade på Kanslikollegiums förfrågan genom Fougts konkurrent Johan Georg Lange, att societeten bland många hågade kandidater valt att
förorda honom själv till arbetet.162 Lange erbjöd sig att på egen bekostnad importera de didotska stilarna och genomföra tryckningen av medaljhistorien, men ville
ha hjälp av kollegium att få kontakt med ”någon Utrikes wistande Swensk Man”,
som kunde hjälpa till med själva importen.163 Elsa Fougt – som inte skrivit under
denna skrivelse – var av förklarliga skäl missnöjd med beslutet, och argumenterade
för sin sak bland annat genom att skarpt kritisera Lange i en promemoria till Fredrik Sparre.164
Fougt inleder med att hävda att Kungl. Maj:t skulle förlora mer pengar på att låta
Lange utföra arbetet, dels på grund av att han kräver tullfrihet på de utländska didotska stilarna vilket inte hon skulle göra, dels på grund av att Langes ”trycklöner
för private auctorer och Förläggare äro mycket högre” än Fougts. Vidare ifrågasätter
hon såväl Langes yrkesmässiga kompetens att utföra ett så pass krävande arbete som
medaljhistorien, som hans ålder och ”smak”:
4o. Torde det til Tryckningen af Histoire Metallique icke göra tilfyllest at äga Didotske
Stilarne. Flit, Kunskap och Smak blifva äfven nödvändige. Hr. Lange är ostridigt en
ganska skickelig Boktryckare; Men då hans yrke i alla tider egentligen varit Biblar,
Psalmböcker, Postillor och dylika för Bokbindare och Marknads handel courante
saker, som aldeles icke fordra någon kunskap i fremmande språk eller i belles lettres,
så torde det för Hr. Lange vid en ålder af några och sextio år blifva svårare än han sielf
vid sit nitfulla anbud gifvit sig tid at eftersinna, at efter en enligt hans eget förslag nu til
börjande ny correspondence och stilarnas i följe deraf beställande och erhållande, som
altsammans torde uptaga en tid af tu år, företaga et vidlyftigt arbete på språk dem han
icke förstår och i et ämne som förmodeligen är honom fremmande, samt af en mera
granlaga beskaffenhet än någonsin i Sverige blifvit verkstäldt.

Det är tydligt att Fougt här ser sin chans att positionera sig som en ’finare’ och mer
kompetent boktryckare – med större kunskaper i främmande språk – än postillaproducenten Lange. I Kekke Stadins terminologi kan man formulera det såsom att
Fougt här talar med stor legitim auktoritet – hon tar sig rätten att träda fram och
bevaka sina intressen, och ställer sig sannerligen inte i bakgrunden på grund av sitt
kön.
Fougt dristar sig också till att direkt jämföra Langes tryck med hennes egna i syfte
att framhålla skillnaden i kvalitet. Därtill nöjer hon sig inte med att vilja erövra
medaljhistorien, utan framför också en djärv önskan om att ta över rättigheterna att
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trycka och förlägga Posttidningarna från Lange. Enligt Fougt var det praxis utomlands att en dylik tidning tillhörde Kungl. boktryckaren. Tidningen hade dessutom
tidigare tillhört en av hennes föregångare som Kungl. boktryckare, Johan Henrik
Werner.165 Som ’tack’ för denna återerövring tänker sig Fougt att hon årligen ska
skänka 100 rdr till välgörenhet, exempelvis till ”den tiltänkta nya Dårhusinrättningen”.166 Återigen är det tydligt hur Fougt använder sitt ämbete som ett argument
för att få fördelar och stärka sin privata företagsverksamhet.
Jag har inte funnit något svar eller någon annan reaktion från Kanslikollegium på
denna djärva skrivelse, och man får förmoda att Fougts kritik och önskningar inte
hörsammades. I ett brev från Fougt till Sparre daterat 15 juli 1788 framkommer det
nämligen att Kungl. Maj:t beslutat att ge uppdraget till Lange.167 Fougt uttrycker
sin stora besvikelse, och påpekar att detta kommer få till följd att hennes stilgjuteri
förlorar det understöd som varit nödvändigt för dess existens. Det är här mycket
tydligt hur Fougts olika affärsrörelser hängde ihop och var beroende av varandra;
det statliga uppdraget var integrerat med den privata rörelsen.168 En intressant aspekt av detta brev är också att Fougt ber Sparre att återbetala papperskostnaden för
ett redan tryckt verk kallat ”le Catalogue des Tableaux”. Denna katalog skulle kunna
vara densamma som omnämns i tidigare brev från Fougt till Sparre, och i så fall påvisa ett samband mellan katalogen och medaljhistorien.
Men inte heller Lange fick äran att ge ut Gustaf III:s medaljhistoria, då den faktiskt aldrig publicerades som det ursprungligen var tänkt. Mordet på kungen 1792
och dess politiska efterspel i kombination med dålig ekonomisk planering blev i
praktiken slutet för medaljhistorien, och 1794 avvecklades hela projektet.169 Varken Fougt eller Lange, som vid det här laget var avliden, fick alltså det prestigefulla
uppdraget.
Samma år sökte dock som vi har sett Johan Samuel Ekmansson, en tidigare korrekturläsare på Kongl. Tryckeriet, tillstånd att bli hovboktryckare och starta ett tryckeri i uttalat syfte att trycka medaljhistorien för ingen annan ersättning än tullfrihet
på papper och stilar.170 Föga förvånande var Boktryckerisocieteten negativt inställd
till förslaget och svarade i en minst sagt besk skrivelse till Kanslikollegium i början
av år 1795.171 Enligt Boktryckerisocieteten bestod Ekmanssons anbud av ”ogrundade uppgifter och förklenlige omdömmen” – det sistnämnda syftande på kritik
som Ekmansson framfört mot sina konkurrenter i sin ansökan. Societeten försvarar också på flera ställen i skrivelsen Kongl. Tryckeriet och man framhåller dess stora
kapacitet och utbud av stilar, något som Ekmansson tidigare pekat ut som bristfälligt. Vidare kritiseras Ekmanssons djärva ansökan om att få tullfrihet på papper, ”då
ägaren af det Kongl. Boktryckeriet, som för få år sedan hos Kongl. Maijst bönföll
om en dylik nådig eftergift […] nödgades därå röna et […] nådigt afslag”. SocieteSamlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51
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ten söker också misstänkliggöra Ekmanssons kompetens genom att påminna Kanslikollegium om några illa gjorda översättningar denne författat i början av 1790-talet, och vilka blivit nedskrivna i Stockholms Posten. Skrivelsen avslutas med att man
betackar sig för vidare kontakter med Ekmansson och tillkännager att man inte vill
tillåta honom att vara med i societeten överhuvudtaget.172 En underliggande konflikt mellan Ekmansson och Elsa Fougt i synnerhet är tydlig i brevet, och just Elsa
Fougt stod dessutom överst bland de av societetens medlemmar som skrivit under
skrivelsen.173 Fougts reaktion är högst rimlig: om Ekmansson lyckades bli hovboktryckare skulle hennes egen ställning som Kungl. boktryckare kraftigt undermineras, och hon skulle förlora såväl makt och inflytande som inkomster.
I viss mån fick Boktryckerisocieteten rätt i sin kritik av Ekmansson, och som redan nämnts i avsnittet om intrång i Fougts privilegier fick han avslag på ansökan att
bli hovboktryckare. Visserligen erhöll han rätt att starta ett tryckeri, men fick inte
någon särskild tullfrihet på papper och stilar – däremot fick samtliga boktryckare i
fyra år framåt rätt att importera vissa stilar, däribland de didotska.174 C.R. Gardberg
har dock funnit belägg för att Ekmansson så sent som år 1800 av Kanslikollegium
tycks ha betraktats som den boktryckare som ansvarade för tryckandet av medaljhistorien, men även denna gång rann projektet ut i sanden.175 Ekmansson hade redan 1799 överlåtit sitt tryckeri på Deleen och Forsgren, och 1801 fick han andra arbetsuppgifter då han utsågs till boktryckeriombudsman. Samma år lades Kanslikollegium ned.176 Kampen om medaljhistorien var över för den här gången, utan
vinnare.
Vad gäller fortsättningen på Elsa Fougts stilgjuteriverksamhet, finns det dessvärre
inte särskilt mycket material bevarat. Men av en skrivelse daterad 29 oktober 1801
från boktryckaren C.J. Marquard till Kungl. Maj:t att döma, framgår att denne nu
både köpt Elsa Fougts stilgjuteri och arrenderat hennes konkurrent Nordströms gjuteri. Enligt Marquard är bägge företagen ”förfallna”, och han ansöker därför om ett
lån för att vidareutveckla verksamheten.177 Att Marquard köpte Elsa Fougts stilgjuteri har anmärkningsvärt nog gått tidigare forskning förbi. Sten G. Lindberg spekulerar dock därom, och pekar bland annat på de stora likheterna i inventarier mellan
Fougts respektive Marquards gjuterier. Han har emellertid inte lyckats finna belägg
för att en överlåtelse mellan Elsa Fougt och Marquard verkligen skedde i sitt arkivmaterial, utan lägger fram hypotesen att Fougt på något sätt överlåtit sitt stilgjuteri
på konkurrenten Nordström, vilken senare i sin tur sålde sin verksamhet till Marquard.178 Lindbergs teori kan emellertid nu avfärdas, då skrivelsen från Marquard 1801
till Kungl. Maj:t angående köpet av Elsa Fougts stilgjuteri talar för sig själv. Frågan
om överlåtelsen kan därmed sägas vara utredd.
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Kungar som boktryckare med hjälp av Kungl. boktryckaren
Ett något kuriöst dokument som kan sägas ha att göra med Elsa Fougts roll som
Kungl. boktryckare är en inbunden samling handskrivna PM och tryckta teateraffischer som finns bevarad på KB och som går under namnet Skriftlig redogörelse för
konung Adolf Fredriks och Gustaf III:s försök som boktryckare.179 Samlingen inleds
med ett odaterat PM av Elsa Fougt där hon redogör för de respektive kungarnas trevande försök på boktryckarbanan. Såvitt jag vet har inte detta dokument uppmärksammats av tidigare forskning, och det kan därför vara av intresse att redogöra för
det här.

Adolf Fredrik
Enligt Elsa Fougt hade kung Adolf Fredrik år 1752 bett att ”igenom egen handläggning blifva underrättad om Boktryckeri Konsten”. Fougts far, Peter Momma, hade
som Kungl. boktryckare därför blivit befallen att ”til K. Slottet upföra en Präss, med
blått kläde öfverdragen, jemte nödiga stilar och andra tilbehör”. Momma hade också
med sig sin faktor Erik Hasselrot till biträde. Kungen klarade med Mommas och
Hasselrots hjälp av att trycka ”[e]t par små Franska Piecer”, men då han var en ovan
tryckare lyckades han dessutom kladda ner sig till den grad att han enligt Elsa Fougt
”förderfvade flera par dyrbara manchetter m.m.” I en överstruken passage skriver
Elsa vidare att det faktum att Adolf Fredrik ”icke utan största svårighet kunde […]
händerna väl aftvätta” torde vara ”orsak dertil at Hs. Mt. icke länge fant sig road” av
boktryckarkonsten. Trots denna incident erhöll Momma och Hasselrot varsin medalj av guld respektive silver som tack för sin insats.
Som ytterligare bevis för att händelsen verkligen inträffat har Elsa Fougt bifogat en redogörelse från Carl Schiöström, innehavare av Kongl. Ordensboktryckeriet, rörande de boktryckeriinventarier som använts av Adolf Fredrik 1752 och som
sedan en längre tid tycks ha funnits i Kongl. Ordensboktryckeriets ägo.180 Schiöström intygar att en tryckpress, ”öfverallt blåmålad med Oljefärg, och beklädd med
blått kläde”, en blåmålad stilkast (den låda i vilken man förvarade stilar) med tertia
antikva-stilar samt en likaledes blåmålad kastregal (det vill säga den ställning som
stilkasten stod på) med extra lådor för manuskript och andra papper, använts av
kungen. Schiöström betonar dock att redskapen är utslitna och nötta, eftersom de
”ännu nyttjas i dagligt bruk”.181
Att Kongl. Ordensboktryckeriet kommit över Kongl. Tryckeriets gamla inventarier måste ha haft att göra med att Schiöströms föregångare Johan Pfeiffer tog över
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det gamla Kongl. Tryckeriet 1771 från Elsa Fougts bror Wilhelm Momma, vilken
då på grund av skulder gått i exil. Familjen Momma-Fougt fortsatte emellertid som
Kungl. boktryckare med det tryckeri som gick under namnet f.d. Grefingska tryckeriet. Momma-Fougt återtog snabbt titeln Kongl. Tryckeriet för sin verksamhet,
medan Pfeiffers tryckeri inledningsvis gick under namnet Gamla Kongliga Tryckeriet och f.d Kongl. Tryckeriet innan det 1777 fick titeln Kongl. Ordensboktryckeriet.182

Gustaf III
Även Adolf Fredriks son, Gustaf III, tycks ha varit nyfiken att prova på boktryckarkonsten. Händelsen har tidigare kortfattat berörts av Per Bjurström, dock utan hänvisningar till Elsa Fougts handskrivna dokument.183 I sin PM berättar Elsa Fougt att
Gustaf vid juletid år 1776 beordrat den dåvarande Kungl. boktryckaren, Elsas man
Henric Fougt, ”at komma til Gripsholm med et litet Ficktryckeri” vilket kungen
”med egen handläggning ville begagna”.184 Fougt hade tillsammans med ”några Hof
Cavallierer” i slutet av december 1776 och i början av januari 1777 hjälpt Gustaf att
trycka några teateraffischer. I samlingen finns också en redogörelse från en ”N Dalberg” (sannolikt kungens läkare Nils Dalberg) bifogad. Dalberg intygar att han var
med under julhelgen 1776 och biträdde Gustaf III med tryckningen, och hävdar
att han lånat stilar och andra nödvändigheter av Henric Fougt.185 Enligt Dalberg
skedde detta ”plaisanterie […] uti Conseillerummet, innanför Konungens sängkammare, så hemligen, att ingen hade derom någon kunskap förrän affichen fans
fästad på dörren uti den stora runda sällskapssalen”. Att Dalberg väljer ordet ”plaisanterie” för att beteckna händelsen tyder på att det kanske inte bör betraktas som
ett seriöst försök från kungens sida, utan snarare som ett roligt upptåg.
Själva affischerna som Gustaf tryckte är även de bifogade i samlingen. De är tämligen illa tryckta, med sneda, kladdiga och stundtals frånvarande bokstäver. Men
med tanke på att det endast var ett ”et litet Ficktryckeri” som användes är väl detta
högst förklarligt. Varje affisch proklamerar två pjäser som ska uppföras på Gripsholms slott, en tragedi och en komedi, och några är försedda med små epigram.
Oscar Levertin beskriver en liknande tilldragelse i Gripsholm året dessförinnan i
sin studie Teater och drama under Gustaf III. Enligt Levertin reste kungen och hans
hov till Gripsholm den 21 december 1775 ”och beredde sig där till en verklig teaterkampanj.” Mellan den 28 december 1775 och den 10 januari 1776 gavs hela åtta föreställningar. Även julen 1783 ska Gustaf och hovet enligt Levertin ha begett sig till
Gripsholm för att spela teater mer eller mindre dygnet runt.186 Men det egenhändiga tryckandet av teateraffischer tycks dock endast ha inträffat julen 1776.
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Man kan fråga sig varför Elsa Fougt, troligtvis en bit in på 1800-talet187, valde att
göra denna sammanställning av dokument rörande de bägge kungarnas försök som
boktryckare med hjälp av Kongl. Tryckeriet. Vad var egentligen syftet?
Ville hon kanske stärka sin ställning gentemot Gustaf IV Adolf, genom att peka
på goda och vänskapliga kontakter mellan deras respektive företrädare? I och med
att Kanslikollegium upphävdes 1801 och ersattes av den notoriskt kontrollerande
hovkanslern Christoffer Bogislaus Zibet, stramades villkoren för boktryckarna åt rejält och deras ställning kan i och med detta sägas klart ha försvagats. Gustaf IV Adolf
valde dessutom att tillsätta en boktryckeriombudsman i syfte att ytterligare kontrollera och reglera boktryckarnas verksamhet. Till boktryckeriombudsman valdes som
tidigare nämnt ingen mindre än Elsa Fougts tidigare trätobroder Johan Samuel Ekmansson. Enligt Samuel Bring utnyttjade Ekmansson sin ställning som ombudsman
som ett sätt att hämnas på de boktryckare i Boktryckerisocieteten han tidigare varit
i konflikt med och ”begagnade […] de minsta och obetydligaste möjligheter för att
på alla upptänkliga sätt trakassera societetens medlemmar och döma dem till böter
för den allra minsta lilla förseelse.”188 Kort sagt, Elsa Fougt hade goda skäl till att
försöka framhäva Kongl. Tryckeriet och stärka sin ställning gentemot den kungliga
envåldsmakten och dess rigida kontrollorgan.

Elsa Fougts sista år som Kungl. boktryckare
Man får generellt sett intrycket av att Elsa Fougt och Kongl. Tryckeriet tappade allt
mer inflytande under 1800-talets första decennium. I anslutning till detta tyder vidare ett utlåtande från hovkanslern år 1811 på att det från centralt håll ansågs att det
gått allt sämre för Kongl. Tryckeriet under de senaste åren. Utlåtandet är författat
med anledning av att Elsa Fougt detta år ansökt om att få lämna över driften av sina
företag samt privilegiet att vara Kungl. boktryckare på sonen Henric. Hovkanslern
skriver att han inte ”kan dölja den klagan, som en längre tid blifvit förd ibland Eders
Kongl. Maj:ts Embetsmän, att Fru Fougt, af för henne brydsamma anledningar,
ofta varit ur stånd satt att upfylla Eders Kongl. Maj:ts fordringar och sin egen önskan, hvarigenom andra Boktryckare måst tillitas, och Kongl. Tryckeriets rätt ofta inskränkas till blotta namnet”, och att detta blivit ”vållande till en ofta fördrögd tryckning af Eders Kongl. Maj:ts expeditioner”.189 Ett belägg för att Fougt inte riktigt
hunnit med alla sina åtaganden går till exempel att finna i en skrivelse daterad 1810
från Elsa Fougt till boktryckaren Nordström, i vilken hon ber honom om hjälp att
”för Riksdags tidningen åtaga sig några arks tryckning”. Orsaken uppger Elsa Fougt
vara att riksdagen står för dörren, och att hon då måste trycka fler förordningar än
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vad hennes tryckeri mäktar med. Fougt vill veta hur mycket Nordström vill ha för
uppdraget, samt erbjuder sig att stå för papperet själv.190 Som redan nämnts i avsnittet om ersättning klagade Fougt ofta över att hon inte hann med att trycka alla
de förordningar hon var tvungen att ge ut.
Men Fougts önskan att lämna över verksamheten på sin son torde också ha haft
att göra med att hon år 1811 hade uppnått en aktningsvärd ålder av 67 år, en högst
rimlig tidpunkt för pensionering. Hennes ansökan godkändes – dock med förbehållet att sonens privilegium skulle omprövas efter 20 år, samt att det kunde upphöra
helt om han misskötte sitt uppdrag.191 År 1811 kunde så Elsa Fougt gå i pension från
Kongl. Tryckeriet och sitt ämbete som Kungl. boktryckare.

Slutord
Elsa Fougt drev Kongl. Tryckeriet och dess vidhängande affärsrörelser i närmare fyrtio år: till en början tillsammans med maken Henric, men huvuddelen av perioden
som självständig aktör. De viktigaste förutsättningarna för hennes verksamhet var
dels hennes uppväxt i ett familjeföretag – vilken såväl medförde teoretiska och praktiska yrkeskunskaper som rent materiella resurser i form av arv – dels det faktum att
hon som relativt ung blev änka, och därmed erhöll juridisk rätt att driva sina företag
självständigt. Att Elsa Fougt påbörjade sin bana som Kungl. boktryckare redan som
gift, tillsammans med maken Henric, torde också ha varit av betydelse då makarnas
samlade sakkunskaper och nätverk måste ha gynnat företagen. Det är också viktigt
att framhålla den betydelsefulla förutsättning Elsa Fougt besatt i sig själv genom sin
initiativkraft, kompetens och kreativitet. Utan sådana personliga egenskaper hade
hon definitivt inte lyckats uppnå och bevaka en så framstående position i bokbranschen under en längre period.
Som kvinna i ett patriarkalt samhälle tycks Elsa Fougt, tack vare dessa gynsamma
förutsättningar, ha haft relativt stort utrymme att agera. Hennes position som självständig Kungl. boktryckare tycks inte ha påverkats negativt av det faktum att hon
var kvinna. I jämförelse med hennes tre föregångare under 1700-talet verkar Elsa
Fougts ställning snarare vara starkare – till exempel tycks hon ju ha betraktats som
hovboktryckare. Hennes ansökningar om högre ersättning godkändes dessutom ytterst smärtfritt och lätt i jämförelse med föregångarna.192 Hon tog till synes oproblematiskt plats i Boktryckerisocieteten och skrev under dokument – stick i stäv med
tidigare forsknings antaganden.
I sin korrespondens med myndigheter och i tvister med konkurrenter märks vidare inga tecken på att hon på grund av sitt kön intog en mer blygsam position än
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hon gjort om hon varit man. Tvärtom är det märkbart – exempelvis i hennes kritik
av Lange rörande tryckandet av medaljhistorien – att hon självsäkert positionerar
sig som en högst kompetent och framstående yrkesperson. Elsa Fougts PM om hennes föregångares insatser i Adolf Fredriks och Gustaf III:s försök som boktryckare
kan vidare betraktas som ett sätt för henne att framhäva Kongl. Tryckeriets av tradition högklassiga position, och som en medveten strategi i syfte att stärka sin ställning gentemot statsmakten.
Kongl. Tryckeriet under Elsa Fougts ledning var ett stort och expansivt företag. En
tydlig tendens hos Elsa Fougt som inte i lika hög utsträckning är märkbar hos hennes föregångare, är att utnyttja sin befattning som Kungl. boktryckare som en strategi att gynna sin övriga företagsverksamhet. Hennes försök att få tullfrihet på papper samt hennes ansökningar om högre statlig ersättning för det offentliga trycket
– med anspråk på att denna skulle räcka till att kompensera alla tänkbara kostnader
ett boktryckeri kunde ha – är tydliga tecken på detta.
Det är slutligen slående hur sammanlänkade Elsa Fougts olika företagsverksamheter var, och hur beroende de var av varandras existens. Det statliga uppdraget som
Kungl. boktryckare integrerades med den privata verksamheten genom att exempelvis möjliggöra etablerandet av ett privat stilgjuteri som finansierades genom förskottsbetalning av ersättningen för det offentliga trycket. En parallell kan dras till
Johan Svedjedals modell över funktioner i bokbranschen, som framhäver hur olika
funktioner i bokbranschen inte är fristående från varandra, utan ofta överlappar varandra och förenas hos litterära institutioner eller aktörer.193 Elsa Fougts företagsimperium täckte in de flesta områden av det samtida litterära systemet, från tillhandahållande av stilar, till förlags- och tryckverksamhet, till distribution och bokhandel.
Varje del var en praktisk och ekonomisk förutsättning för att de andra skulle fungera, och varje del var betydelsefull.

NOT ER
1

2

Jag vill inledningsvis rikta ett stort tack till följande personer som läst och kommenterat olika delar av denna artikel: Lili-Annè Aldman, doktorand i ekonomisk historia, Bo
Bennich-Björkman, professor emeritus i litteraturvetenskap, Maria Ågren, professor i
historia samt Ann Öhrberg, fil. dr i litteraturvetenskap; samtliga vid Uppsala universitet.
Se t.ex. Nordisk kvinnolitteraturhistoria, bd 1–2, red. Elisabeth Möller-Jensen m.fl. (Höganäs, 1993), Christina Sjöblad, Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från
1700-talet (Stockholm, 1997), Ann Öhrberg, Vittra fruntimmer. Författarroll och retorik
hos frihetstidens kvinnliga författare (diss. Uppsala; Hedemora, 2001), samt Margareta
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Björkmans nyutkomna Catharina Ahlgren. Ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige
(Stockholm, 2006).
3 Den enda något större studie jag har funnit som behandlar svenska kvinnliga boktryckare i äldre tider är Mikaela Lirbergs och Anna-Karin Skoglunds magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Ett vittert fruntimmer. En studie av boktryckaränkor
och speciellt fru Fougt (2002). Ungefär en fjärdedel av Lirbergs och Skoglunds uppsats
ägnas Elsa Fougt, resterande del tar upp andra boktryckaränkor i Sverige verksamma
1483–1883 i syfte att undersöka de förutsättningar som kan ha påverkat deras verksamhet. Framför allt består uppsatsen av en sammanställning av en så kallad ”änkelista”, det
vill säga en förteckning över hur många kvinnor som verkat som boktryckare 1483–1883,
sammanställd utifrån Klemming & Nordins förteckning över Sveriges samtliga boktryckare 1483–1883. En kort diskussion om äldre tiders kvinnliga boktryckare och förläggare finns även i Johan Svedjedals uppsats ”Kvinnorna i den svenska bokbranschen.
Om feminisering, integrering och segregering”, Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier (Hedemora, 1994), s. 86 ff.
4 Jfr. Gudrun Andersson, ”Kvinnans underordning: axiom eller öppen fråga?”, Historisk
tidskrift 1997 (117), s. 455, om glappet mellan formella strukturella begränsningar för
kvinnor och deras verklighet och handlingar i praktiken: ”Genuskonstruktionen bestäms av strukturernas genomslag i praxis, vilket ger en viss skevhet men inte en generell underordning”. Andersson har bemötts och kritiserats av Maria Sjöberg, vilken pekar på vikten av att inte underskatta de formella strukturella begränsningarna för kvinnor i tidigmodern tid och den brist på offentlig makt som denna underordning innebar.
Se Maria Sjöberg, ”Kvinnans underordning – en undantagshistoria?”, Historisk tidskrift
1997 (117), s. 461 f., samt ”Varför blundar äldrehistoriker för maktrelationen mellan könen?”, Häften för kritiska studier 1998 (31), s. 59–68.
5 Anna-Maria Rimm, ”Den kungliga boktryckaren, del I”, Biblis 2005:30, s. 4–31 (2005a)
och Anna-Maria Rimm, ”Den kungliga boktryckaren, del II”, Biblis 2005:31, s. 27–44
(2005b), passim.
 För en diskussion av begreppet ”det litterära systemet”, se Gunnar Sahlin, Författarrollens förändringar och det litterära systemet 1770–1795 (diss. Stockholm, 1989) s. 2 f.
 Om Peter Momma, se t. ex. Lars Wikström, ”Peter Momma”, SBL 25, s. 667 ff.
 Om Anna Margareta von Bragner, se t. ex. Öhrberg, s. 165 ff.
 Bengt Hildebrand & Hans Gillingstam, ”Henric Fougt”, SBL 16, s. 399. Kvinnliga boktryckare med lika högt uppsatt position som Elsa Fougt fanns även i andra europeiska
länder under 1700-talet. C.J. Mitchell nämner exempelvis Elizabeth James, verksam
som staden Londons boktryckare 1735–1750 och de kungliga boktryckarna Catherine
Lintot (?–?), och Agnes Campbell (?–?). Se C.J. Mitchell, ”Women in the Eighteenth
Century Book Trades”, Writers, Books, and Trade: An Eighteenth-Century English Miscellany for William B. Todd, red. O.M. Jr. Brack (New York, 1994), s. 33.
10 SSA: Riddarholmens församlings kyrkoarkiv: Vigselbok, E II:1 (1738–1807), samt födelse- och dopbok, C:2, (1738–1793). Parets förste son Peter hade dött vid nitton månaders ålder. Dottern Christina Margaretha dog tre år efter fadern år 1785.
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11 Testamentet finns bevarat sammanbundet med Henric Fougts bouppteckning i SSA,
1783/II, 162.
12 Bouppteckning för Henric Fougt, 1783/II, 162, SSA. Makarna Fougts betonande av att
den efterlevande parten (med största sannolikhet underförstått Elsa Fougt) utan inblandning av någon annan person skulle fortsätta att driva verksamheten är intressant.
Annika Lindgren har i sin uppsats ”Elsa Fougt (1744–1826). Publicist”, C-uppsats i Idéoch lärdomshistoria (Uppsala, vt 1990) dragit slutsatsen att orsaken till makarna Fougts
understrykande av detta är en stadga i Kungl. Maj:ts förordning för boktryckerierna
från 1752, vilken enligt henne innebär att boktryckaränkor endast tilläts driva sina före
detta mäns företag genom faktorer (Lindgren, s. 7). Slutsatsen är tänkvärd, men förordningen påstår egentligen inte detta rakt ut. Det stycke Lindgren åsyftar är en paragraf om olika boktryckares avgifter till inträde i Boktryckerisocieteten, och lyder: ”Boktryckare-Enkor måge oklandrade och utan någon afgift til Societeten, genom Factorer
drifwa Tryckeriet efter theras afledne Män, så länge the äro ogifte, och i stånd at wärket
behörighen underhålla.” (Boktryckeriförordning från 1752 avtryckt hos Klemming &
Nordin, s. 301). Att läsa passagen som att den uttryckligen förbjöd boktryckaränkor att
driva sin verksamhet utan faktorer är att övertolka.
13 Jag vill tacka Maria Ågren för denna synpunkt. Se även Gudrun Andersson och Maria
Ågren, ”Kvinnor och egendom under tidigmodern tid – forskningsläge och forskningsstrategier”, Scandia. Tidskrift för historisk forskning 1996 (62), s. 42 f.
14 Gudrun Andersson, Tingets kvinnor och män. Genus som norm och strategi under 1600och 1700-tal, Studia Historica Upsaliensia 187 (diss. Uppsala, 1998), s. 54.
15 Andersson 1996, s. 29 samt 9. Se dock Sjöberg 1998, s. 59–68.
1 Andersson 1998, s. 55 f. Om änkeförsörjning, se även Ragnar Norrman, Konserverade
änkor och kvinnor på undantag. Prästänkornas villkor i Uppsala stift 1720–1920 – från änkehjälp till familjepension, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 36 (Uppsala, 1993)
samt Solveig Widén, Änkeomsorg i ståndssamhället. Försörjnings- och understödsformer för
prästänkor i Åbo stift 1723–1807 (diss. Åbo, 1988).
1 Lili-Annè Aldman, ”Kvinnligt företagande i Stockholm – främst inom handel och perioden ca 1690–1740” (paper i ekonomisk historia, Uppsala universitet, 2005), s. 15.
1 Bouppteckning för Peter Momma, 1772/II:2, 939, SSA.
1 Jag vill tacka Maria Ågren för upplysningen om giftorätten i 1734 års lag. Se även Giftermålsbalken, kap. X i Sweriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734
(Stockholm, 1736).
20 I en skrivelse från Elsa Fougt till hovkanslern 5 december 1810 angående att hon ville
överlåta Kongl. Tryckeriet på sin son Henric, skriver vidare Fougt att hon och hennes
make efter hennes föräldrars död ”gemensamt [min kurs.] voro enda Arfvingar till Verket”. Hovkanslern till Kungl. Maj:t 1809–15 (vol. 76), RA.
21 Se t.ex. Henrik Schück, Den svenska förlagsbokhandelns historia, II (Stockholm, 1923),
s. 308 ff., Hildebrand & Gillingstam, s. 399 ff. och G.E. Klemming & J.G. Nordin,
Svensk boktryckeri-historia 1483–1883 med inledande allmän öfversigt (Stockholm, 1883)
[faksimil 1983], s. 243.
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22 Se t.ex. Anita Göransson, ”Kön, handling och auktoritet”, Sekelskiften och kön, red.
Anita Göransson (Stockholm, 2000), s. 97, Rosemarie Fiebranz, Jord, linne eller träkol?
Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750–1850, Studia Historica Upsaliensia 203
(diss. Uppsala, 2002), s. 38 f. och Andersson 1998, s. 37 f. Synen på hushållet som en enhet var fortfarande gängse under stora delar av 1800-talet, se Eva Helen Ulvros, Fruar
och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790–1870 (diss. Lund, 1996), i synnerhet kap. 2, s. 47–192.
23 Andersson 1998, s. 38.
24 Britta Lundgren, Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska postverket (diss. Umeå; Stockholm, 1990), s. 53–74.
25 Mitchell, s. 40 ff.
2 Bernhard Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur. Bibliografi, I: 1645–1812 (Stockholm,
1895), s. 31, Magnus Nyman, Press mot friheten. Opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om minoriteter 1772–1786, (diss. Uppsala, 1988), s. 45.
2 Bouppteckning för Henric Fougt, 1783/II, 162, SSA.
2 Skrivelse från Elsa Fougt inkommen 5 mars 1783, Kanslikollegium till Kungl. Maj:t (vol.
92), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t 1782, RA.
2 Ansökan från Elsa Fougt, 19 juni 1801, Statskontoret till Kungl. Maj:t 1801 (vol. 121),
RA.
30 Kanske även den berömda ekivoka anekdoten om Elsa Fougts möte med Gustaf III kan
få tjäna som indicium på att makarna Fougt båda ansvarade för Kongl. Tryckeriet under 1770-talet. Gustaf ska ha berömt Elsa Fougt för kvaliteten på hennes tryck, varpå
Elsa ska ha svarat ”Oh nej, Ers Majestät, det är min man, som trycker; jag bara lägger
upp”. Anekdoten återges bl.a. av Nils Nordqvist, Berömda svenska boktryckare (Stockholm, 1972), s. 176.
31 Martin Wottle, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720–1810, Studier i stads- och kommunikationshistoria 21 (diss.
Stockholm, 2000), s. 194.
32 För en god populärvetenskaplig översikt över kvinnors arbete i äldre tider, se Ann-Sofie
Ohlander & Ulla-Britt Strömberg, Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från
vikingatid till nutid (Stockholm, 2002), andra upplagan, kapitel 3, ”Mjölkdeja, syltakona, mursmäcka och postmästarinna” (s. 33–61).
33 Öhrberg, s. 164.
34 Leonore Davidoff & Catherine Hall, Family Fortunes: Men and women of the English
middle class, 1780–1850 (London, 1987), t.ex. s. 13 och 450.
35 En närmare granskning av de faddrar som paret Fougt valde åt sina barn visar att dessa
främst utgjordes av civila ämbetsmän och före detta kolleger till Henric Fougt respektive släktingar till Elsa Fougt. Endast en av de övriga faddrarna, Maria Susanna Lange,
var verksam inom bokbranschen. Se Födelse- och dopbok (C:2, 1738–1793), Riddarholmens församlings kyrkoarkiv, SSA.
3 Jag vill tacka Lili-Annè Aldman för betonandet av nätverkens betydelse för 1700-talets
företag.
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3 Göransson, s. 99.
3 Se till exempel Samuel Bring, Boktryckeri-societeten 1752–1900 (Stockholm, 1943), s. 32,
om att Elsa Fougt ”svårligen” kunde ha varit ordförande i Boktryckerisocieteten, trots
att hon som Kungl. boktryckare egentligen skulle vara ordförande, och trots att hon
faktiskt i flera skrivelser från societeten till Kanslikollegium är den som undertecknat
sitt namn överst, vilket ordföranden skulle göra. Ett annat exempel på könsstereotyp
förförståelse är Sten G. Lindbergs artikel ”Medaljhistorien och nyantikvan. Gustaf III:s
initiativ för Didot-antikvans införande i Sverige”, Grafiskt forum 1966, årg. 71, s. 565–
570, där han nedlåtande omtalar Elsa Fougt som en ”tappert” arbetande person som enligt honom dock var oförmögen att ”manövrera konkurrenter och överhet”. Lindberg
kontrasterar Elsa Fougt med ”den intelligente och skarptungade Henric Fougt”, och
beklagar att denne inte var i livet på 1780-talet när boktryckarna, inklusive Elsa Fougt,
stred om att få trycka Gustaf III:s medaljhistoria. En annan missuppfattning återfinns
i Jarl Torbackes studie om Dagligt Allehanda, Allehanda skepnader (2005). Här förekommer uppgifter om att Elsa Fougt som änka skötte Kongl. Tryckeriet och Stockholms
Weckoblad tillsammans med sin son Henric. Men Henric Fougt d.y. föddes så sent som
1775, och var vid tidpunkten för Stockholms Weckoblads nedläggande, 1779, blott fyra år.
Se Torbacke 2005, s. 17 och 207. För internationella exempel, se Geraldine Sheridan,
”Women in the Booktrade in Eighteenth-Century France”, British Journal for Eighteenth-Century Studies 1992:15, s. 51 samt Mitchell, s. 25 f. Såväl Mitchells som Sheridans
artiklar visar hur felaktiga antaganden om inaktiva kvinnor är, genom att lyfta fram ett
flertal betydelsefulla kvinnliga boktryckare verksamma i 1700-talets Storbritannien respektive Frankrike.
3 Mitchell, s. 28 samt Sheridan, s. 51.
40 Sheridan, s. 53.
41 Paula McDowell, The Women of Grub Street. Press, Politics and Gender in the London Literary Marketplace 1678–1730 (Oxford, 1998), s. 33.
42 Felicity Hunt, ”The London Trade in the Printing and Binding of Books: An Experience in Exclusion, Dilution and De-skilling for Women Workers”, Women’s Studies International Forum, 1983 6:5, s. 518. Även Mitchell påpekar att boktryckarfruar och döttrar deltog i arbetet med familjeföretagen, s. 28.
43 Mitchell, s. 33 ff.
44 Stadens södra och västra kvarters mantalslängd 1780:I, s. 132, SSA.
45 Geraldine Sheridan skriver i sin artikel om Frankrikes kvinnliga aktörer i bokbranschen
under 1700-talet: ”[…] it is clear that women played a role at all levels in the printing, binding, distribution, and sale of books in eighteenth-century France. It is also
clear that it is extremely difficult to quantify that contribution, because of the extent
to which women operated outside of the official power structures. They were not admitted to apprenticeship either as booksellers or printers, but they were trained unofficially by their parents and brothers, so that they could contribute their unpaid labour
to the family business up to the time of their marriage. For those who married within
the trade, their skills were a valuable asset to the ménage, and in many cases we have
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seen that their training stood them in good stead when they acceded to the mastership
as Veuve de maître, and ran a complex business operation […]” (s. 64–65). Se även McDowell, s. 38 f.
Lirberg & Skoglund, s. 58.
Aldman, s. 15 f. En nedgång för andelen kvinnliga företagare inom handelsföretag är
märkbar efter mitten av 1730-talet, men gick upp igen på 1740-talet. Överlag tycks andelen ha legat på omkring 25–30 procent. Aldman har siffror på andelen kvinnliga företagare inom handel/detaljhandel för enstaka år, där dessvärre Elsa Fougts verksamhetsperiod inte finns representerad. Men för år 1750 var andelen kvinnor 15,96 procent, och
år 1830 hela 48,9 procent; se Aldman, Appendix: Tabell 4.
Mitchell, s. 29 ff.
Se även McDowell, s. 38.
Rosemarie Fiebranz visar i sin avhandling hur man i beskrivningar av kvinnors och
mäns gemensamma arbete varit benägen att språkligt framställa kvinnornas insats som
mindre värd än männens. De arbetande kvinnornas roll har framställts som varande
främst en hjälp i männens – viktigare – arbete. Se Fiebranz, s. 148–152. Men Fougts formulering kan också betraktas retoriskt: som en medveten argumentation syftande att
övertyga kanslikollegium om att hon är kompetent nog att driva ett stilgjuteri, då det
var maken Henric, och inte hon, som hade större utbildning och erfarenhet på stilgjuteriområdet.
Kekke Stadin, ”Hade de svenska kvinnorna en stormaktstid? Stormaktstidens svenska
stat och konstruktionen av genus”, Scandia. Tidskrift för historisk forskning 1997:63, s.
193–225. En ingång till mina genusteoretiska utgångspunkter har Ann Öhrbergs avhandling Vittra fruntimmer varit, i synnerhet den gedigna genomgången av genushistorisk teori och metod, se särskilt s. 17–22.
Stadin, s. 196 f.
Ibid., s. 195 ff.
Enligt Elsa Fougt själv, i en skrivelse till hovkanslern 1810, har det egentligen aldrig
funnits något formellt privilegiebrev för Kungl. boktryckaren; emellertid märker flera
kungliga resolutioner från 1766 och framåt ut Kungl. boktryckarens rättigheter och
skyldigheter. I praktiken överläts Kongl. Tryckeriet – med tillhörande plikter och förmåner – ända sedan mitten av 1600-talet antingen genom arv eller frivillig överlåtelse.
Se skrivelse från Fougt till hovkanslern, 5 december 1810 i RA: Hovkanslern till Kungl.
Maj:t 1809–15 (vol. 76).
För ett närmare utredande av vad ämbetet ”Kungl. boktryckare” innebar, se Anna-Maria Rimm, ”Den kungliga boktryckaren, del I”, Biblis 2005:30, s. 4–31 (2005a) samt
”Den kungliga boktryckaren, del II”, Biblis 2005:31, s. 27–44 (2005b).
Se Rimm 2005b, s. 30 ff. samt skrivelse från Fougt den 21 december 1792 i Kanslikollegium till Kungl. Maj:t 1793 (vol. 100), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t, RA.
Kungliga tryckerier fanns även på andra håll i Europa. Det franska Imprimerie Royale (även kallat Imprimerie Royale du Louvre) grundades 1640 av Ludvig XIII på inrådan av kardinal Richelieu, och hade i likhet med det svenska Kongl. Tryckeriet i främ-
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sta uppgift att ge ut statliga handlingar. En annan likhet med Kongl. Tryckeriet var
att Imprimerie Royale periodvis gick i arv och stundtals också drevs av en änka. Under perioden 1691–1794 drevs tryckeriet av Anisson-familjen. Se Colin Clair, A History
of European Printing (London, 1976), s. 299 ff. samt 320 f. Även i Storbritannien hade
kungen egna boktryckare; den förste i England var William Faques som fungerade som
Henrik VII:s boktryckare i början av 1500-talet. De kungliga boktryckarnas privilegier
tycks under 1600- och 1700-talet oftast även ha omfattat rätten att trycka och ge ut Bibeln. Kungliga boktryckare fanns även i Skottland och på Irland. Privilegiet att verka
som kunglig boktryckare tycks inte ha varit begränsat till endast en boktryckare i taget,
och verkar heller inte ha gått i arv på samma sätt som i Sverige och Frankrike, utan det
kunde köpas och delas upp sinsemellan olika boktryckare. Se Colin Clair, A History of
Printing in Britain (London, 1965) s. 42, 144 f., 160, 172 ff. samt 260.
Sammanställningen finns avtryckt hos Bring, s. 92. Personalstyrkan hos de respektive
tryckerierna är något oklar, eftersom det tycks som om en del tryckerier inte lämnat
uppgifter om antalet gesäller anställda hos dem.
Carl-Rudolf Gardberg, Boktrycket i Finland II. Från freden i Nystad till Åbo brand (Helsingfors, 1957), s. 295 ff., 277.
Skrivelse från Elsa Fougt till Fredrik Sparre (på franska), 25 juli 1785, Autografsamlingen
(vol. 142), Ericsbergsarkivet, RA. Det vore av intresse att jämföra detta värde med det
totala värdet för företagen under de respektive föregångarnas tid.
Skrivelse från Kanslikollegium till Kungl. Maj:t daterad 11 januari 1793 (med Fougts ansökan inkommen 21 december 1792 bifogad) (vol. 100), Kollegiers m.fl:s skrivelser till
Kungl. Maj:t, RA.
För en utredning av turerna kring Henric Fougts ersättning, se Rimm 2005b, s. 30 ff.
Skrivelse från Kanslikollegium till Kungl. Maj:t 11 januari 1793 (med Fougts ansökan
inkommen 21 december 1792 bifogad) (vol. 100), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl.
Maj:t, RA.
Rimm 2005b, s. 31 ff. 1776 genomfördes en myntrealisation i Sverige vilken innebar att
riksdalern bestående av skillingar och runstycken blev huvudmynt medan kopparmyntfoten drogs in. Se Lars O. Lagerqvist & Ernst Nathorst-Böös, Vad kostade det? Priser och
löner från medeltid till våra dagar (Stockholm, 1984), s. 11.
Jag vill tacka Bo Bennich-Björkman för hjälp med uträkning av ersättningen efter myntrealisationen.
Skrivelse från Kanslikollegium till Kungl. Maj:t 11 januari 1793 (med Fougts ansökan
inkommen 21 december 1792 bifogad) (vol. 100), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl.
Maj:t, RA.
Rimm 2005b, s. 37.
Skrivelse från Kanslikollegium till Kungl. Maj:t 11 januari 1793 (med Fougts ansökan
inkommen 21 december 1792 bifogad) (vol. 100), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl.
Maj:t, RA.
Eli Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustaf Vasa, D 2 (Det moderna Sveriges
grundläggning), halvband 2 (Stockholm, 1949), s. 777–781.
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0 Skrivelse från Elsa Fougt till Kungl. Maj:t 19 juni 1801, Statskontoret till Kungl. Maj:t
1801 (vol. 121), RA.
1 Skrivelse från Statskontoret till Kungl. Maj:t 20 oktober 1801, Statskontoret till Kungl.
Maj:t 1801 (vol. 121), RA.
2 Ibid.
3 Skrivelse från Fougt till Statskontoret 19 november 1801, Statskontoret till Kungl. Maj:
t 1801 (vol. 121), RA.
4 Framgår av skrivelse från hovkansler Gustaf af Wetterstedt till Kungl. Maj:t 16 oktober
1809 i Hovkanslern till Kungl. Maj:t 1809–1815 (vol. 76), RA.
5 Skrivelse från Elsa Fougt till Kungl. Maj:t 1 augusti 1809, Hovkanslern till Kungl. Maj:
t 1809–1815 (vol. 76), RA.
 Lagerqvist och Nathorst-Böös, s. 15 f. och s. 23.
 Om riksdagstidningarna, se Jarl Torbacke, ”Hierta och riksdagstidningarna”, Grundad
1830 av Lars Johan Hierta, red. Karl Erik Gustafsson & Per Rydén (Göteborg, 1999), s.
9–16.
 Skrivelse från Elsa Fougt till Kungl. Maj:t 1 augusti 1809, Hovkanslern till Kungl. Maj:
t 1809–1815 (vol. 76), RA.
 PM från Elsa Fougt till Kungl. Maj:t 11 september 1809, Hovkanslern till Kungl. Maj:t
1809–1815 (vol. 76), RA.
0 Rimm 2005b, s. 27 f.
1 Ibid., s. 28 ff.
2 Skrivelse från P.A. Wallmark till hovkanslern, 10 oktober 1809, Hovkanslern till Kungl.
Maj:t 1809–1815 (vol. 76), RA.
3 Ibid.
4 Skrivelse från Elsa Fougt till Fredrik Sparre, 25 juli 1785, Ericsbergsarkivet: Autografsamlingen (vol. 142), RA.
5 Skrivelse från Elsa Fougt till Kungl. Maj:t 1 augusti 1809, Hovkanslern till Kungl. Maj:
t 1809–1815 (vol. 76), RA.
 Skrivelse från Wallmark till hovkanslern 10 oktober 1809, Hovkanslern till Kungl. Maj:
t 1809–1815 (vol. 76), RA.
 Se Protokoll 10 februari 1783, § 2, (A II a: 110), Kanslikollegiums arkiv, RA samt räkning
till Statskontoret 11 januari 1785, Autografsamlingen: Elsa Fougt, KB.
 Brev från Elsa Fougt till Fredrik Sparre (på franska) 11 april 1793, Autografsamlingen
(vol. 142), Ericsbergsarkivet, RA.
 Brev från Elsa Fougt till Fredrik Sparre (på franska) 8 april 1793, Autografsamlingen
(vol. 142), Ericsbergsarkivet, RA. Jfr även Bring, s. 97 ff. om att sättning av svårare arbeten gav sättarna högre ersättning än vanligt.
0 Skrivelse från Fougt till Kungl. Maj:t 10 augusti 1790, Sammansatta kollegier till Kungl.
Maj:t (vol. 22 a), RA. 6 000 ris är tre miljoner ark.
1 Protokoll 1790, 10 augusti, § 10, samt 30 november, § 4 (A II a: 117), Kanslikollegiums
arkiv, RA.
2 För räkningar, se t. ex. Kanslikollegium till Kungl. Maj:t (vol. 93), Kollegiers m.fl.:s
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skrivelser till Kungl. Maj:t, RA. Att aktuarien var den som granskade och godkände räkningarna, och att Statskontoret var utbetalare framgår bl.a. av protokoll 1789, 15 december, § 4 (A II a: 116) samt protokoll 1790, 13 april, § 5 (A II a: 117) och protokoll 1799, 15
januari, § 3 (A II a: 127), Kanslikollegiums arkiv, RA.
3 Det rör sig om tryckandet av registret till Stiernmans samling. Se skrivelse från Elsa
Fougt inkommen 30 juni 1798, (E XIII: 11), Inkomna skrivelser ang. böcker och trycksaker, Kanslikollegiums arkiv, RA.
4 Se till exempel odaterat brev från Elsa Fougt till Fredrik Sparre, Autografsamlingen (vol.
142), Ericsbergsarkivet, RA. Detta menar även Severin Bergh, Svenska riksarkivet 1618–
1837 (Stockholm, 1916), s. 404.
5 Protokoll 1788, 4 mars, § 13 (A II a: 115), Kanslikollegiums arkiv, RA.
 Skrivelse från Elsa Fougt inkommen 30 juni 1798 (E XIII: 11), Inkomna skrivelser ang.
böcker och trycksaker, Kanslikollegiums arkiv, RA.
 Brev till Mattias Rosenblad 1 december 1796, Autografsamlingen: Elsa Fougt, KB.
 Rimm 2005b, s. 40 f.
 Det bör som sagt hållas i åtanke att Fougt anger denna uppgift i en förhandlingssituation, även om hovkanslerns senare uppgift från 1809 tyder på att den stämmer någotsånär. Skrivelse från Elsa Fougt 19 november 1801, Statskontoret till Kungl. Maj:t 1801
(vol. 121), RA.
100 Skrivelse från hovkansler Gustaf af Wetterstedt till Kungl. Maj:t 16 oktober 1809 samt
skrivelse från Elsa Fougt till Kungl. Maj:t 1 augusti 1809, Hovkanslern till Kungl. Maj:
t 1809–1815 (vol. 76), RA.
101 Rimm 2005b, s. 42. Se även Bergh, s. 403–407.
102 För klagomål mot Werner, se Rimm 2005b, s. 36 ff., mot Momma se Rimm 2005b, s.
39 f.
103 Berörs i protokoll 1787, 5 juni, § 13 (A II a: 114), Kanslikollegiums arkiv, RA.
104 Bergh, s. 405. Om RA:s lager, se även ett flertal kanslikollegieprotokoll, bl.a. från 1790,
22 juni, § 9 (A II a: 117). Att RA:s lager inte var alltför omfångsrikt tyder ett kanslikollegieprotokoll från 1799, 8 februari, § 12 (A II a: 127) på.
105 Ett tack riktas till Bo Bennich-Björkman för detta påpekande.
10 Protokoll 1788, 6 maj, § 9 (A II a: 115), Kanslikollegiums arkiv, RA.
10 Protokoll 1788, 29 juli, § 6 (A II a: 115), Kanslikollegiums arkiv, RA.
10 Protokoll 1789, 9 juni, § 6 (A II a: 116), Kanslikollegiums arkiv, RA.
10 Protokoll 1796, 24 maj, § 20 (A II a: 124), Kanslikollegiums arkiv, RA.
110 Protokoll 1794, 10 juni, § 22 (A II a: 121), Kanslikollegiums arkiv, RA. År 1836 sålde
Henric Fougt d.y. lagret till redaktionen för Svensk författningssamling, och det kom
således att fullborda Riksarkivets eget förordningslager. Se Bergh, s. 406.
111 Brev till Elsa Fougt 6 augusti 1796, Autografsamlingen: Didrik Gabriel Björn, KB.
112 Kanslikollegium till Kungl. Maj:t 1792 (vol. 99), beställningar på förordningar bifogade
skrivelse från 1 maj 1792, Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t, RA.
113 Kanslikollegium till Kungl. Maj:t 1792 (vol. 99), beställningar på förordningar bifogade
skrivelse från 1 maj 1792, Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t, RA.
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114 Per Sondén, Kungliga kansliets ämbets- och tjänstemän samt vaktbetjänte, del II, Ämbetsarkivet, RA. Jag vill tacka Bo Bennich-Björkman för lån av en fotokopia av Sondéns
förteckning.
115 Se Rimm 2005a, s. 18–26.
11 Isidor Adolf Bonnier, Anteckningar om svenska bokhandlare intill år 1935, II. Stockholm
och Uppsala. Kompletterade och utgivna av August Hånell (Stockholm, 1935), s. 61. Hesselberg och Henric Fougt var inblandande i en långdragen tvist om rätten till att trycka
lagboken. Se Rimm 2005a, s. 22–26.
11 Schück 1923, s. 281 f.
11 Lundstedt, s. 93.
11 Schück 1923, s. 283 ff.
120 Klemming & Nordin, s. 238.
121 Schück 1923, s. 318 f.
122 Klemming & Nordin, s. 247, 269 och 394 f. Om det Lindhska boktryckeriimperiet, se
även antologin Lindhs litterära industri. Ett tryckeri och förlag i Örebro, Örebro Studies
5, red. Lars Gustafsson (Örebro, 1990).
123 Schück 1923, s. 319.
124 Protokoll 1784, 9 november, § 6 (A II a: 111), Kanslikollegiums arkiv, RA. Om samlingar
av författningar, se Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och
organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850, Studia Litterarum Upsaliensia 5 (diss. Uppsala, 1970), s. 175 ff.
125 Protokoll 1784, 30 november, § 21 (A II a: 111), Kanslikollegiums arkiv, RA.
12 Se förordningen, ”Kongl. Maj:ts Förbudh angående Rijksdags Besluters/Kongl. Stadgars/Recessers, Placaters, Resolutioners och meera slijkt Upläggiande sampt Tryck och
Efter-Tryckiande”, Stockholm 20 april 1687.
12 Skrivelse från Elsa Fougt uppläst 23 mars 1790, (E XIII: 11), Inkomna skrivelser ang.
böcker och trycksaker, Kanslikollegiums arkiv, RA.
12 Skrivelse från Elsa Fougt uppläst 6 mars 1792 (E XIII: 11), Inkomna skrivelser ang.
böcker och trycksaker, Kanslikollegiums arkiv, RA.
12 Fougt nämner eftertryck av bland annat ”Sjölag, Kyrkolag, Krigsartiklar, Coopvardi
Reglemente”.
130 Lindhs och Ekmanssons ansökningar berörs i en skrivelse av Fougt 5 december 1810
med bilagd avskrift av kanslikollegieprotokoll 30 juni 1795 i Hovkanslern till Kungl.
Maj:t 1809–1815 (vol. 76), RA.
131 Refereras i protokoll 1799, 8 januari, § 30 (A II a: 127), Kanslikollegiums arkiv, RA.
132 Skrivelse från Elsa Fougt anmäld 12 februari 1799, (E XIII: 11), Inkomna skrivelser ang.
böcker och trycksaker, Kanslikollegiums arkiv, RA.
133 Skrivelse från Elsa Fougt anmäld 22 februari 1799, (E XIII: 11), Inkomna skrivelser ang.
böcker och trycksaker, Kanslikollegiums arkiv, RA.
134 Jfr Rimm 2005a, s. 5–27 för situationen för Elsa Fougts föregångare vad gäller intrång
i privilegierna och definitionstvister kring vad som skulle räknas som offentligt tryck
samt utvecklingen fram till 1782.
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135 Rimm 2005a, s. 16.
13 Sten G. Lindberg, ”John Baskerville och Henric Fougt. Om svenskar hos Baskerville
och Baskerville i Sverige”, särtryck ur Biblis (Stockholm, 1958) s. 103 ff.
13 Nils G. Wollin, Det första svenska stilgjuteriet. Studier i frihetstidens boktryckarkonst
(Uppsala, 1943), s. 104 f., samt Sten G. Lindberg, ”Boktryckaren Henrik Fougts stilgjuteri 1775–1782. Anteckningar om svensk stilförsörjning under 1700-talet”, Daedalus.
Tekniska Museets årsbok, 1983, årg. 52, s. 27–33.
13 Sten G. Lindberg, ”Ett tryckeri på 1700-talet”, i Boktryckare och banbrytare. Essayer
(Stockholm, 1994), s. 48.
13 Bouppteckning för Henric Fougt, 1783/II, 162, SSA.
140 Skrivelse från Henric Fougt till Kungl. Maj:t inkommen den 6 december 1781, Kanslikollegium till Kungl. Maj:t (vol. 92), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t 1782,
RA.
141 Adolf Elias Holmerus drev fram till 1774 Svenska stilgjuteriet, som han övertagit av sin
far Mattias, vilken i sin tur övertagit det av Peter Momma 1764. Se Wollin, passim.
142 Skrivelse från Henric Fougt till Kungl. Maj:t inkommen den 6 december 1781, Kanslikollegium till Kungl. Maj:t (vol. 92), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t 1782,
RA.
143 Skrivelse från Kanslikollegium daterad 16 maj 1782, Kanslikollegium till Kungl. Maj:t
(vol. 92), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t 1782, RA.
144 Skrivelse från Kanslikollegium daterad 16 maj 1782, Kanslikollegium till Kungl. Maj:t
(vol. 92), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t 1782, RA.
145 Skrivelse från Elsa Fougt inkommen 5 mars 1783, Kanslikollegium till Kungl. Maj:t (vol.
92), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t 1782, RA.
14 Ibid.
14 Protokoll 1783, 26 maj, § 8 (A II a: 110), Kanslikollegiums arkiv, RA.
14 Se även skrivelse från Elsa Fougt till Fredrik Sparre (på franska), 25 juli 1785, Autografsamlingen (vol. 142), Ericsbergsarkivet, RA, där Elsa Fougt förklarar hur stort förskottet var och hur det var tänkt att återbetalas.
14 Se t.ex. protokoll 1784, 15 mars, § 4 (A II a: 111), protokoll 1785, 18 januari, § 8 (A II a:
112), Kanslikollegiums arkiv, RA, och för det andra förskott hon senare erhöll och som
återbetalades på samma sätt, protokoll 1790, 13 april, § 5 (A II a: 117) m.fl. Fram till och
med år 1792 hade Elsa Fougt fått ut – och återbetalat – 3 909 rdr, 39 B och 3 r. Samma
år ansökte hon om att få ut den summa som återstod av förskottet, 1 090 rdr, 8 och 9
r. Ansökan bifölls. Se skrivelse till statskontoret 30 april 1792, Autografsamlingen: Elsa
Fougt, KB.
150 Skrivelse från Henric Fougt till Kungl. Maj:t inkommen 6 december 1781 (dock bevarad i vol. för år 1782), Kanslikollegium till Kungl. Maj:t (vol. 92), Kollegiers m.fl:s skrivelser till Kungl. Maj:t 1782, RA.
151 Skrivelse från Elsa Fougt till Fredrik Sparre, 25 juli 1785, Autografsamlingen (vol. 142),
Ericsbergsarkivet, RA.
152 Henrik Schück, Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. Dess förhistoria och hisSamlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51
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toria, VI, Adlerbeths tid 1786–1793 (Stockholm, 1943), s. 133, Henrik Schück, Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. Dess förhistoria och historia, V, Antikvitetsarkivet II (Stockholm, 1936), s. 652 f., Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet. Studier
i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850,
Studia Litterarum Upsaliensia 5 (diss. Uppsala, 1970), s. 347 ff., Mikael Alm, Kungsord
i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772–1809
(diss. Uppsala; Stockholm, 2002), s. 53 f, Tamas Sárkány, Lars O Lagerqvist & Ian Wiséhn, Gustaf III:s medaljhistoria, (Stockholm, 1992), passim.
153 Schück 1943, s. 133–144.
154 Ibid., s. 135 ff.
155 Typsnitt i nyantikva som fått sitt namn av den franska boktryckardynastin Didot.
15 Schück 1943, s. 143.
15 Lindberg 1966, s. 566, samt Nils Nordqvist, s. 223.
15 Flera brev från Elsa Fougt (på franska), 1785–1788, av relevans här se åren 1785–1787 (E
2949), Brev till Fredrik Sparre (vol. 11), Börstorpssamlingen, RA.
15 Brev från Elsa Fougt till Fredrik Sparre (på franska), 4 september 1785, Autografsamlingen (vol. 142), Ericsbergsarkivet, RA.
10 Skrivelse från Elsa Fougt till Fredrik Sparre (på franska), 25 juli 1785, Autografsamlingen
(vol. 142), Ericsbergsarkivet, RA. Skrivelsen finns i sin helhet avtryckt hos Lindberg
1966, s. 567 ff.
11 Schück 1943, s. 143 samt skrivelse från Boktryckerisocieteten anmäld den 3 augusti 1786,
(E XIII: 10), Inkomna skrivelser ang. böcker och trycksaker, Kanslikollegiums arkiv,
RA.
12 Skrivelse från Boktryckerisocieteten anmäld den 3 augusti 1786, (E XIII: 10), Inkomna
skrivelser ang. böcker och trycksaker, Kanslikollegiums arkiv, RA.
13 Ibid.
14 Promemoria från Fougt till Fredrik Sparre, odaterad, Autografsamlingen (vol. 142), Ericsbergsarkivet, RA.
15 Lundstedt, s. 13.
1 Promemoria från Fougt till Fredrik Sparre, odaterad, Autografsamlingen (vol. 142), Ericsbergsarkivet, RA.
1 Brev från Elsa Fougt (på franska), 15 juli 1788 (E 2949), Brev till Fredrik Sparre (vol. 11),
Börstorpssamlingen, RA.
1 Fougt nämner också att hennes situation förvärrats av att hennes bokhandelskompanjon Ulff nyligen dött.
1 Sárkány, Wiséhn & Lagerqvist, s. 18 ff. Arbetet med medaljhistorien återupptogs visserligen igen 1798, men avstannade 1803.
10 Nordqvist, s. 218, samt G.E. Klemming & J.G. Nordin, Svensk boktryckeri-historia
1483–1883 med inledande allmän öfversigt (Stockholm, 1883) [faksimil 1983], s. 248.
11 Skrivelse från Boktryckerisocieteten inkommen 13 januari 1795, E XIII:10, Inkomna
skrivelser angående böcker och trycksaker, Kanslikollegiums arkiv, RA.
12 Ibid.
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13 Jag vill här ta tillfället i akt att inskärpa hur tydligt det i denna skrivelse är att Elsa Fougt
tycks ha varit en självklar medlem i Boktryckerisocieteten, trots att hon var kvinna.
Detta strider kraftigt emot Martin Wottles påstående att kvinnor inte fick delta i korporationer (societeter och skrån) under 1700-talet. Se Martin Wottle, ”Borgarkvinnor
och ’verkliga borgersmän’. Genus och egendom i 1700- och det tidiga 1800-talets Stockholm”, Hans och Hennes. Genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid, red. Maria Ågren (Uppsala, 2003), s. 212. Wottles påståenden om att företagande änkor under
tidigmodern tid betraktades som anomalier bestrids också av Aldman, s. 3.
14 Lindberg 1966, s. 570.
15 C.R. Gardberg, ”Trycksvärta och medaljhistoria. Kring en notis i Kanslikollegiets protokoll år 1800”, Grafiskt forum 1944, årg. 49, s. 256 f.
1 Ibid., samt Samuel E. Bring, Boktryckerisocieteten 1752–1900 (Stockholm, 1943), s. 75 ff.
1 Skrivelse från Marquard till Kungl. Maj:t 29 oktober 1801, Kommerskollegium till
Kungl. Maj:t 1802 (vol. 288), RA.
1 Lindberg 1983, s. 33 ff.
1 Skriften är sammanbunden med Fyra teateraffischer. Se (T 28), KB.
10 Carl Schiöström, systerson till Johan Pfeiffer, övertog dennes Kongl. Ordensboktryckeriet 1803 efter att Pfeiffer gjort sina egna söner arvlösa. Klemming & Nordin, s. 404 ff.
Att Schiöström tillträdde först 1803 tyder på att även Elsa Fougts ovan nämnda PM författades tidigast 1803, då hon bifogar Schiöströms redogörelse med sin PM.
11 Skriftlig redogörelse för konung Adolf Fredriks och Gustaf III:s försök som boktryckare. Sammanbunden med Fyra teateraffischer (T 28), KB.
12 Bo Bennich-Björkman, ”Affärer i politiskt tryck. Offentlighetsprincipen och spelet
om den politiska makten 1766–72”, Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772, red. Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (Stockholm,
2003), s. 302 f. samt Klemming & Nordin, s. 243 f.
13 Per Bjurström, ”The Gripsholm Theatre”, Gustavian Opera. An interdisciplinary reader
in Swedish opera, dance and theatre 1771–1809, Kungliga Musikaliska Akademiens skriftserie 66, red. Inger Mattsson (Stockholm, 1991), s. 107 f.
14 Skriftlig redogörelse för konung Adolf Fredriks och Gustaf III:s försök som boktryckare. Sammanbunden med Fyra teateraffischer (T 28), KB.
15 Om detta var fallet tycks alltså Henric Fougt själv inte ha varit närvarande vid tryckningen i lika hög utsträckning som man får intryck av i Elsa Fougts PM om händelsen.
1 Oscar Levertin, Teater och drama under Gustaf III. Litteraturhistorisk studie, i Samlade
skrifter D. 17 (Stockholm, 1911), s. 68–74.
1 Se not 177 för en diskussion kring dateringen av dokumentet.
1 Bring, s. 75–78.
1 Skrivelse från Gustaf af Wetterstedt till Kungl. Maj:t 31 januari 1811, Hovkanslern till
Kungl. Maj:t 1809–1815 (vol. 76), RA.
10 Brev till Nordström 5 juni 1810, Autografsamlingen: Elsa Fougt, KB.
11 Skrivelse från Gustaf af Wetterstedt till Kungl. Maj:t 31 januari 1811, Hovkanslern till
Kungl. Maj:t 1809–1815 (vol. 76), RA.
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12 Det är dock nödvändigt att hålla i minnet att Kungl. boktryckarens ställning inte bara
avgjordes av personliga egenskaper, utan också av exempelvis politiska och samhällsekonomiska orsaker. Bland annat förlorade Peter Momma många av sina förmåner då mösssorna tog över makten 1766 av rent politiska skäl. Vidare påverkade naturligtvis det ekonomiska läget i landet möjligheterna för Kungl. boktryckaren att få sin ersättning höjd.
13 Johan Svedjedal, ”Busy Being Born or Busy Dying? A new model for describing literary professions”, The Literary Web. Literature and Publishing in the Age of Digital Production. A Study in the Sociology of Literature, Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis
62 (Stockholm, 2000), s. 125–132.

A B S T R AC T
Anna-Maria Rimm, Elsa Fougt som Kungl. boktryckare. (Elsa Fougt as Royal Printer.)
Elsa Fougt (1744–1826) was one of the most powerful figures in the Swedish book trade of
her time. For nearly thirty years, she held the position of Royal Printer in the Swedish realm
and accordingly ran the large and prestigious printing house Kongl. Tryckeriet. She also ran
several enterprises that were attached to the printing house, including a publishing firm, a
type foundry, and a bookshop that traded in foreign books.
While previous research about the late eighteenth-century book trade in Sweden has seen
Elsa Fougt primarily as a passive figure, the widow of the Royal Printer Henric Fougt, this
study argues that she was an active entrepreneur in her own right. Elsa Fougt worked independently for thirty years after her husband had died, and, moreover, she already worked
as a married woman, although unofficially. Kongl. Tryckeriet was a typical family business in
which each family member’s contribution was necessary for its survival. Elsa Fougt, being
the daughter of the previous Royal Printer Peter Momma, had literally grown up in the business, and most probably received both the essential training and the network contacts that
a future career in the trade required, even though, being a woman, she was not permitted
apprenticeship as a printer. It is important to stress that the wives of entrepreneurs often
worked in the family business. After her husband’s death, she was able to represent her companies officially, since widows were allowed by law to run businesses.
The fact that Elsa Fougt was a woman living and working in a patriarchal society does not
seem to have particularly affected her role as Royal Printer. In comparison with her predecessors, her position as Royal Printer appears to have been remarkably strong. For instance, her
recurrent demands to the authorities for higher financial compensation for printing and
publishing official documents were accepted more often than those of her predecessors.
Elsa Fougt was a skillful business strategist who tried to consolidate her companies in
many ways. Her most noteworthy tactic was to make use of her official position as Royal
Printer and the prestigious trademark of Kongl. Tryckeriet for the purpose of benefiting her
other, private, enterprises. Thus, it is evident that her different companies were tightly interwoven, even though the printing house Kongl. Tryckeriet held the most prominent place in
her business empire.
Samlaren, årg. 128, 2007, s. 5–51
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Förlagskatalog från Kongl. Tryckeriet 1783.
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anna-maria rimm

Elsa Fougt som internationell bokhandlare

U

nder hela sin verksamhetsperiod sålde
Kungl. boktryckaren Elsa Fougt (1744–
1826), ansvarig för Sveriges oﬀentliga tryck
och en av de mest inﬂytelserika personerna i det
sena 1700-talets bokbransch, sina egna förlagsartiklar i anslutning till sitt boktryckeri. I ﬂera brev
och skrivelser till och från Fougt hänvisas det till
hennes boklåda ”Kgl. Tryckeri-boden” som inte
bara tycks ha fungerat som en försäljningsplats,
utan också som en mötesplats för aﬀ ärskontakter.1 För en boktryckare och förläggare verksam i
slutet av 1700-talet var det naturligt att själv sköta
försäljningen av de egna förlagsprodukterna utan
att man för den delen också bedrev sortimentsbokhandel med andras förlagsartiklar.
Under en kortare period vid mitten av 1780-talet
utvidgades dock Fougts bokhandelsverksamhet
då hon valde att gå ihop med bokhandlaren Carl
Gottlieb Ulﬀ i syfte att driva sortimentsbokhandel
med utländska böcker under namnet ”Elsa Fougt
& Comp.” Genom två bevarade bokhandelskataloger, en som förtecknar tyska och latinska böcker
(1784) och en som förtecknar franska böcker (1785),
samt en rad bokannonser i dagstidningen Dagligt
Allehanda, vet vi att Fougt och Ulﬀ sålde utländska
böcker i sin bokhandel under ett par år. Samarbetet mellan dem tycks ha inletts 1784, men pågick endast till 1786 då kompanjonerna gick skilda
vägar.2
Fougts bokhandelsverksamhet har tidigare
inte granskats närmare, och frågorna kring den
är många. Varför valde Fougt att ge sig in på
området utländsk bokhandel, och hur kommer
det sig att hon slog sig ihop med Ulﬀ ? Vilka var

Fougts konkurrenter på området? Vilka slags utländska böcker sålde de, och hur ﬁck de tag på
dem? Hur såg målgruppen för bokhandeln ut?
Och slutligen, är det möjligt att se varför verksamheten avvecklades så snart?
Inledningsvis skissas en bakgrund genom en
kortfattad översikt över bokhandeln i Sverige under 1700-talet. Detta följs av en kort presentation
av ”Elsa Fougt & Comp.” samt ett stycke om import och försäljning av utländska böcker i Sverige, där jag också söker utreda frågor kring censur
och förbjudna böcker. Därefter tecknas en kort
beskrivning av den könshistoriska kontexten, och
sedan gör jag ett försök att ringa in vilka Fougts
konkurrenter på bokhandelsarenan var. Detta
leder oss vidare till Fougts och Ulﬀs import av
böcker. Här diskuteras såväl de tyska och franska
bokkatalogerna som bokannonserna i Dagligt Allehanda. Särskilt utrymme har jag valt att ägna
den franska bokkatalogen och kompanjonernas
samröre med det berömda schweiziska företaget
Société typographique de Neuchâtel (STN), då jag
anser att det är av särskilt intresse: dels på grund
av de importerade böckernas – ofta utmanande
– karaktär, dels på grund av det rika källmaterial
av korrespondens mellan svenska aktörer och
STN som ﬁnns bevarat i STN:s arkiv.
Bokhandeln i Sverige – särskilt Stockholm –
under 1700-talet
Den svenska bokhandeln bedrevs sedan 1500-talet av bokbindare. Bokbindarna hade ensamrätt
på försäljningen av inbundna böcker, medan
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boktryckarna endast ﬁck handla med sina egna,
oinbundna, böcker.3 Bokbindarnas bokhandel
bedrevs ofta i mindre skala, och de sålde i regel
böcker på svenska såsom läroböcker, almanackor, katekeser, psalmböcker och annan religiös
litteratur. Enstaka bokbindare, exempelvis Johan Georg Lange d.ä. i Göteborg, drev emellertid större och mer välsorterade boklådor.4 Bokbindarna i Stockholm hade sina bokbodar placerade vid broarna som förenade staden (nuvarande
Gamla stan) med Söder- respektive Norrmalm.
Deras rörelser var ofta familjeföretag, och släktnätverk hade stor betydelse för deras framgång.
Stockholmsbokbindarna var gynnade då de hade
rätt att sälja böcker även utanför huvudstaden,
närmare bestämt i samtliga städer där marknader fanns.5
Mot slutet av 1600-talet hade nya aktörer, som
inte var bokbindare, inträtt på bokhandelsarenan i syfte att främst handla med utländska
böcker. Inledningsvis var det i riket tillfälligt
vistandes kommissionärer för utländska förläggare som sålde utländska böcker i Stockholm,
men så småningom lyckades några av dessa bli
bofasta i staden och etablera sig som privilegierade bokhandlare. De utländska böckerna riktades till och köptes av en lärd elit, medan böcker
på svenska – främst med religiöst innehåll – fann
sina köpare i en bredare publik.6
Handeln med böcker i Sverige var länge centrerad till Stockholm, i staden. Sedan 1600-talet var
Stora Nygatan huvudgatan för bokförsäljning i
Stockholm.7 Stora Nygatan var en ytterst lämplig
plats att förlägga boklådor på, då den beboddes
av dåtidens ämbetsmanna- och borgarelit. Vem
som helst kunde inte starta en bokhandel, utan
det var endast borgare med burskap i den egna
staden som hade monopol på handel och hantverk. För att få verka som självständig bokhandlare krävdes det dessutom att man ansökt om
och tilldelats privilegium. Handeln skedde även
ofta vid marknader vilka bevistades av folk från
såväl städerna som landsbygden. Vid så kallade
frimarknader tilläts köpmän från andra städer
och länder att delta som försäljare.8 Böcker såldes
därtill av kringresande kolportörer och genom
tryckarförläggares kommissionärer – främst lärare och präster – liksom genom boklotterier och
bokauktioner.9
På 1730-talet förändrades den svenska bokhan-
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deln; som Bo Bennich-Björkman har formulerat
det genomgick bokhandeln en utveckling från
att vara ”segmenterad till integrerad”. I takt med
att bokutgivningen på svenska ökade på bekostnad av latin och franska, växte en ny sorts bokhandel fram med ambitionen att tillfredsställa
både den lärda elitens och den bredare publikens
bokintressen. Bokhandlare som sålde utländska
böcker började nu även sälja böcker på svenska.
Samtidigt ökade boktryckeriernas produktion av
svenska läroböcker, och boktryckarna började i
högre utsträckning än tidigare sälja sina egna förlagsartiklar i anslutning till sina tryckerier, snarare än att överlåta försäljningen åt bokbindarna.10
Inﬂytelserika tryckarförläggare, såsom Lars Salvius och Elsa Fougts far Peter Momma, förmådde
driva igenom lagändringar rörande bokbranschen som gynnade dem i egenskap av tryckarförläggare på bekostnad av såväl bokbindare som
de bokhandlare som handlade med utländska
böcker. Tryckarförläggarnas ställning stärktes ytterligare genom deras år 1752 stiftade intresseorganisation Boktryckeri-societeten, vilken nu med
statligt stöd lyckades få igenom en lagändring
som gav dem rätten att sälja sina egna förlagsartiklar – såväl obundna som inbundna – inte bara
i anslutning till det egna tryckeriet, utan även
i andra städer genom kommissionärer.11 Som
kommissionär behövde man inte betala för de
förlagsartiklar man ville sälja i förskott, utan betalade endast för de böcker som blev sålda och
hade returrätt på det som inte blev sålt, till skillnad från återförsäljare som direkt betalade för de
förlagsartiklar de sedan sålde vidare.
Under andra hälften av 1700-talet privilegierades dessutom ett ﬂertal bokhandlare som endast ﬁck tillåtelse att vara återförsäljare av andras
tryckalster, en roll som påminner om bokbindarnas bokförsäljande, men som tydligare var knuten till och i linje med med tryckarförläggarnas
intressen.12 En sådan bokhandlare var David
Segerdahl, som ursprungligen sökt privilegium
år 1757 för att öppna en boklåda i Stockholm i
vilken han bland annat ville sälja böcker från landets samtliga tryckerier. Boktryckeri-societeten
ansåg däremot att Segerdahl istället skulle fungera som kommissionär, och således resa runt i
landet för att sälja medlemmarnas förlagsartiklar. Segerdahl ville dock inte gå med på detta, om
han inte också ﬁck tillstånd att öppna en bokhan-
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Elsa Fougt sålde många av den franska författaren Monvels pjäser. Monvel var inte bara pjäsförfattare,
utan dessutom skådespelare och ledare för Gustaf III:s franska teatertrupp. Clémentine et Desormes
trycktes i Stockholm 1783 och gavs ut på Kongl. Tryckeriets förlag.

del i Stockholm. Resultatet blev en kompromiss:
Segerdahl ﬁck sitt privilegium som bokhandlare, men han reste även runt i landet och sålde
Stockholmsförläggarnas förlagsartiklar enligt
Boktryckeri-societetens önskemål.13
Efter tryckfrihetsförordningen 1766 ökade antalet boklådor i Stockholm markant. Till skillnad
från boktryckarna och bokbindarna var inte bokhandlarna organiserade och de saknade ett reglemente för sin verksamhet. Ett försök att strama
upp situationen gjordes år 1793 av bokhandlarna
Gjörwell, Holmberg, Fyrberg, Runemark, Utter
och Ekmansson, som till Kanslikollegium lämnade in ett förslag om ett bokhandlarreglemente
och ett system för särskilda bokhandelsprivilegier, vilket skulle innebära att ingen utan privilegium skulle ha rätt att sälja böcker. Propositionen
gick också ut på att en bokhandels-societet med
särskilda rättigheter att importera böcker från utlandet skulle bildas, att endast sex bokhandlare
skulle tillåtas att etablera sig i Stockholm (det är
inte svårt att gissa vilka sex personer man tänkte
sig), samt att det skulle ställas krav på bokhand-

larnas bildning. Förslaget, i vilket författarnas
egenintresse klart skiner igenom, avslogs emellertid.14
Stockholmsbokhandlare med egna tryckerier
och förlag sålde som nämnts oftast sina egna
böcker själva, och lämnade dem endast undantagsvis till försäljning hos andra bokhandlare i huvudstaden. Landsortstryckarförläggares förlagsartiklar såldes emellertid av bokhandlare i Stockholm.
Vidare tycks byteshandel boktryckare/förläggare/
bokhandlare emellan ha förekommit, såväl inom
riket som med utlandet.15 Som ett exempel kan
nämnas att Örebroförläggaren N. M. Lindh år
1807 föreslog Elsa Fougt att de skulle byta förlagsartiklar med varandra till försäljning. Erbjudandet avböjdes dock av Fougt, med hänvisning till
att hon inte längre bedrev sortimentsbokhandel
utan endast sålde sina egna böcker: ”Om jag idkade hvad man kallar sorterad Bokhandel skulle
jag med största nöje begagna mig af MHs tilbud
ang. byteshandel […] Men nu har jag ingen annan försäljning än af egna Förlager och har ingen
tid eller ledighet at sköta mera.”16
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Elsa Fougt & Comp.
Att Elsa Fougt på 1780-talet valde att gå ihop med
bokhandlaren Ulﬀ står klart, men det är svårt att
veta hur och när de först etablerade kontakt och
fattade beslutet att starta en aﬀ ärsverksamhet
tillsammans. Ulﬀ hade tidigare i sin boklåda sålt
nothäften tryckta av Elsas make Henric Fougt
under dennes tid som nottryckare i London, men
om det fanns några närmare kontakter mellan
dem vet vi inte.17 Det är dock sannolikt att de åtminstone kände till varandra väl, eftersom de i
perioder bodde grannar på Stora Nygatan.18
Enligt ett brev från Elsa Fougt till det schweiziska företaget STN i juni år 1784 var anledningen till att hon började handla med utländska
böcker en önskan att vidga sitt redan solida företag Kongl. Tryckeriet, som hittills endast sysslat
med inhemsk litteratur på svenska.19 I detta syfte
valde hon att skaﬀa sig den erfarne Carl Gottlieb
Ulﬀ som samarbetspartner. Brevet ger tydligt
intrycket att bokhandeln framför allt är Fougts,
snarare än Ulﬀs, projekt. Det är hon som författat
brevet, och det är under hennes namn bokhandeln ska bedrivas – Ulﬀ nämns inte ens vid namn,
utan beskrivs som en upplyst ”associé”, det vill
säga en ”kompanjon”. Att sälja utländska böcker
torde ytterligare ha fungerat som ett strategiskt
försök att stärka varumärket Kongl. Tryckeriet,
då böcker på utländska språk riktade sig till en
elitpublik.20 Försök i denna riktning hade gjorts
tidigare inom det familjeföretag Kongl. Tryckeriet var: Elsa Fougts far, den tidigare Kungl.
boktryckaren Peter Momma, hade på sin tid sålt
franska böcker i sin tryckeribod. Dessutom hade
hennes bror, Wilhelm Momma, bedrivit lånverksamhet av franska böcker i ”Kgl. Tryckeri-boden”
åren kring 1770, då den ännu var i hans ägo.21
Den 9 november 1784 tillkännagavs ”Elsa Fougts
och Bokhandlaren Ulfs andragande rörande en af
dem tillämnade boklådas upprättande” i Kanslikollegium.22 Troligtvis inledde kompanjonerna
Fougt och Ulﬀ sitt samarbete med att importera
tyska och latinska böcker. 1784 tryckte de upp
en bokhandelskatalog vilken förtecknar böcker
på dessa språk till salu i bokhandeln. Under 1784
påbörjade också Elsa Fougt kontakter med STN,
och hon beställde vid ﬂera tillfällen under året
franska böcker därifrån. År 1785 trycktes följaktligen en fyllig katalog över franska böcker till salu
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hos ”Elsa Fougt & Comp.”, till stor del bestående
av böcker beställda från STN. Katalogerna var
gratis och fanns att hämta i bokhandeln på Stora
Nygatan, för övrigt den gata där eliten av stockholmsbokhandlarna och de ﬂesta bokhandlar
med utländska böcker huserade.23 Vid ﬂera tillfällen under 1785 och 1786 annonserade Fougt och
Ulﬀ vidare böcker i Dagligt Allehanda – såväl titlar
som fanns med i de utgivna bokhandelskatalogerna som titlar som inte förekom där alls, såsom
exempelvis böcker på spanska och italienska.24
Därtill sålde de med största sannolikhet klandestina franska böcker under disk, inoﬃciella känsliga böcker som inte heller togs upp i den tryckta
franska bokkatalogen.25
Parallellt med verksamheten som internationell bokhandlare i ”Elsa Fougt & Comp.” och
intensiv marknadsföring för denna aﬀ ärsrörelse
i pressen, annonserade Fougt dessutom samtidigt
sina egna, oftast svenska, förlagsartiklar i pressen
för sin andra bokhandel, ”Kgl. Tryckeri-boden”.26
I annonserna för ”Elsa Fougt & Comp.” framgår
det alltid att inköpsstället är ”huset N:o 104 på
Stora Nygatan en trappa up”, medan det i annonserna för ”Kgl. Tryckeri-boden” inte står några
anvisningar om att kunderna ska bege sig en våning upp. Slutsatsen kan alltså dras att Fougt förmodligen bedrev två olika bokhandlar parallellt
i samma hus på olika våningsplan. Anledningen
till detta kan måhända vara att hennes respektive
bokhandlar hade sina egna nischer och riktade
sig till olika målgrupper – böcker på svenska
kunde intressera en bred publik utan högre utbildning, medan utländska böcker hade en bildad högreståndspublik som kundkrets.
Företaget ”Elsa Fougt & Comp.” blev dock
kortlivat: redan i maj 1787 kontaktade Ulﬀ på
egen hand STN för att berätta att kontraktet med
Elsa Fougt upplösts föregående år, och att han nu
planerade att fortsätta rörelsen under eget namn
och i en annan lokal.27
Import av utländska böcker i Sverige
Censur och förbjudna böcker. Låt oss nu gå närmare
in på hur bokimport och försäljning av utländska
böcker såg ut under den aktuella tidsperioden.
Efter tryckfrihetsförordningen 1766 skedde en
drastisk förändring av synen på censur och kontroll av böcker i Sverige. I princip avskaﬀades för-
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handscensuren, och endast vissa texter – såsom
kristendomsﬁentligt material och litteratur som
stred mot grundlagarna eller förtalade kungen
och ständerna – var enligt tryckfrihetsförordningen förbjudna.28 Granskningen av bokimporten och bokhandeln sköttes av Kanslikollegium
och berörda konsistorier (domkapitel), som hade i
uppgift att kontrollera att ”ej någre förbudne och
förföriska Böcker, antingen uti Theologiska eller
andre ämnen, måge få utspridas”.29 Kanslikollegium hade det övergripande ansvaret, medan konsistorierna ansvarade för den löpande kontrollen.
Den som ytterst ansvarade för att förordningarna
följdes var den kunglige bibliotekarien, som efter
TF 1766 övertagit den tidigare censor librorums
roll.30 Bokimportörerna var tvungna att förteckna
de böcker som de ville importera, dels på grund
av uträkningen av tullavgifter för de aktuella titlarna, dels på grund av att myndigheterna ville ha
kontroll över det som infördes i landet.31 Fakturor
och förteckningar över importerade böcker skulle
lämnas in till såväl stadens konsistorium som till
den kunglige bibliotekarien.32
Överlag ﬁnns det få upplysningar om hur övervakningen av bokhandeln gick till i praktiken,
men i teorin skulle kontrollen ske genom att
tullpersonal skickade efter konsistoriemedlemmar som hade i uppdrag att granska böckerna på
plats i packhuset. Om opassande böcker upptäcktes, skulle de genast beslagtas. Konsekvenserna
för en bokhandlare som ertappades med att försöka smuggla in olämpliga böcker var emellertid
obetydliga, och på sin höjd tycks dylika tilltag
ha kunnat resultera i en varning.33 Bokkontroller tycks heller inte alltid ha genomförts, och det
var således mycket vanligt att ogranskade böcker
infördes i riket.
Lext ger exempel på en bokhandlare som 1775
inkallats till konsistoriet på grund av att han
”saluförde en irrlärig bok”. Någon påföljd annan än en tillsägelse verkar dock tilltaget inte ha
fått. Vidare ingrep konsistoriet 1782 mot en bokhandlare i Göteborg som utannonserat Raynals
förbjudna Histoire philosophique et politique, men
nöjde sig direkt med bokhandlarens förklaring
att verket slunkit in i annonsen av misstag, och
vidtog inga ﬂer åtgärder.34
Gränsen för vilka texter som godkändes respektive underkändes i Sverige tycks dessutom ha
varit minst sagt oklar, godtycklig och beroende

Elsa Fougts tyska och latinska bokkatalog utkom 1784.

Elsa Fougts franska bokkatalog utkom 1785.
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på vem den potentielle läsaren av böckerna var.
Anders Burius tar i sin framställning över frihetstidens censurpolitik upp hur myndigheterna
bedömde böckers ”lämplighet” beroende på vem
som var mottagare av den: ”Boken i sig behövde
inte vara farlig för den ’upplyste’, men om den
åsatts ett lågt pris eller uttryckligen vände sig till
en grupp som kunde tänkas uppfatta den på ett
’felaktigt’ sätt var den farlig.”35 I linje med detta
lyfter Anfält fram att domkapitlets bedömningar
varierade kraftigt, och att man ansåg att vissa
klandestina böcker trots allt gick bra att importera till Sverige under förutsättning att det var ”kunniga män” som läste dem.36 Känsliga böcker som
var avsedda att nå vissa enskilda läsare godkändes
alltså i regel – i ett yttrande från Kanslikollegium
1772 fastslog man att ”skadliga” utländska böcker
i enskilda personers boksamlingar var acceptabla
och inte skulle beslagtas, men att det var viktigt
från myndighetshåll att kontrollera att böckerna
inte spreds vidare.37
Huruvida en bok verkligen betraktades som
förbjuden i Sverige är alltså inte lätt att fastställa.
Listor på förbjudna böcker tycks ha förekommit
hos konsistorierna och kanslikollegium, men de
är inte bevarade för eftervärlden och verkar inte
ha efterlevts i någon högre utsträckning.38 I en
beställning till STN 1782 omnämner Anton Fyrberg ﬂera verk, där bland annat Helvétius’ samlade verk ingår, som förbjudna i Sverige. Samtidigt
hade han tillsammans med Swederus två år tidigare lyckats importera den mycket kontroversielle
Helvétius’ samlade verk utan problem. Anfält ger
ﬂera exempel på hur Fyrberg ena året beställt ett
verk från STN som om det vore förbjudet, medan
samma verk året därpå oproblematiskt beställts
och importerats helt öppet.39 I ett brev till STN
1787 nämner Fougts forna kollega Ulﬀ vidare att
”les Articles secrettes” (egentligen ”secrets”, det
vill säga ung. ”de hemliga titlarna”) han beställt
passerat censuren utan problem.40 Som vi ser verkar alltså bedömningarna kring vad som skulle
förbjudas eller ej ha varit nyckfulla, och det är
svårt att ﬁnna några tydliga riktlinjer för hur regelverket egentligen tolkades och tillämpades i
praktiken. Ett skäl till de till synes godtyckliga
bedömningarna av importerad litteratur var att
granskarna hade olika bakgrund och intressen av
att godkänna respektive svartlista viss litteratur.
Dels bestod konsistoriemedlemmarna av orto-
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doxa präster som inte accepterade hädisk litteratur, dels bestod de av världsliga präster – politiskt
tillsatta av Gustaf III – som hade en mer sekulariserad syn på litteraturen. Den sistnämnda kategorin präster dominerade på 1780-talet, vilket
ﬁck till resultat att kontrollen av bokimporten
försvagades.41
En annan viktig anledning till att det var förhållandevis enkelt att undkomma censuren är att
de övervakande instanserna var kraftigt överbelastade. Under 1780-talet anlände 85 procent av
rikets bokimport till Stockholm, till ett värde av
56 180 riksdaler – det är högst orealistiskt att stadens konsistorium skulle ha hunnit med att granska denna bokﬂod i sin helhet. Okunskap kring
böckernas karaktär och innehåll kan också ha
påverkat obenägenheten att censurera och konﬁskera. Klart är, att kontrollen av böcker som var
tryckta och förlagda i Sverige var långt mer rigorös än den till synes släpphänta övervakningen av
bokimporten. 42
Termen klandestina böcker. Som ovanstående
korta genomgång visat, är det alltså vanskligt att
operera med termen ”förbjudna” böcker när vi
talar om Elsa Fougts och hennes konkurrenters
import av böcker som var förbjudna i Frankrike
– ty även om de var kontroversiella i Sverige var
det inte säkert att de också var förbjudna här. Förvirringen blir inte bättre av att även Fougt och
Ulﬀ själva ibland omnämner böcker som ”prohibés”, det vill säga förbjudna, eller ”secrettes” (eg.
”secrets”), hemliga.43
Termen ”förbjudna böcker” används med rätta
av Robert Darnton i dennes, för STN-forskningen så tongivande, The Forbidden Best-Sellers of
Pre-Revolutionary France (1995), då han skriver om
böckerna i fråga i en fransk kontext. Översatt till
svenska förhållanden blir emellertid beteckningen missvisande – dels indikerar den ett regelverk
och ett eventuellt lagbrott, dels har den kommit
att innebära ett slags kategoribeteckning över vissa böcker som inte nödvändigtvis var förbjudna
enligt lag i Sverige. Därför har jag i denna studie
istället valt att använda mig av termen ”klandestina böcker” (från latinets clandestinus, ”hemlig”,
”dold”) när jag skriver om den på ett eller annat
sätt känsliga litteratur (pornograﬁ, religionskritik eller politiskt kontroversiell litteratur) som
Fougt och Ulﬀ importerade från STN.
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Transport. Framför allt skedde transport av utländska böcker till Sverige sjövägen, via skepp
till de stora hamnstäderna Stockholm och Göteborg. Sjötransport innebar markant lägre fraktkostnader än landtransport då landtransporten
även var underkastad inrikes tullar, vilket ledde
till att utländska böcker var billigare att köpa i
Stockholm och Göteborg än inne i landet i städer
som till exempel Uppsala och Skara. I regel gick
den engelska bokimporten över Göteborg, medan den franska och tyska gick till Stockholm. 44
Posttransport landvägen var alltså mycket dyrt
för tunga paket såsom bokförsändelser. För sjötransport skulle ﬂera avgifter betalas, varav en
tung post var tullavgiften. Tullavgiften varierade
beroende på böckernas karaktär; den var exempelvis lägre för nya oinbundna böcker än för
inbundna – detta för att i merkantilistisk anda
gynna de svenska bokbindarna. Äldre inbundna
böcker var tullfria. 45 Den stora majoriteten importerade böcker var emellertid oinbundna.46

miljebakgrund. Som dotter till den tidigare
Kungl. boktryckaren Peter Momma och publicisten Anna Margareta von Bragner växte hon
bokstavligt talat upp inom det aﬀ ärsimperium
Kongl. Tryckeriet var, och hade stora möjligheter
att förvärva såväl praktiska som teoretiska kunskaper för att bli en framgångsrik aﬀ ärskvinna i
bokbranschen. Företagets ställning var stark, och
innebar ett stort nätverk av viktiga aktörer i bokbranschen och det övriga samhället.
Juridiskt betraktat spelade två händelser avgörande roller för Fougts karriär. Dels hennes båda
föräldrars död år 1772 vilken innebar att hon och
hennes make Henric Fougt tillsammans ärvde
Kongl. Tryckeriet och vidhängande företag. Dels
makens bortgång tio år senare, 1782, vilken resulterade i att Fougt som varande änka nu hade
juridisk rätt att äga och driva företagen helt själv.
Det är dock viktigt att poängtera att Elsa Fougt
även var yrkesverksam innan hon blev änka,
inom äktenskapet. Som medlem av ett hushåll

Könshistorisk kontext
och andra förutsättningar för Elsa Fougt
Innan vi går vidare med att utforska Fougts
konkurrenter på bokhandelsarenan under det
sena 1700-talet kan det vara värt att i korthet beröra vilka speciﬁka förutsättningar som fanns för
henne, då hon valde att ge sig in i den internationella bokhandelsbranschen. Dels rör det sig om
de grundvillkor som fanns för Fougt i egenskap
av att vara kvinna, dels om hennes sociala ställning och familjebakgrund. 47
Mot slutet av 1700-talet var kvinnans ställning
underordnad mannens på många sätt, såväl juridiskt som inoﬃciellt. Gifta kvinnor var rättsligt
sett underställda maken som fungerade som målsman. Trots att kvinnors rättigheter var kraftigt
kringskurna i teorin fanns dock ofta möjligheter
att agera friare i praktiken, beroende på andra
faktorer som exempelvis ståndstillhörighet, familjebakgrund och ekonomisk status. De kvinnor som ur ett juridiskt perspektiv hade störst
självständighet var änkor. En änka var myndig,
övertog den forne makens rättigheter och tilläts
exempelvis driva företag på egen hand så länge
hon inte gifte om sig med en ny man.
De viktigaste förutsättningarna som möjliggjorde Fougts karriär ﬁnner vi i hennes fa-

Charles Pierre Colardeaus tragedi Caliste utannonserades i
Fougts franska bokkatalog 1784.
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som drev familjeföretag var det nödvändigt att
bidra till ﬁrmans överlevnad vare sig personen
var kvinna eller man, och Fougts framgångsrika
självständiga karriär som änka visar att hon redan före änkeståndet var välbekant med Kungl.
boktryckarens arbetsuppgifter.
Som mina tidigare utredningar av Elsa Fougts
karriär och även denna undersökning visar, har
jag inte funnit några belägg för att Fougt skulle
ha särbehandlats – vare sig positivt eller negativt
– på grund av sitt kön. Tvärtom uppmärksammas hennes kön överhuvudtaget inte i hennes
korrespondens med myndigheter och aﬀ ärskontakter. Detta kan bero på att det ämbete som
tillfallit henne genom arv – att vara den Kungl.
boktryckaren – var överordnat hennes biologiska
kön. I och med detta kunde Fougt överskrida
samhällets könskonventioner och istället ikläda
sig det manliga genus ämbetet innebar, och således oproblematiskt betraktas som vilken annan
(manlig) aktör i bokbranschen som helst.
Övriga bokhandlare i Stockholm
Under de år som det ﬁnns belägg för att Elsa
Fougt drev bokhandel med utländska böcker
tillsammans med Carl Gottlieb Ulﬀ, 1784–1786,
fanns det en rad konkurrerande aktörer inom
bokhandelsbranschen. Fortfarande såldes böcker
av bokbindare, men även av boktryckare som bedrev förlagsbokhandel i anslutning till det egna
tryckeriet, liksom av personer som enbart drev
sortimentsbokhandel.
I bilaga 1 och 2 har jag sammanställt tabeller
över Fougts bokhandelskonkurrenter. Tabellerna
tjänar ﬂera syften. Det främsta är att få en klar
bild över vilka konkurrenter Elsa Fougt hade under de år vi har belägg för att hon drev bokhandel
i kompaniskap med Ulﬀ. Hur såg rivalernas verksamhet ut, var de sortiments- och/eller förlagsbokhandlare med tryckeri, handlade de med utländska böcker, och i den mån det framgår, vad hade
de för bakgrund i hänseende till utbildning och
tidigare erfarenhet i bokhandelsvärlden?48 Jag har
här valt att bortse från bokbindarnas handel med
böcker, och förtecknar istället endast privilegierade sortimentsbokhandlare samt bokhandlare
som även bedrev boktryckeriverksamhet. Jag har
även valt att inte ta upp bokauktionskammaren,
som visserligen var en viktig försäljningskanal
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för böcker, men som främst sålde äldre böcker
till skillnad från de ﬂesta bokhandlarna, inklusive ”Elsa Fougt & Comp.”49
Tabellerna visar att det fanns minst tolv bokhandlare som var verksamma under de år Fougt
och Ulﬀ drev bokhandel. Det rör sig dels om
de privilegierade bokhandlarna utan boktryckeri Gjörwell, Holmén, Arborén, Runemark, Fyrberg, Öhrström och Swederus, dels om Hesselberg, Lange, Holmberg, Nordström och Pfeiﬀer,
vilka inte bara var bokhandlare utan också hade
boktryckerier.
Bokhandlandet tycks ofta ha kombinerats
med andra sysslor, företrädesvis förlagsverksamhet. Magnus Swederus, som inte ägde något
boktryckeri, är ur vårt Fougt-perspektiv intressant, då Fougt år 1788 faktiskt försökte låna ut en
tryckpress, stilar och arbetare till honom så att
han skulle kunna trycka ett par egna förlagsartiklar. Föga förvånande reagerade Boktryckerisocieteten på detta ”intrång” som de betraktade
som ett fräckt försök till en etablering av ett nytt
tryckeri, och Swederus’ boktryckarambitioner
stoppades härmed.50
Flera bokhandlare var även lånbibliotekarier;
här kan exempelvis Holmberg och Swederus
nämnas. Enligt Margareta Björkman lånade ﬂera
bokhandlare under den aktuella tidsperioden ut
tidningar för läsning.51 Elsa Fougt var inte någon
lånbibliotekarie, och hon saknade också privilegium för att verka som en sådan. Av korrespondens till henne från författaren Lidner att döma
tycks hon emellertid ofta ha lånat ut böcker och
tidningar, åtminstone till honom. Lidner ber i
ﬂera brev mellan åren 1791–1792 om att få låna
böcker, närmare bestämt av Rousseau och Weisse, men också hovkalendern, Gustaf III:s tryckta
testamente och tidningar.52
Av det källmaterial som tabellerna baseras på
kan man utläsa att majoriteten av de konkurrerande bokhandlarna – i likhet med Fougt och Ulﬀ –
handlade med utländska böcker.53 De överlägset
vanligaste språken var franskan, tyskan och latinet,
men böcker på engelska, italienska, danska, och
rent av spanska och holländska, förekom också, exempelvis hos Swederus, Fyrberg och Runemark.
Konkurrensen måste sålunda ha varit tämligen
hård, och man kan också förmoda att utbudet
speglar en efterfrågan på utländska böcker: marknaden tycks ha varit god för denna sorts litteratur.
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Som framgår i tabellerna och deras noter
såldes även mycket annat än böcker i stadens
boklådor. Musiktryck, kartor och kopparstick
hörde till vanligheterna och förekom hos ﬂera
bokhandlare, medan ett bredare utbud av andra
varor, bland annat innehållande sjökort och ﬁolsträngar, endast tycks ha förekommit hos Runemark. Petra Söderlund noterar i sin avhandling
om V. F. Palmblad att även denne i sin boklåda
under 1800-talets första decennier sålde annat
än böcker: olika sorters papper, snus, kartor och
musiktryck. I synnerhet det sistnämnda tycks ha
varit lukrativt att sälja.54
Vad gäller de tolv konkurrerande bokhandlarnas bakgrund ﬁnns det en tydlig tendens: de
hade alla på ett eller annat sätt tidigare erfarenhet
från bokbranschen. En klar majoritet av dem var
också förläggare: endast Fyrberg och Öhrström
utmärker sig genom att de inte tycks ha bedrivit
förlagsverksamhet. Konkurrenternas bakgrunder gör att de grovt kan organiseras i två olika
grupper.
En grupp utgjordes av personer som var etablerade företagare i bokbranschen, såsom boktryckarna Hesselberg, Lange, Holmberg, Nordström
och Pfeiﬀer. I denna grupp hörde Elsa Fougt sannerligen hemma då hon 1784, såsom en redan väletablerad företagare med ett starkt varumärke i
form av Kongl. Tryckeriet, beslöt sig för att ge sig i
kast med sortimentbokhandel. För dessa personer
stod inte bokhandeln i centrum, utan fungerade
som en av ﬂera beståndsdelar av en större aﬀärsrörelse där boktryckeriet med vidhängande förlagsverksamhet var navet. Den litteräre mångsysslaren Gjörwell hade inget boktryckeri, men han
måste ändå genom sin breda förlagsverksamhet
anses vara en väl etablerad företagare i den samtida bokbranschen och bokhandeln var heller inte
hans huvudsakliga syssla.
För en annan grupp stod däremot bokhandeln
i centrum. Här ingår Holmén, Arborén, Runemark, Fyrberg, Öhrström och Swederus. Dessa
hade i linje med den gängse tolvåriga handelsutbildningen tidigare arbetat som biträden hos
andra bokhandlare och därefter erövrat burskap
och blivit egenföretagare. För att få burskap
inom handelsnäringen krävdes att man först
genomgått ett års prövotid, därefter sju år som
”lärgosse” och slutligen fyra år som ”bodsven”,
det vill säga biträde.55 Till denna grupp kan även

Fougts aﬀ ärspartner Ulﬀ räknas, som tidigare
verkat som biträde hos Kiesewetter. Som tabellen visar hade Ulﬀ även samarbetat med Fyrberg, och det är viktigt att betona hur liten den
stockholmska bokhandelsarenan trots allt var:
förmodligen kände alla bokhandlare varandra.
Holmberg, som startade sin bokhandel 1766 och
först senare utökade verksamheten till boktryckeri är ett undantag; som Sven Rinman påpekar
var den omvända ordningen vanligare.56 Arbetet
som biträde i andras boklådor användes ofta som
ett argument när dessa personer sökte privilegium att starta egen bokhandel – som Schück visar hänvisade både Ulﬀ, Holmberg och Arborén
i sina ansökningar till tidigare erfarenhet som
bokhandelsbiträden.57
Med sin samlade kunskap torde Fougt – med
en solid bas som väletablerad boktryckare och
förläggare – och Ulﬀ – med sin långa praktiska
erfarenhet av handel med utländska böcker, samt
sitt med största sannolikhet stora nätverk inom
bokhandelsbranschen – ha utgjort en högst kompetent duo, med ypperliga förutsättningar att
driva bokhandel.
”Förteckning på Tyska och Latinska Böcker,
Som ﬁnnas hos Elsa Fougt et Comp.”
Fougts och Ulﬀs katalog över tyska och latinska böcker gavs ut på Kongl. Tryckeriet 1784.
Den förtecknar totalt 654 titlar, varav 531 är på
tyska och 123 på latin. Katalogen är uppdelad i
två avdelningar, en för böcker i blandade genrer
(består av 414 tyska böcker och 58 latinska), och
en som endast förtecknar ”Medicinska, Chirurgiska, Anatomiska, Botaniska och Pharmaceutiska” böcker (består av 117 böcker på tyska och
65 på latin). Dock förekommer böcker från de
sistnämnda genrerna även i den blandade avdelningen.
Till skillnad från i Frankrike – och, för den delen, Sverige – var den tyska bokmarknaden under
1700-talet inte särskilt strikt reglerad. I och med
att Tyskland under 1700-talet ännu inte var en enhetlig nation utan bestod av ett stort antal småstater med egna regelverk, fanns exempelvis inget
centralt system för censur.58 I staten Sachsen,
med sin toleranta lagstiftning, utkristalliserade
sig Leipzig som bokhandelsmetropolen nummer
ett under den aktuella tidsperioden. I denna stad,
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med en framgångsrik bokhandelsmässa och en
mängd konkurrerande boktryckerier och bokhandlare, växte också en ny förläggartyp fram:
en kapitalistisk storföretagare inriktad på modern litteratur.59
Bokutgivningen i det tyska riket genomgick en
kraftig omdaning under 1700-talet. En märkbar
utveckling, som har att göra med den snabba tillväxten av bokproduktionen, är att tyskan började
ersätta latinet som vetenskapsspråk: år 1740 var
27,7 procent av alla nyutgivna böcker skrivna på
latin medan andelen sjunkit till endast 3,97 procent år 1800. Genrer som snabbt tilltog i denna
upplysningens tidsålder var naturvetenskap, geograﬁ, populärvetenskap, ﬁlosoﬁ, pedagogik och
politisk litteratur, men även skönlitteratur (Schöne
Literatur). År 1740 låg skönlitteraturen med sina 6
procent av den totala utgivningen på sjätte plats
bland de mest utgivna ämnesområdena, medan
den år 1800 låg på första plats och därmed hade
utkonkurrerat den tidigare förstaplatsinnehavaren teologin. I synnerhet blev romanen allt mer
populär – 1740 utgjorde den 2,6 procent av den
totala utgivningen, år 1800 hade den fyrdubblats
till 11,7 procent.60
Införseln av böcker från Tyskland till Sverige
var mycket stor under 1700-talet, och den hade
därtill långa anor – ända sedan boktryckarkonstens födelse hade tyska böcker importerats till
vårt land. Bennich-Björkman lyfter fram tre viktiga förklaringar till denna tyska dominans: liknande utveckling vad gäller religionen i Sverige
och vissa delar av Tyskland, den geograﬁska närheten samt emigrationen av tyskar till Sverige. 61
En av de tyskättade personer som emigrerade
till Sverige var Carl Gottlieb Ulﬀ (1734–1787),
som på 1750-talet ﬁck privilegium att verka som
bokhandlare. Han var född i svenska Pommern,
men hade sedermera ﬂyttat till Stockholm och
arbetat som biträde i Kiesewetters boklåda, där
det handlades med utländska böcker och böcker
från Kiesewetters eget förlag. Ulﬀ hade redan
1757 öppnat boklåda utan tillstånd, och bland annat sysselsatt sig med att byta svenska förläggares
– däribland Jakob Wildes – böcker mot franska
och tyska böcker. Privilegium erhöll han först
året därpå, 1758.62 I privilegiet uttrycktes en tydlig
önskan om att Ulﬀ skulle fokusera på såväl export av svenska böcker som försäljning av utländska böcker inom rikets gränser.63 De utländska
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böckerna ska Ulﬀ ha anskaﬀat genom byteshandel och kontantköp.64
Ulﬀ anställde 1769 Anton Fyrberg i sin bokhandel, ”med löfte enligt contract” att Fyrberg
år 1775 skulle ”få träda i Compagniehandel” med
Ulﬀ. År 1776 erhöll dock Fyrberg privilegium och
kunde nu verka som självständig bokhandlare.
Mot slutet av 1770-talet övertog därtill Fyrberg
ägandeskapet av Ulﬀs hus.65 Maktförhållandet
mellan Ulﬀ och Fyrberg försköts följaktligen under 1770-talet. Som vi senare ska se framgår det
dessutom av brev från Elsa Fougt till STN att Ulﬀ
under det tidiga 1780-talet hjälpte Fyrberg att skriva beställningar till STN – då tycks det alltså ha
varit Ulﬀ som assisterade Fyrberg i dennes rörelse
och inte vice versa. 66 När Fougt och Ulﬀ trädde i
samarbete var Ulﬀs ställning på så sätt försvagad,
och han saknade ett självständigt företag.
Något källmaterial som kan ge ledtrådar om
hur Fougt och Ulﬀ ﬁck tag på de tyska och latinska böcker de sålde har jag inte funnit, men att
Ulﬀ – med sin bakgrund i svenska Pommern och
sin tidigare handel med utländska böcker – hade
ett brett kontaktnät och goda möjligheter att anskaﬀa utländska böcker är högst sannolikt.
Det är också möjligt att en del av Fougts och
Ulﬀs bokutbud emanerade från boklager som
Ulﬀ kan ha haft kvar sedan sin tidigare bokhandel. Emellertid tycks det som om Ulﬀ inte bedrev
någon självständig bokhandel mellan åren 1775
och 1786, och då en klar majoritet av böckerna
i katalogen är tryckta 1782 eller senare, torde de
ﬂesta anskaﬀats genom nyförvärv. Endast 70 av
katalogens totalt 654 titlar är tryckta före 1776.
Katalogens utbud. Då katalogen förtecknar drygt
650 titlar, är det omöjligt att här ge en heltäckande bild av den. Emellertid ﬁnns det ett antal
ämnesområden som utmärker sig på olika sätt,
och som jag därför redogör för översiktligt nedan.67 Den kategoriindelning jag här använder
baseras således inte på någon distinkt hierarkisk ordning, och den ser heller inte likadan ut
för den tyska respektive franska katalogen. Min
ambition har helt enkelt varit att lyfta fram vissa
tendenser och framträdande ämnesområden i
respektive katalog. Jag är medveten om att nutida
kategori- och genreindelningar av äldre tiders litteratur riskerar att bli anakronistiska – klassiﬁcering av litteratur såg annorlunda ut på 1700-talet
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än den gör idag, vartill kommer att fallgroparna
är många när man försöker avgöra en boks innehåll och genretillhörighet endast utifrån dess
titel. Ett ansenligt antal av böckerna har därtill
innehåll som gör att de kan sägas tillhöra ﬂera
ämnesområden, varför vissa titlar förekommer
under ﬂera rubriker. En viktig princip för mitt
tillvägagångssätt har därför varit att arbeta med
så breda kategorier som möjligt. För att ge en
rimligt tydlig bild av tendenserna i materialet ger
jag vissa kvantitativa uppgifter (oftast i procent);
självfallet ska dessa uppgifter tas för vad de är, ungefärliga uppskattningar utifrån det föreliggande
bibliograﬁska materialet.
De årtal som är angivna inom parentes för de
titlar som citeras är de utgivningsårtal som anges
i katalogen. För vissa av de franska böcker som
jag tar upp saknas utgivningsår, då de endast förekommer i handskrivna dokument och ej tas
upp i den oﬃciella katalogen.

som behandlar geograﬁ, politik och historia. I
jämförelse med naturvetenskapen utgör emellertid dessa verk en klar minoritet.

Lärd litteratur. Den tyska och latinska katalogen
domineras starkt av vetenskaplig litteratur, avhandlingar och andra lärda verk. Framför allt
förtecknar den medicin och det vi idag kallar naturvetenskap. Omkring 60 procent av katalogens
utbud, cirka 390 titlar, kan klassiﬁceras som sådan. Den största genren är medicin, som med 182
titlar (alltså nästan hälften av titlarna) dessutom
får en egen avdelning. Därefter kommer kemi
och mineralogi/metallurgi/geologi. En högst
sannolik kundkrets som kunde intressera sig för
detta utbud var läkare, apotekare samt ämbetsmän inom Bergskollegium eller andra personer
intresserade av gruvdrift, bergverk och industrier. Under den aktuella tidsperioden blomstrade
det svenska, högst inkomstbringande, bergsbruket, och dess ämbetsverk – Bergskollegium – var
mycket inﬂytelserikt. I Sverige hade kemin genom det framgångsrika bergsbrukets försorg fått
en stark ställning, och svenska framgångar inom
kemi, mineralogi och metallurgi ansågs vara viktiga och betydelsefulla även på kontinenten.68
Titlar som Nachricht von Schleisischen Bergwerken
och Bibliothek ausländischer Chemisten, Mineralogen, und mit Mineralien beschäftige Fabrikanten
(1775) förekommer frekvent i katalogen.
Övrig vetenskaplig litteratur är mer sparsamt
representerad: ett mindre antal titlar om språk
och ﬁlosoﬁ ﬁnns, samt ett något större antal verk

Reseskildringar. En viktig kategori som förekommer i katalogen är reseskildringar. Kvantitativt
sett utgör kategorin ungefär 7 procent av katalogens totala utbud. Denna – under 1700-talet så
omåttligt populära – litterära genre företräddes
hos Fougt och Ulﬀ av en rad verk om så vitt skilda länder som Kina, Persien, Söderhavet, Nordamerika, Surinam, Egypten, Guyana, Ostindien,
Nordpolen samt i princip samtliga europeiska
länder. Reseskildringarna har varierad karaktär.
Somliga tycks vara personliga skildringar av reseupplevelser, medan andra har ett mer nyttoinriktat anslag och beskriver olika länders industrier,
växter eller dylikt, såsom exempelvis Dillons Reise
durch Spanien, welche wichtige Beobachtungen aus
der Naturgeschichte, über den Handel, die Fabriken,
den Ackerbau nebst Bowles Einleitung in die Naturgeschichte u. Physicalischen Erdbeschreibung von
Spanien enthält (1782). Som synes kan etiketten
”reseskildringar” inkorporera böcker som tar upp
många andra ämnen än blott resandet i sig.70

Teologi. Den näst största ämnesgruppen i katalogen är teologi. Cirka 15 procent av katalogen
består av teologiskt färgad litteratur. Här ﬁnns
såväl samlingar av bibeltexter, predikningar och
psalmer som böcker av uppbyggelsekaraktär, religiösa handböcker och lexikon. Det rika utbudet
av tysk teologisk litteratur i katalogen förvånar
inte, då Sverige och ﬂera viktiga tyska stater delade samma religion, och det troligen fanns en
stor efterfrågan på denna sorts litteratur bland
svenska präster och andra teologiskt intresserade
personer. På den samtida bokauktionskammaren
var teologi det största ämnesområdet bland böcker på tyska, och även hos bokhandlaren Swederus bestod en mycket stor del av den tyska lärda
litteraturen just av teologi.69

Vitterhet, vältalighet och underhållande litteratur.71
Det ﬁnns ytterst lite vitter och retorisk litteratur
förtecknad i katalogen – i jämförelse med den
franska katalogen, som diskuteras nedan, framstår utbudet på tyska och latin som magert. Även
ﬁktionsprosa av det mer underhållande slaget lyser
med sin frånvaro. Bristen på tysk vitter litteratur
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var även stor på den samtida bokauktionskammaren.72 Endast ett tjugotal titlar som går att hänföra
till denna kategori, det vill säga kring 3 procent,
ﬁnns bland Fougts och Ulﬀs dryga 650 titlar i
katalogen. Vältaligheten representeras av ett par
tal- och panegyriksamlingar och mästaren Cicero,
däribland De Oﬃciis (1773). Av övriga antika författare ﬁnner vi endast Vergilius, vars verk Ecloger,
Georgica och Aeneiden (1766) erbjuds den hugade
köparen i samlad form på latin. Resterande titlar utgörs av de i samtiden så populära Gessner,
Gleim, Rabener, Meissner, Gellert, Lessing och
Wieland. Den förromantiska ikonen framför alla
– Klopstock – ﬁnns också med och representeras
av sitt epos Messias (1780).
Undervisning, handböcker och barnuppfostran. Ungefär femton titlar i katalogen, cirka 2,5 procent,
är direkt riktade till barn och ungdomar. Det rör
sig om hand- och läroböcker i olika ämnen, såsom Raﬀs Natur Geschichte für Kinder (1781), Geographie für Kinder (1780) och den anonymt författade instruktionsboken Unterricht für ein junges
Frauenzimmer das Küche und Hausshaltung selbst
besorgen will, aus eigener Erfahrung, mit getheilet
von einer Hausmutter (1783). Vidare ﬁnns ett fåtal
läroböcker i språk, till exempel latin, grekiska
och italienska. Verk av Cicero, exempelvis hans
tal, användes i skolorna i latin- och retorikundervisningen och kan således också sägas tillhöra
denna kategori. Detsamma gäller för Cornelius
Nepos’ Collectio Nova Classicorum Romae antiquae Scriptorum (1779), vilken ﬂitigt användes av
såväl svenska gossar i trivialskolorna som av den
unge Gustaf III.73
Böcker med nyhetsvärde. Som ovan nämnts är den
absoluta majoriteten – närmare 90 procent – av
böckerna tryckta 1782 eller senare; med andra ord
är det främst nya böcker som bjuds ut till försäljning. Detta kan jämföras med det samtida bokutbudet i bokauktionskammaren, där en stor majoritet av böckerna istället, av naturliga skäl, var
tryckta före år 1780.74 Lånbiblioteken, däremot,
erbjöd till stor del nya böcker och kan därmed
betraktas som konkurrenter till bokhandeln.75
Flera av böckerna i Fougts och Ulﬀ s katalog
är inte bara nytryckta, utan har därtill stort nyhetsvärde och behandlar aktualiteter av olika
slag. Exempelvis kan man hitta två böcker om
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Montgolﬁers aerostatiska maskiner, tryckta år
1784, det vill säga endast omkring ett år efter
det att den första oﬀentliga luftballongfärden
gått av stapeln. De senaste naturvetenskapliga
rönen fanns att tillgå i färska verk av kemisterna
Lavoisier, Priestley och Volta, och nyheter från
pedagogikens område kunde man läsa i Campes
nyutkomna Teophron (1783). Nyheter publicerade
i magasin för olika slags specialintressen ﬁnns
även förtecknade i katalogen, såsom Breitkopfs
Magazin des Buch- und Kunst-Handels (1780–82)
för den som vill hålla sig uppdaterad på den tyska
bokmarknaden, och Magazin für das Neuste aus
der Physik- und Natur-Geschichte (1781–84) för den
naturvetenskapligt intresserade kunden.
”Catalogue de Livres François, Qui se trouvent
Chez Elsa Fougt et Comp.”
Katalogen över franska böcker utkom från
Kongl. Tryckeriet året efter den tyska, 1785. Den
innehåller inte enbart franska böcker, utan även
en liten avdelning engelska och latinska böcker
ﬁnns med i slutet. En stor del av de franska böcker som saluförs i denna katalog är importerade
från den schweiziska ﬁrman STN, och jag inleder
därför detta avsnitt med att se lite närmare på
Fougts kontakter med företaget.
Import av böcker från Société typographique de Neuchâtel. Den franska bokmarknaden var fram till
år 1789 strängt reglerad av staten och föremål för
många begränsningar.76 Censuren var sträng och
fungerade både som en förebyggande instans –
genom att staten gynnade och privilegierade ”lydiga” boktryckare/förläggare som samarbetade
med den – och som ett kontrollorgan som granskade manuskript både före och efter det att de
gått i tryck.77
Det fanns stora skillnader mellan bokbranschen i Paris respektive det övriga landet. Tryckarförläggarna och bokhandlarna i huvudstaden
ägde stora fördelar gentemot sina kolleger i provinsen – generellt sett lade de vantarna på de mest
framgångsrika och prestigefyllda förlagsartiklarna, och gjorde därmed större vinst.78 Att såväl
författare som boktryckare, förläggare och bokhandlare dessutom ofta både bodde och arbetade
i samma område i Paris – universitetskvarteren
– underlättade Parisförläggarnas situation och
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gjorde det lättare för dem att knyta attraktiva
författare till sig. Dessa förläggares gynnade ställning gjorde dem till en elit som i praktiken innehade ett slags inoﬃciellt privilegiemonopol.79
På grund av den strikta franska censuren och
Parisförläggarnas monopol inom landet trycktes
och distribuerades även franska böcker utanför
landet: i orter som Bouillon, Genève, Neuchâtel
och Amsterdam.80 Den stränga censuren till trots
förekom alltså stora mängder olagliga tryck, såväl eftertryck som böcker med känsligt innehåll,
vilka cirkulerade på en inoﬃciell bokmarknad.81
Furstendömet Neuchâtel, beläget i nuvarande
Schweiz, var i många avseenden en idealisk plats
att starta ett lukrativt företag i bokbranschen. De
geograﬁska förutsättningarna var ytterst gynnsamma eftersom staden ligger nära den franska
gränsen i norra delen av nuvarande Schweiz, inte
långt ifrån Tyskland. Då furstendömet under
den aktuella tidsperioden dessutom lydde under
Fredrik II av Preussen åtnjöt man därtill stor frihet vad gäller bokutgivning. Vidare var de lokala
myndigheterna i Neuchâtel under senare hälften
av 1700-talet ovanligt släpphänta.
Boktryckeriet/förlaget/grossisten Société typographique de Neuchâtel (STN), grundades 1769 av
fyra borgare i staden Neuchâtel: Frédéric-Samuel
Ostervald, chef för den lokala civilmilisen och
författare till ﬂera geograﬁböcker, dennes svärson
professor/rektor Jean-Elie Bertrand, boktryckaren/
bokhandlaren Samuel Fauche, samt Jonas-Pierre
Berthoud. Företaget, som hade sin absoluta blomstringstid mellan åren 1771–1783, var verksamt i
ungefär tjugo år. Efter den franska revolutionen
1789 då tryckfrihet infördes i Frankrike fanns inte
längre något behov av deras tjänster och verksamheten avvecklades.82
Den ursprungliga tanken bakom STN var –
enligt den forskare som kanske blivit mest känd
för att ha arbetat med material från STN: Robert
Darnton – att man i likhet med de många andra
”sociétés typographiques” som fanns på olika
platser i Europa, skulle trycka och ge ut populära och lättsålda billiga eftertryck samt sådant
som av olika skäl inte tilläts publiceras i Frankrike. Till en början gav STN ut relativt harmlösa
böcker, framför allt bästsäljare: lättsmälta och
känslosamma romaner, men även vetenskapliga
verk, juridik och reseskildringar. Man eftertryckte gärna ﬁna exklusiva utgåvor i billiga exemplar,

formaten var små och huvudprincipen var att priset hölls nere. Många av STN:s kunder kom från
landsbygden eller utlandet. 83 Historikern Elizabeth Eisenstein har kritiserat Darntons framställning av STN som först och främst proﬁthungrigt,
och vill istället framhålla företagsgrundarnas idéer; de var akademiker och upplysningsmän med
en intellektuell agenda – Ostervald hade till exempel skrivit bidrag i den franska Encyklopedien
– och deras yrkesroller som förläggare var enligt
henne medskapande i den litterära processen,
”a personal intermediary between author and
reader”.84
Från början hade STN endast planerat att driva
boktryckeri, men ganska snart började man även
bedriva sortimentsbokhandel. Verksamheten expanderade stadigt, år 1773 fanns 300 titlar upptagna i STN:s bokhandelskatalog, medan 1785
års katalog förtecknade hela 750 titlar.85 Så småningom valde företaget att proﬁlera sig som en
tillhandahållare av förbjudna verk, så kallade ﬁlosoﬁska böcker. Den gemensamma nämnaren för
dessa böcker var att de hade ett känsligt innehåll,
såsom exempelvis pornograﬁ eller kontroversiell
ﬁlosoﬁ. Det är viktigt att poängtera att STN själva
inte gav ut och tryckte alla de förbjudna böcker
de sålde – även om detta också förekom – utan
ofta kom över dem via byteshandel med andra
bokförläggare, och därefter förmedlade dem vidare. STN fungerade alltså även som en mycket
stor sortimentsbokhandel, ett slags bokgrossist.86
Dagligen kom beställningar in från bokhandlare
över hela Europa, dock främst Frankrike, på såväl
ofarliga som kontroversiella böcker.87
Material som härrör från STN är i hög grad
bevarat och ﬁnns att tillgå på universitetsbiblioteket i Neuchâtel. Det består inte bara av brev, utan
även fakturor, orderböcker, adresslistor och dagboksliknande anteckningar står till förfogande
för forskare. Jag har i denna studie valt att främst
koncentrera mig på korrespondensen mellan
Elsa Fougt och STN, samt i viss utsträckning
även brevväxling mellan STN och Fougts svenska
bokhandlarkolleger Fyrberg och – naturligtvis –
Ulﬀ, men även STN:s orderbok, Livre des commissions, har granskats.88 STN:s brevarkiv är mycket
omfattande: här ﬁnns hela 24 000 mottagna
brev från 2300 personer från 450 olika platser i
Europa. Till detta kan läggas 11 foliovolymer kopierade brev som har STN som avsändare.89 Det
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ﬁnns inga motsvarigheter till STN:s arkiv vare sig
under tidigare eller senare tidsperioder, och ett
stort antal forskare från olika delar av världen har
använt sig av materialet i sin forskning.90
De mig veterligen enda svenska forskare som
tidigare arbetat med material från STN är Uno
Willers och Tomas Anfält. Willers besökte arkivet redan 1947, och ger en ﬁn översikt över de
svenska bokhandlarnas korrespondens med företaget i En gustaviansk boksamlare: Knut K:son Posse
på Svanå (1971). Knappt femtio år efter Willers
besökte Tomas Anfält arkivet, och i sin epilog till
den svenska utgåvan av Darntons Pornograﬁ och
revolution: Förbjudna bästsäljare i det förrevolutionära Frankrike (1996) berör även han de svenska
bokhandlarnas kontakter med STN. Till skillnad
från Willers har Anfält sitt fokus på de klandestina böckerna, och lyfter fram det faktum att ﬂera
av de svenska bokhandlarna importerade böcker
av klandestin karaktär från STN.
STN och Sverige. Under 1770–1780-talen stod alltså
ﬂera svenska bokhandlare i kontakt med företaget: C. C. Gjörwell, Anton Fyrberg samt Carl
Gottlieb Ulﬀ och Elsa Fougt, men även handelsﬁrman Schön. Flera av dessa personer lyckades
ta in klandestina böcker till Sverige, och de beställde sina böcker utifrån tryckta kataloger från
STN.91 Att dessa böcker verkligen lästes i Sverige styrker Tomas Anfält, som redogör för hur
många klandestina titlar han utifrån Darntons
bibliograﬁ över förbjudna böcker under tidsperioden funnit i biblioteket på Leufsta herrgård
i Lövstabruk: hela 108 titlar. Detta kan jämföras
med att Darnton totalt förtecknar 720 titlar.92
Elsa Fougts första kontakt med STN skedde i
mars 1784. I brevet berättar Fougt att hon och en
kompanjon – Ulﬀs namn nämns inte i brevet –
startat en bokhandel i den svenska huvudstaden
med ambitionen att erbjuda en komplett samling
böcker på franska, tyska, engelska och italienska.
Bokhandeln är tänkt att gå under namnet Librairie
Royale (Kungl. bokhandeln), under ﬁrmanamn
”Elsa Fougt & Comp.” I brevet är även en lång beställningslista bifogad, och vad gäller premisserna för beställningen, rabatter, priser och dylikt,
skriver Fougt att hon hoppas att samma villkor
som tidigare gällt för en annan svensk bokhandlare som beställt böcker från STN även ska gälla
för henne. Avslutningsvis understryker Fougt att
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hon lovar att fullgöra sina åtaganden gentemot
STN ”plus qu’aucun autre”, det vill säga, mer än
någon annan – underförstått, den andre svenska
bokhandlare som redan står i kontakt med STN.93
Den person som åsyftas är med stor sannolikhet
Anton Fyrberg. För i Fougts nästa brev till STN,
daterat den 11 juni 1784, får vi lite utförligare information.94 Det visar sig nämligen att STN på något
sätt fått för sig att Fougt samarbetar med Fyrberg,
vilket Fougt kraftigt dementerar i sitt brev. Enligt
Fougt är orsaken till detta missförstånd troligtvis
att handstilen i hennes beställningslista är densamma som den i Fyrbergs beställningar. Detta
beror i sin tur på att Fougts kompanjon (Ulﬀ ) tidigare samarbetat med just Fyrberg, och, får man
förmoda, skrivit beställningslistor å hans vägnar.
Då Ulﬀ nu samarbetar med Fougt istället har han
inget med Fyrbergs verksamhet att göra, menar
Fougt, och relationen mellan henne och Fyrberg
tycks dessutom vara en smula frostig då hon vidare skriver att hon på grund av dessa omständigheter inte kunnat be Fyrberg om STN:s katalog,
och därför vill att STN ska skicka den till henne i
sitt nästa brev.
Men då Fougt och Ulﬀ trots bristen på katalog lyckats göra en beställning till STN (med
Ulﬀs handstil), måste slutsatsen dras att Ulﬀ visat Fougt de beställningar han skrivit under sitt
samarbete med konkurrenten Fyrberg, och att
de två därefter gjort ett urval ifrån dessa. Vi ser
här vilket strategiskt val det var för Fougt att
samarbeta med just Ulﬀ, och får också en insikt
i hur deras samarbete såg ut: Fougt var ansiktet
utåt, medan Ulﬀ, bakom kulisserna, utan att ens
nämnas vid namn, nedtecknade beställningarna.
Detta faktum är ytterst tänkvärt ur ett genusperspektiv, och ställer könsmässiga föreställningar
om kvinnors och mäns yrkesroller under det sena
1700-talet på ända. I åtskillig historieskrivning
om kvinnors arbete i äldre tider har man tidigare
ofta betraktat kvinnors arbete som varande mindre betydelsefullt, och i de fall då kvinnor samarbetat med män beskrivs ofta kvinnans insats som
blott assisterande, underordnad mannens arbete
och därtill helt avhängigt hennes relation till den
mannen. Till stor del tack vare den genushistoriska forskningen har denna bild dock modiﬁerats,
och som vi ser tycks det i relationen mellan Fougt
och Ulﬀ snarast ha varit hon som stod vid rodret
och hade mest makt, medan han assisterade.95
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Med historikern Kekke Stadins terminologi agerar Fougt här med stor legitim auktoritet, då hon
självsäkert framträder och agerar i eget intresse,
utan någon hänsyn till sitt kön.96 Fougts könstillhörighet och dess eventuella betydelse berörs
över huvud taget inte i korrespondensen mellan
henne, Ulﬀ och STN, utan hon tycks oproblematiskt ha betraktats som vilken aﬀ ärspartner som
helst.
I brevet kan, som ovan nämnts, en viss kylighet
gentemot Fyrberg skönjas, och Fougt stärker även
sitt ethos genom att hänvisa till sin härkomst:
hon är noga med att framhäva sin egen solida
ställning genom att tydliggöra att Fyrbergs bokhandel blott har cirka tio år på nacken, medan
hennes eget framträdande företag Kongl. Tryckeriet drivits som familjeföretag sedan 1738. Denna
metod, att positionera sig gentemot konkurrenter genom att dra nytta av sin privilegierade
verksamhet som Kungl. boktryckare är typisk för
Fougt, som använde den vid ﬂera tillfällen, bland
annat när hon försökte få privilegium på attraktiva förlagsartiklar eller tullfrihet på papper.97
Kvantiteter och leverans. Låt oss nu återgå till
Fougts första beställning, daterad den 16 mars
1784. Beställningen gäller hela 250 titlar i mellan
ett och tio exemplar (i en klar majoritet av fallen beställdes varje titel i två exemplar), och den
är uppdelad i fyra avdelningar, varav den sista,
”No 4”, endast förtecknar klandestina böcker
och består av 41 titlar.98 Fougt är uppenbarligen
medveten om dessa böckers kontroversiella karaktär. Även om hon inte kallar dem ”förbjudna”
i klarspråk är hon noga med att påpeka att de ska
packas i ett särskilt paket, och särskilda försiktighetsåtgärder ska gälla paketet från förteckning
”No 4”, som Fougt vill att STN märker ”C. B. W.
à Norrköping”. Det är alltså tydligt att Fougt avsiktligt gick in för att beställa klandestina böcker
som uppenbarligen var så pass känsliga att hon
inte vågade få dem skickade till sin egen adress.
Vad gäller leveranssättet för böckerna önskar
Fougt att de ska sändas via ett svenskt ombud i
Amsterdam, Daniel Balguerie.99
Initialerna C. B. W. står för Carl Bernhard
Wadström (1746–1799), mångsidig ämbetsman,
swedenborgian och engagerad i kampen mot
slavhandel. 1769 ﬁck Wadström anställning vid
Bergskollegium, samma ämbetsverk från vilket

Elsa Fougts make Henric begärt avsked år 1766.100
Wadström reste runt under 1780-talet, bland annat till Afrika, men hade sin bas i hemstaden
Norrköping där ett välutvecklat nätverk av ”familjevänner, ämbetsmän, sjöfolk och handelsmän” också fanns; således fanns det tämligen
goda möjligheter att undkomma ”nitiska tulltjänstemäns närgångna blickar” och förmedla
klandestina böcker.101
Återigen ser vi hur Fougt kopierar konkurrenten Fyrbergs metoder: han hade nämligen redan
året dessförinnan använt sig av Wadström som
mellanhand i syfte att smuggla in klandestina
böcker i Sverige.102 Metoden att särskilja de känsliga böckerna använde sig Fougt emellertid av
endast vid denna beställning. I hennes följande
beställningar är de klandestina böckerna integrerade och kontroversiella verk såsom Mirabeaus
Errotika Biblion och Helvétius’ De l’esprit blandas
med ofarliga böcker.103 Vidare instruktioner för
särbehandling av känsliga böcker ges heller ej av
Fougt. I ett brev från Ulﬀ författat efter det att
samarbetet med Fougt upplösts, skriver han att
inga andra försiktighetsåtgärder behövs än att
sätta upp de ”förbjudna” titlarna på en separat
faktura och lägga dem i botten av bokförsändelsen: ”Il n’est pas nécessaire de les cacher dans
d’autres livres tout ce qu’il y a observer, c’est de ne
les point mettre à la facture et qu’à l’avenir Vous
voulez bien me faire tous les envois en caisses et
de placer Rainal et les autres articles prohibés
au fond.”104 Uppenbarligen fanns alltså ingen
större rädsla för att åka fast hos Fougt och Ulﬀ,
och viljan att få samtliga beställda böcker snabbt
levererade till sig tycks ha övervägt försiktighetsåtgärder som att använda sig av förmedlare som
Wadström.
Genom att konsultera STN:s orderbok, Livre
des commissions, går det att se hur många av de beställda titlarna som STN de facto skickade iväg.105
Vad gäller den första, ovan nämnda ordern, har
STN bockat av 172 av de totalt 250 beställda titlarna. Vad gäller de klandestina böckerna har
STN antecknat att de skickat 23 titlar av totalt 41
beställda. Det står alltså klart att Elsa Fougt importerade klandestin litteratur till Sverige – trots
att ytterst få av de förbjudna titlar STN levererade till henne ﬁnns förtecknade i hennes oﬃciella
bokkatalog. Känsliga och kontroversiella böcker
torde alltså ha sålts under disk. Visserligen klaga-
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Elsa Fougt importerade 1784 den i Sverige så populäre franska författaren Marmontels roman
Les Incas (1777) från bokgrossisten Société Typographique de Neuchâtel (STN) i Schweiz.

de Fougt i ett brev från den 10 augusti över att de
”förbjudna” böcker (”des Articles prohibés”) hon
beställde i mars ännu inte levererats, men förr eller senare tycks de ändå ha gjort det, eftersom två
av titlarna i beställningen över klandestina böcker ﬁnns med i Fougts tryckta bokkatalog.
Fougt skrev totalt sex brev till STN (samtliga
från år 1784) och hennes följande brev under året
innehåller alla beställningar av olika storlek. Totalt beställde Fougt 488 titlar vid olika tillfällen
under året (inklusive klandestina böcker), och av
dessa är 351 stycken avbockade som avsända från
STN i deras orderbok.106 Vissa titlar beställdes
dock vid ﬂer tillfällen, så i praktiken är det något
färre unika titlar som beställdes och levererades.
Detta kan jämföras med att Fougt i sin tryckta
franska bokhandelskatalog totalt utannonserade
621 franska titlar (med egen tryckort och år, samlingar och antologier med endast en tryckort och
år angivet har räknats som en titel medan olika
utgåvor av samma titel räknats som ﬂera titlar).
Till detta kan läggas beställda och levererade
klandestina böcker samt rumsrena böcker som
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löpande utannonserades i Dagligt Allehanda 1785–
1786 men som inte ﬁnns upptagna i katalogen.107
Av breven att döma, tycks leveransen av böcker
från STN till Fougt oftast ha gått från Schweiz
till Amsterdam, där Fougt hade kontakter – dels
den ovan nämnde Daniel Balguerie, dels en Thomas Charles Thomassi. Därefter verkar böckerna
genom ombudens försorg ha fraktats med skepp
till Helsingör för att sedermera transporteras till
Sverige. Men rutten tycks inte ha varit optimal,
och i ett brev från Fougt till STN i oktober 1784
framgår det att STN föreslagit en ny transportväg
över Hamburg eller Lübeck istället.108 Att vägen
över Tyskland fungerade bättre och var snabbare
än den via Amsterdam intygar även Ulﬀ i ett brev
till STN 1787 – i hans fall hade böckerna transporterats via Wismar.109 I ﬂera brev betonar Fougt
vikten av att leveranser sker innan vintern – det
var viktigt att få iväg beställningar i god tid före
den kalla årstiden som med stormar, snö och isläggning försenade bokförsändelserna.110 Fougt
försökte även få sina kunder att beställa böcker i
tid, och annonserade den 18 april 1785 i Dagligt Al-
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lehanda med uppmaningen ”at de respective Herrskaper och Bok-älskare, som åstunda några Fransyska Böcker för sig i år införskrifne, behagade ju
förr desto häldre sina Requisitioner därstädes [i
bokhandeln] inlämna, då man skall vara sorgfällig
uti god tid på året och til de billigaste priser som
möjeligt är anskaﬀa alt det som åstundas.”111
Kommission och betalning. Något som inte berörts
av tidigare forskning om svenska bokhandlares
kontakter med STN är att Elsa Fougt gjorde ett
försök att få sälja en bok från STN på kommission, det vill säga, att inte köpa boken av dem förbehållningslöst, utan endast betala för den ifall hon
lyckades hitta köpare till den i Sverige.112 Boken i
fråga var Descriptions des arts et métiers, författad
av en av STN-grundarna: Jean-Elie Bertrand, och
bestående av hela 19 volymer i kvartoformat. Boken kom från STN:s egen aﬀ ärsrörelse, vilket nog
var huvudanledningen till att Fougt försökte få
tillstånd att handla med den som STN:s kommissionär. Men trevaren tycks inte ha lyckats: i ett
brev från den 5 oktober tackar Fougt för fakturor
som inkommit från STN, bland annat på två exemplar av just Descriptions des arts et métiers, och
bekräftar dessutom att hon betalat dem.113 Någon
kommissionärshandel verkar alltså inte ha blivit
av. Kommissionärshandel tycks ha varit tämligen
ovanligt i Frankrike och Schweiz under den aktuella tidsperioden, medan det verkar ha varit något vanligare förekommande i Tyskland.114
Vad gäller betalning av böckerna verkar det
som om åtminstone Fyrberg och Ulﬀ skötte sina
betalningar via handelsﬁrman Schön & Comp.,
och möjligen även Fougt, även om hon aldrig
nämner denna ﬁrma i sina brev till STN.115 I
STN:s brevarkiv ﬁnns visserligen fem brev från
Schön & Comp., men dessa är från 1788 då Fougt
redan avslutat sin bokhandelsverksamhet.116 Ett
brev från Ulﬀ till STN skrivet 1787, efter det att
samarbetet med Fougt upplösts, tyder dock på att
Fougt kan ha anlitat Schön & Comp. som betalningsförmedlare. Här framgår det att Fougt fortfarande har en skuld till STN som hon enligt Ulﬀ
förmodligen snart kommer att betala, då hon
väntar en ersättning på 30 000 livres från kungen
– sannolikt för det oﬀentliga trycket.117 Som vi
här ser visar brevet också att det var Fougt, och
inte Ulﬀ, som tycks ha burit ansvaret för den ekonomiska delen av deras tidigare gemensamma af-

färsrörelse, vilket ytterligare understryker Fougts
dominans i samarbetet.
Katalogens utbud
Vitterhet och underhållande litteratur. Andelen vitterhet och underhållande litteratur i den franska
katalogen är mycket omfattande – med drygt 40
procent utgör dessa delvis överlappande grupper
den största kategorin i katalogen. Detta faktum
ligger helt i linje med Ankarcronas sammanställning av bokutbudet i olika genrer på olika språk
i den samtida bokauktionskammaren – franskan
dominerade stort bland den vittra och underhållande litteraturen.118 Skillnaden mellan denna katalog och den tyska katalogen är slående – i den
senare var andelen vitter och underhållande litteratur endast cirka 3 procent.119
Till stor del är det romaner som erbjuds, men
även diktsamlingar och antologier av olika slag
samt ett stort antal teaterpjäser ﬁnns med i katalogen. Sammantaget ger den ett mycket brett
utbud av det vi idag kallar skönlitteratur. Somliga författare förekommer särskilt frekvent, såsom Marmontel, vars verk Contes Moraux (1769,
1780 och 1783) och Les Incas (1777, Neuchâtel resp.
1777, Amsterdam) ﬁnns med i katalogen i olika
upplagor. Marmontel var särskilt populär i Sverige och beundrades bland annat av Gustaf III.120
Därtill ﬁnner vi den kontroversielle Mercier, som
i katalogen bland annat representeras av sin berömda Tableau de Paris (1782) och en rad teaterpjäser, samt barn- och ungdomsförfattarna Mme
Leprince de Beaumont och Mme de Genlis som
i katalogen företräds av ett stort antal böcker.
Flera av samtidens populära brittiska författare
ﬁnns även representerade i fransk översättning,
såsom Richardson, Sterne, Fielding, Goldsmith
och Macpherson med sin Ossian (1777).121 Tysk litteratur i fransk översättning är det sämre med,
och vi ﬁnner här endast av två verk av Wieland.
Lättsmält underhållningslitteratur, främst romaner med sentimentalt eller frivolt innehåll,
ﬁnns det emellertid gott om. Här bjuds titlar som
Les avantures trop Amoureuses d’Elisabeth Chudleigh (1776), de Bézus Le danger d’aimer un étranger
(1784), d’Arnauds Epreuves du Sentiment (1779) och
Choderlos de Laclos’ Les liaisons dangereuses (1782
och 1784) ut till försäljning.
Berömda författare som Homeros, Vergilius,
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Ett samlingsverk över franska pjäser från Kongl. Tryckeriets
förlag gavs ut 1787.

Monvels L’Amant bourru (1783) var en i raden av franska pjäser
som inte bara såldes i Fougts internationella bokhandel, utan
också trycktes och förlades av Elsa Fougt på Kongl. Tryckeriet.
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Ovidius, Platon, Racine och Molière ﬁnns också
med i katalogen. Fougt och Ulﬀ tycks vidare särskilt ha satsat på storheterna Rousseau och Voltaire. I katalogen ﬁnns ett stort antal av Rousseaus
verk, däribland Les Confessions (1782), Émile (1773),
Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité
parmi les hommes (1755), Julie, ou la nouvelle Héloise
(1761) samt fem olika versioner av hans samlade
verk. Utgåvorna av Discours och Julie är från åren
då de ursprungligen gavs ut (1755 respektive 1761),
och skulle möjligtvis kunna vara originalutgåvor.
Discours utannonseras dock endast för 16 skilling,
vilket tyder på att den inte är i särskilt gott skick.
Julie, å andra sidan, är dyrare då den kostar 2 Rd
32 sk, men detta pris är inte extremt på något sätt
och delas av många andra, nyare, böcker i katalogen. Voltaire representeras i katalogen av såväl
hyfsat harmlös poesi och dramatik som den kontroversiella La Pucelle d’Orléans (1770 och 1780). I
annonser i DA bjuder Fougt och Ulﬀ ut två olika
varianter av Voltaires samlade verk till försäljning, en version på 30 volymer, och en bestående
av hela 45 (!) volymer, den sistnämnda till ett pris
av 56 Rd. Dessa samlingar ﬁnns emellertid inte
upptagna i katalogen.122
Elsa Fougt drev utöver sin verksamhet som
Kungl. boktryckare och bokhandlare även ett
övrigt förlag. En särskild proﬁlering för hennes
förlag under 1780-talet var franska teaterpjäser,
företrädesvis komedier av författaren Monvel. I
Fougts och Ulﬀs franska katalog utannonseras
ﬂera av dessa pjäser, bland annat Monvels L’Amant
Bourru (1783), Blaise et Babet (1784), Clémentine et
Desormes (1783) och Les trois Fermiers (1783), de la
Harpes Philoctète (1784), liksom bearbetningar av
engelsk litteratur såsom Desforges’ Tom Jones à
Londres (1783) och Ducis’ Roméo et Juliette (1783);
samtliga utgåvor utgivna av Kongl. Tryckeriet i
Stockholm. Här blir det tydligt hur Fougt kunde
dra nytta av sina olika företag, och hur sammanlänkade de var med varandra: genom att själv stå
för såväl tryckning, förläggande och försäljning
kunde hon säkerligen hålla ner kostnaderna så
mycket som möjligt. Det hände dessutom att
Fougt marknadsförde de egenförlagda pjäserna
parallellt för sina bägge bokhandlars räkning: i
Dagligt Allehanda från den 8 april 1785 kan man
läsa en annons om att Philoctète går att köpa i
”Kgl. Tryckeri-boden”, och bara några dagar senare, den 14 respektive 18 april, annonseras den
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franska katalogen från ”Elsa Fougt & Comp.” i
tidningen, en katalog i vilken Philoctète ingick.123
Utöver de egenförlagda pjäserna förtecknas dessutom en rad franska teaterpjäser tryckta på annat
håll, bland annat från Neuchâtel, i katalogen.
Det var dock inte bara Fougt och Ulﬀ som sålde franska teaterpjäser i Stockholm, utan ﬂera av
deras konkurrenter – av vilka kanske Holmberg
och Fyrberg särskilt bör framhållas – tillhandahöll även de stora mängder av den i Sverige vid
den aktuella tidsperioden så omåttligt populära
franska dramatiken.124
Antikvariska böcker och exklusiva tryck. Ett fåtal
äldre böcker ﬁnns i katalogen, till exempel den
över hundra år gamla översättningen av Thukydides’ klassiska Histoire de la Guerre du Peloponese
i tre volymer från 1671. Trots att boken benämns
”très rare” betingar den inte ett särskilt högt pris,
2 Rd, utan är billigare än många andra nyare
böcker i samma format (oktav). Detsamma gäller för övriga äldre böcker, de utmärker sig inte
genom höga priser.
Det gör däremot vissa mer påkostade tryck,
såsom La Fontaines Contes & Nouvelles en vers
(1764, två volymer i oktav), som innehåller ”des
superbes estampes et vignettes” (superb graﬁk
och vinjetter), och som beskrivs som en ”édition
supérieurement exécutée” (en överlägset utförd
utgåva). Den vill Fougt och Ulﬀ ha hela 10 Rd för.
Omfattande verk på många volymer är av naturliga skäl också dyra. Abbé Vellys Histoire de France
i 26 volymer kostar till exempel 16 Rd 32 sk, medan Bonnets illustrerade naturalhistoriska arbeten
i åtta volymer går loss på 20 Rd 24 sk.
Lärd litteratur. I jämförelse med den tyska katalogen, där det fanns en kraftig slagsida för naturvetenskap, domineras den vetenskapliga och lärda
litteraturen i den franska katalogen av statskunskap, krigskonst, ekonomi och historia (totalt cirka 30 procent) – däribland många historiska biograﬁer. Naturvetenskap förekommer visserligen,
men i relativt liten omfattning (kring 15 procent).
Det relativt stora antal böcker med anvisningar
för oﬃcerare och andra krigsmän, liksom en rad
memoarer av generaler pekar på att militärer var
en viktig målgrupp för bokhandeln. Titlar om
olika europeiska länders statsskick och polisväsende ﬁnns tillgängliga, liksom verk om den

En roman om den omtalade hertiginnan Elizabeth Chudleigh, Les avantures trop amoureuses ou Elisabeth Chudleigh
ex-Duchesse Douairiere de Kingston, aujourd’hui Comtesse
de Bristol et la Marquise de la Touche sur la scene du monde
(1776), utannonserades i Fougts franska bokkatalog 1784.

högaktuella amerikanska regeringsformen. Den
historiska litteraturen berör inte bara fransk historia, utan engelsk, italiensk, holländsk, svensk
och rysk historia (ofta i översättning från engelskan eller tyskan), ﬁnns också tillgänglig för den
historieintresserade.
Undervisning, handböcker och barnuppfostran.
Böcker som på ett eller annat sätt rör barn och
ungdomar och deras fostran, är relativt många i
katalogen, och utgör en andel om cirka 8 procent.
Som tidigare nämnts är barn- och ungdomsförfattarna Mme Leprince de Beaumont och Mme
de Genlis välrepresenterade. Bägge skrev moraliskt uppbyggliga, ”barntillåtna”, böcker (Genlis
författade även barnteaterpjäser) med ett klart
uppfostrande syfte och var mycket populära i
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Sverige. I ett brev från Ulﬀ till STN 1787 där han
beställer 42 exemplar av Genlis’ titlar förklarar
han sin stora beställning på det här sättet: ”Comme les Ouvrages de Mad. Genlis sont fort en vogue ici, et que notre hiver est si longue”[sic].125
Leprince de Beaumont hyllades under år 1785 i en
tresidig artikel i Stockholms Posten, där artikelförfattaren bland annat lyfte fram hennes läsråd för
unga kvinnor.126
Vidare fanns ett antal läroböcker för barn, såsom A.B.C. pour les Enfans (1780) och Abrégé de
Géographie pour les Enfans (1783), samt instruktioner för uppfostran, som till exempel Mes idées sur
l’éducation du sexe, ou précis d’un plan d’éducation
pour ma ﬁlle (1779). De pedagogiska läromästarna
Pestalozzi och Campe ﬁnns också representerade i katalogen liksom Rousseaus ovan nämnda
Émile och Fénelons fursteroman Les aventures
de Télémaque (1767, 1777 och 1781), som även den
användes i undervisningssyfte – bland annat för
tronarvingar som vår egen Gustaf III och som lärobok i franska för svenska elever.127
Klandestina böcker. Som ovan nämnt har jag genom att stämma av Fougts beställningar till
STN med STN:s orderbok kunnat få bevis för att
Fougt verkligen importerade klandestina böcker
till Sverige, även om hon inte lyckades få alla
böcker hon beställde. Somliga av dessa böcker
ﬁnns med i hennes oﬃciella, tryckta bokkatalog,
medan andra inte står att ﬁnna där. Hur ska man
förklara detta?
Troligtvis sålde Fougt och Ulﬀ känsliga böcker
olistade, det vill säga, utan att ta upp dem i den
oﬃciella, tryckta franska bokkatalogen. Darnton
har funnit ﬂera belägg för ”hemliga” schweiziska
förlags- och bokhandelskataloger där förbjudna
böcker förtecknats separat och särskiljts från
den vanliga utgivningen, allt för att undkomma
repressalier från myndighetshåll.128 Det är inte
osannolikt att Fougt och Ulﬀ agerade på ett
liknande vis och undvek att ta upp klandestina
böcker i sin oﬃciella bokkatalog för att inte stöta
sig med myndigheterna, men tillhandahöll dem
för en krets av stamkunder de litade på.
En annan möjlig förklaring kan vara att de fått
beställningar från privatkunder på vissa klandestina verk, och att dessa böcker alltså aldrig hann
nå bokhandeln eller tryckas i bokkatalogen utan
såldes direkt till dessa kunder så fort de anlänt till
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Sverige. Att beställningar kunde ske på det här
viset framgår av ett brev från Fougt den 10 augusti 1784, där hon ber om ett extra exemplar av
den från STN redan ivägskickade Lavaters Essais
sur les Physionomies (1783), ”puisque l’exemplaire
en chemin est déja promis à un Seigneur”.129 Även
om detta verk inte på något sätt var känsligt eller utmanande, visar det hur beställningar kunde
gå till. Likaledes annonserade som redan nämnts
Fougt i pressen om att hennes kunder helst skulle
beställa böcker de önskade i god tid, så att hon
kunde skaﬀa fram dem så snabbt som möjligt.130
Ytterligare belägg för denna typ av beställningar
återﬁnns i ett brev från Ulﬀ till STN 1787 (det vill
säga efter det att hans samarbete med Fougt upplösts), där han ber STN att skynda på leveransen
av ett antal italienska böcker han beställt, då Vetenskapsakademien – som i sin tur beställt dem
av honom – pressar honom att få böckerna.131
En annan möjlighet kunde vara att Fougt och
Ulﬀ idkade byteshandel med andra bokhandlare, och bytte bort de klandestina böckerna mot
andra titlar. Det sistnämnda är dock inte särskilt
troligt, eftersom dessa böcker torde ha varit en
lukrativ produkt man inte bytte bort i första
taget. Det ﬁnns heller ingen korrespondens bevarad mellan Fougt och konkurrerande svenska
bokhandlare som styrker denna hypotes.
Vilka var då de klandestina böcker som Fougt
sålde? Grovt sett kan man indela dem i tre grupper: pornograﬁ, religionskritik och politiskt
känslig litteratur. Bland den erotiska, eller i vissa
fall rent pornograﬁska, litteratur Fougt och Ulﬀ
sålde ﬁnner vi verk som Académie des Dames, Fille
de Joye (Fanny Hill), Errotika Biblion och La putain errante. Inte något av dessa verk förtecknas i
bokkatalogen utan de måste ha sålts under disk.
Däremot ansåg Fougt och Ulﬀ att den såväl politiskt känsliga som pornograﬁska Anecdotes sur
Mme La Comtesse du Barry (1776) gick an att utan
vidare förteckna i katalogen.
De pornograﬁska verken innehöll ofta även religionskritik. Så är till exempel fallet med Histoire
de DomXXXX, Thérèse Philosophe och Du Laurens
dikt La Chandelle d’Arras vilka alla behandlar klerikala personers perversiteter. Dessa böcker ﬁnns
inte upptagna i den oﬃciella bokkatalogen men
beställdes av Fougt och ﬁnns avbockade som avsända till henne i STN:s orderbok. Thérèse Philosophe ansågs synnerligen obscen även i Sverige,
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och hade tidigare beslagtagits av Stockholms
konsistorium – inte ens Kungl. Biblioteket tilläts
köpa in ett exemplar.132 Till denna ”genre” kan vi
även hänföra Voltaires La Pucelle d’Orléans (1770
och 1780) om Jeanne d’Arc, vilken emellertid förtecknades öppet i den tryckta bokkatalogen. Ren
religionskritik erhålls i den i hela Europa storsäljande Helvétius’ De l’Esprit, vilken Fougt inte ansåg passa sig i den tryckta bokkatalogen.133
Känslig litteratur av politisk art står dock utan
omsvep upptagen i den oﬃciella, tryckta katalogen. Margareta Björkman, som studerat lånbibliotek under det sena 1700-talet, understryker att
trots att de svenska myndigheterna sedan mitten
av 1780-talet försökt vidta stränga åtgärder för att
förhindra ”all slags kontakt med ett revolutionärt
Frankrike”, så var det förvånansvärt lätt att hitta
politiskt kontroversiell litteratur i lånbibliotekens
utbud. Detsamma gäller för bokauktionskammaren, där vad Ankarcrona benämner ”förbjudna”
böcker (det framgår dock inte hur hon deﬁnierar
denna term) såldes utan omsvep.134 Samma slutsats kan vi dra efter att ha studerat Fougts och
Ulﬀs franska bokkatalog – här förekommer känslig litteratur helt öppet!
Ett exempel på en politiskt omstridd bok som
såldes öppet hos Fougt är abbé Raynals kontroversiella Histoire philosophique et politique des
deux Indes (första utgåvan 1770, Fougts exemplar
från 1782). Denna bok, som kom ut i ﬂera reviderade upplagor på 1770- och 80-talen, var en av
1700-talets allra största storsäljare, och den sägs
ha haft stor betydelse för franska revolutionen.
Raynal ﬁck snabbt ett ansenligt inﬂytande även
i Sverige och hyllades av många framstående kulturpersonligheter. Boken är en kolonialhistoria i
upplysningsanda, där Raynal bland annat pläderar för folkets suveränitet och kritiserar katolska
kyrkan.135 Att boken blev så vida känd i Sverige
beror säkerligen också på att Raynal diskuterar
vårt land i den. I den första upplagan framställer han den svenska frihetstiden som mer eller mindre urartad, och efterfrågar en förstärkt
kungamakt – detta helt i linje med Gustaf III:s
uppfattning. I senare upplagor framfördes istället kritik mot kungen och dennes statsvälvning.
År 1781 förbjöds den senaste upplagan av boken i
Sverige på Gustaf III:s initiativ.136 Trots att myndigheterna gjorde ”kraftiga ansträngningar för
att förhindra att Raynal spriddes i landet”, och

bland andra Fyrberg hade stora problem att få in
verket i Sverige, fortsatte det att spridas.137 Fougt
sålde det – liksom ﬂera andra verk av och om
Raynal – helt öppet. Ulﬀ beställde den från STN
i september 1787, och skrev till STN att de inte
behövde vidta några särskilda säkerhetsåtgärder
annat än att lägga exemplaren underst i försändelsen och undvika att ta upp den på fakturan.138
Raynals verk förekom också öppet i lånbibliotekarien Swederus’ bibliotek.139
Flera politiskt färgade ”skandalböcker” ﬁnns
därtill i katalogen, politiskt skvaller och förtal
i form av så kallade libelles och chroniques scandaleuses. Verk som ovan nämnda Anecdotes sur
Mme La Comtesse du Barry, Mémoires secrets pour
servir à l’histoire de la République des Lettres en
France (1783), L’espion anglois (1779–1783) (alla tre
titlar attribuerade till Mairobert) och Vie privée
de Louis XV (1781) gav med autenticitetsanspråk
insyn i maktens korridorer och underminerade
auktoriteter genom att visa deras ”sanna” jag.
Samtliga var förbjudna i Frankrike men förtecknades öppet i Fougts och Ulﬀs bokkatalog.
Bästsäljare. Många av de klandestina böckerna i
Fougts och Ulﬀs katalog var storsäljare i Europa.
I sin korpus över förbjuden litteratur i Frankrike
1769–1789 listar Darnton ett antal verk som han
klassiﬁcerar som bästsäljare.140 Här ingår ﬂera
böcker som Fougt och Ulﬀ sålde, däribland Merciers Tableau de Paris, Raynals Histoire philosophique, Voltaires La pucelle d’Orléans, ﬂera verk av
Rousseau inklusive Les Confessions och Oeuvres
posthumes (1782), de Pauws Recherches philosophiques sur les Américains (1777) och La Fontaines
Contes et nouvelles en vers (1764 och 1780).141 Att
Fougt och Ulﬀ beställde och sålde bästsäljare
från STN var förmodligen av största vikt för att
deras bokhandel skulle gå runt: som vi tidigare
har sett sålde de inte genom kommission, utan
köpte böcker från STN utan returrätt. Även om
de skulle ha önskat att proﬁlera sin bokhandel
på ett eller annat sätt, var försäljning av inkomstbringande bästsäljare troligtvis en absolut nödvändighet. Tomas Anfält framhåller ﬂera klandestina franska titlar som var särskilt populära
bland just svenska bokhandlare, såsom de ovan
nämnda Tableau de Paris och Histoire philosophique.142 Bägge dessa titlar såldes öppet av Fougt.
Böcker som ansågs känsliga och förbjöds i Frank-
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rike betraktades således inte ovillkorligen som
sådana i Sverige. Även romaner och teaterpjäser
kan klassiﬁceras som tänkbara bästsäljare.
Marknadsföring och böcker utanför katalogerna
Det faktum att Fougt och Ulﬀ sålde klandestina
böcker utan att ta upp dem i sina bokkataloger
visar att det är vanskligt att sätta likhetstecken
mellan det bokutbud som erbjöds i dessa tryckta
förteckningar och det faktiska utbud som bokhandeln ”Elsa Fougt & Comp.” tillhandahöll. Vi
kan helt enkelt aldrig få en heltäckande bild av
verksamheten genom att enbart förlita oss på ofﬁciella dokument. En lång rad bokannonser, publicerade i tidningen Dagligt Allehanda 1785–1786,
ger ytterligare skäl till försiktighet i slutsatserna
om utbudet i bokhandeln.143 Här utannonseras
en mängd böcker varav många helt saknas i katalogen. Bland de verk som utmärker sig mest ﬁnner vi den franska Encyklopedien (1769) i 24 band
med kopparstick för det minst sagt mastiga priset 133 Rd 16 sk – detta kan jämföras med att den
genomsnittliga årslönen för en hovrättsassessor
år 1784 var 400 Rd.144 Vidare annonseras tysk naturvetenskap, dramatikbearbetningar av Shakespeare på franska samt den kontroversiella, och
i Frankrike förbjudna, Le paysan perverti (1784)
liksom den på Kongl. Tryckeriet utgivna Museum
Carlsonianum (1786) av Linnélärjungen Anders
Sparrman, bland mycket annat.145
Den första annonsen för ”Elsa Fougt & Comp.”
jag funnit i Dagligt Allehanda publicerades den
17 mars 1785, och innehåller en uppmaning till
hugade ”Musik-älskare” att anteckna sig för subskription för musikstycken som ”blifva Midsommars-tiden innevarande år til utgifvande färdige
i Dresden.”146 Några böcker nämns emellertid
ej, och först den 14 april 1785 utannonserades de
tyska och franska katalogerna i tidningen.147 Därefter satte marknadsföringen fart: under resterande delen av 1785 publicerades totalt 34 annonser
för bokhandeln. Året därpå trycktes 31 annonser
för företaget innan det upplöstes under hösten då
Ulﬀ tog över verksamheten och började göra reklam för franska böcker på egen hand.148
Annonserna är utförda på varierande sätt, men
vissa gemensamma drag kan skönjas. Dels annonserade Fougt och Ulﬀ periodvis böcker i grov
alfabetisk ordning. Den 12 januari, till exempel,
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marknadsförs historieboken Abregé de l’histoire
ancienne (1776) och andra böcker varav majoriteten börjar på bokstaven ”A”, medan annonsen
den 18 januari förtecknar boken Baby-Bambou
(1784) och andra böcker varav de ﬂesta börjar på
”B”, och så fortsätter det löpande under året.149
Därtill utformades bokreklamen efter genre, och
ibland språk – som tidigare nämnts gjorde Fougt
och Ulﬀ reklam för spanska och italienska böcker endast genom annonser. Också ”Theologiska
Böcker” (på tyska) och ”Arbeten inom Physiken
och Natural-Historien” (på tyska) marknadsfördes genom egna kungörelser.150 Även annat än
böcker utannonserades, såsom kopparstick, jordglober och de ovan nämnda musikstyckena.151
Målgrupp
Allt tyder på att målgruppen för ”Elsa Fougt &
Comp.” var en bildad publik. Först och främst
var det böcker på utländska språk som såldes, vilket i sig krävde en viss bildning. Det är rimligt att
anta att stora delar av publiken tillhörde de högre stånden; Elsa Fougt var kungens boktryckare,
med goda kontakter vid hovet och bland framstående personer i samhället. Att förnäma personer
hörde till Ulﬀs kundkrets framgår av ett brev från
honom till STN skrivet 1787 då han drev bokhandeln på egen hand. Ulﬀ skriver att bokhandeln
gått dåligt under sommaren, ”à cause du séjour
à la campagne qu’ont fais la Cour et les chalands
de marque”.152 Dessa nobla kunder verkar alltså
ha utgjort lejonparten av köparna. Och i ett brev
från Fougt till STN omtalar hon en kund som en
”Seigneur”, det vill säga en ”herre”.153
Det är också tydligt att man medvetet sökte en
lärd målgrupp: den relativt stora andelen latinska böcker (23 procent av den tysk-latinska katalogen) talar starkt för detta. Böcker på lärdomsspråket latin var knappast intressanta för andra
än de akademiskt skolade. Tänkvärt är att många
av Fougts och Ulﬀs latinska böcker var tryckta i
det smidiga oktavformatet, och inte, som så ofta
var fallet för traditionella lärda böcker på latin,
i folio- eller kvartoformat.154 Den stora andelen
lärd litteratur, inte bara på latin utan även på
tyska och franska, visar vidare att man riktade sig
till välutbildade personer inom en rad speciﬁka
områden: medicinare, kemister och bergsmän,
men även ämbetsmän av olika slag, präster och
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militärer. Ett bildat och nyhetslystet mellanskikt
i samhället, exempelvis lägre ämbetsmän, intresserade av historia och politik, är också en trolig
publik.
Därtill är det troligt att borgare utanför elitskiktet, till exempel vissa handelsmän som bedrev
utrikeshandel, kunde intressera sig för bokutbudet som tillhandahölls. Dessa handelsmän var en
rörlig grupp som ofta behärskade ﬂera utländska
språk, och som i yrkets vägnar hade behov av
att hålla sig uppdaterade på internationella nyheter och ämnesområden som reseskildringar,
juridik, politik och ekonomi. Christina Dalhede
har i analyser av handelsmäns bouppteckningar
funnit att medlemmar ur denna grupp läste litteratur från en rad ämnesområden och på ﬂera
olika språk, såsom svenska, tyska, franska, latin,
engelska, holländska, spanska, italienska och grekiska.155
Den stora andelen underhållningslitteratur,
och, kanske framför allt, romaner, i den franska
katalogen, liksom förekomsten av barn- och ungdomslitteratur i såväl den tyska som franska katalogen, talar dessutom för att även kvinnor, barn
och ungdomar sågs som potentiella avnämare.156
Möjliga köpare av det rika utbud av teaterpjäser
Fougt och Ulﬀ erbjöd fanns såväl inom de högre
samhällsklasserna som bland de sociala mellanskikten.157
Ett övergripande syfte med bokhandeln torde
sannolikt ha varit ekonomisk vinning: de många
bästsäljare och romaner man tillhandahöll talar
starkt för detta. Denna tendens är tydligast i den
franska katalogen, medan den tyska katalogen
främst förtecknar lärd litteratur, som förvisso
också kunde vara lönsam.
Vad gäller de klandestina böckerna pekar Tomas Anfält ut en tydlig högreståndspublik: innehav av dessa kan spåras till en relativt liten krets
välbeställda läsare på slott och herresäten.158 Det
antal utländska böcker av denna karaktär som
importerades och köptes i svenska bokhandlar var
ganska litet; dock ska man bära i åtanke att kontroversiella böcker även inhandlades utomlands av
privatpersoner som sedan förde in dem i Sverige.
Vad Anfält benämner som ”(u)tländska diplomater med politiska syften eller de mer eller mindre
öppet kritiska rösterna mot det gustavianska enväldet” kan också ha hört till målgruppen.159
Slutligen kan man fundera över huruvida va-

let av annonseringsorgan kan säga någonting
om målgruppen för bokhandeln. ”Elsa Fougt
& Comp.” tycks främst ha valt att annonsera i
Dagligt Allehanda, som hade en mycket bred målgrupp, medan de helt verkar ha valt bort att annonsera i Stockholms Posten, som i högre grad var
politiskt utmanande och hade en smalare, mer
kulturellt intresserad målgrupp.160 Man kan förstås tänka sig att Fougt och Ulﬀ medvetet valde
att vända sig till en bredare målgrupp, istället för
att proﬁlera sig mot Stockholms Postens smalare läsekrets. Men det är också möjligt att personliga
skäl spelade in vad gäller valet av annonseringsorgan. Dels hörde Dagligt Allehanda bara några
år tidigare till Momma-Fougt-familjen – Elsa
Fougts bror, Wilhelm Momma, drev tidningen
framgångsrikt kring åren 1769–70 – och man kan
av tradition ha valt att fortsätta att annonsera
där.161 Dels var Stockholms Postens utgivare Holmberg en omstridd person som ofta råkade i konﬂikt med sina konkurrenter, däribland Fougt: på
1790-talet anmälde hon honom vid ﬂera tillfällen
för intrång i Kungl. boktryckarens privilegier.162
Måhända kan det ha alltså ha funnits konﬂikter
mellan de båda konkurrenterna som ledde till
att Fougt helt enkelt inte ville annonsera i Stockholms Posten.
Varför avvecklades verksamheten så snart?
Varför samarbetet mellan Fougt och Ulﬀ avbröts
redan under hösten 1786 är inte lätt att svara på.
Inga förklaringar ges i de bevarade dokument som
ﬁnns. Kontakter mellan de forna kompanjonerna
tycks ha fortsatt löpande under år 1787, då Ulﬀ
omnämner Fougt i ett par brev till STN.163 Ulﬀ
fortsatte som bokhandlare efter uppbrottet med
Fougt, och gav år 1786 och 1787 ut två egna franska
bokkataloger.164 Förmodligen övertog Ulﬀ åtminstone delar av det bokhandelssortiment han hade
tillsammans med Fougt, eftersom ﬂera av titlarna
i dessa kataloger har sina exakta motsvarigheter i
Fougts och Ulﬀs tidigare franska katalog. Bland
annat ﬁnner vi de teaterpjäser på franska som
Fougt själv tryckte och gav ut på Kongl. Tryckeriet.165 Dessutom är själva katalogerna – till skillnad från Ulﬀs tidigare dito från 1770-talet – likaså
tryckta på Fougts tryckeri. Ulﬀs kataloger innehåller dock även en relativt stor andel böcker tryckta
1786, böcker som således åtminstone delvis torde
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ha anskaﬀats efter det att samarbetet med Fougt
avslutats.
Ulﬀs återuppväckta självständiga bokhandelskarriär blev emellertid inte långlivad. I ett brev
från hans hustru Elisabeth Ulﬀ till dåvarande
bibliotekarien i Uppsala Pehr Fabian Aurivillius
år 1787 berättar hustrun att ”den olyckshändelse
inträﬀat at min K. Man Directeurn och Hof-Bokhandlaren Carl Gottlieb Ulﬀ den 6te November
med döden Afgått”, vid en ålder av 53 år.166 Ulﬀs
boklager köptes upp av den forne kollegan och
konkurrenten Anton Fyrberg.167 Elsa Fougt uttryckte sin sorg över den forna kompanjonens
död i ett brev till Fredrik Sparre 1788, och menade även att hans död förvärrat hennes ekonomiska situation, något som tyder på att ekonomiska
uppgörelser mellan Fougt och Ulﬀ fortsatt efter
år 1786.168
Det är trots allt troligast att det var Fougt som
valde att dra sig ur samarbetet år 1786. En orsak
till detta kan vara att bokhandeln inte var tillräckligt lukrativ för att det skulle vara lönt för henne
att fortsätta. Att bedriva bokhandel på 1700-talet var en osäker aﬀ är som innebar att man var
tvungen att investera stora pengar i böcker, ofta
helt utan garanti för att de någonsin skulle säljas.
Att göra korrekta uppskattningar om vad som
skulle komma att sälja var svårt, och riskerna för
felbedömningar var stora.
Som Kungl. boktryckare saknade Fougt inte
övrig sysselsättning – att uppdraget med att
trycka landets oﬀentliga tryck var betungande
och tidskrävande vittnar brev från henne till
myndigheterna om.169 Just åren kring 1786 lade
Fougt dessutom ner mycket engagemang på att
försöka få tryckrättigheterna till Gustaf III:s Medaljhistoria och därmed stärka sitt stilgjuteri, och
kanske var det en kombination av tidsbrist och
dålig lönsamhet som gjorde att hon valde bort
den internationella bokhandeln.170
Fougt omnämner sig själv som ”bokhandlare”
i ett brev till C. P. Thunberg år 1787, vilket skulle
kunna tolkas som om hennes sortimentsbokhandel fortfarande drevs detta år. I brevet uttrycker
Fougt en önskan om att få köpa böcker av Thunberg och undrar om det är möjligt att i egenskap
av bokhandlare få rabatt. Men då hennes syfte
inte är att sälja böckerna själv, utan att vidarebefordra dem till ”en hederlig Man” som i sin tur ska
förmedla dem ”til utrikes ort”, kan man nog inte
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betrakta brevet som ett obestridligt belägg för att
Fougt ännu bedrev sortimentsbokhandel.171
Handeln mellan svenska bokhandlare och STN
tycks vidare generellt sett ha minskat mot slutet
av 1780-talet. Ulﬀs samröre med företaget avbröts
av naturliga skäl 1787, eftersom han dog detta år.
År 1788 presenterade bokhandlaren Anton Fyrberg ytterligare ett skäl till varför handeln med
utländska böcker avtog mot slutet av decenniet,
då han i ett brev till STN skriver att ”les troubles
de la guerre survenus ont jette notre commerce
dans une inactivite extreme” – det ryska kriget
innebar alltså enligt Fyrberg en kraftig avmattning för den svenska bokhandeln i stort, och det
kom även att innebära det deﬁnitiva slutet för
svenska bokhandlares kontakter med STN.172
Anita Ankarcrona lyfter i sin avhandling fram
att det skedde en generell nedgång i den svenska
bokimporten under krigsåren 1788–1790: år 1787
importerades det exempelvis 6 315 oinbundna
böcker, medan det år 1788 endast infördes 2 385
böcker i landet.173 Under den franska revolutionen drogs snaran dessutom åt hårdare vad gäller
censuren, och förbud mot att i tryckta skrifter
beröra ämnen som rörde händelserna i Frankrike
infördes i olika omgångar 1790–91.174

Elsa Fougt gick i pension 1811 och överlät då Kongl. tryckeriet
och vidhängande affärsrörelser till sin son Henric. Den 19 juni
1826 dog Elsa Fougt på grund av ”Ålderdoms Bräckligheten”.
Hon var då skriven i Gripsholm i Mariefred/Kärnbo församling i
Södermanland.
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Slutord
Då Elsa Fougt kring mitten av 1780-talet valde att
ge sig in i den internationella bokhandelsbranschen, var marknaden för importerade böcker
mycket het. Flera andra stockholmsbokhandlare
importerade redan böcker från utlandet, och
även om suget var stort efter den senaste litteraturen från kontinenten tycks konkurrensen ha
varit hård. Fougts konkurrenter representerade
två sorters bokhandlare – en grupp stod med
ena foten i tryckeribranschen, medan den andra
fokuserade på renodlad bokhandel. Genom att
slå sig ihop med den erfarne bokhandlaren Ulﬀ
kunde boktryckaren Fougt kombinera de bägges
kunskaper och kontaktnät, och således maximera förutsättningarna för en framgångsrik affärsrörelse.
Medan tidigare forskning har beskrivit Fougts
och Ulﬀs bokhandel mer eller mindre som ett
jämbördigt projekt har undersökningen visat att
så inte var fallet. I samarbetet mellan Elsa Fougt
och Carl Gottlieb Ulﬀ var det av allt att döma
hon som innehade mest makt. Det står klart
att det var Fougt som initierade verksamheten,
det var hon som anställde Ulﬀ, det var hon som
skötte samtliga kontakter med den schweiziska
ﬁrman STN så länge hennes samarbete med Ulﬀ
varade, företaget drevs under hennes namn och
troligtvis var det också hon som skötte den ekonomiska delen av verksamheten. För Fougt var
Ulﬀ ett lägligt val av assisterande kompanjon, då
han hade handfast tidigare erfarenhet av just internationell bokhandel, även om hans ställning
som bokhandlare kraftigt försvagats de närmaste
åren före samarbetet då han gett upp både sin
aﬀ ärsrörelse och sitt hus till den yngre konkurrenten Anton Fyrberg. Fougt kunde vidare strategiskt använda sig av Ulﬀs tidigare kontakter
med Fyrberg, då hon etablerade kontakt med
STN genom att (olovligen) beställa ur dennes katalog och försökte övertala STN att få samma beställningsvillkor som Fyrberg tidigare fått. I sitt
samarbete med STN tvekade Fougt heller inte att
positionera sig såsom en mer erfaren och solid
person än rivalen Fyrberg.
Bokutbudet hos ”Elsa Fougt & Comp.” var
mycket brett, och spände från den mest lärda litteraturen på latin till de senaste underhållningsromanerna på franska. En konkurrenskraftig

nisch för bokhandeln var klandestina böcker,
ofta med ett pornograﬁskt, religionskritiskt eller
politiskt känsligt innehåll. Undersökningen visar
att klandestina böcker med säkerhet beställdes
av Fougt på ett högst medvetet sätt och importerades från STN. Böckerna såldes delvis öppet
och marknadsfördes i den franska katalogen
och i annonser i dagspressen, delvis i lönndom
under disk. Bokhandelns målgrupp tycks främst
ha varit en bildad publik, även om spannet inom
denna grupp var brett. Troligtvis hörde både högreståndspersoner, borgare och präster till kundkretsen. Såväl de höglärde som barn, ungdomar
och ”Bok-älskare” av underhållningsromaner
kunde få sitt lystmäte. Vissa målgrupper är dock
särskilt tydliga, såsom ämbetsmän på Bergskollegium och teaterintresserade.
Böckerna marknadsfördes såväl i gratiskataloger som i frekvent annonsering i Dagligt Allehanda. En märkbar taktisk tendens hos den
mångsysslande aﬀ ärskvinnan Elsa Fougt var att
dra nytta av sina olika etablerade företag, och
detta är även tydligt vad gäller hennes bokhandel. Stundtals annonserade hon samma böcker
på olika håll, dels i annonser för den svenska
bokhandeln ”Kgl. Tryckeri-boden”, dels för den
internationella ”Elsa Fougt & Comp.”
”Elsa Fougt & Comp.” blev inget långvarigt företag då det endast drevs under två år. Förklaringarna till detta är oklara. Möjligen var verksamheten inte tillräckligt lönsam, eller så kan Fougt på
grund av tidsbrist valt att prioritera bort den. Det
står dock klart, att hennes två år som innehavare
av ”Elsa Fougt & Comp.” inte saknade betydelse.
Tvärtom ger de nya insikter om det sena 1700-talets svenska bokmarknad: inte bara om hur bokimport och insmugglande av klandestina böcker
gick till, utan även om hur en yrkeskvinna, självsäkert och med stor auktoritet, framgångsrikt
agerade i det patriarkala samhälle hon levde och
verkade i. Med ”Elsa Fougt & Comp.” blev Elsa
Fougt också en viktig internationell kulturförmedlare, och kunde bidra till att skapa relationer
mellan Sverige och kontinenten.

27

V. E L S A F O U G T S O M I N T E R N A T I O N E L L B O K H A N D L A R E

Bilaga 1175

FOUGTS KONKURRENTER
P R I V I L E GIERADE BOKHANDLARE VERKSAMMA I STO CKHOLM 1780–1799
Namn

Verksamhetsperiod

Typ av bokhandel176

Övrig verksamhet

Carl Christoffer Gjörwell
(1731–1811)

Ca 1754–1811
(med flera avbrott), privilegierades 1770

Förlags- och sortimentsbokhandel,
även handel med utländska böcker177

Förläggare, författare, publicist,
bibliotekarie

Carl Gottlieb Ulff
(1734–1787)

Ca 1757–1787
(i kompaniskap med Elsa Fougt
1784–1786), privilegierades
1758

Handel med utländska böcker178
liksom kommissionär åt Wilde m.fl.
för export

Enl. Bonnier & Hånell hade Ulff ”ett
helt obetydligt förlag”. Var tidigare
biträde hos Kiesewetter, skulle
så småningom komma att även
samarbeta med Fyrberg

Bengt Peter Holmén
(1730–1794)

1766–1790-talet (med avbrott),179 privilegierades 1766

Sortimentsbokhandel

Tidigare informator, förläggare

Johan Jacob Schildt
(1741–1781) 180

1769–1783, anhöll enl. Bonnier
& Hånell om privilegium 1769,
finns dock ej med i BennichBjörkmans förteckning över
privilegierade bokhandlare

Förlags- och sortimentsbokhandel

Förläggare. Hade tidigare under en
kort period varit kompanjon med
Gjörwell i dennes bokhandel. Tycks
även bedrivit lånbibliotek i liten
skala181

Johan Arborén
(1734–1799)

1769–1798, privilegierades
1777

Sortimentsbokhandel, förlagsbokhandel, handel med äldre och nyare
böcker

Tidigare biträde hos Salvius och
Lange, samt innehavare av bokhandel i Åbo

Henrik Gustaf Runemark
(1741–1796)

1775–1796, privilegierades
1775

Sortimentsbokhandel av ”äldre och
nyare böcker” samt förlagsbokhandel, även handel med utländska
böcker och musiktryck182

Förläggare

Anton Fyrberg
(1744–1813)

1776–1813,
privilegierades 1776

Sortimentsbokhandel, handlade med
svensk och utländsk litteratur183
samt musiktryck

Hade tidigare arbetat med bokhandlaren Ulff. Tycks även ha bedrivit
verksamhet som lånbibliotekarie184

Magnus Swederus
(1748–1836)

1777–1790,
privilegierades 1777

Förlags- och sortimentsbokhandel,
handel med utländska böcker185

Förläggare, lånbibliotekarie,
universitetsbokhandlare i Uppsala,
präst. Tidigare arbete i Gjörwells
bokhandel

Johan Jacob Öhrström
(?–?)

1778–1780-talet, privilegierades 1779

Sortimentsbokhandel

Hade enl. Bonnier & Hånell ”möjligen” en bokhandelsfilial i Göteborg.
Tidigare biträde hos Gjörwell och
sedermera dennes kompanjon

Jacob Isac Utter
(1742–1812)

1787–1812,
privilegierades 1787

Sortimentsbokhandel, många förbindelser med Finland, handel med
utländska böcker186

Fil.mag., förläggare. Tidigare
biträde hos Runemark.

Fredrik August Cleve
(1743–1796) 187

1788–1796, privilegierades
1788

Sortimentsbokhandel

Kantor, lärare, lånbibliotekarie

Adolf Ulrik Ströberg
(?–?)

1798, privilegierades 1798

Sortimentsbokhandel

Tidigare arbete i Runemarks och
Utters boklådor

Anders Abraham
Stenström
(1771–1807)

1798–1805, privilegierades
1798

Sortimentsbokhandel, såväl utländska som svenska böcker

Tog över Arboréns bokhandel

Eric August Montell
(?–?)

1798, privilegierades 1798

Sortimentsbokhandel

Löjtnant. Övertog Runemarks änkas
bokhandel188

Joseph Louis d’Ariès
(?–?)

1799–1811, privilegierades
1799

Sortimentsbokhandel, sålde fransk
litteratur

Även verksam som ”skolman”, vissa
tecken på att lånverksamhet i liten
skala bedrevs189
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Bilaga 2

BOKHANDLA R E M E D B O KT RYC K E R I
VERKSAMMA I STOCKHOLM 1780–1799
Namn

Verksamhetsperiod

Typ av bokhandel

Övrig verksamhet

Carl Stolpe
(1721–1783)

Ca 1755–1783
(under perioder i kompaniskap
med Nyström, Hesselberg resp.
Holmberg)

Förlagsbokhandel (framgår ej om
sortimentsbokhandel även bedrevs)

Boktryckare, förläggare

Peter Hesselberg
(1724–1803)

Ca 1758–1787
(under period kompaniskap med
Stolpe), privilegierades som
bokhandlare 1770190

Förlagsbokhandel, även sortimentsbokhandel med utländska böcker191

Boktryckare, förläggare

Johan Georg Lange
(1722–1792)

Ca 1759–1792

Förlagsbokhandel, handlade även
med utländska böcker samt äldre
svenska böcker

Boktryckare, förläggare

Maria Susanna Lange
(ca 1732–1813) 192

1792–1806

Tog över makens verksamhet, se ovan

Härstammade från bokbindarsläkten Behle193

Johan Christoffer
Holmberg
(1743–1810)

1766–1803, privilegierades som
bokhandlare 1766194

Förlagsbokhandel, enl. privilegieansökan även sortimentsbokhandel och
handel med utländska böcker. Filialer
i flera landsortsstäder

Boktryckare, förläggare, lånbibliotekarie.195 Var till en början bokhandelsbiträde hos Hesselberg

Anders Jacobsson
Nordström
(1741–1821)

1769–1809

Sortimentsbokhandel och förlagsbokhandel (något oklart)

Boktryckare, förläggare

Lars Wennberg
(1712–1795)

1769–1780-talet (sålde sitt
tryckeri 1781)

Förlagsbokhandel i anslutning till
tryckeriet

Boktryckare, ”obetydligt och dåligt”
förlag enl. Bonnier & Hånell

Johan Pfeiffer
(1731–1806)

1771–1802

Förlagsbokhandel (oklart om även
sortimentsbokhandel bedrevs)

Läkare, assessor, boktryckare,
förläggare

Anders Zetterberg
(1746–1808)

1787–1805

Tog över Hesselbergs verksamhet
1787

Boktryckare

Johan Samuel Ekmansson (1760–?) 196

1792–1799, privilegierades som
bokhandlare 1792197

Sortimentsbokhandel

Kamrer, boktryckare, småningom
boktryckeriombudsman

Johan Peter Lindh
(1757–1820)

1791–1820

Förlagsbokhandel

Boktryckare, förläggare

Gustaf Abraham
Silverstolpe
(1772–1824)

1794–1803, privilegierades som
bokhandlare 1794198

Sortimentsbokhandel, förlagsbokhandel. Bokhandeln i Stockholm
förestods av Anders Wiborg. Även
handel med utländska böcker och
musiktryck199

Informator, docent, förläggare,
boktryckare, bokhandlare i Uppsala, kansliråd, rikshistoriograf,
kyrkoherde

Johan Dahl
(ca 1762–1797)

1795–1797, privilegierades som
bokhandlare 1795200

Sortimentsbokhandel

Boktryckare. Tidigare medhjälpare
hos morbrodern Arborén, troligtvis
fr.o.m. ca år 1780. Gifte sig 1795
med boktryckaren Kumblins dotter 201

Carl Erik Deléen
(1767–1850)

1797–1800, privilegierades som
bokhandlare 1797202

Förlagsbokhandel (oklart om även
sortimentsbokhandel bedrevs)

Notarie, boktryckare, förläggare,
författare. Tidigare medhjälpare åt
Johan Dahl203

Anders J. Sylvenius
(1746–1804)

1798–1802

Förlagsbokhandel (oklart om även
sortimentsbokhandel bedrevs)

Boktryckare, förläggare
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NOTER
1. Hänvisningar till Fougts boklåda ﬁnns exempelvis i en skrivelse från Elsa Fougt till Kanslikollegium 6 mars 1792 (E XIII: 11),
Inkomna skrivelser ang. böcker och trycksaker, Kanslikollegiums
arkiv, RA, i brev från Didrik Gabriel Björn, Autografsamlingen:
Björn, KB, i brev från Elsa Fougt till Mathias Rosenblad 4 november samt 1 december 1796, Autografsamlingen: Fougt, KB samt
i brev från Erik Edman till Fougt, Autografsamlingen: Edman,
KB. Se även ett stort antal annonser i Dagligt Allehanda (DA), däribland 17/1 1784, 22/8 1785 och 4/6 1786.
2. Bokhandelskatalogerna ﬁnns bevarade som okatalogiserat
tryck på UUB och KB: Förteckning På Tyska och Latinska Böcker,
Som ﬁnnas hos ELSA FOUGT et COMP. (Stockholm, 1784), samt
Catalogue de livres françois, qui se trouvent chez Elsa Fougt et Comp.
(Stockholm, 1785). Att samarbetet upplöstes 1786 framgår av ett
brev från C.G. Ulﬀ till STN 7 maj 1787 (ms 1227), Fonds STN,
BPUN.
3. Henrik Schück, Den svenska förlagsbokhandelns historia
(Stockholm, 1923), 1, s. 62 f. och II, s. 34.
4. Gösta Lext, Bok och samhälle i Göteborg 1720–1809 (diss. Göteborg, 1950), s. 157 f.
5. Bo Bennich-Björkman, ”Eliternas gata och handeln på broar
och marknader. Systemen för spridning av böcker i Sverige 1600–
1800”, Bokens vägar: Seelig & Co 150 år, red. Jan-Erik Pettersson
(Lund, 1998), s. 31–44. Om bokbindarnas släktnätverk i Göteborg,
se vidare Lext, s. 144–158.
6. Bennich-Björkman 1998, s. 14–28.
7. Elsa Fougts internationella bokhandel låg även den på Stora
Nygatan. I Bennich-Björkmans artikel ”Aﬀ ärer i politiskt tryck”
ﬁnns en karta som visar den starka koncentrationen av aktörer i
bokbranschen just på Stora Nygatan och kvarteren runt ikring.
Se Bo Bennich-Björkman, ”Aﬀ ärer i politiskt tryck. Oﬀentlighetsprincipen och spelet om den politiska makten 1766–72”, i Riksdag, kaﬀehus och predikstol: Frihetstidens politiska kultur 1766–1772,
red. Marie-Christine Skuncke och Henrika Tandefelt (Stockholm,
2003), s. 288 f.
8. Schück, s. 85 f., Bennich-Björkman 1998, s. 14–20.
9. Lext, s. 174–180.
10. Bennich-Björkman 1998, s. 51 ﬀ.
11. Schück, s. 42–54, Bennich-Björkman 1998, s. 55 ﬀ.
12. Bennich-Björkman 1998, s. 59 ﬀ.
13. Schück, s. 101 f., Bennich-Björkman 1998, s. 79 (not 85).
14. Schück, s. 107–114.
15. Ibid., s. 128 ﬀ.
16. Brev från Fougt till N. M. Lindh 26 februari 1807, Ep L 19:3:
Brev till N. M. Lindh, KB.
17. Sten G. Lindberg, Boktryckare och banbrytare: Essayer, Bokvännens bibliotek nr 107 (Stockholm, 1994), s. 63.
18. Bennich-Björkman 2003, s. 288 f.
19. Brev från Fougt till STN 11 juni 1784 (ms 1153), Fonds STN,
BPUN.
20. Jfr Bennich-Björkman 1998, s. 15 f., som diskuterar 1600-talsbokhandlarnas handel med utländska respektive svenska böcker.
21. Schück, s. 308 samt Margareta Björkman, Läsarnas nöje:
Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783–1809 (diss. Uppsala,
1992), s. 75.
22. Protokoll 9 november 1784, § 5 (A II a: 111), Kanslikollegiums
arkiv, RA.
23. Framgår av annons i DA 14 april 1785: ”Uti Elsa Fougt &
Comp. Boklåda på Stora Nygatan, huset N:o 104 en trappa up, utdelas til resp. Bok-älskare gratis Cataloger så väl öfver Fransyska
som Tyska och Latinska Böcker, med bifogade priser.” Om Stora
Nygatan som elitgata, se samt. Bennich-Björkman 1999, s. 63 ﬀ.
24. DA 29/6 1785 samt 7/7, 22/7 och 25/7 1785.
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25. Jag återkommer till detta i avsnittet ”Import av böcker från
Société typographique de Neuchâtel” längre fram i artikeln.
26. Se annonser i DA för ”Elsa Fougt & Comp.”, t.ex. 17/3, 30/5
och 20/6 1785, respektive för ”Kgl. Tryckeri-boden”, t.ex. 8/2, 2/4
och 20/5 samma år.
27. Brev från Ulﬀ till STN 7 maj 1787 (ms 1227), Fonds STN,
BPUN. Ulﬀs bokhandel låg i hus nr 70 på Storkyrkobrinken, se
dennes kataloger Catalogue de Livres François, qui se trouvent chez
Charles G. Ulf, No 1 (Stockholm, 1786), samt No 2 (Stockholm,
1787).
28. Lext, s. 71. I sin text ”En fara för den borgerliga samlevnaden.
Herrnhutarna och överheten” visar Ann Öhrberg hur lätt det var
för herrnhutisk radikal litteratur att slinka igenom censuren före
tryckfrihetsförordningen 1766. Öhrberg pekar på ﬂera förklaringar till detta: kontrollen av den teologiska litteraturen var uppdelad på ﬂer instanser och personer än kontrollen av den värdsliga
– detta kunde leda till ”inoﬃciella beslutsgångar”. Dessutom hade
de personer som var satta att censurera å konsistoriernas vägnar
inte alltid tillräcklig kunskap om texterna, vissa censorer var ovilliga att censurera och kanske rent av stödde det förbjudna tankegodset, och därtill var arbetsbördan tung för konsistorierna som
hade svårt att hinna med. Slutligen hände det att de censurerande
instanserna var oeniga och inte kunde komma överens om vad
som skulle förbjudas. Se Ann Öhrberg, ”En fara för den borgerliga
samlevnaden. Herrnhutarna och överheten” (opublicerat manus i
författarens ägo), s. 17 ﬀ. Texten kommer att ingå i Öhrbergs kommande bok The sungo en ny sång: Kön, makt och retorik inom 1700-talets svenska herrnhutism, och jag vill här tacka henne för att jag fått
möjlighet att ta del av detta manus i opublicerat skick.
29. Citat ur TF 1766, återtryckt i G. E. Klemming och J. G.
Nordin, Svensk boktryckeri-historia 1483–1883 (1883, faksimil 1983),
s. 309. Citatet återges även av Lext, s. 72.
30. Stig Boberg, Gustav III och tryckfriheten 1774–1787 (diss. Göteborg; Stockholm, 1951), s. 325.
31. Tomas Anfält, ”Svensk epilog”, i Robert Darnton, Pornograﬁ
och revolution: Förbjudna bästsäljare i det förrevolutionära Frankrike (Stockholm, 1996), s. 372 f.
32. Boberg, s. 327.
33. Ibid., s. 327–334.
34. Lext, s. 74–82.
35. Anders Burius, Ömhet om friheten: Studier i frihetstidens censurpolitik (diss. Uppsala, 1984), s. 47 f.
36. Anfält, s. 373 ﬀ.
37. Boberg, s. 328.
38. Boberg, s. 332 ﬀ.
39. Beställningarna återges av Anfält, s. 373 ﬀ.
40. Brev från Ulﬀ till STN 7 maj 1787 (ms 1227), Fonds STN,
BPUN.
41. Boberg, s. 339 f. och 345 f.
42. Boberg, s. 329–337.
43. Brev från Fougt 10 augusti 1784 (ms 1153) samt brev från Ulﬀ
till STN 11 april och 7 maj 1787 (ms 1227), Fonds STN, BPUN.
44. Uno Willers, Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser:
Studier i svensk-pommersk historiograﬁ och svensk opinionsbildning
(diss. Stockholm, 1945), s. 91 ﬀ., Lili-Annè Aldman, En merkantilistisk början: Stockholms textila import 1720–1738, Acta Universitatis
Upsaliensis, Uppsala Studies in Economic History 85 (diss. Uppsala, 2008), s. 28 ﬀ. och Stefan Carlén, Staten som marknadens salt: En
studie i institutionsbildning, kollektivt handlande och tidig välfärdspolitik på en strategisk varumarknad i övergången mellan merkantilism och liberalism 1720–1862, Acta Universitatis Stockholmiensis,
Stockholm Studies in Economic History 24 (diss. Stockholm,
1997), s. 60 f.
45. Lext, s. 90 ﬀ.
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46. Anita Ankarcrona, Bud på böcker: Bokauktioner i Stockholm
1782–1801; Traditionen – böckerna – publiken (diss. Stockholm,
1989), s. 48 f.
47. Följande utläggning är, om inga andra källor nämns, ett
sammandrag av stycket ”Förutsättningar” ur min artikel ”Elsa
Fougt som Kungl. boktryckare”, Samlaren 2007, s. 7–13 där vidare
källhänvisningar till teoretisk litteratur ﬁnns. Se även Gudrun
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179. I Bonnier och Hånell anges det att Holmén endast bedrev
bokhandel t.o.m. 1780-talet, men riktigheten i detta påstående
kan ifrågasättas då jag på UUB funnit en bokhandelskatalog från
Holméns boklåda daterad 1792. Se Holmén, Sv. bibliograﬁ: bokhandel, UUB.
180. Födelse- och dödsår står i Bennich-Björkman 2003, s. 306.
181. Björkman 1992, s. 76.
182. Det framgår av bokhandelskataloger i UUB att Runemark
förde böcker på franska, tyska, latin och engelska. Även musiktryck, notpapper, ﬁolsträngar, kartor, sjökort och porträtt såldes. Se Runemark, Sv. bibliograﬁ: bokhandel, UUB.
183. I bokhandelskataloger på UUB från Fyrbergs bokhandel
framgår det att böcker på tyska, latin, franska, engelska, italienska, spanska och holländska såldes, liksom musiktryck, porträtt
och kartor. Se Fyrberg, Sv. bibliograﬁ: bokhandel, UUB.
184. Björkman 1992, s. 78.
185. Bokhandelskataloger på UUB visar att Swederus sålde
böcker på franska, latin, tyska, engelska, italienska och danska.
Se Swederus, Sv. bibliograﬁ: bokhandel, UUB.
186. Av bokhandelskataloger på UUB framgår att det från Utters boklåda utöver svenska böcker även såldes böcker på tyska,

latin och franska, liksom porträtt, kopparstick och kartor. Se Utter, Sv. bibliograﬁ: bokhandel, UUB.
187. Bonnier och Hånell förmedlar att Cleve föddes 1741, uppgiften korrigeras dock av Björkman, s. 94.
188. Schück, s. 111 f.
189. Björkman 1992, s. 79.
190. Bennich-Björkman 1998, s. 79 (not 85).
191. Schück, s. 109.
192. Födelseåret anges inte hos Bonnier och Hånell, men enligt
hennes bouppteckning på SSA var hon 81 år då hon dog år 1813. Ett
tack riktas till Bo Bennich-Björkman som uppmärksammat mig
på detta.
193. Bennich-Björkman 1998, s. 39.
194. Ibid., s. 79 (not 85).
195. Björkman 1992, s. 110 f.
196. Födelseåret framgår av Margareta Björkmans Original och
översättning: Om två romaner av Restif de la Bretonne. Litteratur
och samhälle. Meddelande från Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet,
vol. 31, nr 2 (1996), s. 29 ﬀ. Björkman har funnit uppgifter om att
Ekmansson slutat sina dagar som hängd i Hamburg, men vilket
årtal detta skulle ha skett framgår inte.
197. Bennich-Björkman 1998, s. 79 (not 85).
198. Ibid.
199. Bokhandelskataloger för Silverstolpes boklåda visar att
böcker på tyska, latin, franska, danska, italienska och engelska
såldes, liksom en särskild avdelning för klassiker, ”Auctores classici”, musiktryck, gravyrer och porträtt. Se Silverstolpe, Sv. bibliograﬁ: bokhandel, UUB, samt även otryckt översikt av Silverstolpes
kataloger på UUB, KB och i Helms samling sammanställd av Bo
Bennich-Björkman.
200. Bennich-Björkman 1998, s. 79 (not 85).
201. Framgår av otryckt PM av Bo Bennich-Björkman: ”Utredning om bokhandlarna Johan Arborén (1734–99) och Johan Dahl
och deras relation”, s. 2 f.
202. Bennich-Björkman 1998, s. 79 (not 85).
203. Se not 174.
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Elsa Fougt (1744–1826) – Kungl. boktryckare, förläggare, bokhandlare, tidningsredaktör,
stilgjutare, medlem av Boktryckerisocieteten – var en av de mest betydande personerna i
det sena 1700-talets svenska bokbransch.
Denna avhandling undersöker boktryckaren och affärskvinnan Elsa Fougt, verksam i
skärningspunkten mellan ett äldre litterärt system och en modernare bokmarknad. Här
visas hur Fougt som ägare till och ledare för Kongl. Tryckeriet – landets största tryckeri
– manövrerade sitt företagsimperium, hur hon som aktör på bokmarknaden såväl tryckte
rikets offentliga skrifter som importerade och sålde förbjudna franska böcker och hur hon
som kvinna i ett patriarkalt samhälle nådde framgång i kraft av sin bakgrund, sitt ämbetes
tyngd och sin personliga kompetens.
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