


Den läsande nationen: utgivningen och 
spridningen av Olof Dalins svenska 
rikshistoria, 1747-17631 

Peter Hallberg 

Ett gemensamt drag hos de författare som fått störst genomslag i 
nationalismforskningen är att historien eller historieskrivningen sägs ha spelat 
en avgörande roll i skapandet av nationella identiteter.2 Påståendet är förstås 
inte gripet ur luften. Som akademisk disciplin betraktad utvecklades historie
vetenskapen samtidigt och i nära samarbete med de Europeiska national
staternas konsolidering, dvs från tidigt 1800-tal och framåt. Historien knöts 
allt tätare till statens övergripande kulturpolitiska program och tilldelades 
den centrala uppgiften att både ringa in och befordra "det nationella" eller 
"nationalkaraktären". 

Kopplingen historia-stat eller historia-nation har emellertid en längre 
historia än så. Åtminstone sedan 1600-talet höll sig Europas regenter och 
oligarkier med en ämbetshistoriker - en rikshistoriograf. I statslivet fanns, 
som Bo Bennich-Björkman påpekat, regelbundet behov av att argumentera 
utifrån historiska perspektiv: krigsföretag skulle rättfärdigas och furstars rätt 
till tronen styrkas; administrationen behövde kunskap om samhällselementen 

1 Jag vill tacka deltagarna i symposiet om nationell identitet och nationalism i 1700-talets 
Sverige (Stockholm januari 2000) för viktiga kommentarer och påpekanden. I det fortsatta 
arbetet med uppsatsen har jag haft stor nytta av de kommentarer jag har fått av Michelle Ariga, 
Bo Bennich-Björkman, Jonas Nordin, Lucas Pettersson och Marie-Christine Skuncke. En 
utvidgad och mer detaljerad version av denna uppsats publiceras i Studies on Voltarie and The 
Eighteenth Century under 2002. 
2 Se särskilt ett antal arbeten från 1980-talet: Benedict Anderson, Imagined Communities: Re-
flections on the Origin and Spread of Nationalism, reviderad och utvidgad upplaga (London: 1991); 
John Breuilly, Nationalism and the State (Manchester: 1982); Ernest Gellner, Nations and Na
tionalism (Oxford: 1983); Eric Hobsbawm ochTerence Ranger, Thelnvention ofTradition (Cam

bridge: 1983); samt Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nationalism (Oxford: 1986). 
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och statsapparaten; hovet hade nytta av insikter i det förflutnas ceremonier; 
kungen och hans rådgivare skulle genom vetskap om antikens civila och 
militära ledare fostras till politisk dygd; och slutligen fanns det ett behov av 
att bevara samtidens stordåd för eftervärlden. "[HJistoriografernas uppgift 
[var] att kasta ett ur regeringens synpunkt 'riktigt' och 'användbart' ljus över 
rikets och dynastiens förflutna".3 För Sveriges del började rikshistoriograf-
ämbetet under tidigt 1700-tal att frigöra sig från en tidigare koppling till 
universitetets lärostolar. Under gustaviansk tid skedde en politisering av 
ämbetet, på så sätt att dess innehavare nu rekryterades från kansliet eller 
hovet. Kungen knöt till sig och befordrade personer som redan tjänade staten 
i en eller annan kapacitet.4 Historien blev en helt central komponent i den 
gustavianska retoriken i vid mening.5 

Den nationella historieskrivningen var emellertid inte ensidigt inriktad 
på att ge filosofisk underbyggnad åt det rådande styrelseskicket eller att bereda 
regenter ett index över förebilder ur det förflutna. En granskning av 1700-
talets nationalhistoriska texter, t.ex. Dalins, Botins och Lagerbrings, visar 
tydligt hur inte bara regenter utan även svenska folket beskrivs i heroiska 
och förtjänstfulla termer, samt hur fiendefolk - särskilt Ryssland - åter
kommande beskrivs i motsatta. I en tid med skiftande hotbilder och flyktiga 
allianser fyllde därmed historikerna en viktig mobiliserande funktion. Verkens 
uppfostrande funktion framträder lika tydligt i de systematiskt genomförda 
morallektionerna: personligheter och händelser inordnas konsekvent, och 
fullständigt anakronistiskt, i ett normativt eller sedelärande narrativ. Den 
grundläggande tanken var att genom historien skapa en viss människotyp -
en dygdig medborgare - vars handlingar i stort och smått skulle präglas av 
en känsla av tillhörighet och identifikation med den egna nationen. Den 
uppfordrande berättartekniken skulle, tillsammans med ett träffsäkert och 
ibland mycket känslosvallande språk, upprätta en livslång förbindelse mellan 
nationens själ och medborgarens, mellan nationens intressen och den 
enskildes. 

3 Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av forfattar-

ämbeten vid svenska hovet och kansliet /750—/éjyo (Uppsala: 1970), s. 202-204. 

4 Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet, s. 228. 

5 Se Marie-Christine Skuncke, Gustaf III: det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska 

fostran (Stockholm: 1993); Sven Delblanc, Ar a och minne: studier kring ett motivkomplex i 1700-

talets litteratur (Stockholm: 1965); samt Gunnar Kjellin, Rikshistoriografen Anders Schönberg. 

Studier i riksdagarnas och de politiska tänkesättens historia ij6o—i8og (Lund: 1952). 
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Det övergripande syftet med denna uppsats är att lämna ett bidrag till 
frågan om vilka möjligheter som överhuvudtaget förelåg för ett möte mellan 
läsare och historiska texter i 1700-talets Sverige eller, annorlunda uttryckt, 
för en substantiell koppling mellan historia och nationell identitet. Frågan 
förefaller mig särskilt viktig inom ramen för studier av nationella före
ställningar på 1700-talet, men den berör också ett viktigt litteratursociologiskt 
moment, nämligen den läsande allmänhetens eller publikens framväxt och 
dess allt viktigare roll som en litterär och, med tiden, politisk kraft. Som 
internationell forskning om 1700-talets historieskrivning visat blev de 
förväntningar och det mottagande som författare tyckte sig kunna registrera 
hos en till stora delar anonym men potentiellt mycket omfattande publik, 
en central del av skrivandets villkor som fick betydelse för forskningens 
slutliga karaktär. Detta inslag i seklets historievetenskap markerade ett viktigt 
avsteg från dess rena klassiska form där det förflutna skrevs "by, for, and 
about great men".6 I en uppslagsrik studie av upplysningens historiografi 
menar den engelska historikern Karen 0'Brien att en uttalat horisontell 
relation till läsaren var minst lika viktig som frågor om författarens status 
eller forskningens övergripande narrativ. Som 0'Brien skriver hade 
upplysningshistorikerna 

a more dynamic sense of historical writing as an arena in which both historian and 
reader exercise political, emotional, an aesthetic choices; together they create, not an 
imagined, but an interpretive community engaged in a rhetorical arbitration of their 
own history.7 

Till inte ringa del tjänade förstås appeller till "allmänheten" som retorisk 
fernissa, men det faktum att författare ville, eller fann sig så illa tvungna, att 
inleda samtal med läsaren vittnar inte desto mindre om en betydelsefull 
förändring av litteraturens villkor. Avsikten i det följande är att betrakta 
frågan om läsarens eller allmänhetens tillblivelse, dels ur ett författar-
perspektiv, dels ur en strikt litteratursociologisk synvinkel. Vilken roll spelade 
läsekretsen för svenska upplysningshistoriker och hur var den faktiska 
tolkningsgemenskapen sammansatt under svenskt 1700-tal? Vilka var de 
sociokulturella gränserna för den "allmänhet" som historieskrivarna 
uttryckligen vände sig till? Vilken del av nationen tog del av den nationella 
upplysningens historieskrivning på 1700-talet? Vem läste, eller åtminstone 
köpte, seklets stora och banbrytande historieverk? 

7 Karen 0'Brien, Narratives ofEnlightenment: Cosmopolitan History from Voltaire to Gibbon (Cam
bridge: 1997), s- 5-
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För att besvara dessa frågor analyserars här Olof Dalins stora rikshistoria -
Svea rikes historia, ett verk som publicerades i tre delar, fördelade på fyra 
volymer, mellan 1747 och 1762 hos Lars Salvms i Stockholm.81 äldre svensk 
idé- och litteraturhistoria har verket återkommande framställs som landets 
första populärhistoria.9 Några empiriska belägg för att Dalins historia var 
"folklig" eller "populär" har forskningen emellertid inte redovisat, trots att 
det finns ett material som lämpar sig för att besvara frågor kring läsekretsens 
sammansättning eller karaktär. I slutet av varje del har nämligen tryckaren 
låtit infoga en tryckt prenumerantlista som namnger köparna med titel eller 
profession, samt det antal exemplar av verket de beställt. 

1. Publiken och 1700-talets "moderna" historieskrivare 

Enligt Philip Hicks skrev det sena 1600- och 1700-talets tongivande 
nyklassicistiska historiker i England - Clarendon and Bolingbroke - för en 
läsekrets som på samma gång var snäv och omfattande. A ena sidan var 
historiskt författarskap en utpräglad privat angelägenhet; manuskript 
cirkulerades inom den närmaste vänkretsen, bland utvalda läsare som delade 
författarens höga sociala status - "friends, sovereigns, counselors". A andra 
sidan skrev historikerna för eftervärlden, det vill säga en transhistorisk och 
universell läsekrets, vars sociala ställning och förståelsehorisonter författaren 
inte ens kunde gissa sig till. Som Hicks skriver följde historiker av Clarendons 
och Bolingbrokes snitt i sina antika förfäders fotspår när de vände sig till 
"everyone save the thankless contemporaries outside his own circle".10 

8 En andra upplaga trycktes 1763-65 hos L. L. Grefing i Stockholm. 
9 Se Karl Johan Warburg, Olof Dalin. Hans lifoch gerning (Stockholm: 1884), s.359; Otto Sylwan, 
Svenska pressens historia till statshvälfningen 7772 (Lund: 1896), s. 142; Martin Lamm, Olof Dalin. 
En litteraturhistorisk undersökning af hans verk (Uppsala: 1908), s. 441; Henrik Schiick och Karl 
Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria II, andra upplagan, s. 141-48; Ingemar Carlsson, 
Olof von Dalin. Samhällsdebattör, historiker, språkförnyare (Varberg: 1997), s. 97, 110-12; Erik 
Bollerup, "Om franska inflytelser på svensk historie-skrivning", Scandia 34 (1968), s. 245 n. 3. Det 
är egentligen bara Lars Lönnroth och Sven Delblanc som i Den svenska litteraturen. Upplysning 
och romantik IJI8~I8JO (Stockholm: 1988), ifrågasätter författarens folkliga prägel och läsekretsens 
omfång (s. 18). 
10 Hicks, "Bolingbroke, Clarendon, and the Role of Classical Historian", s. 448-49,456, 467. 
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Tryckpressen och den åtföljande skriftkulturens utbredning var enligt Hicks 
en bidragande, för att inte säga avgörande, orsak till den strikt klassiskt 
inspirerade historieskrivningens förfall under 1700-talet. Publicering som 
företeelse var en "post-classical task" och utgjorde ett dilemma för historiker 
som sökte imitera sina föregångare samt bevara den aristokratiska samkvämets 
intima prägel.11 När Holberg i synnerligen nedvärderande termer beskrev 
Charles Rollins populära upplysningshistoria Histoire Ancienne som en bok 
för plebejer och kvinnor,12 framhöll han samtidigt en viktig förändring på 
1700-talets offentlighet; framväxten av en ny och brokig publik. Föreställ
ningen om en historieskrivning som var exklusivt riktad åt statens mäktigaste 
män blev helt enkelt ohållbar i en tid då intressen och värderingar i allt 
större utsträckning kom att artikuleras utanför hovliga eller aristokratiska 
sammanhang. Ett därmed besläktat intresse för kultur, lagar, folkskick och 
privat livsföring bredde ut sig på bekostnad av de maktägandes pragmatiska 
intresse för politik och diplomati.13 Missbelåtna med en syn på historia som 
offentliga personers offentliga handlingar blev, enligt Mark Salber Phillips, 
de "moderna" historikernas stora utmaning att anlägga det slags historiska 
narrativ som kunde få gensvar hos en icke-aristokratisk publik vars 
värderingar och erfarenheter präglades av det framväxande kommersiella 
samhället.14 Företrädare för den nya riktningen - Voltaire, Montesquieu, 
Giannone, Hume, Robertson, Gibbon - inledde direkta samtal med en 
potentiellt mycket omfattande läsekrets och kom snart att betrakta sina 

11 Arnaldo Momigliano, "Eighteenth-Century Prelude to Mr. Gibbon" i Sesto Contributo alla 
Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico (Rom 1980), s. 249-50 och Hicks, "Bolingbroke, 
Clarendon, and the Role of Classical Historian", s. 463,467-69. 
12 Lamm, Olof Dalin, s. 429. 
13 Hicks, "Bolingbroke, Clarendon, and the Role of Classical Historian", s. 448,471. Olof Dalin 
var givetvis medveten om den samtida historievetenskapens utveckling. I en katalog som gavs ut 
inför den bokauktion som anordnades 1763 för att sälja Dalins bibliotek fanns bland annat en 
fransk utgåva de två första volymerna av Humes History of England, delar av Voltaires samlade 
produktion samt tre olika utgåvor av Montesquieus Considérations sur la grandeur des Romains et 
deleurdécadence. Se Förtekningpåframlednehof-Cancellerens och Riddarens högwälb. herr O. v. DALINS 
waackra och wäl conditionerade boksamling, som kommer atförsäljas på bok-auctions-kammaren i Stock
holm den 7 dec. iy6j. Svea Rikes Historia kombinerade ett klassiskt upplägg utifrån regentlängder 
med redogörelser för lagar, folkskick och vitterhet. En mer "modern" historia var Anders af Botins 
Utkast till Svenska Folkets Historia (1757-64). 
14 Mark Salber Phillips, "Reconsiderations on History and Antiquarianism: Arnoldo Momigliano 
and the Historiography of Eighteenth-Century BritainJournal ofthe History ofldeas 57(2), 1996, 

s. 299, 305. 
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insatser på det historiska området som opinionsbildande.15 Ett bestående 
resultat blev, som Orest Ranum påpekat, att de moderna historikerna, liksom 
författarna i gemen, för sitt behov av uppskattning och inkomster gjorde sig 
beroende av "allmänheten" istället för enskilda gynnare. Författarens öde 
avgjordes av försäljningssiffror snarare än kungliga pensioner och privata 
donationer, med den konsekvensen att den som ämnade försörja sig på att 
skriva måste lära känna och sedan underkasta sig "marknadens" behov och 

smak.16 

Överhuvudtaget skedde under 1700-talet en medveten "popularisering" 
av bokutgivningen genom att tryckare i allt större utsträckning gav ut böcker 
på svenska liksom i mindre, och därmed billigare, format. Som Bo Bennich-
Björkman påpekat var uppsvinget för de nationella språken inom lärd 
litteratur en del av en Europeisk trend att sprida upplysning till allt bredare 
folklager. Vad som tidigare utgjort två distinkta publiceringskanaler - en för 
välutbildade läsare och en för vanligt folk - slogs samman till en allmän 
utgivning som premierade det slags kombination av vetenskap och 
folkbildning som spreds genom läro- och handböcker.17 Vad gäller språk
frågans genomslag i den historiska genren ökade onekligen antalet 
publicerade böcker författade på eller översatta till svenska under seklets 
gång; från 68% av alla historieböcker som gavs ut mellan 1700 och 1710 till 
81% vid seklets mitt och 90% mellan 1790 och 1790.18 

Förutom att böcker skulle författas på svenska var möjligheten att sprida 
kunskap om landets förflutna till en bredare läsekrets intimt förknippad med 
verkets materiella omfång: de små formaten var billigare och enklare att 
hantera och förvara, vilket i sin tur ökade chanserna för större spridning.19 

Insikten delades bland andra av drottning Lovisa Ulrika. När hon gav den 
franske författaren och officeraren Dieudonné Thiébault uppdraget att skriva 

15 J. G. A. Pocock, Barbarism and Religion II. Narratives of Civil Government (Cambridge: 1999), 
s. 181; Hicks, "Bolingbroke, Clarendon, and the Role of Classical Historian", s. 470. 
16 Orest Ranum, Artisans of Glory: Writers andHistoricalThought in Seventeenth-Century France 

(Chapel Hill: 1980), s. 23. 
17 Bo Bennich-Björkman, "Eliternas gata och handeln på broar och marknader. Systemen för 
spridning av böcker i Sverige 1600-1850" i Bokens vägar: Seelig & Co /50 år, red. Jan-Erik 

Pettersson (Solna: 1998), s. 51-55. 
18 Svensk bibliografi, 1700-1829 (SB17). Dessa siffror utesluter avhandlingar i historia, vilka 
huvudsakligen författades på latin. 
19 Arne Jarrick, "Borgare, småfolk och böcker i 1700-talets Stockholm", Historisk tidskrift 2 

(1990), s. 208. 
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en propagandistisk bok för "olärde" läsare om kungadömets fördelar framför 
republikens insisterade hon på att verkets enkla resonemang skulle packeteras 
i ett litet format som gick att bära med sig och läsa vid "toiletten".20 

Förläggaren Carl Christoffer Gjörwell framförde samma synpunkt i 
diskussioner med historikern Sven Lagerbring. För att kunna sälja ett tilltänkt 
sammandrag för yngre läsare, menade Gjörwell, måste det tryckas i ett litet 
format. "En bok som jag kan stoppa i fickan, taga med på en resa, och hvars 
volume ej afskräcker våra unga och nymodiga herrar, debiterar sig vida bättre 
än en stor qvartant, som utom sin pulpet är i deras ögon svåra lisible." Enligt 
Gjörwell var de små formaten en viktig förklaring bakom författarsuccéer 
som historikern Charles Rollin och David Hume.21 

Med tiden trycktes också allt fler böcker i mer hanterliga och billigare 
format. Av de historieböcker som kom ut på svenska i början av seklet trycktes 
enbart 4% i det mindre octavoformatet. Under perioden 1750-59 hade andelen 
ökat markant till hälften och under seklets sista årtionde svarade octavo
formatet för över 73% av hela historieutgivningen.22 Det allra minsta och 
billigaste formatet, duodecimo eller den tidiga pocketboken, fick inte något 
ordentligt fäste under 1700-talet, utan varierade mellan mindre än 1% (1700-

39; 1770-79; 1790-99) till mellan 5 och 7% (1750-69; 1780-89). Helt klart är 
att det klassiska quartoformatet förlorade mark, från 89% av all svenskspråkig 
historisk litteratur under seklets första årtionde till 40% kring 1750. Under 
det sita årtiondet svarade qvarton för blott 5% av den historiska utgivningen. 

2. Dalins historiesyn och verksamhet som historiker 

Olof Dalins rikshistoria hörde inte till de historieverk som gavs ut i octavo. 
De såldes i tjocka eleganta quartovolymer; sidorna pryddes av det fashionabla 

20 Dieudonné Thiébault, Souvenirs de la Cour de Berlin i Hemliga handlingar; hörande till Sveriges 
historia efter konung Gustaf III:s anträde till regeringen III (Stockholm: 1825), s. 321-22. 
21 Gjörwell till Lagerbring (26/8 1774) i Otto Sylwan, En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells 
brev (Stockholm: 1920), s. 123. Marie-Christine Skuncke har varit vänlig att uppmärksamma mig 
på brevet. 
22 Trenden att ge ut arbeten i octavo har noterats av Anita Ankarcrona i hennes studie av bok
auktioner i Stockholm mellan 1782 och 1801. Av de 80 historieböcker som bytte ägare under 
denna period och publicerades i antingen quarto, octavo eller duodecimo var 79% i octavo. Se 
Bud på böcker: bokauktioner i Stockholm 1782—1801 (Stockholm: 1989), s. 198-203. 
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typsnittet Antiqua och var noggrannt försedda med fotnoter.23 Det hindrade 
emellertid inte att författaren uppfattade sitt verk som offentlig egendom 
och att han, av det skälet, hyste stora förhoppningar till publiken. Att skriva 
historia var för Dalin ett offentligt uppdrag och betingades därför av 
offentlighetens krav och omdöme. "Jag skrifver icke," skrev han högtidligt i 
företalet till första delen av Svea Rikes Historia, "för min egen heder: Jag 
söker förnämligast det Almännas tienst."24 Verket skulle ställas till "Läsarens" 
förfogande, med den följden att läsaren blev historikerns egentliga 
uppdragsgivare och därmed den enda instans med rätt att berömma eller 
förkasta det färdiga verket. Sista meningen i företalet lyder sålunda: "Jag 
underkastar mig med nöje det Almännas Domstol, som sällan eller aldrig 
bedrager sig, och som är den Ende, til hvilken en Bok med säkerhet kan 
wädja."25Trots dessa försäkringar tvingades författaren svara på kritik. Till 
skillnad från ständernas samlade omdöme i Juni 1747 att Svea Rikes Historia, 
enligt Dalins egen citering, "svarat emot deras wäntan och at det ofelbart 
länder til Fäderneslandets heder och nöje", menade prästeståndet i ett me
morial från December samma år att resultatet var otillbörligt färgat av 
författarens egenheter.26 Istället för en rikshistoria ägnad "ett helt Folk" hade 
allmänheten fått i händerna ett synnerligen idiosynkratiskt arbete som vare 
sig respekterade religionen, antagande om nationens höga ålder eller ett språk 
värdigt ett offentligt arbete. För egen del försäkrade Dalin att han skrev 
med det allmänna bästa för ögonen, men tillade att "Sanningen" var hans 
högsta uppdragsgivare. I det avseendet skilj de sig Dalin betänkligt från seklets 
förste rikshistoriker, Jacob Wilde. Wilde, vars ämbete Dalin officiellet övertog 
1755, hade med emfas hävdat att rikets historiker måste "skrifva efter acta 
publica och defendera de däruti befintliga satser till nationens heder med 
alla de skäl, som sunda förnuftet och regulse politices ac juris naturze vid 
handen gifva, ty en historiographus får icke skrifva allt det han vill, menar 

23 Prenumeranterna kunde initialt välja att få Svea Rikes Historia i antingen den traditionella 
frakturstilen eller den moderna Antiquastilen. Av de 511 prenumeranter som hade möjligheten 
att i första delens prenumerantförteckning indikera sin preferens valde 412 det ena eller det 
andra. Av dessa valde 252 prenumeranter, eller 61% den nya stilen, ett faktum som ger en 
antydan om läsekretsens kulturella kapital. Frakturstilen föredrogs bland folkflertalet och var 
legio inom den enklare litteraturen, medan Antiquastilen introducerades som en prestigehöj ande 
åtgärd inom ramen för utgivningen av Vetenskapsakademiens utgivning. 
24 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia I, s. 8 (min paginering). 
25 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia I, s. 13 (min paginering). 
26 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia II, s. 1 (min paginering); Warburg, Olof Dalin, s. 355. 
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och tänker, utan det han i actis publicus finner".27 Enligt Dalins sätt att se 
hade emellertid en enskild författare i en fri stat all rätt att söka sanningen 
efter sin egen övertygelse, oaktat om föreställningar om exempelvis nationen 
under arbetets gång i något avseende måste omvärderas. Med tydlig adress 
till det frihetstidens styrelseskick menade Dalin att det historiska värvet var 
bättre skickat att tjäna sanningen i en nation där absolutismens primat inte 
bestämde forskningens gränser. Att vara svensk undersåte innebar således 
att vara 

en sådan, som under wederbörlig upsikt kan skrifva och utgifva hvad han will [...] Lärda 
werlden erkänner ingen Påfvisk myndighet: Kunna almänna Historier af enskylt folk 
författas under de strängaste Enewälden, huru mucket mer under en lyckelig Frihet? 
At utleta Sanningen i hvad mål det wara må, bör ju stå hvar och en fritt? [...] Jag wille 
gerna weta hvad i wår gamla Svenska Historia behöfver undangiömas för det almännas 
ögon[...]28 

En viktig del av rollen som publiktillvänd historiker var att skriva enkelt, 
kardinalrådet från de Franska upplysningshistoriker som Dalin haft kontakt 
med under sin Parisresa, Charles Rollin och Gabriel Daniel. I Svea Rikes 
Historia skulle läsaren möta det slags opretantiösa prosa som författaren med 
stor framgång utvecklat i sin journalistiska verksamhet under 1730-talet. Han 
skriver så i förordet till första delen: 

Hvad mit Skrifsätt angår, så hade jag kanskie behöft wälja mig et wisst Efterdöme 
bland de bäste Auctorer til at råka på den rätte Historiske Stylen, som är så sällsynt; 
men jag har fruktat, at falla i den osmakelighet, som en Härmare sällan undgår, då hans 
medfödda Frihet tvingas efter en annan: Ingenting i werlden är behageligt utan den 
otvungne Naturen, som i sielfva Konsten bör regera. Jag har derföre hellre welat följa 
mit eget Skaplynne, ehuru ofullkomligt de må wara i detta mål, och tala med en fri 
enfaldighet, än låna hvad mig ej skulle passa. Sanningen och en Historisk Trowärdighet 
äro hvad jag i detta wärk söker mer än wältalighet.29 

27 Citerat efter Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige 
från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Eslöv: 2000), s. 216. 
28 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia II, s. 16 (min paginering) 
29 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia I, s. 12 (min paginering). "Tydeligheten", skrev Dalin i 
den andra delen från 1750, "har warit m it ändemål: Jag har med flit undflytt prål, blomster och 
lärda glosor, jag har ingen welat härma, på det jag kunnat tala så mycket otvungnare. Har jag 
nu dermed felat, at jag uttydt mig efter min egen smak; så förmodar jag mig af mine förnuftige 
Läsare en bevågen ursäkt". Dalin, Företal, Svea Rikes Historia II, s. 15 (min paginering). 
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Avsteget från den höga oratoriska stilen påverkade inte den i grunden 
klassicistiska tanken att historien skulle tjäna ett överordnat syfte.30 Det 
historiska narrativet passades in i ett moraliserande ramverk där människor 
och händelser ur det förlutna skulle ligga till grund för individens eller statens 
handlingar. Me hjälp av de exempel som historiens spegel tillhandahöll 
kunde läsaren navigera mellan dygder och laster.311 Svea Rikes Historia före
satte sig Dalin att i konungens och fäderneslandets tjänst 

afmåla med fria och oweldiga färgor de förflutna tiders öden, Konungars fel och dygder, 
Folkets sällheter och olyckor: Nyttan deraf lär ej behöfva, at uttydas [...] Den ena tiden 
kan i hvarjehanda mål jämföras med den andra, Rikets til- och aftagande, svagheter och 
krafter skiärskådas[;] Folkeslaget känna igen sig sielf och Store Mäns Efterdömen läggas 
för ungdomens ögon.32 

3. Den sociokulturella spridningen 

Prenumerantlistorna är bäst skickade att ge underlag för en undersökning av 
den sociokulturella spridningen. I det följande redogörs endast för denna aspekt 
av spridningen. Vi kan dock kort notera att de tre delarna av Svea Rikes Historia, 
utgivna i fyra tjocka volymer, sålde förhållandevis bra, sammanlagt 1 875 ex
emplar. Första delen såldes i 558 exemplar, att jämföra med första delen av 
Sven Lagerbrings svenska historia från 1769 som såldes i högst 3-400 exem
plar.34 Ingen radikal skillnad alltså, men ändå inte obetydlig givet den totala 
omsättningen. Den stora utmaningen i detta avseende rör frågan om hur 
institutioner för kollektivt läsande - lånbibliotek, samkväm, litterära sällskap, 
privat högläsning - påverkade spridningen av vissa texter. Antalet sålda böcker 
speglar ju egentligen bara individuellt ägande, vilket knappast är samma sak 
som antalet läsare, än mindre antalet läsningar. Få institutioner där kollektivt 
läsande kan antas ha bedrivits visade något intresse för Svea rikes historia-. 
prenumerantlistorna uppvisar endast två bibliotek, två skolor, en studentnation 
och två ämbetsverk och en övrig, pagerna vid kungliga slottet. En grupp som 

29 Se Arnaldo Momigliano, The Classical Foundations of Modern Historiography (Berkeley: 1990) 
för en redogörelse för den klassicistiska föreställningen om historieskrivningens karaktär och 
syfte. 
30 Nils Eriksson, Dalin — Botin — Lagerbring. Historieforskning och historieskrivning i Sverige 
1J4J-1J8J (Göteborg: 1973), s. 19, 6. 
31 Dalin, Dedikation, Svea Rikes Historia I, s. 3-4. Se även Bollerup, "Om franska inflytelser", 
s. 271 n. 5.; Lamm, Olof Dalin, s. 427, 430; samt Eriksson, Dalin — Botin —Lagerbring, s. 19. 
32 Erik Bollerup, "Lagerbrings Svea Rikes Historia. Tillkomst, utgivning, mottagande" Scandia 
36 (1970), s. 306-307. 
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traditionellt verkade som idéspridare, präster eller magistrar, är även de ganska 
få: 12 prenumeranter av de 988 som jag har kunnat klassificera. Vad gäller den 
geografiska spridningen vet vi inte mycket, eftersom hemort i de allra flesta 
fall inte anges. Man kan givetvis dra en del slutsatser från angivelser om yrke: 
vissa yrken kan endast utövas i Stockholm, andra endast på landsbygden. På 
det stora hela, visar det sig, är läsekretsen starkt koncentrerad till Stockholm.34 

För att ta reda på i vilken utsträckning Svea rikes historia spreds i skilda samhälls-
eller publikskikt har två klassificeringar gjorts, en enligt yrke och en enligt 
ståndstillhörighet. Vad gäller den yrkesmässiga kategorisering framgår 
fördelningen i Tabell 1. 

Tabell 1. Prenumeranternas yrkestillhörighet''5 

Antal Procent 
prenumeranter 

Ämbetsmän 588 59,5 
Högre 90 

59,5 

Mellan 2S5 
Lägre 243 

Handlande 130 13,2 
Högre 61 

Mellan 69 

Präster 87 8,8 
Högre 
Mellan 24 

Lägre (lärarej 12 

Officerare 112 n,3 

Hantverkare V z>7 

Läkare och ingenjörer 11 1,1 

Kvinnor 40 3,7 

Studenter 6 0,56 

Källa: Dalin, Svea rikes historia, Del 1-3:1. 

34 Dessa aspekter diskuteras mer utförligt i min kommande artikel i Studies on Voltarie and The Eigh-
teenth Century under 2002. 

35 Jag utgår i klassificeringen av prenumeranterna i Tabell 1 från Ingvar Elmroths sysselsättnings
kategorier i Nyrekryteringen till de högre ämbetena 1J20—1809 (Lund, 1962), s. 227:1. Högre ämbetsmän 
och hovfunktionärer, 2. Officerare, 3. Kyrkliga ämbetsmän och andra akademiker, 4. Lägre ämbetsmän-
och tjänstemän, 5. Godsägare, brukspatroner och grosshandlare, 6. Bönder, handlare och hantverkare, 
7. Övriga, 8. Okända. Kategorierna har emellertid justerats i ett par avseenden. Av kategorien ämbets

män har jag konstruerat tre underkategorier (dessa rymmer Elmroths Kategori 1 och 2); prenumeranter 
som sysslar med handel har indelats i två kategorier (dessa rymmer delar av Elmroths Kategori 5 och 
6); kyrkliga ämbetsmän har delats upp i tre underkategorier (jfr. Elmroths Kategori 3); hantverkare 
utgör en egen kategori (jfr. Elmroths Kategori 6); dessutom har jag upprättat särskilda kategorier 
för kvinnor, läkare och ingenjörer samt studenter. 
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Av alla prenumeranter var alltså 59,5% innehavare av ett offentligt ämbete. 
Den näst största gruppen bestod av handelsmän, såväl inom som utom 
huvudstaden; deras andel är dock väsentligt mycket mindre: 13,2%. 

Handelsmännen följdes av officerare (11,3%), vilka i sin tur följdes av gruppen 
präster (8,8%). Hantverkare och bodbiträden - inklusive ett par bokbindare, 
en faktor, en guldsmed, en sadelmakare, en repmakare och en kopparstickare 
- svarade endast för 17 prenumeranter eller 1,7%. Läkarna och ingenjörernas 
andel, som ju vid den här tiden profilerade sig i debatter kring befolk
ningsproblemen, var ännu mindre, endast 1,1%. Det är inte förvånande att 
studenter är illa representerade, med under 1%, med tanke på deras ogynn
samma ekonomiska situation, men det är rimligt att anta att de tog del av 
boken, liksom av böcker i största allmänhet, genom sina lärares omsorg, vare 
sig skolgången arrangerades i offentlig eller privat regi. Eftersom kvinnliga 
prenumeranter indikerat sina mäns yrken, men aldrig ett eget har de fått 
utgöra en särskild grupp. Det visar sig att 40 kvinnor, eller 3,7%, prenumer
erade på Dalins historia. Klass tycks i större utsträckning än kön ha bestämt 
tillgången på litteratur eller läsvanor. Det är i och för sig inte särskilt för
vånande: de adliga kvinnorna hade ju knappast brist på vare sig tid eller 

pengar. 
Om vi sedan vänder oss till studiens andra kategorisering, nämligen 

ståndstillhörighet, vore en strikt applicering av denna princip förstås inte 
möjlig, eftersom ett stort antal personer då skulle hamna utanför statistiken, 
nämligen ofrälse ståndspersoner. Medan medlemmar ur prästerskapet, 
bondeståndet och borgarståndet är förhållandevis lätta att placera är just 
ofrälse ståndspersoner och adelsmän svårare. Även prenumeranter som inte 
tituleras greve eller baron, särskilt då officerare och ämbetsmän, kan tillhöra 
adeln. Det är också möjligt att de tillhört klassen ofrälse ståndspersoner. För 
att kringgå problemet har officerarna och ämbetsmännen kontrollerats med 
adelns ättartavlor. De som inte funnits med där har hänförts till klassen ofrälse 

ståndspersoner. Resultaten redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Prenumeranternas ståndstillhörighet 

Antal 
prenumeranter 

Procent 
prenumeranter 

Ofrälse ståndspersoner 421 42,6% 

Adel 358 36,2% 

Borgare 122 12,3% 

Prästerskap 86 8,7% 

Bönder 1 0,1% 

Källa: Dalin, Svea rikes historia, Del 1-3:1. 

Ofrälse ståndpersoner var som Tabell 2 visar den största köpgruppen, med 
42,6 % av prenumeranterna. Därefter kom adeln med en ungefär 6 % mindre 
andel. Prenumerantklassen borgare, bör kanske noteras, motsvarar på intet 
sätt "det lilla" eller "det enkla" folket, hur man nu vill uttrycka det. Av de 122 
prenumeranter som klassificerats som borgare tillhör en fjärdedel den absoluta 
ekonomiska eliten. Sextionio prenumeranter angav att de var "handlande" 
eller "handelsmän", en beteckning som täcker in en stor spännvidd vad gäller 
status - från framgångsrik kapitalist till bodinnehavare. Endast 17 av de 122 
borgarna är hantverkare. Vad gäller prästerskapet är den totala siffran 86 
prenumeranter. Av dessa representerar en knapp majoritet den andliga eliten 
(biskopar, kyrkoherdar). Bönder letar man förgäves efter i listorna. Det 
närmaste man kommer en bonde är ståndets talman Olof Håkansson, som 
köpte ett exemplar av den första delen. 

Till sist en jämförelse med två andra 1700-talsverk: Gjörwell och 
Anckarströms ambitiösa men misslyckade försök att skriva en fullständig 
svensk encyklopedi, Encyclopedie, eller Fransyskt och Svenskt Real- ochNomi-
nal-Lexicon (1778-87) samt Diderot och dAlemberts Parisupplaga (1751-72, 
28 volymer).37 Såväl författaren till Svea rikes historia som den svenska 
encyklopediens redaktörer appellerade vände sig uttryckligen till en bredare 
läsekrets. Dalin talade återkommande om hur hans verk var skrivet till 
allmänhetens tjänst och i sin artikel om "encyklopedi" beskrev Gjörwell nyttan 

36 Jag har här utgått från den traditionella fyrståndsindelningen med tillägg av ofrälse 
ståndspersoner. Vad gäller den senare klassen har jag förlitat mig på definitionen i Sten Carlsson, 
Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865: studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning, 
andra omarbetade upplagan (Lund: 1973), s. i7ff. 
37 Det svenska projektet baserades på den protestantiska Yverdonupplagan (1770-80,58 volymer). 
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med sitt arbete som varande "Almänt Ljus, almänt bruk"; förädlingen av 
snillet skulle genom encyklopedien bli "almännare."391 det avseendet följde 
för övrigt de svenska pionjärerna den franska encyklopeditraditionen. För 
att kunna göra en jämförelse med det franska verket har jag följt den franska 
ståndsindelningen och därför placerat de svenska borgarna och ofrälse 
ståndspersonerna i samma kategori, motsvarande det franska tredje ståndet.40 

Läsekretsen för de tre verken visar sig vara mycket likartad. Det tredje ståndet 
står för kring hälften av alla prenumeranter (54,9%; 48%; 50, 4%): en större 
andel (+6,9% prenumererade emellertid på Svea rikes historia än encyklo
pedien. Den svenska adelns synes ha varit ungefär lika intresserad av Dalins 
historia som den franska var av Diderots encyklopedi (36,2%; 38,7%), medan 
andelen adliga för Gjörwells projekt var något mindre (25%). Vad gäller 
prästerskapet, det första ståndet, kan man notera att de visade relativt svalt 
intresse för Dalins historiebok (8,7%) men desto större för den svenska 
encyklopedien (20%). En trolig förklaring är att encyklopedien, som baserades 
på den Protestantiskt tillvända Yverdonupplagan, tvärtemot Parisförlagan 
(med 11% präster) och Dalins historia, var en ganska slätstruken produkt: 
här fanns ingen hårdför polemik, ingen satir och inte heller någon kritik 
mot prästerskapet.41 Svea Rikes Historia, däremot, mottags ganska kärvt bland 
det svenska prästerskapet. Dels riktade Dalin otvetydig kritik mot kyrkans 
roll i historien (institutionen lastades för i stort sett varenda olycka som 
drabbat människan sedan historiens början); dels grundades hela hans 
historieskrivning på djärva geologiska hypoteser som gick stick i stäv med 
Bibelns skapelseberättelse.421 termer av representativitet är det klart att den 
grupp prenumeranter som är starkast överrepresenterad är adeln som i Sverige 
vid den här tidpunkten utgjorde 5 promille av befolkningen. 

38 Citerat efter Jakob Christensson, Lyckoriket (Stockholm: 1996), s. 83. 
39 Christensson, Lyckoriket, s. 96 och Robert Darnton, The Business ofEnlightenment. A Publishing 
History of the Encyclopédie, 1775-1800 (Cambridge, Mass. 1979), s. 287-99. Vad gäller Darntons 
klassificering gäller följande: 1. Första ståndet: prästerskap, 2. Andra ståndet: adel, officerare, 
adliga tjänstemän, parlamentaires, 3. Tredje ståndet: advokater, ofrälse tjänstemän, läkare o. likn. 
professioner, handel, annan anställning samt oklassificerbara. 
40 Gjörwells ansträngningar föll överhuvudtaget inte i god jord bland 1780-talets upplysnings
generation, än mindre under 1790-talet. Se Christensson, Lyckoriket, s. 100-101. 
41 Kvinnor var emellertid mer intresserade av Dalins historia än av den svenska encyklopedien: 
3,7% jämfört med 1,1% för encyklopedien (och 1,2% för Diderots Encyclopédie). Se Christensson, 
Lyckoriket, s. 99 och Darnton, The Business ofEnlightenment, s. 293. Givet de tämligen begränsade 
populationerna i Christenssons och Darntons undersökningar (351 respektive 253 prenumeranter) 
är de absoluta talen för kvinnliga läsare försumbara. 
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Sammanfattning och avslutande reflexion 

Syftet med denna uppsats är att, med stöd i internationell forskning som 
understryker publikens eller "allmänhetens" roll i upplysningens 
historievetenskap, bidra till studiet av historieskrivningen som ett medel för 
att sprida nationella föreställningar i 1700-talets Sverige. Som ett resultat av 
den kritiska publikens institutionalisering i en framväxande litterär och 
politisk offentlighet, där efterfrågan på böcker kom att styra den litterära 
eller intellektuella produktionen, etablerades en kanal för idéspridning. Att 
publicera idéer och narrativ blev en viktig kraft i de politiska kulturer som 
växte fram i Europa under seklets gång, inte minst genom att skapa 
tolkningsgemenskaper baserade på historiska tillbakablickar. 

Vad gäller svensk historieskrivning kan denna utvecklingslinje mot 
läsekretsens primat noteras i två viktiga publiceringsstrategier. För det första 
gav förläggare och tryckare ut allt fler böcker på Svenska, på bekostnad av 
den lärda världens modersmål, Latin. Mot slutet av 1700-talet var 90-94% 
av alla historiböcker skrivna på eller översattna till svenska, att jämföra med 
förhållandet under seklets första årtionde då motsvarande andel var 68%. 
Historievetenskapen följde därmed en allmän trend inom svensk 
bokutgivning: författare och tryckare som verkade på en ekonomisk marknad 
nödgades vidga läsekretsen för att kunna tjäna sitt uppehälle. Ett ytterligare 
incitament, som spädde på det ekonomiska motivet, var att myndigheter 
och institutioner sökte sprida för staten gynnsamma föreställningar, bland 
annat patriotism och upplysning. En annan viktig förändring var den ökande 
andelen av portabla och billiga böcker. För att nå ut till en vidare läsekrets 
måste verken vara inom räckhåll för de mindre bemedlade och som uppsatsen 
visat skedde en markant nedgång för det klassiska quartoformatet och en 
uppgång för "folkboken", det vill säga octavoformatet. Under 1700-talets 
sista årtionde publicerades 74% av alla historieböcker författade på svenska i 
just octavo. 

Vad sedan gäller läsekretsens - eller kanske bättre köpekretsens -
empiriska sammansättning i socialt och kulturellt avseende genomfördes 
två indelningar, en enligt yrke och en enligt ståndstillhörighet. Resultaten 
visar att Dalins stora upplysningshistoria Svea Rikes Historia inte nådde de 
lägre samhällssegmenten. Prenumeranter som tjänade sitt uppehälle som 
hantverkare var, till exempel, mycket fåtaliga. Personer med ännu lägre rang, 
som arbetare och hyrkuskar återfinns inte alls bland prenumeranterna, något 
som knappast förvånar givet verkets exklusiva prägel. Givet det stora 
folkflertalets ekonomiska situation var Dalins historia en intellektuell lyxvara. 
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Handelsmän i mellanställning var representerade, men med mindre än i%, 
även om det förtjänar att påpekas att åtminstone några rimligtvis med tiden 
kommer att avancera ekonomiskt och socialt. Inom andra yrken, till exempel 
inom kyrkan, finner vi att det lägre prästerskapet, liksom kyrkliga företrädare 
i mellanställning, är sämre representerade än sina högre ståndsbröder. Bland 
de prenumeranter som klassificerats som ofrälse ståndspersoner åtnjöt de 
allra flesta en hög status som ämbetsmän, officerar och brukpatroner. Kvinnor 
var, inte oväntat, kraftigt underrepresenterade bland prenumeranterna, även 
om Svea Rikes Historia var relativt populär hos den kvinnliga läsekretsen. 
Jämfört med två andra 1700-talsverk - Parisencyklopedien och en svensk 
utgåva av Yverdonencyklopedien - var andelen kvinnliga prenumeranter fyra 
gånger högre. 

En samlad bedömning av Svea Rikes Historias tolkningsgemenskap ger 
vid handen att verket fann sina läsare bland den framväxande medelklassen, 
ett alltjämt understuderat fenomen i historisk forskning. Med en annorlunda 
kategorising, som bryter mot yrkes- och ståndsindelningens raster, visar det 
siga att medelklasselement som ämbetsmän, handlande, läkare, jurister och 
lärare representerar nästan 60% och hela läsekretsen.42 Denna grupp skulle, 
mot slutet av seklet, göra sig gällande som en politisk kraft och dess framväxt 
är givetvis av stor betydelse i teorier om de moderna nationalstaternas kon
solidering. I den strid som var av nöden för att undergräva ett tilltagande 
obsolet ståndssamhälle kom också historieskrivningen att utgöra ett viktigt 
ideologiskt vapen. Rustade med en processlysten historietolkning ägnad att 
undergräva adelns hävdvunna maktställning i samhällslivet tjänade just Dalins 
upplysningsnarrativ som en given utgångspunkt för radikala tolkningar av 
Sveriges historia enligt vilka frihet och jämlikhet sades utgöra den svenska 
nationens grundpelare. Den grupp som i en radikal tidskrift från 1790 
identifierades som det egentliga folket i en upplyst nation - "Allmänheten" 
eller "medel-classen"43 - hade i det avseendet en redan etablerad tolknings
gemenskap vars föreställningar om det förflutnas frihetstraditioner tjänade 
som en språngbräda in i framtiden. 

42 Siffran motsvarar ofrälse ståndspersoner (N=42i), borgare (N=i22) samt de lärare som utgjorde 
gruppen lägre prästerskap (N=iä), en grupp som tillsammans svarar för 57% av läsekretsen. 
43 [Carl Fredrik Nordenskiöld], Allmänna Magazinet, eller Nyttiga och Nöjsamma Ämnen (Stock
holm: 1790), s. 7-9. 
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