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Inledning

Sällskapet antager namn af ’Sällskap för läsning af Utländsk litteratur i Carlskrona.’1

Om detta sällskap, som skriver sina stadgar den åttonde januari 1833, ska denna
uppsats handla.

Karlskrona grundades 1680 på ön Trossö i Blekinge skärgård. Med sitt skyd-
dade läge, sin närhet till kontinenten och sin, i jämförelse med huvudstaden Stock-
holm, större delar av året isfria hamn blev staden en viktig bas för den svenska
flottan. Staden har en lång militär och maritim historia, och är sedan 1998 uppta-
gen på Unescos världsarvslista. Karlskrona har även ett stort kulturellt arv, med
flera viktiga gamla institutioner fortfarande i kraft, exempelvis Marinens musikkår
och Kungliga Örlogsmannasällskapet som har delar av sin verksamhet i staden.
Även bibliotekshistoriskt är Karlskrona intressant, då det finns fyra äldre biblio-
tekssamlingar bevarade i staden.

Här ska det alltså handla om ett av dessa bibliotek, dess ledamöter och dess
samlingar. Sällskapet för läsning av utländsk litteratur i Karlskrona, allmänt och
hädanefter kallat Utländska biblioteket, grundades 1832 (trots att stadgarna är av
något senare datum). Verksamheten fortsatte till  1942, då styrelsen till  följd av
svårigheten att under kriget få tag i böcker och det därpå beroende låga medlems-
antalet beslutade att lägga ner verksamheten.2 Samlingarna donerades på 1960-ta-
let slutligen till ett av de andra äldre biblioteken, Örlogsmannasällskapets biblio-
tek, som direkt överlämnade dem till Stadsbiblioteket, som i sin tur tycks ha arki-
verat materialet i sin helhet.3

Utländska biblioteket var ett slutet sällskap med ett maximalt antal ledamöter
av 30 stycken. Som namnet avslöjar köpte man in utländsk litteratur. Min under-
sökning gäller huvudsakligen för åren 1835–1864. Denna avgränsning har till en
del bestämts av källorna, som slutar att lista ledamöterna vid 1860-talets mitt, men

1 Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 1, Protokolls-
bok, Stadgar 1833-01-08. Materialet är inte förtecknat enligt allmänna arkivschemat, utan endast ordnat i oli-
ka volymer, där boksamlingen upptar den största delen. Arkivmaterialet finns i tre kartonger, volym 1–3, samt
ett kartotek (volym 4). Jag kommer att hänvisa till aktuellt volymnummer, samt namnge den källa eller de käl-
lor som är aktuella.
2 Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 1, Protokolls-
bok, Protokoll 1942-09-04.
3 Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 2, diverse kor-
respondens och pressklipp.
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kan även motiveras av att 30 år är en lämplig period att undersöka eftersom man
kan skönja eventuella förändringar i ledamöternas sammansättning, samt i sam-
lingarna.

I det följande kommer jag att först beskriva tidigare forskning om äldre biblio-
tek och biblioteksformer. Därefter presenterar jag mina grundläggande frågeställ-
ningar och den teori jag kommer att använda mig av i min analys. Avsnittet avslu-
tas med en beskrivning av källmaterialet samt de metoder jag har använt mig av.
Nästföljande avsnitt utgörs av undersökningen och analysen. Där tecknar jag först
en bakgrund, för att därefter i tur och ordning behandla Utländska biblioteket som
sällskap, dess ledamöter samt något av den litteratur de anskaffade och, får man
förmoda, läste. I slutet av avsnittet diskuterar jag mina resultat mer ingående. Där-
efter följer en sammanfattande slutdiskussion. Uppsatsens sista avsnitt utgörs av
en sammanfattning.

Tidigare forskning och en termdiskussion

Gällande äldre biblioteksformer råder en viss termförvirring. Dels är det inte enty-
digt hur man ska definiera exakt vad exempelvis ett läsesällskap är, dels är det
ibland svårt att tala om organisationer såsom varande enbart läsesällskap, lånebib-
liotek  eller  medlemsbibliotek,  eftersom  en  given  organisation  kan  kombinera
egenskaper från olika typer. I min bakgrundsläsning har jag, vad gäller det svens-
ka forskningsläget, samt naturligtvis det som finns skrivet om sällskapen i Karls-
krona, därför även beaktat litteratur om samtliga biblioteksformer som kan vara
aktuella för en jämförelse med Utländska biblioteket, även kommersiella lånebib-
liotek. Vad gäller den utländska forskningen har jag koncentrerat mig på forskning
rörande medlemsbibliotek under 1800-talet. Denna avgränsning har sin grund i att
det är denna biblioteksform som, vad gäller ägandeförhållanden och funktion, bäst
stämmer överens med hur Utländska biblioteket  fungerade,  även om det också
finns vissa skillnader. Min litteratursökning har varit relaterad till termerna ”sub-
scription”, ”proprietary” respektive ”social library”. Det ska även sägas att littera-
turgenomgången, på grund av den begränsade jämförelsepotentialen, inte kan sä-
gas vara uttömmande, utan att jag har valt litteratur snarare utifrån ett fokus på en
termdiskussion.

Min genomgång av forskningen visar att det förvisso finns en del skrivet om
äldre bibliotek i Sverige, men att just den form av bibliotek det här handlar om är
mycket lite behandlad.4 Vidare är den övervägande delen av forskningen att be-
trakta som äldre, vilket förvisso inte betyder att den är föråldrad, men kan tolkas
som ett tecken på ett relativt litet intresse för denna typ av forskning om ett områ-

4 Inte heller i utlandet tycks det ha funnits något överväldigande intresse för denna typ av forskning, även om
studierna naturligtvis är talrikare än i Sverige. Margareta Björkman påpekar detsamma angående internatio-
nell forskning om lånebibliotek, se Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 63.
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de som ändå är centralt för att bidra till kartläggningen av äldre tiders läsvanor,
bokmarknad och biblioteksverksamhet. Ett antal av studierna är vidare i sin fram-
ställning främst beskrivande och diskuterar inte på något ingående sätt de feno-
men som beskrivs.  Slutligen behandlar de flesta studierna dessa bibliotek eller
biblioteksformer under en period som infaller före den här behandlade; det förefal-
ler som om man, visserligen helt naturligt, främst har intresserat sig för dessa sam-
manslutningar under perioden för deras införande i Sverige.

I  detta  avsnitt  presenterar  jag  forskning  om  utländska  medlemsbibliotek,
svenska äldre bibliotek och biblioteksformer, samt forskning om äldre bibliotek i
Karlskrona. Därefter följer en termdiskussion, där jag även definierar hur termerna
kommer att användas fortsättningsvis i detta arbete. Slutligen presenterar jag övrig
forskning som har varit av vikt för mitt arbete.

Forskning om äldre biblioteksformer

Medlemsbibliotek, internationellt
Paul Kaufman har skrivit  om olika typer av äldre biblioteksformer i  England i
”The Community Library” (1967). Han tar upp kommersiella lånebibliotek, med-
lemsbibliotek, samt olika sorters mer eller mindre allmänna bibliotek. Hans fram-
ställning rör huvudsakligen 1700-talet. Han beskriver medlemsbiblioteken som, i
jämförelse med de kommersiella lånebiblioteken, begränsade både vad gäller be-
stånd och medlemskap. Lånebiblioteken hade rykte om sig att hålla främst kvinnor
och de lägre klasserna med dåliga romaner (vilket inte var hela bilden), och Kauf-
man noterar att denna sorts litteratur var helt obefintlig hos de privata medlems-
biblioteken, som visserligen hade skönlitteratur i samlingarna, men då ”better fic-
tion”. Vad gäller medlemmarna ställer sig Kaufman frågan om medlemskap helt
enkelt inte för många var ett tecken på social status.5

Haynes McMullen har skrivit upprepade gånger om ”social libraries” i östra
USA. I ”The very slow decline of the American social library” (1985) visar han att
medlemsbibliotekens nedgång inte alls varit så snabb som andra forskare påstått
(de menar då att de nya folkbiblioteken skulle ha övertagit medlemsbibliotekens
funktion). I ”The founding of social libraries in Pennsylvania, 1731–1876” (1965)
undersöker han just grundandet av medlemsbibliotek, och sätter detta i relation till
bland annat folktäthet. ”Social libraries in ante-bellum Kentucky” (1960) beskri-
ver grundandet av ”social libraries” i Kentucky.

I ”Relationships of social library membership, wealth, and literary culture in
early Ohio” (1981) undersöker Edward Stevens sambandet mellan medlemskap i
ett ”social library” och olika typer av ekonomiska tillgångar. Han kommer fram

5 Kaufman, P. (1967), ”The Community Library”, s. 25; s. 28. Jag är medveten om de problem som följer av
att benämna olika sorters litteratur god respektive dålig. I detta fall handlar det snarast om vad samtiden ansåg
för dåligt och gott.
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till  att medlemmar i de ”social libraries” han undersöker i början av 1800-talet
hade större tillgångar än icke-medlemmar i samma område, men att det samtidigt
fanns stora skillnader även medlemmar emellan. Fram emot mitten av 1800-talet
hade denna struktur förändrats så att medlemmarna hade blivit mer homogena vad
gäller ekonomiska tillgångar, och samtidigt hade proportionen av riktigt rika med-
lemmar minskat så att medlemsstrukturen var mer utjämnad vilket Stevens associ-
erar med medelklass och demokrati.

Geoffrey Forster och Alan Bell har skrivit om ”Subscription libraries and their
members” (2006) i Storbritannien och Irland under sent 1700-tal och under 1800-
talet. ”Subscription libraries” var ett sent 1700-talsfenomen, med flest nya grunda-
de under det tidiga 1800-talet. Formen beskrivs som ”a place of innovation, with
books on open access, printed catalogues and democratic selection procedures.”6 

James Raven ger i ”Libraries for sociability: the advance of the subscription
library” (2006) en samhällelig och social bakgrund till  medlemsbiblioteken och
kopplar dem till  bokmarknadens utveckling.  Han jämför dem och deras sociala
funktion med den hos lånebiblioteken, och kommer bland annat med några intres-
santa reflektioner kring kvinnors deltagande i och användning av dessa biblioteks-
former.

Läsesällskap, lånebibliotek och läsecirklar, Sverige
Hanna Östholm behandlar i sin avhandling Litteraturens uppodling (2000) två lä-
sesällskap, och även tre tidskrifter, och jämför synen på kunskap och kunskaps-
spridning i dessa. Det är Uppsala läsesällskap och Läsesällskapet i Åbo som står i
fokus och den behandlade perioden är tiden kring sekelskiftet 1800. Östholm vill
urskilja kulturklimatet i dessa universitetsstäder under perioden. Hon ser på kun-
skapsspridningen som sker genom litteraturförmedlingen, och genom litteraturkri-
tiken, som en politisk strategi inom vad hon kallar ”uppodlingsprojektet”. Hennes
behandling av läsesällskapen placerar alltså in dessa i en större kontext.

Margareta Björkman undersöker i sin avhandling från 1992,  Läsarnas nöje,
sju  kommersiella  lånebibliotek  i  Stockholm  under  perioden  1783–1809.  Hon
granskar dessa lånebibliotek, deras ägare, relation till myndigheter, och undersö-
ker vidare deras bestånd utifrån bevarade kataloger, samt på grund av få bevarade
källor främst ett av bibliotekens låntagare. Björkman använder, liksom jag, Haber-
mas tankar om den borgerliga offentligheten och i viss mån Bourdieus begrepp
”distinktion” som teoretiska verktyg, och hennes undersökning är, trots att den fo-
kuserar en annan tid och en annan typ av bibliotek än den här undersökta, relevant
som en jämförelse.

Albert Wiberg karaktäriseras av Margareta Björkman som den forskare i Sve-
rige som mest har sysselsatt sig med lånebibliotekens (och, vill jag tillägga, läse-

6 Forster, G. & Bell, A. (2006),”Subscription libraries and their members”, s.  157.
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sällskapens och läsecirklarnas) historia.7 Han har undersökt lånebibliotek och läse-
sällskap i flera svenska (och numera finska) städer; här tar jag upp några exempel.
I ”Läsecirklar i 1700-talets Sverige” (1938) redogör han för två initiativ till olika
typer av offentlig biblioteksverksamhet. Ett rörde ett sällskap för tidningsläsning
och det andra en lite mindre läsecirkel för böcker. Wiberg lyfter upp en debatt om
dessa sällskaps för- och nackdelar som fördes i lokalpressen.8 I Uppsala läsesäll-
skap  (1958) behandlar Wiberg Uppsala läsesällskap från starten 1797 fram till
omvandlingen till Akademiska läsesällskapet 1825.

Åke Åberg har i sin avhandling från 1987 om kulturlivet i Västerås mellan
1790 och 1850 även helt kort behandlat läsesällskap och lånebibliotek. I staden
har han hittat ett antal initiativ till läsesällskap för främst tidningar, men inget som
tycks ha fått längre varaktighet. Några lånebibliotek har också funnits under olika
perioder i staden.9

Äldre bibliotek i Karlskrona
Wilhelm Eurenius ger i ”Läsesällskapet i Karlskrona och dess bibliotek” (1952)
en kort historik över Läsesällskapet, och håller sig därvid främst till grundandet av
de två skilda sällskapen – Lånebiblioteket och Läsesällskapet – och sammanslag-
ningen av dem.

Bengt  Utterströms ”Läsesällskap och lånebibliotek  i  Karlskrona” (1959) är
den grundligaste undersökningen av Läsesällskapets och dess biblioteks historia.
De bevarade arkivhandlingarna täcker främst tiden fram till 1830, och framställ-
ningen är därför fokuserad på perioden från föregångaren Lånebibliotekets start
fram till 1830-talet. Utterström beskriver uttömmande sällskapets start och fort-
sättning, och har även undersökt medlemmarna och bibliotekets samling.

Torsten Samzelius har skrivit om några av de äldre biblioteken i Karlskrona. I
synnerhet har han intresserat sig för Läsesällskapets bibliotek, för vilkets skötsel
han även är ansvarig bibliotekarie. I ”Carlskrona Läsesällskaps bibliotek historia”
(u.å.) bygger han vidare på Utterström och för Läsesällskapets biblioteks historia
fram till nutiden i korta drag. I ”Carlscrona Läsesällskap och Överheten” (2000)
intresserar han sig för Läsesällskapets kommunikation med och relation till myn-
digheterna vid tiden för sällskapets ansökan om att starta låneverksamhet i början
av  1800-talet.  I  ”Örlogsmannasällskapet,  Läsesällskapet,  Utländska  Biblioteket
och Bildningscirkeln” (u.å.) beskriver han just dessa biblioteks historia. Av intres-
se för min undersökning är förstås särskilt hans beskrivning av Utländska bibliote-
ket, samt det faktum att han noterar att stadens invånare, och inte minst stadens
kvinnor, var en viktig publik för kulturen, eventuellt på grund av deras relativt
höga sociala ställning.

7 Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 60.
8 Wiberg, A. (1938), ”Läsecirklar i 1700-talets Sverige”.
9 Åberg, Å. (1987), Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam, s. 85-91.
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Slutligen har Ann-Sofie Johansson i en seminarieuppsats framlagd 1996 be-
skrivit Utländska biblioteket. Uppsatsen är ganska kort, och täcker hela sällskapets
verksamhet från start till överlämnandet till Stadsbiblioteket. Johansson går ige-
nom grundandet, organisationen, vilken litteratur sällskapet intresserade sig för,
ledamöterna, låneverksamheten, bokanskaffningen, verksamheten, samt samling-
arnas öde efter att verksamheten lagts ner. På grund av uppsatsens begränsade om-
fång och det stora område Johansson tar sig an, är den snarare en relativt ytlig be-
skrivning än en analys.

Termer
Vad gäller forskning om äldre biblioteksformer råder, som redan har framgått, en
relativt stor termförvirring. Jag diskuterar nedan hur några forskare har använt ter-
merna och förklarar hur jag själv kommer att använda dem. Det ska sägas att dis-
kussionen inte är uttömmande och att man kan skönja ännu fler nyanser i använ-
dandet av de olika termerna än vad jag har ansett möjligt att ta upp här.

Margareta  Björkman  använder  sig  av  termen  (kommersiellt)  lånbibliotek  i
meningen ”företag som i vinstsyfte och mot avgift lånar ut böcker.” Hon skiljer
denna typ av institution från privatlån, läsesällskap och läsecirklar. Läsesällskapen
kunde öppna sina samlingar för allmänheten och då även, som i fallet Karlskrona
läsesällskap, komma att kallas för just lån(e)bibliotek, men det är alltså inte den
typen av verksamhet  som Björkman undersöker  och avser  med ”lånbibliotek”.
Hon påpekar även att boklådornas utlåning inte heller faller in under begreppet,
bland annat eftersom det rör sig om en annan typ av institution. 10 På engelska mot-
svaras Björkmans ”lånbibliotek” närmast av termen ”circulating library”. Dessa
beskrivs av Simon Eliot som kommersiella organisationer med allmänt innehåll.
Man betalade en avgift  (per år, vecka, bok och så vidare) och fick sedan låna
böcker.  Beståndet  bestod oftast  av såväl skön- som facklitteratur,  referensverk,
tidningar och tidskrifter.11

Läsesällskap och läsecirklar är barn av samma tid som lånebiblioteken men
beskrivs av Björkman som ”frivilliga sammanslutningar av män i syfte att inköpa,
läsa och diskutera böcker”. Hon skriver vidare att ”utmärkande för läsesällskapen
var deras slutenhet, deras både sociala och könsliga homogenitet och deras karak-
tär av högreståndsinstitution.”12 Utterström påpekar i sin tur den stora namnförbist-
ring som finns på området, och går vidare med att ”definiera begreppet läsesäll-
skap så, att därmed menas ett sällskap – vilket namn det än bär – som för medlem-
marnas behov anskaffar tidningar (=journalsällskap) eller böcker eller böcker och

1 0 Björkman, M. (1992),  Läsarnas nöje, s. 25 f, citatet s. 25. Termerna lånbibliotek och lånebibliotek före-
kommer parallellt;  Björkman använder den förra, medan jag, på grund av att formen förekommer lokalt  i
Karlskrona, har valt den senare.
1 1 Eliot, S. (2006), ”Circulating libraries in the Victorian age and after”, s.125 f.
1 2 Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 25.
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tidningar.”13 Han menar att läsesällskapen kunde vara av många olika slag, anting-
en allmänna vad gäller inköpt litteratur, eller speciella och då alltså koncentrerade
på exempelvis ett fack eller ett visst land, men aldrig fokuserade på förströelselit-
teratur, även om ”skön” litteratur förekom. En del kunde sälja av sina bestånd när
medlemmarna hade läst litteraturen, och för en del var sammankomster och um-
gänge centralt.14 Paul Kaufman betonar att ”book clubs”, vilket motsvarar ett läse-
sällskap eller en läsecirkel, träffades exempelvis en gång i månaden, och vidare att
man skulle sälja av litteraturen efterhand som den hade lästs.15

Termen läsesällskap tycks alltså kunna användas för alla typer av sammanslut-
ningar som anskaffar böcker för medlemmarnas räkning. Hanna Östholm använ-
der exempelvis termen i denna betydelse.16 Enligt min uppfattning används termen
dock ofta med implikationen att diskussion av den lästa litteraturen ska vara möj-
lig.17 Termen läsecirkel används i sin tur ofta som utbytbar med termen läsesäll-
skap, men etymologiskt har ordet förstås mer att göra med hur litteraturen skulle
läsas, nämligen att den cirkulerade mellan medlemmarna efter ett visst schema.18

På engelska används termen ”subscription library”, vilket enligt Eliot delvis
överlappar ”circulating library”, men icke desto mindre har ett  annat ursprung,
nämligen genom att dessa hade utvecklats ur privata bokklubbar under 1700-talet
(alltså vad jag uppfattar som motsvarande en läsecirkel eller läsesällskap). Eliot
skriver att de hade relativt höga subskriptionsavgifter, ibland ålade medlemmarna
att  ta del i skötseln av biblioteket,  och ofta favoriserade ”allvarliga” ämnen på
skönlitteraturens bekostnad.19 Även Geoffrey Forster menar att ”subscription libra-
ries” var en mer formell form av läsesällskap. Han skriver att de bildades av och
för grupper av lokala subskribenter. De flesta grundades under första kvartsseklet
av 1800-talet och var av typen att man betalade en inträdesavgift för en andel och
sedan en årlig  avgift  (ibland använder  han även termen  ”proprietary library”).
Medlemmarna stod enligt Forster oftast att finna i medelklassen. Forster menar att
den främsta skillnaden mellan ”circulating” och ”subscription libraries” var den
senare formens demokratiska natur. Böcker och bibliotekarier valdes av medlems-
kommittéer.20

1 3 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 22.
1 4 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 22 ff.
1 5 Kaufman, P. (1967), ”The Community Library”, s. 34.
1 6 Östholm, H. (2000), Litteraturens uppodling, s. 29. Östholms definitioner, med läsesällskap som en para-
plyterm för läsecirklar, läsebibliotek och läsekabinett bygger på tyska källor, vilka jag på grund av att jag inte
behärskar detta språk har kunnat ta del av. 
1 7 Se t.ex. Wibergs redovisning av debatten om läsesällskap i Norrköping i Wiberg, A. (1938), ”Läsecirklar i
1700-talets Sverige”. Se även Björkmans definition, samt Östholms diskussion kring läsebibliotek och läseka-
binett i Östholm, H. (2000), Litteraturens uppodling, s. 29 ff.
1 8 Se återigen Wiberg, A. (1938), ”Läsecirklar i 1700-talets Sverige”. Se även Svenska akademiens ordbok,
uppslaget ”läsecirkel”. Observera att läsecirkel och den engelska termen circulating library alltså inte avser
samma form av bibliotek.
1 9 Eliot, S. (2006), ”Circulating libraries in the Victorian age and after”, s. 125.
2 0 Forster, G. & Bell, A. (2006), ”Subscription libraries and their members”, s. 147 ff.
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James Raven skriver också han om ”subscription” eller ”proprietary libraries”
och betonar då deras sociala sida.21 Hos honom innefattar alltså termen den möjlig-
het till diskussion som jag främst kopplar till läsesällskapen. Som jag redan har
påpekat är termerna på området överlappande och det att medlemmarna fick köpa
en andel, och man således talar om ett  medlemsbibliotek,  utesluter inte att  det
även fanns möjlighet för medlemmarna att träffas och diskutera.

Som redan nämnt är ”proprietary library” en alternativ term till ”subscription
library”. En annan synonym är ”social library”; denna tycks främst användas för
amerikanska  förhållanden.  Haynes  McMullen  använder  genomgående  termen  i
sina artiklar och tycks då använda den som en synonym till ”subscription library” i
och med att han citerar andra forskare som använder denna term utan att diskutera
sitt eget användande av ”social library” i relation till denna andra term.22

Jag uppfattar att termen ”subscription” eller ”proprietary library” främst åsyf-
tar organisationsformen hos biblioteken i fråga, alltså att man köpte en andel och
blev antingen medlem eller ägare i biblioteket, i tillägg till att man betalade en år-
lig avgift.23 På svenska har jag funnit termen bolagsbibliotek.24 Man kan göra skill-
nad mellan ”subscription” och ”proprietary libraries”, med avseende på hur ägan-
det ser ut.25 En liknande distinktion skulle kunna tänkas på svenska, där medlems-
bibliotek kunde användas för att beteckna båda typer, medan andelsbibliotek mot-
svarar ”subscription library” och bolagsbibliotek skulle motsvara ”proprietary lib-
rary” med dess mera indirekta (aktie)ägande. Jag kommer att använda termerna på
detta vis. Termen  läsesällskap sätter snarare en social funktionsform i centrum,
medan läsecirkel betonar distributionsformen. Jag uppfattar alltså att termerna del-
vis överlappar varandra och kommer att använda dem med åsyftning på de olika
aspekter av biblioteksformerna de fokuserar.

Övrig forskning
Mitt undersökningsområde berör även sammanslutningarnas område, samt kvin-
nors livsvillkor  under  1800-talet.  Nedan berör  jag genom korta  exempel  dessa
forskningsområden.

Angela Rundquist har i sin avhandling Blått blod och liljevita händer (1989)
undersökt  adliga  kvinnors  liv  under  senare  hälften  av  1800-talet,  medan  Eva
Helen Ulvros i Fruar och mamseller (1996) gör en liknande undersökning av bor-
gerliga kvinnors villkor från sent 1700-tal fram till 1870. Rundquist och Ulvros
2 1 Raven, J. (2006), ”Libraries for sociability”.
2 2 Se förutom McMullens artiklar Kaufman, P. (1967), ”The Community Library”, s. 47.
2 3 En del forskare betonar också att beståndet skulle vara av allmän karaktär och alltså inte specialiserat på
något  vis.  Se  Forster,  G.  & Bell,  A.  (2006),  ”Subscription  libraries  and  their  members”, s.  148.  Vidare
McMullen, H. (1985), ”The very slow decline of the American social library”, s. 208. McMullen skriver dock
också att andra forskare använt termen även för att beteckna bibliotek med mer specialiserade samlingar.
2 4 Samzelius, T. (u.å.), ”Örlogsmannasällskapet, Läsesällskapet, Utländska Biblioteket och Bildningscirkeln”.
Han använder dock termen som utbytbar med läsecirkel vilket inte riktigt stämmer överens med mitt använ-
dande. 
2 5  Kaufman, P. (1967), ”The Community Library”, s. 33.
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fokuserar på något olika områden, och utgår från olika typer av källor, men deras
beskrivningar av kvinnors liv inom dessa olika kretsar är båda relevanta för en
jämförelse med mitt material. I synnerhet är Ulvros av vikt, eftersom hon berör
både läsning och kvinnors eventuella plats i offentligheten.

Marie Steinrud har i sin avhandling om systrarna Tersmeden, Den dolda of-
fentligheten  (2008), gjort en grundlig undersökning som relaterar dessa kvinnor
och deras liv till dikotomin offentligt/privat. Steinrud visar på det vanskliga i att,
som traditionellt har gjorts, likställa kvinnligt med privat och manligt med offent-
ligt. Istället föreslår hon att man betraktar privat/offentligt som en glidande skala,
och visar att kvinnor och män på olika sätt rör sig emellan dessa båda områden.26

Torkel Jansson har i Adertonhundratalets associationer (1985) beskrivit asso-
ciationsandan under 1800-talet. Mycket enkelt uttryckt menar han att associatio-
nen, den frivilliga sammanslutningen mellan individer som inte förenas av yrkes-
eller ståndsmässiga likheter, uppstår i det ”tomrum” som finns mellan två statliga
system under 1800-talet, i övergången mellan feodalt och kapitalistiskt samhälle.

Gunnel Furuland har i ”En association i offentlighet och privatsfär” (1987)
beskrivit Fruntimmersföreningen i Uppsala och dess bildande i mitten av 1840-ta-
let. Hon använder samma associationstanke som Torkel Jansson, och analyserar
utgående från Jürgen Habermas tankar Fruntimmersföreningen bland annat som
en länk mellan den offentliga sfären och intimsfären.

Kerstin Rydbeck har slutligen i ”Frigörande folkbildning för flitiga fröknar”
(2008) behandlat ett annat område inom de kvinnliga filantropiska associationer-
na, nämligen ”folkbildningen” för kvinnor. Artikeln behandlar visserligen en hu-
vudsakligen senare period än min undersökningsperiod, men frågan om kvinnors
(ut)bildning, och inte minst bildandet av sammanslutningar av borgerliga kvinnor
för detta ändamåls vinnande, är högst relevant i förhållande till mitt material.

Frågeställningar och teoretiska utgångspunkter

Läsesällskap, lånebibliotek och medlemsbibliotek var vid 1830-talets ingång, som
framgått, varken en nyhet eller en raritet. Tvärtom hade de funnits länge och ut-
vecklats i olika riktningar. Syftet med min uppsats är att undersöka Utländska bib-
lioteket under dess tidigaste skede, utgående från dess stadgar, medlemmar och
samlingar.

Jürgen Habermas, vars tankar jag återkommer till nedan, beskriver i Borgerlig
offentlighet (2003 [1962]) framväxten under 1700- och 1800-talen av en ny klass,
borgerligheten, och kopplar starkt samman förekomsten av läsesällskap, salonger
och liknande sammanslutningar med just denna klass.27 Ett rimligt antagande vore

2 6 Steinrud, M. (2008), Den dolda offentligheten, passim.
2 7 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, exempelvis s. 76 f.
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därför att medlemmarna i Utländska biblioteket tillhörde denna grupp. En primär-
genomgång av mitt material ger dock vid handen att ett flertal av medlemmarna
var adliga. Vidare avslöjar den primära genomgången att ett stort antal medlem-
mar var kvinnor.28 På grund av detta har jag antagit att variablerna klass och kön
kommer att få stor betydelse för min analys och valt mina teoretiska redskap där-
efter.

Den första av mina frågeställningar rör sällskapet. Jag vill svara på frågan:
Vad var det för typ av sällskap? En andra frågeställning rör ledamöterna: Vilken
var den sociala sammansättningen? Hur ska de kvinnliga ledamöterna betraktas?
En tredje och sista frågeställning rör litteraturen: Vad lästes och varför?

Borgerlighet: litterär offentlighet och intimsfär (Habermas)
I detta avsnitt kommer jag att först referera Jürgen Habermas tankar om bakgrun-
den till den borgerliga offentlighetens framväxt, och sedan koncentrera mig på de
begrepp som är relevanta för min undersökning. Läsaren ska dock vara medveten
om att Habermas beskrivning av borgerligheten och dess offentlighet mer kretsar
kring den politiska offentligheten och den därtill hörande socialsfären och att ett
av huvudresonemangen i hans Borgerlig offentlighet rör den senare ”strukturom-
vandlingen” av denna offentlighet.

Habermas kontrasterar framväxten av den borgerliga offentligheten mot vad
han kallar ”representativ offentlighet”. I medeltidens feodalsamhälle fanns ingen
egentlig gräns mellan offentlig sfär och privat område. Istället, menar Habermas,
fanns denna ”representativa offentlighet”. Detta innebär ett offentligt represente-
rande av status, i syfte att bekräfta och förstärka denna sociala status, snarare än
att tjäna något politiskt syfte. Den inbegriper offentligt uppvisande av makt och
auktoritet, starkt sammanknutet med personliga attribut såsom exempelvis insigni-
er, klädsel och retorik. Eftersom det inte finns någon skillnad mellan privat och
offentligt, är denna representativa offentlighet och dess koder för uppförande stän-
digt närvarande, och inte knuten till någon särskild sfär av livet.29

 Hur uppstår då den borgerliga offentligheten? Det är naturligtvis en långsam
process, men Habermas menar att den börjar när det feodala samhället med sin
vertikala struktur börjar ersättas med nya (horisontella och vidsträckta) former för
varu- och nyhetsutbyte i den tidiga kapitalismen. Samtidigt utvecklas den moderna
staten, med en sfär för den offentliga makten, enligt Habermas främst bestående
av förvaltning och armé. Det finns nu privata ekonomiska intressen och en överhet
som övervakar och reglerar dessa, och Habermas talar om en ”privatsfär i samhäl-
let som blivit offentligt relevant”.30 Pressen, som hade börjat utvecklas under 1600-
talet,  börjar snart användas av överheten för att göra kungörelser och liknande.

2 8 Denna bild bekräftas av genomgången i Johansson, A. (1996), ”Sällskapet för läsning af utländsk litteratur
i Carlskrona”.
2 9 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 14–21.
3 0 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 27. Habermas kursiv.
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Alla utsagor har en adressat och genom detta överhetens användande av pressen
skapas en publik som, även om överheten riktar sig till ”alla”, snarast består av
den nya borgerligheten – de lärda stånden, samt de nya ”kapitalisterna”. Detta i sin
tur  medvetandegör  publiken om sin identitet – att den är en borgerlig offentlig-
hetspublik – och om att de intressen som överheten upptas av, nämligen det bor-
gerliga samhällets privatsfär, även är denna publiks eget intresse. Ett motsatsför-
hållande mellan överhet och publik, eller offentligt och privat, uppstår, och det
skapas ett rum för en kritisk sfär.31

Med Habermas ord:

Den borgerliga offentligheten kan först och främst förstås som de till publik församlade pri-
vatpersonernas sfär. Dessa gör snart anspråk på den av överheten reglerade offentligheten för
att rikta den mot den offentliga makten själv genom att konfrontera den med interaktionens
regler i varuutbytets och det samhälleliga arbetets i grunden privatiserade, men offentligt rele-
vanta sfärer. Mediet för denna konfrontation är säreget och saknar historisk förebild, nämligen
det offentliga resonemanget.32

Habermas menar vidare att den polariseringsprocess som skett  mellan samhälle
och stat upprepar sig inom samhället självt, så att kärnfamiljen bildar en sfär (in-
timsfären), och samhället, där varuutbyte och samhälleligt arbete tar plats, en an-
nan (socialsfären). Till de olika sfärerna är kopplade olika roller, exempelvis rol-
len som familjefar respektive rollen som varubesittare (eller ”homme” respektive
”bourgois”).33 Det offentliga resonemanget, som är så viktigt i Habermas teoribyg-
ge, får sin första form genom vad han kallar en publikrelaterad subjektivitet i in-
timsfären. I vad Habermas kallar ”den litterära offentligheten” resonerar publiken,
de borgerliga privatpersonerna, kring sig själv, och specifikt med utgångspunkt i
erfarenheter den hämtat från intimsfären. Det handlar alltså om en typ av självbe-
spegling av psykologiska erfarenheter med grund i familjelivet. Den litterära of-
fentligheten kan sägas ha olika arenor; Habermas nämner bland annat kulturmark-
naden, pressen och klubbar av olika slag.34

Mer specifikt menar Habermas att frigörelsen på samhällsnivå får en motsva-
rande psykologisk  frigörelse.  De ovan beskrivna  erfarenheterna ur  intimsfären,
som är den patriarkala kärnfamiljen, ger upphov till en idé om ”humanitet”, där
frihet, kärlek och bildning är de centrala elementen. Dessa idéer är i någon mån en
chimär,  eftersom det  borgerliga  samhället  ställer  krav som människorna måste
uppfylla (exempelvis är kvinnan och barnen i den här samhällsformen beroende av
mannen, vilket ställer frågan om såväl frihet som kärlek i osäkerhet). Detta hindrar
inte att idéerna ändå har en verklig grund, och detta som sagt i intimsfären, alltså i
kärnfamiljen, där Habermas menar att privatpersonerna uppfattar sig som ”obero-

3 1 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 23–33.
3 2 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 35.
3 3 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 60.
3 4 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 36 f.
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ende av t o m sin ekonomiska verksamhets privatsfär”35, alltså är människor kort
och gott. Habermas lyfter fram brevet och dagboken som den här nya självreflek-
tionens eller subjektivitetens främsta arena, men menar att denna ”subjektivitet,
det privatas innersta rum, [redan är] relaterad till publiken”36, i och med att breven
skickades runt och kanske redan från början egentligen var ämnade för trycket. Ur
detta föds den borgerliga romanen, den litteraturform som borgerligheten, som är
en läsande publik, uppslukas av. Habermas kallar det: ”ett litterärt resonemang, i
vilket subjektiviteten stammande ur kärnfamiljens intimitet samtalar med sig själv
om sig själv”37, alltså ren litterär självreflektion, såväl som läsande självintresse, i
syftet att bättre förstå sig själv.38

Sammanfattningsvis menar alltså Habermas att när ekonomin och samhället
övergår från feodalt till kapitalistiskt, föds även grunden till det borgerliga sam-
hället. Detta består av två sfärer, en offentlig – staten –, och en privat – samhället.
Samhället består i sin tur av två sfärer, socialsfären, centrum för det ekonomiska
livet, och intimsfären, centrum för familjelivet. Pressens utveckling medvetande-
gör de borgerliga, publiken, om sig själva som just publik, och en kritisk sfär upp-
står. De erfarenheter som familjelivet ger upphov till, med idéer om frihet, kärlek,
och bildning i centrum, ger stoff till en litterär offentlighet, som självbespeglande
upptas av de frågor dessa nya erfarenheter väcker.

Feministisk kritik av Habermas
På grund av att en stor del av medlemmarna i Utländska biblioteket var kvinnor
kommer kön att få en stor roll i min analys. Habermas har fått utstå kritik för att
han inte tillräckligt beaktar denna variabel.39 Det är främst hans starka åtskillnad
mellan de sfärer som i Borgerlig offentlighet kallas social- respektive intimsfären
och de implikationer detta för med sig som har givit upphov till kritik.

Nancy Fraser intresserar sig i ”Vad är det som är kritiskt med kritisk teori?”
(2003a [1989]) för just förhållandet mellan dessa två privata sfärer, i syfte att te-
matisera den könsundertext hon menar finns i Habermas teori.  Fraser visar hur
Habermas åtskillnad mellan den officiella ekonomin och familjen, eller mellan so-
cialsfären och intimsfären för att använda terminologin ur Borgerlig offentlighet,
och därmed sammankopplade funktioner och handlingskontexter kan användas för
att legitimera kvinnors underordning, emedan det på grund av den otematiserade
könsundertexten framstår som ”naturligt” att kvinnor och kvinnors arbete förpas-
sas till intimsfären och inte beredes plats i offentligheten. Hon visar vidare att de

3 5 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 53.
3 6 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 54.
3 7 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 56.
3 8 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 49–56.
3 9 Habermas skriver förvisso att de idéer om frivillighet, kärleksgemenskap och bildning som borgerligheten
hämtade ur intimsfären och satte upp som ideal för ”det mänskliga”, stod i konflikt med kärnfamiljens funk-
tioner så som de verkligen såg ut. Han nämner till exempel kvinnans och barnens beroende av patriarken, och
motsättningen mellan förnufts- och kärleksäktenskap. Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 52 f.
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roller som finns knutna till sfärerna, arbetarens och konsumentens roll, även de är
könade. Slutligen kommer hon till slutsatsen att en medborgare i Habermas sys-
tem, med dess otematiserade könsundertext, implicit nödvändigtvis är en man, ef-
tersom det ingår i denna roll  att  tala och resonera, samt att  ge beskydd (vilket
kvinnor inte förmodas vara kapabla till, utan vara i behov av).40

Seyla Benhabib har i ”Det offentliga rummet” (1992) diskuterat det som mo-
derna feminister, som Nancy Fraser ovan, pekat på, nämligen att ”de traditionella
sätten att göra distinktionen [mellan privat och offentligt] har ingått i en domi-
nansdiskurs som legitimerar kvinnoförtryck och exploatering av kvinnor inom det
privata området.”41 Hon menar dock att det mellan Habermas teori och de feminis-
tiska kraven på inklusion av kvinnor i offentligheten finns både valfrändskap och
spänning. Valfrändskap finns för att det inom diskursetiken, den teori som kan
hämtas ur Habermas hela verk, finns samma krav på öppet och jämställt deltagan-
de som ställs av feminister.42 Spänningen ligger i just den starka åtskillnad Haber-
mas gör mellan privat och offentligt, och som får som följd att kvinnor hindras
från att delta i offentligheten. Benhabib menar att det krävs en kritisk modell av
offentligheten för att inkludera feministernas krav, och att Habermas system, trots
dess brister, är det som – med modifikationer – är bäst lämpat att erbjuda en sådan
kritisk modell.

Fraser har erbjudit ett förslag till en sådan modifikation. I ”Offentligheten i
nytt ljus” (2003b [1992]) tar hon upp fyra problemområden i Habermas teori och
föreslår förbättringar.43 För min analys är hennes introduktion av begreppet ”subal-
terna  motoffentligheter”  användbart.  Detta  används för  att  beteckna ”parallella
diskursiva arenor där medlemmar av underordnade sociala grupper uppfinner och
sprider motdiskurser, vilka i sin tur gör det möjligt för dem att formulera opposi-
tionella tolkningar av sina identiteter, intressen och behov.”44 Hon går igenom tidi-

4 0 Tanken om att kvinnor (och barn) är de som är i behov av skydd och att mannen är den som erbjuder detta
kan även beskrivas med termen ”genuskontrakt” så som det används av Yvonne Hirdman. Se Hirdman, Y.
(2001), Genus, passim, samt för en kort definition s. 84 f.
4 1 Benhabib, S. (1992), ”Det offentliga rummet”, s. 128.
4 2 Dessa är som påpekats orealiserade i det system Habermas ställer upp för det borgerliga samhället, men
som ideal finns de närvarande.
4 3 En del av områdena har jag redan diskuterat: problem kopplade till åtskillnaden mellan privat och offent -
ligt, samt att frågor som anses ”privata” inte får en plats i offentligheten. Ytterligare ett tar jag upp ovan. Det
fjärde området Fraser pekar ut är tendensen att sätta sociala ojämlikheter ”inom parentes”, vilket leder till en
illusion om att alla deltar i en diskussion på lika villkor när så egentligen inte är fallet.
4 4 Fraser, N. (2003b), ”Offentligheten i nytt ljus”, s. 153. Observera att Benhabib anser att Fraser felaktigt an-
klagar Habermas för monism; hon för sin del finner inga belägg för att Habermas har hävdat att det endast
skulle existera en enda offentlighet. (Se Benhabib, S. (1992), ”Det offentliga rummet”, not 43.) Kritiken av
Habermas fokus på just den borgerliga offentligheten har dock framförts från flera håll, se exempelvis Dahl -
kvist, M. (2003 [1984]), ”Jürgen Habermas teorin om 'privat' och 'offentligt'”,  s. xxviii f. Vidare uppfattar jag
att Fraser snarare kritiserar Habermas för att han skriver under på den borgerliga offentlighetens dominanta
anspråk på att gälla för den enda offentligheten, och det faktum att han enligt Fraser ser förekomsten av flera
offentligheter som ett tecken på splittring, och anser det önskvärt med en enda dominerande offentlighet, me-
dan Fraser tvärtom menar att förekomsten av många offentligheter är att föredra framför en enda. Jag uppfat -
tar det alltså inte som att Fraser diskuterar existensen av, utan snarare implikationer av existensen av en eller
flera offentligheter.
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gare forskning som hon menar visar att den borgerliga offentligheten konstituera-
des av utestängningar som gjordes på basis av kön, ras och/eller klass. Samtidigt
visar denna forskning hur dessa utestängda individer även de samlades och forma-
de grupperingar, ofta för motstånd. Detta är vad som betecknas som subalterna
motoffentligheter.

Sammanfattningsvis visar feministiska revisioner av Habermas verk att den
starka åtskillnad han ställer upp mellan det jag ovan har kallat för social- respekti-
ve intimsfären är potentiellt ideologisk och kan användas för att legitimera kvin-
nors underordning. Både Fraser och Benhabib menar dock att Habermas teorier
med vissa modifikationer kan användas. Genom att exempelvis tematisera köns-
undertexten och beakta motoffentligheter kan modellen även användas för att tala
om genus och dess plats i systemet.

Distinktion (Bourdieu)
Vi har ovan sett att Habermas har kritiserats för sitt fokus på en enda offentlighet,
den borgerliga. Fraser menar, som vi också har sett, att det i en kritisk modell av
offentligheten måste beaktas att det finns flera (del- eller mot)offentligheter som
interagerar med varandra, genom strid eller förhandling.45 Detta liknar de stridsme-
taforer som har använts av Pierre Bourdieu för att beskriva hur bland annat kultu-
rellt värde skapas.

Donald Broady, som i sin avhandling  Sociologi och epistemologi (1991) ger
en föredömlig introduktion till Bourdieu på svenska, beskriver Bourdieus begrepp
”socialt fält” som: ”ett system av relationer mellan positioner besatta av speciali-
serade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt [...]”.46

Ett exempel som ofta anförs är ”det litterära fältet”, så även av Broady. På det lit-
terära fältet strider experter såsom författare och litteraturkritiker om litteraturens
värde. I studiet av ett socialt fält får begrepp som ”position”, ”strategi”, ”agent”
och så vidare stor betydelse. Bourdieu har koncentrerat sig främst på så kallade
produktionsfält, alltså fält där producenter, exempelvis författare och litteraturkri-
tiker, strider om litteraturens värde. En annan typ av fält är konsumentfält, där det
i vårt exempel är läsarna och deras strid som blir intressant.47

Detta för oss till det begrepp jag kommer att använda mig av i min analys,
nämligen ”distinktion”. Bourdieu menar att det i samhället, mellan och inom klas-
serna, hela tiden pågår en symbolisk kamp (eller en kamp om symboler) om egen-
skaper, attribut och liknande, i syfte att på olika vis utmärka sig antingen som nå-
gonting, eller från någon eller något. Han skriver:

4 5  Fraser, N. (2003b), ”Offentligheten i nytt ljus”, s. 151–160.
4 6 Broady, D. (1991), Sociologi och epistemologi, s. 266. Broadys kursiv. För en genomgång av andra centra-
la begrepp hos Bourdieu, såsom kapital och habitus, se Broady, D. (1991), Sociologi och epistemologi, kapi-
tel III.
4 7 Broady, D. (1991), Sociologi och epistemologi, s. 266–293. Om konsumentfält, se s. 270.
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Pretension, the recognition of distinction that is affirmed in the effort to possess it, albeit in
the illusory form of bluff or imitation, inspires the acquisition, in itself vulgarizing, of the pre-
viously most distinctive properties; it thus helps to maintain constant tension in the symbolic
goods market, forcing the possessors of distinctive properties threatened with popularization
to engage in an endless pursuit of new properties through which to assert their rarity.48

Denna kamp om egenskaper är alltså konstant; när egenskaper som varit förknip-
pade med de dominerande klasserna anammas av de dominerade klasserna tvingar
detta de förra att söka sig nya egenskaper för att särskilja sig. Detta är enligt Bour-
dieu sällan en medveten strategi, utan något som sker mer eller mindre automa-
tiskt.49

Eftersom det sällan är fråga om medvetna strategier, ska man även vara för-
siktig med att övertolka orden ”strid” och ”kamp”. Broady, som själv använder
stridsmetaforen, skriver samtidigt att Bourdieus ”fält” kan förstås ”i analogi med
ett fysikaliskt fält, låt säga ett gravitationsfält eller ett elektriskt eller magnetiskt
fält”50 vilket bättre beskriver de omedvetna handlingar som Bourdieu menar kän-
netecknar bland annat den ”kamp” om symboler som är central i distinktionen.

Fraser har föreslagit att de praktiker som fanns hos borgarklassen var exempel
på just en sådan här distinktion i Bourdieus mening. De kan ses som ”olika sätt att
definiera en framväxande elit, skilja den från å ena sidan de äldre aristokratiska
eliter som den avsåg att ersätta och å andra sidan de olika folkliga och plebejiska
samhällsskikt som den strävade efter att behärska.”51

Bourdieu menar vidare att denna kamp är vad som ger upphov till kulturens
värde52 och i slutändan blir det alltså också en fråga om smak, eftersom detta hand-
lar om ett konsumentfält. Det som ingår i den ”fina” smaken rör sig hela tiden
nedåt, i takt med att det övertas av dominerade klasser i deras försök att utmärka
sig. I samma takt överges det av de dominerande klasserna som söker nya smak-
symboler för att upprätthålla sitt område på den sociala arenan.

Sammanfattningsvis kan man alltså, med Frasers motoffentligheter i åtanke,
betrakta ”striden” mellan olika offentligheter och ”striden” på ett fält som en (ofta
omedveten) kamp både om identitet (vad man är) och om olika företeelsers värde.
Vidare kan samma synsätt appliceras på definitionen av kulturens värde. Bour-
dieus begrepp används för att beskriva processer, vilket jag har svårt att göra inom

4 8 Bourdieu, P. (1984), Distinction, s. 251 f.
4 9 Se exempelvis Bourdieu, P. (1984),  Distinction, s. 244–256. Det kan vara intressant att notera att Haber-
mas har en formulering som följer en liknande tankebana. I Borgerlig offentlighet skriver han, på tal om an-
nonser och reklam, att ”Socialiseringen av tidigare överklassartiklar väcker större uppmärksamhet i sådana
skikt, som åtminstone symboliskt söker efterlikna högre skikts konsumtionsvanor.” (s. 183). Bourdieus tankar
om kampen om symboler, påminner i sin tur om den representation Habermas menar sker i den representativa
offentligheten. Vad Bourdieu beskriver är de facto en typ av representation, genom symboler, tal, attribut,
klädsel, smak osv. Man hävdar sitt territorium genom representation – ett slags ”fake it ’til you make it” – och
har då möjligheten att ”bli” det man vill. Denna representation kan dock inte sägas genomsyra människan på
det sätt som Habermas menar att sker i den representativa offentligheten, där människan alltid representerar,
utan sker främst på samhällsnivå, eller med Habermas, i socialsfären.
5 0 Broady, D. (1991), Sociologi och epistemologi, s. 293.
5 1 Fraser, N. (2003b), ”Offentligheten i nytt ljus”, s. 140.
5 2 Bourdieu, P. (1984), Distinction, s. 250.
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spannet för denna undersökning. Begreppet kan dock också användas som en möj-
lig förklaringsmodell för att beskriva sociala handlingar och utsagor om kulturens
värde eller icke-värde, och det är på detta sätt jag har för avsikt att använda be-
greppet.

Källmaterial och metod

Mina viktigaste källor består av bevarade arkivalier efter Utländska biblioteket.53 I
undersökningen använder jag mig av fyra olika källor: en kontobok för åren 1834–
1903, en handskriven bokkatalog (u.å.),  en tryckt beståndskatalog (1867), samt
sällskapets protokollsbok.54 I kontoboken har inbetalda avgifter noterats, och den
använder jag för att ta reda på vilka ledamöterna i Utländska biblioteket var. För
att identifiera dem har jag använt mig av Albert Liljas blekingska samling som
finns vid Blekinge museum och innehåller ett  stort  personregister med hänvis-
ningar till  excerpter ur kyrkböcker och till  annan litteratur där personerna finns
omnämnda.  I  en  del  fall  har  Gustaf  Elgenstiernas  Den introducerade  svenska
adelns ättartavlor använts. Även spridda notiser i litteratur om Karlskrona, samt i
vissa fall dödsannonser har använts för identifikationen.

I kontoboken finns även noteringar om inköpt litteratur,  och dessa tillsam-
mans med de två katalogerna används för att ta reda på vad ledamöterna läste, el-
ler i alla fall hade möjlighet att läsa. Den handskrivna bokkatalogen är som påpe-
kat utan årtal. Katalogen, som troligen bands in 1842,55 förefaller dock att innehål-
la uppgifter från sällskapets start fram till 1884, och har anteckningar som härrör
från olika tider i sig.

Protokollsboken används främst för att beskriva sällskapet, med hjälp av de
först antagna stadgarna som finns i boken. Tyvärr är senare protokoll både spora-
diska och informationsfattiga, men ger uppgifter om styrelsens sammansättning,
samt ibland om vissa ledamöter och om skötseln av sällskapets boksamling.

Undersökningen gäller huvudsakligen för åren 1835–1864, eftersom det är för
dessa år det finns redogörelser för ledamöterna i sällskapet. Vad gäller sällskapet i
sig har jag dock beaktat uppgifter för åren från starten 1832 fram till 1865, och
vad gäller litteraturen sträcker sig undersökningen fram till 1867, vilket är året då
sällskapets första tryckta beståndskatalog är utgiven.

Några ord krävs också om hur jag mer specifikt har gått tillväga vid undersök-
ningen. Ledamöterna har primärt undersökts med avseende på kön, ålder samt so-
cial tillhörighet, vilket har delats upp i yrke och eventuellt adelskap. Ett antagande

5 3 Karlskrona, Karlskrona kommunarkiv, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket.
5 4 Karlskrona,  Karlskrona kommunarkiv,  Biblioteksstyrelsen i Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1
och 2.
5 5 Karlskrona, Karlskrona kommunarkiv, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 2,
kontobok, utgift 29 januari 1842.
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har som redan nämnts varit att ledamöterna till stor del borde vara borgerliga, men
eftersom en stor del av dem istället var adliga, och på grund av svårigheter både
vad gäller otvetydig klassifikation och identifiering av icke-adliga ledamöter har
jag valt att indela ledamöterna i adliga och icke-adliga. Jag diskuterar istället frå-
gan om hur borgerligheten kan betraktas i relation till adeln mer ingående i avsnit-
tet ”Adel och borgare – en mesallians?” För kvinnornas del har yrkestillhörigheten
bestämts utgående från närmsta manliga släkting, det vill säga fadern eller maken.
Kvinnorna har betraktats som adliga om de antingen är födda eller gifta in i adeln;
kvinnor som fötts adliga men gift sig ofrälse har räknats till adeln, eftersom deras
uppfostran skett inom denna krets och de fortfarande hade rätt till sina titlar.

För de fyra variablerna (kön, ålder, yrke, adelskap) har jag gjort uträkningar
på hur många individer som har tillhört varje grupp. Jag har även för att underlätta
jämförelser, trots de låga absoluta talen, räknat ut hur många procent som tillhört
varje grupp. Läsaren bör vara medveten om att underlaget är så litet att även skill-
nader som ser stora ut kan vara små i absoluta tal räknat. Ledamöternas ålder an-
ges utan avseende på när på året de är födda; en person född år 1800 anges år
1835 som 35 år gammal. Vidare kontrollerar jag hur många år personen var leda-
mot  och hans  eller  hennes  eventuella  släktskapsrelationer  till  andra ledamöter.
Man kunde tänka sig flera andra relevanta variabler att kontrollera, exempelvis
vänskapsförbindelser, ekonomiska förhållanden, hur det övriga hushållet såg ut,
hur de ogifta kvinnornas förutsättningar såg ut och så vidare. Likaledes kunde en
djupare och mer differentierad undersökning av variablerna adelskap och yrkestill-
hörighet ha gett en rikare bild av ledamöterna i sällskapet. Det har tyvärr inte varit
möjligt inom ramen för detta arbete. Eftersom många av ledamöterna har varit ad-
liga och/eller militärer har jag lyckats identifiera en stor del av dem. I vissa fall när
jag inte har lyckats kan ändå vissa slutsatser dras: könet framgår, och huruvida de
är adliga, däremot kan det då vara omöjligt att dra slutsatser kring ålder eller släkt-
skap exempelvis. Detta påverkar naturligtvis mina uträkningar. Jag har då uteläm-
nat individen från uträkning av till exempel medelålder.

Litteraturen  har  undersökts  främst  via  den  tryckta  beståndskatalogen  från
1867, vilken kan antas innehålla större delen av de böcker sällskapet samlat på sig
under den undersökta perioden. Vidare har jag gjort punktnedslag vad gäller in-
köp. Dessa har undersökts via kontoboken för åren 1836, 1846 och 1856.

Ett metodproblem som är kopplat till min undersökning av litteraturen är knu-
tet till svårigheter att säga något bestämt om läsning och läsare. Jag vet att vissa
böcker köptes in och jag kan anta att dessa cirkulerade mellan ledamöterna, men
jag kan aldrig säkert veta något om huruvida ledamöterna faktiskt läste böckerna.
Inte heller kan jag anta att läsningen begränsade sig till ledamöterna, som fick be-
hålla böckerna två veckor i taget. De kan ha lästs av många i familjen, och varför
inte i hushållet som helhet. Detta sista faktum är det allvarligaste problemet, efter-
som min undersökning behandlar både kön och klass utifrån sällskapets ledamö-
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ter. Men de verkliga läsarna kan ha varit av ett annat kön och/eller tillhört en an-
nan klass. Uppgifterna som rör klass och kön i relation till läsning måste alltså för-
ses med vissa reservationer för felkällor. Uppgifter som gäller medlemskap och
deltagande i en förening i relation till klass och/eller kön är däremot möjliga att
verifiera säkert.
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Undersökning och analys

I detta avsnitt undersöker jag Utländska biblioteket utgående från mina frågeställ-
ningar. Jag inleder med en kort bakgrund över platsen och tiden, med särskilt fo-
kus på sammanslutningar. Därefter redovisar jag resultaten av min undersökning
av sällskapet, ledamöterna och litteraturen. Resultaten diskuteras löpande, varefter
avsnittet  avslutas med några delavsnitt  där jag sammanfogar mina resultat  och
analyserar dem mer ingående.

Bakgrund

Karlskrona grundades 1680, huvudsakligen för att fungera som en ny bas för den
svenska flottan. Staden kom ända fram till vår tid att präglas av den militära när-
varon. Den var länge rikets tredje största stad, och så även vid inträdet av decenni-
et då min undersökning börjar, 1830-talet. 1840 hade Norrköping vuxit om Karls-
krona med runt 400 invånare och 1860 hade även Malmö vuxit om Karlskrona.56 

Karlskrona är även en stad där närvaron av olika typer av sällskap tycks vara
enastående hög. Ännu idag ska i staden skojas om, att om tre herrar möts på hu-
vudgatan Ronnebygatan, bildar de genast ett sällskap.57 En rik flora av ordnar, i
flera fall med mycket gamla anor, finns fortfarande i staden.58 Kanske har just den-
na form av hemlig sammanslutning, med dess formalia och hierarkiska organise-
ring, lockat stadens militärer. De flesta av sällskapen är manliga sammanslutning-
ar.

Just ordnar är kanske inte den form av sammanslutning som Jürgen Habermas
betecknar som den centrala i framväxten av den borgerliga offentligheten. Karls-
krona har dock också, som redan framgått, bland annat en bibliotekshistoriskt in-
tressant bakgrund. Flera av de bevarade äldre biblioteken, som Läsesällskapet och
Bildningscirkeln, erbjöd sina medlemmar möjlighet till offentligt resonemang av
den typ som Habermas menar var villkoret för att den borgerliga offentlighetens
uppkomst.

Under 1800-talet har man noterat en ny form av sammanslutning, associatio-
nen. Associationerna uppstod i vad Torkel Jansson betecknar som ett ”tomrum”
5 6 Statistiska centralbyrån (1969), Historisk statistik för Sverige. Del I Befolkning 1720–1967, s. 61 f.
5 7 Skantze, A. (2013), ”Tolfvan”.
5 8 Om flera av dessa, se: Garting, B. (red.) (1981), Ordensliv i Carlskrona.
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mellan det feodala samhället med dess korporationer och det kapitalistiska sam-
hället med dess folkrörelser av massorganisationstyp. Staten drar sig under denna
tid undan och ett ”tomrum” uppstår där privatpersoner från högre samhällsskikt i
associationsformen tar på sig en sorts samhällsansvar, exempelvis vad gäller fat-
tigvård eller utbildning. Associationerna kännetecknas främst av att de var frivilli-
ga sammanslutningar som inte hade sin grund i privilegier. Kännetecknande är
även ett gemensamhets- och konsensusideal kring värden som patriotism, det all-
männa bästa et cetera. Gemensamheten i rörelsen som helhet spårar Jansson till ett
vaknande nationalmedvetande. Janssons undersökning gäller för åren 1800–1870,
under vilken tid han menar att associationen är den huvudsakliga föreningsfor-
men.59

Sällskapet

Utländska biblioteket hade hållit sitt första sammanträde den 28 december 1832
och då valt sin första sekreterare, premiärlöjtnant Carl Fredrik Löwenborg.60 Den
åttonde januari  1833 hölls  den första  allmänna sammankomsten,  och då antog
även ledamöterna de första stadgarna.61 Nedan ska jag redogöra för dessa stadgar,
samt för hur sällskapet var organiserat under den här undersökta perioden. I viss
mån kommer jag även att diskutera en del av sällskapets ledamöter, emedan jag
redogör för sällskapets organisation och då tar upp de personer som ingick i led-
ningen.

Stadgarna innehåller 34 paragrafer och anger allt i från hur beslut skulle fattas
till vilken litteratur som skulle köpas in och hur detta skulle göras.62 Medlemsanta-
let reglerades till högst 30, som alla skulle vara boende i eller i närheten av Karls-
krona någon del av året eller vara tjänstemän vid stationen (§ 2). Böckerna skulle
cirkulera mellan ledamöterna, som alla hade erhållit ett nummer genom lottning
(§ 8). Varannan lördag skulle en ny bok skickas ut till cirkulation och varje leda-
mot skicka vidare den bok han eller hon hade haft hemma till följande nummer på
listan (§ 22). Efter att böckerna hade cirkulerat färdigt kunde de av ledamöterna
begäras ut från biblioteket och fick då behållas för dubbla tiden, det vill säga en
månad (§ 31). I stadgarna står skrivet att medlemsantalet  ”ovilkorligen icke får
ökas” (§ 2), men senare under sällskapets verksamhet antogs ledamöter utan num-

5 9 Jansson, T. (1985), Adertonhundratalets associationer, passim; se särskilt avsnitt 1.2 och 4. Om olika asso-
ciationer, se även Furuland, G. (1987), ”En association i offentlighet och privatsfär”; Rydbeck, K. (2008),
”Frigörande folkbildning för flitiga fröknar”, samt Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, kapitel 5.
6 0 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok.
6 1 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, Stadgar 1833-01-08. När jag i fortsättningen hänvisar till stadgarna kommer berörd paragraf att an-
ges löpande i texten inom parentes.
6 2 De paragrafer som berör valet av litteratur behandlas i avsnittet ”Litteraturen”.
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mer, vilka alltså inte ingick i cirkulationen men hade rättighet att låna böcker från
biblioteket.63

Varje år skulle en så kallad allmän sammankomst hållas, till vilken sekretera-
ren skulle kalla ledamöterna (§ 4). Då skulle man välja sällskapets ledning, det vill
säga sekreterare, direktion, suppleanter och revisorer, samt behandla förslag till
förändringar i stadgarna och andra frågor rörande sällskapet som möjligen kunde
finnas (§ 4, 17, 18 och 25). De beslut som fattades skulle gälla oavsett antalet när-
varande ledamöter. En ledamot som inte hade möjlighet att närvara kunde överlåta
sin talan och rösträtt på en annan ledamot (§ 5). Beslut fattades genom omröstning
med slutna sedlar och majoritetsprincipen gällde (§ 9). Man skulle också besluta
om nya ledamöter (§ 11), men fanns flera sökande skulle lotten avgöra vem som
fick inträde (§ 14).

Ledamöterna hade vissa rättigheter och vissa skyldigheter. Till skyldigheterna
hörde att, om en längre resa skulle företagas, meddela sekreteraren huruvida man
ville kvarstå inom sällskapet eller ej och eventuellt betala sina avgifter i förväg
(§ 12). Underlät man detta kunde man uteslutas ur sällskapet och hade då inte rätt
att återfå den avgift man betalt vid inträdet (§ 13). Om man vistades på landet fick
man själv ombesörja om avhämtning av böckerna i staden (§ 24). Skadades en bok
under  läsningen  skulle  den  repareras,  ersättas  med  likvärdig  eller  betalas  för
(§ 21). Slutligen skulle man självklart cirkulera böckerna vidare på den utsatta ti-
den; den paragraf som reglerar detta (§ 20) kan kanske ge en antydan om gruppens
sammansättning:

Man anser icke nödigt att utsätta någon plikt eller serskildt afgift för den Ledamot, som möjli -
gen kunde försumma att vid den på listan utsatta tid, till följande No eller person afsända en
till läsning Circulerande Bok. Blotta antydandet af nödvändigheten att i detta fall iakttaga den
största noggranhet, synes, innom detta Sällskap, vara tillräckligt för att vinna det åsyftade än-
damålet.

Förutom att denna paragraf spelar på vikten av att behålla sitt sociala anseende ge-
nom att  ta hänsyn till  sina medledamöter i  sällskapet,  ger den också en verbal
klapp på axeln till dessa respektabla ledamöter ”innom detta Sällskap” för vilka
det inte är nödvändigt att ens reglera underlåtelsen av vidarecirkulation, utan räck-
er med blotta antydan. Genom detta skapas också enligt min mening ett slags vi-
känsla: inom andra sällskap kanske detta behövs, men inte här goda vänner! Helt
säker kan man dock inte ha varit på ledamöterna eftersom man ändå inkluderar
detta ”blotta antydande”, som också kan ses som ett dolt hot om förlorat anseende,
i sina stadgar.

De viktigaste rättigheterna som ledamöterna åtnjöt bestod förstås i att de fick
ta del av de cirkulerande böckerna, samt utnyttja sällskapets bibliotek. Därtill kom
en rättighet, som blir viktig inte minst för mitt senare resonemang kring läsningen.

6 3 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1862-06-06 och 1864-05-06.
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I § 23 bestäms nämligen att ledamöter som av någon anledning inte befann sig på
orten hade rätt att få böckerna hemskickade till sitt hushåll om däri fanns en maka
eller make eller nära anförvanter, såsom ”Far, Mor, Syster, Bror eller Barn, samt
Svåger och Svägerska”. Den verkliga ledamoten hade dock ansvar för att de stad-
gade skyldigheterna uppfylldes. Även utan existensen av § 23 kunde man anta att
fler personer än ledamoten läste böckerna som cirkulerades,64 men förekomsten av
denna paragraf tydliggör att detta verkligen var fallet.

Vidare gjordes ett tillägg till stadgarna 1865, som sade att vid en gift ledamots
död skulle dennes andel i sällskapet kunna övertas av makan eller maken, utan att
ny inträdesavgift behövde betalas.65 I själva verket skedde detta flera gånger även
tidigare; jag har hittat fem sådana exempel på att en plats övertogs av en annan in-
divid i samband med död eller giftermål.66 Bruket att ”ärva en plats” tycks alltså
vara ett faktum redan innan bestämmelsen om detta infördes.

Sällskapets ekonomi sköttes av sekreteraren och skulle granskas av två reviso-
rer. Ledamöterna betalade en biblioteks- eller inträdesavgift som var stadgad till
fem riksdaler banko, samt en årlig  avgift  om tre riksdaler banko (§ 10 och 3).
1830 tjänade en förste styrman 36 riksdaler riksgälds i månaden, vilket motsvarar
cirka 24 riksdaler banko. Ett par vadmalsbyxor kostade 1835 4 riksdaler banko.
1840 skulle en kvinna som arbetade i Falu koppargruva ha behövt arbeta i tio da-
gar för att kunna betala årsavgiften i Utländska biblioteket.67 Avgifterna kom dock
att variera under den undersökta perioden; i början betalade ledamöterna fem riks-
daler i årsavgift, senare tre, och 1849 sänktes årsavgiften till två riksdaler, för att
höjas igen någon gång mellan 1854 och 1859.68

Vidare skulle man sälja de böcker som inte ansågs värda att bevara i bibliote-
ket, efter att de hade sparats ett år (§ 15). Denna auktionsverksamhet var dock tyd-
ligen inte särskilt lönsam, dels eftersom böckerna var svårsålda, dels eftersom de
när de kunde säljas gick ”för en lumpen penning”, och 1842 beslöt man att istället
auktionera ut dem genom tärningskast.69 Slutligen kunde inkomster komma från
sådana tillfällen då någon ledamot hade på något vis förstört en bok så att den
måste ersättas, vilket kunde ske i penningar (§ 21). Alla medel skulle huvudsakli-
gen gå till anskaffandet av nya böcker, även om somt naturligtvis även gick till an-
nat, såsom porto (§ 19 och 32).

6 4 Se t.ex. Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, exempelvis s. 421.
6 5 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1865-05-08.
6 6 1836 övertar Klas Samuel Annerstedt Gustava Lovisa Lagerstråles plats i samband med deras giftermål. De
andra tillfällena sker 1843, 1853, 1855 och 1857 då platser övertas av familjemedlemmar inom familjerna
Nordenskiöld,  von  Krusenstjerna,  Rundquist,  respektive  Lagerstråle i  samband med en tidigare  ledamots
frånfälle.
6 7 Lagerqvist, L. (2011), Vad kostade det?, s. 136 f. Se även uppgifter för riksdalern på s. 56 f.
6 8 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1849-03-10 och 1859-05-20; Volym 2, kontobok. Protokoll saknas för åren 1855, 1856,
1857 och 1858.
6 9 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1842-12-29.
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Som redan framgått ingick vissa nyckelfunktioner i sällskapets ledning. Den
viktigaste av dessa innehades av sekreteraren, som var både administratör, eko-
nom och bibliotekarie i ett.70 Han, för en han var det, skulle kalla ledamöterna till
sammanträde, ansvara för uppbärande av avgifter, anskaffande av kataloger och
dylikt, stå för inköp, inbindning och reparation av böcker, cirkulera dessa och, om
han inte hade brist på utrymme, förvara dem och då ansvara för dem utom i hän-
delse av eldsvåda, stöld eller liknande. Eftersom han förvarade böckerna, var han
också den som fick ombesörja utlån från biblioteket. Han hade även hand om kas-
san och räkenskaperna och skulle disponera dessa så att största möjliga del kunde
användas för att köpa in nya böcker. Slutligen ingick han i direktionen, som ska
behandlas nedan.71

Sällskapets sekreterare var under den undersökta perioden uteslutande manli-
ga. Den förste sekreteraren var premiärlöjtnant Carl Fredrik Löwenborg, som dock
endast innehade posten under året 1833. Han var aldrig upptagen som ledamot på
de listor som finns bevarade. Hans hustru blev dock ledamot året för deras gifter-
mål, 1836, och kvarstod sedan under hela perioden.

Under 1834 och 1835 var premiärlöjtnant Carl Fredrik Georg Tornqvist sekre-
terare. Han var ledamot ännu 1836, men tycks då ha betalat in sin avgift sent på
året. Det är möjligt att han avgått både som sekreterare och ledamot på grund av
att han helt enkelt inte befann sig i Karlskrona, i alla fall under längre perioder.
Han hade dessutom ingen familj som kunde använda sig av hans plats, varför det
kanske var naturligt att avgå ur sällskapet.72

Mellan 1836 och 1850 var premiärlöjtnant, sedermera kapten, sedermera kom-
mendörkapten  Klas  Samuel  Annerstedt  sällskapets  sekreterare.73 Annerstedt  var
gift med Gustava Lovisa Lagerstråle, vars mor och systrar, samt flera andra släk-
tingar var ledamöter i Utländska biblioteket, en del av dem engagerade och lång-
variga sådana. Hans post som sekreterare kan säkert delvis ses i skenet av detta.

1851 blev överstelöjtnant och kammarherre Göran Fredrik af Klinteberg ny
sekreterare.74 Under de följande åren för min undersökning saknas en del proto-
koll, men under alla de år det finns uppgifter för var det af Klinteberg som inneha-
de posten. Det tycks ha varit en princip att alltid ange när förändringar förekom,
varför jag anser det  högst  troligt  att  af Klinteberg faktiskt  var sekreterare från
1851–1864. 1865 övertogs posten av Alexis Petterssén.75 af Klinteberg hade även

7 0 Ann-Sofie  Johansson  noterar  sekreterarens  nyckelroll  men  diskuterar  den  inte  vidare.  Johansson,  A.
(1996), Sällskapet för läsning af utländsk litteratur i Carlskrona, s. 17 f.
7 1 Sekreterarens ansvar och skyldigheter regleras i § 4, 12, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31 och 32.
7 2 Hammar, M. (1963), ”Släkten Tornqvist”, s. 253 f.
7 3 Uppgifter saknas för år 1843, men det kan antas att sekreteraren varit densamma under detta år eftersom
man nämner andra förändringar, men inget om sekreteraren. Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrel -
sen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 1, Protokollsbok, protokoll 1842-12-29.
7 4 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1851-03-22.
7 5 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1865-05-08.
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innan han blev sekreterare deltagit i sällskapets ledning, dels som suppleantsekre-
terare, vilket man hade under vissa år, dels som revisor.76 Att han slutade som säll-
skapets sekreterare tycks ha berott på att han flyttade från Karlskrona.77 Hans enga-
gemang kan inte kopplas till några andra ledamöter, utan han tycks ha deltagit och
engagerat sig helt av eget intresse. Han var visserligen omväxlande gift och om-
växlande änkeman och hade under en del av perioden barn i huset som kunde tän-
kas ta del av litteraturen, men dessa var i en sådan ålder att hans engagemang mås-
te ha uppstått ur eget intresse.

När stadgarna skrevs antog man att det skulle ta lång tid innan sällskapets bib-
liotek blev så omfattande att man skulle behöva förvara det i en särskild lokal.
Sekreteraren, eller om han hade brist på utrymme någon annan ledamot, skulle
förvara biblioteket hos sig (§ 27). Det förstnämnda förefaller ha varit fallet, utom
under en period på 1860-talet. 1863 nämner man i protokollet att mamsell Faxe
skulle betalas 18 riksdaler för att hon upplåtit ett rum för bibliotekets räkning.78

Betalningen skulle räknas från den 1 januari samma år, varför det är rimligt att
anta att biblioteket vid denna tid flyttades från sekreterare af Klinteberg till mam-
sell Faxe. 1864 hade mamsell Faxe flyttat från staden och biblioteket flyttats till
Alexis Petterssén, som följande år även blev sällskapets sekreterare.79 Även han
skulle erhålla 18 riksdaler om året.

Detaljerna kring förvaringen av biblioteket är intressanta av två anledningar.
För det första innebar det att den post som fram tills nu hade varit oavlönad för-
enades med en monetär ersättning, i och med att man började betala mamsell Faxe
och senare Alexis Pettersén för upplåtandet av utrymme. För det andra, och intres-
santaste för mitt resonemang, kan man ställa sig frågor kring vad som var förenat
med förvarandet av biblioteket under den period då en kvinna, Lovisa Faxe, stod
för detta. Sekreteraren var ansvarig för att cirkulera böckerna, sköta utlån från bib-
lioteket och så vidare. Om biblioteket förvarades hos en annan person, skötte då
även denna person dessa delar av sekreterarens uppgifter?  Protokollen erbjuder
inga raka svar på denna fråga, men det är möjligt att mamsell Faxe faktiskt var
delaktig i skötseln av biblioteket, vilket annars under den undersökta perioden var
en uteslutande manlig syssla.

7 6 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok.
7 7 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1865-05-08.
7 8 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1862-06-06. Enligt räkenskaperna flyttades biblioteket en gång 1850, men det är rimligast
att anta att det då flyttades från Annerstedt till af Klinteberg, som följande år övertog sekreterarposten. Kom-
munarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 2, kontobok, utgift
den 2 maj 1850.
7 9 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1864-05-06. Mamsell Faxe var dock ledamot även under 1864 enligt uppgifter i kontobo-
ken.
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I sällskapets ledning ingick även en så kallad direktion. Denna hade tre med-
lemmar, varav en var sekreteraren. Direktionen skulle besluta om inköp av böcker,
bland annat med hänsyn till dessas ”förmodade inre värde”. Vidare skulle sekrete-
raren även ”till granskning remittera [direktionen] sådane inkomne Böcker, hvil-
kas caractaire synes tvetydig och innehållet möjligen på något sätt stridande emot
Convenancen,  och  således  icke  qvalificerade  att  innom  detta  Sällskap  kunna
Circulera.” (§ 17) Direktionen var alltså ansvarig för att de principer om bokinköp
som hade satts upp följdes och även för granskning av böckernas innehåll, så att
de inte innehöll något opassande. De två ledamöter som utöver sekreteraren valdes
till  direktionen  var  under  den  undersökta  perioden  uteslutande  kvinnor,  vilket
även gäller för de två suppleanter man alltid valde. Detta innebär att direktionen
alltid hade en manlig och två kvinnliga medlemmar.

I direktionen ingick allt som allt nio olika kvinnor under den undersökta peri-
oden, vissa under längre perioder och andra under enstaka år. Suppleanterna till
direktionen var även de, som redan påpekats, uteslutande kvinnor. Det är svårt att
uttala sig i frågan om huruvida suppleanterna någonsin behövde delta i direktio-
nen på grund av de ordinarie medlemmarnas förhinder, men det är troligt att så var
fallet.  Exempelvis  ingick  Hedvig  von Krusenstjerna  under  1853 i  direktionen.
Hon avled den 23 augusti i koleraepidemin som härjade i Karlskrona under sen-
sommaren och hösten samma år.80 Någon av suppleanterna, grevinnan Sparre eller
mamsell Engelhart, torde då ha fått överta hennes plats, troligen grevinnan Sparre
som följande år ingår i direktionen.

De medlemmar som ingick i sällskapets ledning måste antas ha haft ett sär-
skilt intresse i sällskapet. Värd att notera är genusaspekten hos de olika rollerna.
Sekreteraren och revisorerna var män. När mamsell Faxe hade hand om bibliote-
ket är detta möjligen ett exempel på hur en kvinna övertog en ”manlig” syssla,
men det var en administrativ syssla, och sällskapets ekonomi sköttes fortfarande
av en man. När det gällde att bedöma både litteraturens värde och innehållets sed-
lighet hade kvinnorna dock något att bidra med. Visserligen kan det ses som pro-
gressivt att kvinnor deltog i sällskapets ledning, men det sker egentligen enligt
min mening inget överträdande av genusgränserna. Det mest progressiva är att
kvinnorna själva antogs vara i stånd att delta i bedömningen av vad som var pas-
sande läsning för dem.

Utländska biblioteket har karakteriserats som ett slutet sällskap, både på grund
av valet av litteratur och det begränsade medlemsantalet, och vidare har Ann-Sofie
Johansson skrivit att det först under 1920-talet började öppnas för allmänheten.81

8 0 Swahn, S. (1967), ”Kolerakyrkogården på Saltö”, s. 259, samt uppgifter i Elgenstierna, G. (1998), Den in-
troducerade svenska adelns ättartavlor.
8 1 Samzelius, T. (u.å.), ”Örlogsmannasällskapet, Läsesällskapet, Utländska biblioteket och Bildningscirkeln”;
Johansson,  A. (1996),  Sällskapet för läsning af utländsk litteratur i Carlskrona , s.  23. Johansson nämner
dock att det inte i praktiken var någon skillnad mellan de regler som då infördes och möjligheten att anta ex-
tra ledamöter som hade reglerats i stadgarna 1884, men alltså enligt min undersökning i själva verket hade fö -
rekommit långt tidigare än så.
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Min undersökning visar dock att man redan under 1860-talet tillät ledamöter utan
nummer, vilka hade rätt att nyttja biblioteket men inte var med i cirkulationen. På
1860-talet började sällskapet också att annonsera i tidningarna, vilket jag tolkar
som ett tecken på ökad öppenhet. 1862 bestämde man att kallelse till de allmänna
sammankomsterna skulle ske genom annons; tidigare hade man skickat runt en
kallelselista till ledamöterna.82 1864 bestämde sällskapet att man ”till Kännedom
för Ledamöterna” skulle annonsera att böcker som önskades ur biblioteket skulle
begäras skriftligen och sedan kunde avhämtas onsdagar och lördagar under vissa
tider. Samtidigt skulle man annonsera efter böcker som hade saknats vid en inven-
tering,  förmodligen gjord i  samband med att  biblioteket  flyttades från mamsell
Faxe till Alexis Petterssén.83

Jag ser två sätt att tolka bruket att annonsera. För det första kan det vara ett
tecken på att alla ledamöter inte kom till sammankomsterna utan nöjde sig med att
betala avgifterna och få böcker cirkulerade. För det andra kan man som redan på-
pekats se det som ett tecken på öppenhet, eller offentlighet om vi så vill. En an-
nons i tidningarna kunde göra allmänheten uppmärksam på möjligheten att delta
utan nummer och på så vis få tillgång till biblioteket. Jag anser detta för troligare,
eftersom man, i den händelse man ville hålla sällskapet slutet, hade en ypperlig
möjlighet för kommunikation i samband med att böckerna cirkulerade mellan le-
damöterna. Tyvärr infaller dessa tecken på ökad öppenhet så pass sent under min
undersökningsperiod att det är omöjligt för mig att dra några säkra slutsatser vare
sig om syften eller om effekter.

Ledamöterna

Nedan presenteras undersökningen av ledamöterna i Utländska biblioteket under
åren 1835–1864.84 Uträkningar har primärt gjorts med avseende på kön, ålder och
social tillhörighet (yrke och adelskap). Jag resonerar även kring aspekter av med-
lemskapet, kring möjliga kontaktnät och vissa ledamöter presenteras mer utförligt.

I undersökningen har de namngivna ledamöterna för varje år räknats ihop, och
sedan har uträkningar gjorts på variablerna kön, ålder, adelskap och yrke. Nedan
redogörs för resultaten för varje variabel.

Ett problem med uträkningarna är kopplat till svårigheten att få fram biogra-
fiska uppgifter för vissa av ledamöterna. De adliga ledamöterna kan relativt enkelt
identifieras, men vad gäller vissa icke-adliga personer är det svårare att dels iden-
tifiera individen, dels få fram några uppgifter om denna. I uträkningarna har jag

8 2 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1862-06-06.
8 3 Kommunarkivet  i  Karlskrona,  Biblioteksstyrelsen i  Karlskrona,  Utländska biblioteket,  Volym 1,  Proto-
kollsbok, protokoll 1864-05-06.
8 4 Vissa uppgifter om medlemmar som nämns innan 1835 har beaktats.
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angett hur många individer som för åldersvariabeln har fått uteslutas; det handlar
dels om helt oidentifierade individer, dels om personer för vilka vissa biografiska
uppgifter inte har kunnat bestämmas (främst ogifta adelskvinnor i en systerskara,
där alla variabler utom just ålder har kunnat bestämmas). Större delen av de oiden-
tifierade individerna är kvinnor, och under vissa år är andelen så hög att uträk-
ningen av medelåldern mycket väl skulle kunna vara starkt felaktig; särskilt gäller
detta för medelåldern bland de kvinnliga ledamöterna. Det är alltså viktigt att läsa-
ren har i åtanke att det handlar om medelåldern bland de identifierade individerna,
och att det är svårt att dra några slutsatser om sällskapet som helhet utgående från
mina uträkningar.

Antalet ledamöter
Medlemsantalet bestäms i stadgarna till högst 30. Under det första året för vilket
uppgifter finns, 1835, är antalet namngivna ledamöter 27.85 Under 1836 och 1837
är antalet 30, för att därefter sakta sjunka, och mellan 1841 och 1852 pendla mel-
lan 19 och 21 ledamöter. Med början från 1853 stiger antalet sakta igen, för att vid
undersökningens sista år, 1864, vara uppe i 31. Detta kan synas underligt, men en
av ledamöterna är inte med i cirkulationen utan har endast rätt att låna böcker från
biblioteket.

Under hela perioden förekommer 76 olika individer som ledamöter; något fler
namn finns på listorna eftersom en del kvinnor gifter sig under perioden och där-
för byter namn. Somliga av dessa 76 individer ingår i samma hushåll och övertar
medlemskapet  efter  varandra  i  samband  med  död eller  giftermål.  Räknar  man
istället för individer på detta sätt hushåll som ledamöter har sällskapet under peri-
oden 69 olika ledamöter. Ytterligare ett fall där ledamoten troligen förblir samma
hushåll är när grevinnan Agathe Wachtmeister flyttar och hennes ogifta syster går
in som ledamot, men detta är inte helt säkerställt, och båda kvinnorna är dessutom
ledamöter under undersökningens sista år. Men i så fall skulle det handla om 68
olika ledamöter.

Ledamöter enligt kön
Under hela den undersökta perioden är kvinnorna i majoritet i sällskapet. Ofta hål-
ler sig procentandelen mellan 60 och 75 procent. Den lägsta andelen kvinnor finns
1847 och 1848, då siffran är 52 procent. Även åren 1849, 1862, 1863 och 1864 är
andelen lägre än 60 procent. Siffror på över 75 procent förekommer 1838, 1851

8 5 Vissa reservationer måste göras för detta år, emedan det i kontoboken finns uppgifter om att de 27 namn-
givna ledamöterna betalat sina avgifter, samtidigt som det finns en uppgift om en inbetalning för 12 ledamö -
ter i läsecirkeln. Det finns inga övriga indikationer på att det skulle ha funnit två separata listor och troligen är
det helt enkelt en dubbelpost i räkenskaperna. Uppgifterna om inbetalningarna bokförs oftast på datum i bör -
jan av året, men det är troligt att de faktiskt införts senare. Exempelvis övertar 1853 konteramiral von Kru-
senstjerna sin hustrus plats, med all sannolikhet eftersom hon avlider i augusti detta år. Samtidigt är hon in-
vald i direktionen för samma år. Listan över ledamöterna torde därför vara skriven efter augusti månad, även
om den ger sken av att vara från början av året.
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och 1852, samt 1855, 1856, 1857 och 1858. Den högsta andelen är för 1857 då an-
delen kvinnliga ledamöter uppgår till 80 procent.

Tabell 1. Antal ledamöter och ledamöter enligt kön

År Antal  ledamö-

ter

Antal  kvinnli-

ga ledamöter

Antal  manliga

ledamöter

Kvinnliga  le-

damöter, %

Manliga  leda-

möter, %

1835 27 18   9 67 33

1840 22 15   7 68 32

1845 19 12   7 63 37

1850 21 15   6 71 29

1855 25 19   6 76 24

1860 27 19   8 70 30

1864 31 18 13 58 42

Källa: Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket. Se
även Bilaga 1.

Redan här kan några jämförelser vara på sin plats. För de år som Utterström listar
i sin bok om Läsesällskapet är den högsta procentuella andelen kvinnliga medlem-
mar cirka 11 procent (1821).86 Margareta Björkman nämner för Swederus lånebib-
liotek i  Stockholm under 1780-talet  en siffra på 11 procent.87 Endast tre ogifta
kvinnor ska ha blivit medlemmar i Läsesällskapet i Karlskrona.88 Detta kan jämfö-
ras med nitton kvinnor som har titeln mamsell eller fröken vid tiden för inträdet i
min undersökning. Av de 76 olika individerna är det cirka 25 procent. Till dem
tillkommer även fru Emma Nordenskiöld, som var skild. Utterströms och Björk-
mans påpekanden om att hustrur och döttrar säkert använde biblioteket är dess-
utom i högsta grad gällande även för min undersökning, det visar inte minst det
faktum att flera personer i samma familjekrets övertar platser från varandra.89 

Ledamöter enligt ålder
Medelåldern för de identifierade ledamöterna var 1835 40,7 år och 1864 53 år.90

Under den undersökta perioden fluktuerade den lite fram och tillbaka, men sett till
hela perioden kan en långsam men stadig ökning noteras. Det är helt naturligt med
tanke på att en stor del av ledamöterna förblev desamma under perioden och de

8 6 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 72.
8 7 Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 420.
8 8 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 70.
8 9 Utterström, B. (1959),  ”Läsesällskap och lånebibliotek i  Karlskrona 1794–1863”,  s.  70;  Björkman,  M.
(1992), Läsarnas nöje, s. 421.
9 0 1835 har sex ledamöter uteslutits från uträkningen av medelålder, fyra kvinnor och två män; 1864 har fyra
ledamöter, alla kvinnor, uteslutits.
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åldrades ju 30 år under den tiden. En del av de nya ledamöterna var unga, men
samtidigt var andra relativt gamla – exempelvis var friherre Gyllengranat när han
återinträdde i sällskapet 1858 hela 71 år gammal.

Under 25 av undersökningens 30 år var medelåldern högre bland männen än
bland kvinnorna. Under vissa år var skillnaden marginell, medan den under andra
år var markant. Så exempelvis under 1858 då medelåldern bland de identifierade
kvinnorna var 42,2 år och bland männen 59,7.91

Det är också värt att notera att flera av de kvinnliga ledamöterna var under tju-
go år gamla vid tiden för inträdet.  Fru Löwenborg (1836),  mamsell  Rundquist
(1855, hon övertog sin fars plats vid hans bortgång) och Hanna Bæckström (1859)
fyllde nitton det år de blev ledamöter, Sally Palander (1850) och fröken Printzen-
skiöld (1854) fyllde arton och fröken Ruuth (1851) fyllde bara sjutton samma år
som hon blev ledamot i eget namn. Den yngste mannen att gå med i sällskapet var
friherre von Schwerin som fyllde 22 år 1837. Några andra män var i tjugoårsål-
dern då de blev ledamöter men skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga
medlemskapet i detta avseende är att männen redan hade en yrkesidentitet och en
social  status att  upprätthålla,  medan det kvinnliga medlemskapet  snarare måste
tolkas som en del i dessa kvinnors fostran. Flera av kvinnorna blev senare långva-
riga medlemmar, vilket visar att tillgång till litteratur på utländska språk fortsätt-
ningsvis var viktigt i deras liv.

Ledamöter enligt social tillhörighet
Den sociala tillhörigheten har delats in i två skilda kategorier, dels ledamöternas
yrkestillhörighet, dels deras eventuella adelskap.

Ledamöter enligt adelskap
Ledamöterna har delats in i kategorierna adel och icke-adel. Det har inte gjorts nå-
gon skillnad på ”hur adlig” en viss person är. Faktum är dock att det kan förekom-
ma olika skikt. För att ta ett mycket tydligt exempel finns ju inom adeln olika adli-
ga skikt; en släkt kan vara adlig kort och gott, friherrlig eller grevlig. Vidare är det
en viss skillnad mellan att vara nyadlad och att tillhöra en släkt som har långa anor
(och lågt nummer i Riddarhusets längd). Jag har ansett det för ett alltför stort arbe-
te att ta hänsyn till sådana här aspekter inom ramen för detta arbete.

Likaså finns många andra markörer, titlar och utnämningar som kunde beaktas
i  en bedömning  av någons sociala  tillhörighet.  Bland ledamöterna  i  sällskapet
fanns ett antal personer med direkta kopplingar till hovet, som var kammarherre
eller statsfru exempelvis, personer som hade utnämningen ”en av rikets herrar”,
personer som var riddare av någon kunglig orden och så vidare. Även indirekta
kopplingar, som att någons far var kammarherre, eller att någons dotter senare gif-
te sig med en prins kan påvisas. Jag har inte ansett mig kunna göra en systematisk

9 1 För år 1858 har sju ledamöter fått uteslutas från uträkningen av medelålder, alla var kvinnor.
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undersökning på detta område, men förekomsten av dessa funktioner och titlar vi-
sar i sig på att den sociala nivån inom sällskapet var mycket hög. Indelningen i
adel och icke-adel är måhända ett något trubbigt instrument, men ger i alla fall en
klar bild av hur sammansättningen bland ledamöterna såg ut.

Undersökningen visade att adliga ledamöter under en övervägande del av un-
dersökningsperioden dominerade sällskapet. Först 1857 förekom en siffra på un-
der 50 procent. Åren före 1857 förekom ganska stora variationer; den högsta siff-
ran var 71 procent (1851 och 1852). 1858 utgjorde de adliga återigen hälften av le-
damöterna, medan mindre än hälften av ledamöterna var adliga under de återstå-
ende åren av undersökningen.  Under  1847 och 1848 var  dock den icke-adliga
gruppen nästan lika stor som den adliga, sett till absoluta tal. För åren 1859–1864
tillhörde majoriteten av ledamöterna den icke-adliga gruppen. Andelen icke-adliga
ökade alltså under undersökningsperioden och andelen adliga minskade.

Tabell 2. Adliga och icke-adliga ledamöter

År Antal ledamöter Adliga ledamöter Adliga  leda-

möter, %

Icke-adliga  le-

damöter

Icke-adliga

ledamöter, %

1835 27 16 59 11 41

1840 22 13 59   9 41

1845 19 11 58   8 42

1850 21 14 67   7 33

1855 25 15 60 10 40

1860 27 12 44 15 56

1864 31 13 42 18 58

Källa: Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket. Se
även Bilaga 1.

Om man delar upp ledamöterna i manliga och kvinnliga blir förhållandet något an-
norlunda. Andelen adliga kvinnliga ledamöter kom upp i siffror över 60 procent
alla år fram till 1854. Under sju av dessa år var siffran 75 procent eller högre.
1855 och 1856 var de adliga kvinnorna fortfarande i majoritet, för att därefter ut-
göra mindre än hälften av de kvinnliga ledamöterna. Från 1857 och fram till un-
dersökningens slut var alltså de icke-adliga i majoritet bland de kvinnliga ledamö-
terna.  Tendensen var alltså  densamma som för ledamöterna i  stort,  att  andelen
icke-adliga ökade, från och med mitten av 1850-talet. Under den tidigare perio-
den, när de adliga kvinnorna var i majoritet, var de dock i större majoritet än sett
till sällskapet som helhet.
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För de manliga ledamöterna var förhållandet mer komplext. De adliga manli-
ga ledamöterna var i minoritet eller utgjorde exakt hälften av de manliga ledamö-
terna fram till 1851, för att mellan 1851 och 1860 vara fler än de icke-adliga. Det
är dock svårt att peka på någon tydlig tendens, eftersom de manliga ledamöterna
ofta var så få att en skillnad som kan se stor ut angiven i procent de facto bara är
en skillnad på en eller två personer.

Tabell 3. Adliga och icke-adliga ledamöter, fördelade enligt kön

År Antal  kvin-

nor, (%)

Adliga kvin-

nor, (%)

Icke-adliga

kvinnor, (%)

Antal

män, (%)

Adliga

män, (%)

Icke-adliga

män, (%)

1835 18 (67) 13 (72)   5 (28)   9 (33) 3 (33) 6 (67)

1840 15 (68) 10 (67)   5 (33)   7 (32) 3 (43) 4 (57)

1845 12 (63)   9 (75)   3 (25)   7 (37) 2 (29) 5 (71)

1850 15 (71) 11 (73)   4 (27)   6 (29) 3 (50) 3 (50)

1855 19 (76) 11 (58)   8 (42)   6 (24) 4 (67) 2 (33)

1860 19 (70)   7 (37) 12 (63)   8 (30) 5 (62) 3 (38)

1864 18 (58)   8 (44) 10 (56) 13 (42) 5 (38) 8 (62)

Källa: Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket. Se
även Bilaga 1.

Ledamöter enligt yrke
För uträkningen av den sociala tillhörigheten vad gäller adelskap gjorde jag vissa
reservationer angående djupet av min undersökning. Även vad gäller den yrkes-
mässiga tillhörigheten har jag valt att hålla mig på en ganska ytlig nivå. Som un-
dersökningen nedan visar är en mycket stor andel av ledamöterna militärer, nästan
uteslutande i flottan. Det finns ju många olika militära grader, som jag kunde ha
beaktat för att ge en grundligare bild av den sociala sammansättningen inom säll-
skapet. Jag har dock inte heller vad gäller denna variabel ansett det rimligt att göra
en sådan undersökning inom ramen för arbetet.

Andelen ledamöter som kan hänföras till den militära kretsen var under hela
perioden i stor majoritet. Procentuellt var gruppen endast under två år, 1857 och
1858, under 70 procent, och siffran var under flera år uppe på över 90 procent.
Den högsta siffran var 95 procent år 1849. I gruppen är medräknade döttrar till två
civilmilitärer: en amiralitetsmekanikus och en överfältläkare. Även om dessa skul-
le föras till en annan grupp, vilket det skulle kunna finnas argument för, är den mi-
litära dominansen total.

Jag har även räknat de individer som kan föras till en annan grupp, och under-
sökningen visar att dessas antal mer eller mindre stadigt ökade under perioden. De
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olika yrken som fanns representerade inom denna grupp var läkare, präst, juridisk
ämbetsman (och landshövding), kunglig sekter (ämbetsman) och publicist.

 Tabell 4. Ledamöter enligt yrke

År Antal ledamöter Antal militärer Antal  med  annat

yrke

Antal  med  okänt

yrke

1835 27 24 1 2

1840 22 18 1 3

1845 19 17 2 – 

1850 21 17 4 – 

1855 25 19 4 2

1860 27 19 3 5

1864 31 23 5 3

Källa: Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket. Se
även Bilaga 1.

Nätverk
Många av ledamöterna inom Utländska biblioteket hade olika typer av kopplingar
sig emellan. Nedan resonerar jag kring några organisationsrelaterade och släktre-
laterade samband, samt lyfter upp frågan om ledamöternas eventuella koppling till
andra sällskap i staden. Det ska sägas att någon fullständig undersökning av leda-
möterna med avseende på dessa kopplingar inte har rymts inom ramen för detta
arbete, och att en utförligare undersökning med stor sannolikhet kunde visa på fle-
ra sådana kopplingar än de som tas upp här. Ytterligare ett samband som jag inte
tar upp nedan är naturligtvis det yrkesmässiga. Undersökningen visade ju att mili-
tärer inom flottan, och andra yrkeskategorier med koppling till flottan, totalt domi-
nerade.92

Långvariga och ledande ledamöter
En del av ledamöterna i Utländska biblioteket var med i sällskapet under hela den
undersökta perioden, andra var ledamöter under hela perioden med något kort av-
brott, andra återkom under flera olika perioder och ytterligare andra var endast le-
damöter under något år.

Till dem som var ledamöter under hela den undersökta perioden hörde Karl
Fredrik Freidenfelt, Göran Fredrik af Klinteberg och Johan Fredrik Thorsell. Des-
sa män var även centrala i sällskapets ledning, Thorsell  och Freidenfelt  främst
som revisorer, af Klinteberg dels som revisor,  dels som sällskapets sekreterare

9 2 Läsaren hänvisas till Bilaga 1, för kortare biografiska uppgifter kring ledamöterna.
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mellan 1851 och 1864. Sällskapets allra första sekreterare, Carl Fredrik Löwen-
borg, var inte noterad som ledamot under något av undersökningens år, men hans
hustru, Vendela Teofilia, f. Hammarskjöld, var med under 29 av undersökningspe-
riodens 30 år. Hon intog dock aldrig någon ledande ställning. Bland de kvinnliga
ledamöterna var grevinnan Eva Carolina Sparre ledamot under hela perioden samt
medlem av direktionen eller direktionssuppleant under alla de år för vilka uppgif-
ter finns. Även mamsell Lovisa Faxe, som vi ju minns förvarade sällskapets bibli-
otek under en period, var ledamot i sällskapet under hela undersökningsperioden,
och under långa tider med i ledningen. Vidare var Hedvig von Krusenstjerna leda-
mot fram till sin död, då hon efterträddes av maken, som kvarstod perioden ut.
Hedvig von Krusenstjerna var även med i ledningen, medan hennes make aldrig
deltog. Mamsell Engelhart var även hon långvarig ledamot och deltog i ledningen.
Överstinnan Gyllenskepp och fru Palander var med i ledningen under de år de var
medlemmar. Under 1850-talet deltog även fröken Henrietta Cederström i direktio-
nen; samma år som hon gifte sig, efterträddes hon som ledamot av sin syster, frö-
ken Ida Cederström, men denna deltog aldrig i ledningen. Fröken Lidströmer, som
var ledamot under hela perioden, deltog heller aldrig i sällskapets ledning.

Klas Samuel Annerstedt var sällskapets sekreterare mellan 1836 och 1850 och
intog alltså i högsta grad en ledande position. Han företräddes på sin plats av sin
hustru, Gustava Lovisa Lagerstråle, som endast hann vara ledamot i eget namn un-
der ett år. Annerstedt försvann som ledamot i samband med att han frånträdde sek-
reterarposten. Långvariga ledamöter var även friherrinnan Marie Julie Lagerstråle
och senare dottern Henrietta Lagerstråle (27 år tillsammans), Anna Fredrika och
dottern Emma Nordenskiöld (27 år tillsammans), fröken Psilanderhielm (24 år),
kvinnliga medlemmar av släkten Puke (ett avbrott under 1850-talet),  samt Nils
Magnus Rundqvist och dottern Maria Julie (24 år tillsammans).

Det är naturligtvis lite vanskligt att dra några slutsatser kring detta. Människor
kan flytta eller avlida och därför avgå, eller så kan de avgå av någon annan anled-
ning. Vidare kan en medlem mycket väl bli långvarig och/eller ledande efter un-
dersökningsperiodens slut. Det är dock värt att notera att en stor del av de ledande
och/eller långvariga medlemmar dels är kvinnor, dels tillhör adeln. Detta speglar
medlemssammansättningen i övrigt. Man kan kanske också ifrågasätta om detta
egentligen har med nätverk att göra, men jag vill mena att de ledamöter som varit
långvariga och/eller ledande bildade en egen liten klick inom sällskapet. Det mås-
te antas att de hyst ett speciellt intresse för sällskapet, och därmed förmodligen
även ansett att tillgång till den typ av litteratur som erbjöds därigenom var viktigt.

Släktskap
Bland  ledamöterna  märks  flera  ”släktskapsknutar”.  Den tydligaste  är  centrerad
kring släkten Lagerstråle. Friherrinnan Beata Catharina Lovisa Lagerstråle, hennes
tre döttrar Hedvig von Krusenstjerna, fröken Gustava Lovisa (g. Annerstedt) och
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grevinnan Karolina Beata von Rosen (inte upptagen på listorna, men medlem i di-
rektionen 1833 och 1834) var alla med från sällskapets början. Friherrinnan La-
gerstråles  svärdotter  och  systrarnas  svägerska  Marie  Julie  Lagerstråle  (f.  Ce-
derwald) samt dennas dotter Henrietta Lagerstråle var också långvariga ledamöter.

Friherrinnan Lagerstråle den äldre var född Cederström och faster till friherre
Cederström samt avlägset släkt med Henrietta och Ida Cederström. Vidare var hon
moster till Klas Samuel Annerstedt (som alltså gifte sig med sin kusin).

Karl Fredrik Freidenfelt var svåger till grevinnan Sparre, Thorsell var svåger
till mamsell Hjelm. Fröken Lidströmer var syster till amiralinnan Nordenskiöld,
och grevinnan Wachtmeister var syster till  friherrinnan Wrede. Christian Adolf
Virgins dotter gifte sig efter undersökningsperiodens slut med Alexis Pettersén.

Individer med efternamnet Palander var nära släkt med varandra, liksom indi-
vider med efternamnet Puke och Ruuth med flera. Det fanns även kopplingar mel-
lan namnen Améen, Wachtmeister, Wrede och Palander; vidare mellan Falkman
och Nordenskiöld, Modée och Ruuth, Lagerbjelke och Puke, samt Löwenborg och
Nordenskiöld, samt eventuellt mellan Engelhart och Pettersén och mellan Gyllen-
skepp och Psilanderhielm. Slutligen fanns nära kopplingar mellan Faxe och Palan-
der.

Många av de långvariga ledamöterna hade alltså släktskapsband sinsemellan.
Källorna har inte meddelat några uppgifter om huruvida ledamöterna i Utländska
biblioteket diskuterade den lästa litteraturen, vilket tydligare skulle placera in säll-
skapet i diskussionen om offentligheter. Den starka närvaron av släktmässiga och
andra band visar dock att det inte kan ha saknats möjligheter till diskussion, även
om denna inte var formaliserad genom sällskapet.

Angela Rundquist beskriver i  Blått blod och liljevita händer hur släktskapet
inom adeln var en viktig faktor, inte minst på det sociala planet. Adeln betraktade
sig i mångt och mycket som en stor familj. Bruket att gifta sig inom klassen, och
ofta även inom släkten så nära som på kusinnivå, bidrog till att skapa band som
användes både identitetsskapande och -upprätthållande, och för att bibehålla den
sociala rangen.93 Samma observation gör Marie Steinrud, som skriver att detta att
”dela släktband tycks alltid ha varit en biljett in i olika sociala kretsar.” 94 Den typ
av släktskapsband som jag har redovisat ovan, kan alltså sägas vara av yttersta
vikt och det är mycket troligt att flera av ledamöterna träffades i både privat- och
umgängeslivet.

De citerade undersökningarna visar också på att  den sociala kontrollen var
stark. Rundquist beskriver till  exempel hur unga adelsflickor inte fick gå ut en-
samma, och hur deras mammor följde med på allt från ridturer till baler.95 Bruket
9 3 Rundquist, A. (1989), Blått blod och liljevita händer, s. 268–295.
9 4 Steinrud, M. (2008), Den dolda offentligheten, s. 73. Ytterligare en illustration på de vittförgrenade släkt-
skapsbanden och den ”stora familjen” är att en av de kvinnor Steinrud undersöker, Carolina Tersmeden, gifte
sig med en bror till den Klas Samuel Annerstedt som återfinns som ledamot i Utländska biblioteket och alltså
kopplades till bland andra släkterna Cederström och Lagerstråle.
9 5 Rundquist, A. (1989), Blått blod och liljevita händer, s. 80 f.
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att korrespondera ymnigt, som förvisso inte var förbehållet adeln – det visar Eva
Helen Ulvros undersökning –, och att läsa varandras brev, både innan de skicka-
des  och  vid  mottagandet,  gjorde  naturligtvis  också  att  uppgifter  om individer
spreds snabbt, och användes för att utöva social kontroll på olika sätt.96 Min poäng
är att man inom den grupp som Utländska biblioteket utgjorde med stor sannolik-
het brukade samma typ av kontroll som annars skedde inom det sociala skiktet –
om inte annat så visar den passus rörande underlåtande att vidarecirkulera en bok
som jag citerade tidigare enligt min mening just på sådan social kontroll. Jag har
också  pekat  på  direktionens  funktion  som  en  barriär  emot  eventuellt  ”dålig”
och/eller osedlig litteratur. Dessa faktorer – den sociala kontrollen inom den lilla,
kända gruppen, samt skyddet mot osedlighet – kan enligt min uppfattning ses som
en del av förklaringen till den stora förekomsten av unga ogifta kvinnor som leda-
möter.

Kopplingar till andra sällskap
Karlskrona är som redan framgått en stad som har uppbringat många sällskap av
olika slag. Jag har redan nämnt de andra biblioteken, vartill kommer ett rikt or-
densliv.97 Flera sällskap har en lång historia, och staden kan bland annat stoltsera
med vad som har kallats Sveriges äldsta bokcirkel – Tolfvan, en sammanslutning
av tolv män som läser tolv böcker om året, grundad 1895.98 Här ska endast noteras
några kopplingar mellan ledamöter i Utländska biblioteket och Läsesällskapet och
Bildningscirkeln.  En  grundligare  undersökning  kunde  med  all  säkerhet  påvisa
kopplingar även till  Örlogsmannasällskapet, samt till  sällskap med andra syften
såsom Societeten (tidigare Les Bergères, senare Karlskrona Amaranth), till  den
Fruntimmersförening som nämns nedan och till hushållningssällskapet i länet, för
att nämna några exempel.

Som medlemmar i Läsesällskapet nämner Utterström flera herrar med samma
efternamn som senare återfinns bland ledamöterna i Utländska biblioteket. Ceder-
ström,  Puke,  Psilanderhielm,  Nordenskiöld  och Sparre är  exempel.  Vidare var
amiral Lagerstråle, maken till friherrinnan Lagerstråle och far till Hedvig von Kru-
senstjerna  och  hennes  systrar,  Läsesällskapets  ordförande  under  en  tid.99 Flera
kopplingar mellan de två olika sällskapen kunde säkert påvisas.

Det finns också en koppling till Bildningscirkeln. Denna bildades 1847 av Ge-
org Fredrik Améen, som jag ska återkomma till nedan. Bildningscirkeln grunda-
des på liberalt mönster efter idéer som Améen hämtat från Stockholm. Tanken var
att sammanföra bildade personer med människor ur lägre sociala skikt för att på så
sätt sprida bildning (alltså den typ av association som har undersökts av Torkel
9 6 Steinrud, M. (2008), Den dolda offentligheten, s. 94 f.
9 7 Om flertalet ordnar i staden kan man läsa i Garting, B. (red.) (1981), ”Ordensliv i Carlskrona”. Se även
Skantze, A. (2013), ”Tolfvan”.
9 8 Skantze, A. (2013), ”Tolfvan”.
9 9 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s 68 f. Se även s. 90, not
69.
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Jansson).  Verksamheten  bestod  förutom  i  biblioteks-  och  utlåningsverksamhet
även i föredragsverksamhet och liknande.100 Améen var ledamot i Utländska bibli-
oteket, och bildar alltså en liten länk mellan dessa sällskap. Bibliotekssamlingen
efter Bildningscirkeln finns bevarad vid Blekinge museum, tillsammans med ett
litet  arkiv,  som dock endast  innehåller  ekonomiska  handlingar  för  åren 1869–
1879.101 Det har alltså inte varit möjligt för mig att visa på ytterligare kopplingar
mellan Bildningscirkeln och ledamöterna av Utländska biblioteket.

Eftersom jag inte har gjort någon systematisk undersökning av de andra säll-
skapen är det svårt för mig att uttala mig med säkerhet om hur Utländska bibliote-
ket ska betraktas i relation till dem. Det framstår dock utgående från den forskning
kring de andra sällskapen som finns, som om dessa i hög grad var manliga sam-
manslutningar.  Läsesällskapet  – för att  ta det tydligaste  exemplet  – grundades,
drevs och sköttes av män, och få kvinnor nyttjade biblioteket i eget namn.102 Ut-
ländska biblioteket framstår i en jämförelse som en ”kvinnlig sammanslutning”,
på så vis att kvinnor troligen är centrala för grundandet, deltar aktivt inom vissa
roller och under hela undersökningsperioden tycks vara centrala för sällskapets
fortlevnad, eftersom de utgör en så stor del av ledamöterna. Om sällskapet betrak-
tas på detta sätt, som en ”kvinnlig sammanslutning” skulle man också kunna dra
den tentativa slutsatsen att de manliga ledamöterna, åtminstone i någon mån, del-
tog som en typ av förkläden eller bulvaner i sällskapets verksamhet. Detta efter-
som, som jag redan påpekat, kvinnorna inte själva hade möjlighet att exempelvis
sköta det ekonomiska.

Kulturella kopplingar
Att ledamöterna i Utländska biblioteket var kulturellt intresserade får man anse för
självklart. En del av dem utmärker sig dock genom ett uttalat litterärt intresse eller
genom andra litterära kopplingar.

Georg Fredrik Améen, som nämndes ovan i samband med Bildningscirkeln,
var även skriftställare, boktryckare och publicist. Det finns uppgifter om att han
under 1840-talet höll en typ av salong, med föredrag och samtal, som karlskrona-
borna kunde subskribera på.103 Här handlar det alltså om en verksamhet som före-
går den inom Bildningscirkeln,  och Hillbom nämner inget om vilka deltagarna
kan ha varit, förutom att kvinnor deltog. Detta är det enda omnämnandet om ”sa-
longer” som jag har hittat under min undersökning, och jag har inte kunnat utröna
vilka deltagarna kan ha varit.

Från 1838 och fram till 1850-talet gav Améen ut tidningen Najaden i Karls-
krona. I alla fall två personer med koppling till Utländska biblioteket bidrog till
tidningen, nämligen grevinnan Sparres make, och krigskommissarie Johan Fredrik

1 0 0 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 90.
1 0 1 E-post från Karin Nilsson, 2013-12-10.
1 0 2 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794-1863”, passim samt s. 70 ff.
1 0 3 Hillbom, R. (1989), Georg Ameen, s. 12.
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Thorsell.104 Tonen i bladet var ställvis ganska hård, och Améen rörde sig på det li-
berala området. Bland annat var han starkt emot representationssamhället och ut-
talade sig beskt om adelns privilegier.105 Hur man ska se på hans medlemskap i Ut-
ländska biblioteket, som ju präglades av adeln, och i grunden var ett exklusivt och
uteslutande sällskap, är svårt att säga. Kanske övervägde fördelarna vad gäller till-
gång till litteratur. Grundandet av Bildningscirkeln får väl också ses som ett ställ-
ningstagande i frågan.

Améen brevväxlade också med Fredrika Bremer, bland annat i samband med
Bremers upprop till Sveriges kvinnor att engagera sig för vården av fattiga barn på
1840-talet. Det framgår att Améen från början varit emot detta företag, men ändrat
inställning sedan en Fruntimmersförening startats i Karlskrona.106

Friherre Carl Philip von Schwerin var visserligen bara ledamot i sällskapet
under ett fåtal år, men icke desto mindre förtjänar han att nämnas. Han var nämli-
gen son till Martina von Schwerin, f. Törngren. Hon var en för sin tid mycket bil-
dad kvinna, som av Ingrid Elam beskrivits främst i sin roll som läsare, men även
som Esaias Tegnérs förtrogna. Elam beskriver också hur von Schwerin lade stor
möda och omsorg på sina fyra barns utbildning och även tog en aktiv del i deras
högre utbildning, som annars mannen hade ansvar för.107 Elam menar att framtiden
för  både  adelsmän  och borgarsöner  var  tämligen  snäv,  och  båda  sönerna  von
Schwerin blev militärer, trots den möda modern lagt på att utveckla dem som indi-
vider.108 Carl von Schwerins medlemskap i Utländska biblioteket bevisar väl dock
att han även sedan han lämnat hemmet fortsatte att intressera sig för kultur och lit-
teratur.

Grevinnan Sparres make, greve Pehr Georg Sparre, var förutom militär även
författare. Han författade främst historiska romaner som var populära under sin tid
och kom i flera upplagor under 1800-talet.109 Inflytande har noterats från James Fe-
nimore Cooper och Bernhard Severin Ingemann, vilka båda fanns representerade i
Utländska bibliotekets bestånd.110 Det är alltså inte omöjligt att Sparre funnit en
viss inspiration från läsning av böcker från Utländska biblioteket, via sin hustrus
medlemskap. I förbigående kan nämnas att Martina von Schwerin hade läst Pehr
Sparres romaner, men fann honom ”olidligt platt och osammanhängande”.111

1 0 4 Hillbom, R. (1989), Georg Ameen, s. 19.
1 0 5 Hillbom, R. (1989), Georg Ameen, s. 25.
1 0 6 Johansson, K. & Kleman, E. (1915–1920), Fredrika Bremers brev, se Ameen i registret. Bremers brev om
fattigvården (23 mars 1844) tycks delvis vara ämnat för trycket, förmodligen i Najaden. Se även Furuland, G.
(1987), ”En association i offentlighet och privatsfär”.
1 0 7 Elam, I. (2004), Min obetydliga beundran. Om barnen von Schwerins utbildning, se avsnittet ”Hemmets
skola”.
1 0 8 Elam, I. (2004), Min obetydliga beundran, s. 88 f.
1 0 9 Bromé, J. (1934), Karlskrona stads historia, del II, 1790–1862, s. 330 f; Libris, sökord: Pehr Sparre, av-
gränsa till författare Pehr Georg Sparre 1790–1871.
1 1 0 Nordisk familjebok Uggleupplagan, uppslagsord: Per Georg Sparre; Kommunarkivet i Karlskrona, Biblio-
teksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 1, tryckt beståndskatalog 1867.
1 1 1 Elam, I. (2004), Min obetydliga beundran, s. 212. Elam refererar till ”Pehr T Sparre, som skrev historiska
romaner  i  Walter  Scotts  stil”.  I  Kungliga  bibliotekets  auktoritetsdatabas  finns  ingen  författare  med detta
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Även Lovisa Faxe kan ha haft kopplingar till  kulturpersonligheter, men här
har jag inte funnit några säkra indikationer på att så verkligen var fallet. Hon var i
alla fall släkt med biskop Vilhelm Faxe i Lund vars familj bland annat umgicks
med Esaias Tegnér.112

Jag har även funnit ett brev skrivet från Fredrika Bremer till Hedvig von Kru-
senstjerna.113 Brevet skriver Bremer med anledning av att H. C. Andersen ska till
Karlskrona och  att  hon  hoppas  att  Hedda  ska  ta  honom väl  emot  i  sitt  hem.
Uppenbarligen har Hedvig von Krusenstjerna tidigare haft kontakt med Bremer,
och Bremer nämner även att Hedvig ”lär litet känna honom”, det vill säga Ander-
sen, sedan tidigare. Det finns inga fler brev till Hedvig von Krusenstjerna bland
Bremers utgivna brev, och hon skriver till flera andra bekanta i samband med An-
dersens besök i Sverige. Icke desto mindre hade Hedvig von Krusenstjerna alltså
uppenbarligen kulturella kontakter.

Bremer umgicks enligt uppgifter i breven även med Hedvig von Krusenstjer-
nas syster, Carolina von Rosen, och var dessutom kusin till grevinnan Wachtmeis-
ter och friherrinnan Wrede som alla var ledamöter i sällskapet.114 Att flera av leda-
möterna hade kontakter med Fredrika Bremer, som ju brukar betecknas som kvin-
nosakens första förkämpe i Sverige, är naturligtvis intressant i sammanhanget.

Diskussion kring ledamöterna
Min undersökning visade att de kvinnliga ledamöterna var i majoritet under hela
perioden, vilket jag jämförde med Utterströms och Björkmans siffror på (högst)
11 procent. Skillnaden kan naturligtvis ha flera förklaringar; både Utterströms och
Björkmans undersökningar gäller för en annan typ av bibliotek och för en tidigare
period än min. Närmast till hands är kanske att förklara skillnaden med att den
slutna krets som Utländska biblioteket i någon mån utgjorde, kanske gjorde det
enklare för kvinnor att bli ledamöter i eget namn. Margareta Björkman framför
dessutom den i mitt sammanhang intressanta tesen att hustrur till militärer eventu-
ellt hade utvecklat ”en större självständighet gentemot sina män, då de ofta lämna-
des ensamma medan dessa drog ut i fält”.115 De kvinnliga ledamöterna i Utländska
biblioteket var i hög grad just hustrur och, det måste tilläggas, döttrar till militärer.
Kanske var det faktiskt så att livet för dessa kvinnor var i någon mån friare. Under
min undersökningsperiod befann sig Sverige förvisso inte i krig, men livet kan
ändå ha präglats av en större frihet för dessa kvinnor, på så sätt att de oftare än
andra var tvungna att handla i eget namn i makens frånvaro. Närvaron av flera väl-
digt unga, ogifta, kvinnliga ledamöter (varav inte alla kommer från den militära

namn, utan initialen T måste helt enkelt vara felaktigt angiven. 
1 1 2 Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, s. 118.
1 1 3 Johansson, K. & Kleman, E (1915–1920), Fredrika Bremers brev, vol. III, s. 170 f. Brev till Hedvig von
Krusenstjerna 1849-05-15. Andersen kom dock aldrig till Karlskrona.
1 1 4 Se uppslag på respektive person i Johansson, K. & Kleman, E. (1915–1920), Fredrika Bremers brev.
1 1 5 Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 424.
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kretsen)  tyder dock kanske främst  på att  det  fanns  en relativt  stor frihet  inom
”närkretsen”, där det hela tiden fanns en närvaro av äldre, respektabla kvinnor och
män, som maken eller fadern med all säkerhet var bekant med.

Flera undersökningar visar också att den passiva roll man ofta tillskriver kvin-
nor inom de borgerliga och aristokratiska kretsarna under 1800-talet inte är över-
ensstämmande med verkligheten.  Eva Helen Ulvros  menar  att  kvinnorna inom
borgerligheten kunde ha både makt och inflytande, framför allt som husmödrar,
och långt ifrån levde sysslolösa liv. Hon visar även att kvinnor i mannens frånvaro
kunde ta ett  mycket  stort  ansvar,  exempelvis  skötte  Helena Winberg familjens
brännsvinsbränneri i Karlshamn i mannens frånvaro, och kvinnor kunde också i
dessa fall fatta ekonomiska beslut och ta ekonomiskt ansvar.116 Marie Steinrud vi-
sar också att kvinnor inom adeln hade stort ansvar och befattade sig med ekono-
miska frågor, men poängterar att arbetet skedde inom en viss roll. Att denna roll
skulle vara ”privat” i den mening att kvinnan alltid var bunden till hemmet och in-
eller avstängd från andras blickar motsätter hon sig dock.117

Bland ledamöterna i Utländska biblioteket har jag stött på åtminstone ett tyd-
ligt exempel på kvinnor som var egendomsägare och som tycks ha deltagit i sköt-
seln av dessa egendomar. Henriette Lagerstråle ägde enligt en dödsruna egendo-
men Värstorp tillsammans med sina systrar, och de hade alla ansvar för någon del
av skötseln, Henriette för lantbruket.118 I flera andra fall är det troligt att en stor an-
svarsroll i skötseln av egendomar tillfallit kvinnor som var med i sällskapet. Gre-
vinnan Wachtmeisters make dog i unga år, och lämnade änkan som ansvarig för
stora jordegendomar. Släkten Puke ägde egendomen Göholm i nuvarande Ronne-
by kommun. Johan Puke avled 1816 och gården tillföll då änkan och de sju bar-
nen. Det råder vissa oklarheter i vem som egentligen skötte gården och från vilket
årtal, men klart är att systrarna Puke både ägde och på något sätt skötte gården un-
der perioder.119 Även de kvinnor som ingår i min undersökning kan alltså betraktas
på samma sätt som de kvinnor som Ulvros och Steinrud har undersökt.

Det är ändå intressant att notera att de ”ledande” platserna inom Utländska
biblioteket upptogs av män. Detta har sin förklaring i att kvinnor, även om de inte
levde i en passiv och privat tillvaro, helt enkelt inte hade laglig rätt att sköta om
den mer officiella ekonomin det handlar om här.

I källmaterialet finns inga bevis på att det förekom möten i formaliserad form
inom sällskapet, förutom årssammankomsten. Samtidigt visar min genomgång av
relationerna mellan ledamöterna samt av deras sociala tillhörighet på att det inte
kan ha saknats möjligheter att träffas. Man kan alltså ha diskuterat litteraturen som
lästes, men det finns inga säkra bevis därpå.

1 1 6 Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, kapitel 2.
1 1 7 Steinrud, M. (2008), Den dolda offentligheten, kapitel V.
1 1 8 Se tidningsurklipp i Albert Liljas blekingska samling, T8:44.
1 1 9 Se Göholm – stiftelsen Stina Werners fond > Historik > Ägarlängd och > Gårdens historia och > Gene-
ralamiral Puke.
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Litteraturen

Vad köpte och läste då ledamöterna i Utländska biblioteket? Att det handlade om
litteratur på utländska språk vet vi redan. I stadgarnas § 6 bestäms att litteratur på
franska, engelska, tyska och danska skulle köpas in. Något ”utmärkt Italienskt ar-
bete” kunde också få förekomma. Hälften av böckerna skulle vara på franska och
den andra hälften delas på de övriga språken. Även kostnadsmässigt skulle denna
princip vara ledande. Om man köpte in ett verk på italienska skulle detta betalas
ur franskans kassa.

I § 7 bestäms vilken typ av litteratur det skulle handla om. Jag citerar paragra-
fen i sin helhet:

Ämnena för lecturen blifva: Alla litteraira producter af värde och ett högre intresse, omfattan-
de: Historiska eller Politiska händelser eller personer, särdeles af en sednare tid; Mémoirer
och anteckningar af märkvärdiga personer eller utmärkta Författare, Biografier öfver sådana
personer,  Nyare Resebeskrifningar,  Dramatiska förtjänta werk, Romaner af första Classens
Författare, Poetiska utmärkta arbeten etc etc, eller, med ett ord, allt intressant och läsvärdt
utom det egentligen vetenskapliga.

Ämnesområdet var som synes ganska vitt tilltaget, men litteraturvalet begränsades
samtidigt av den kraftiga betoningen på kvalitet. Det ålåg ju sekreteraren att köpa
in böcker med ledning av deras förmodade inre värde, samtidigt som man inom
sällskapet genom instiftandet av direktionen tydligen vinnlade sig om att bekräfta
dels denna kvalitet, dels att det inte förekom något som stred mot konvenansen.

Betoningen på kvalitet och utländska språk kan ses som en av förklaringarna
till den stora förekomsten av kvinnliga ledamöter med hög social status. Det an-
sågs viktigt att dessa kvinnor bibringades en uppfostran där kunskaper i främman-
de språk utgjorde en viktig del.120 Att litteraturen skulle vara av god kvalitet kan
ses i skenet av den diskussion om faran av kvinnors läsning som under 1700- och
1800-talen frekvent fördes.121

Bourdieu talar som vi minns om ”distinktion” som en process av särskiljning
mellan olika klasser. Vid starten för Utländska biblioteket var även Läsesällskapet
aktivt i Karlskrona, och vi har sett att det fanns kopplingar mellan sällskapen. Vad
kan ha fått  ledamöterna i  Utländska biblioteket  att  starta sitt  eget sällskap och
finns det något i de båda sällskapens aktiviteter som kan ses som ett tecken på att
de skulle ha stått i en motsättning till varandra? Läsesällskapet, som hade grundats
för att, vad gäller själva låneverksamheten, sprida bildning till allmänheten, hade i
början av 1830-talet stagnerat och övergav alltmer sina grundföresatser och köpte
stora  mängder  förströelselitteratur  i  svensk översättning.  Låntagarna  var  heller
ingen homogen grupp utan täckte alla samhällets  lager.122 Utländska biblioteket
var, i jämförelse med Läsesällskapet, en exklusiv grupp. Medlemsantalet var be-

1 2 0 Se t.ex. Rundquist A. (1989), Blått blod och liljevita händer, s. 48–84.
1 2 1 Larsson, L. (1993), ”Den farliga romanen”.
1 2 2 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 85 ff.
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gränsat, den sociala statusen bland ledamöterna hög, och det faktum att litteratu-
ren var på främmande språk var också en uteslutande faktor. Allt detta och i syn-
nerhet betoningen på kvalitet kan tolkas som ett tecken på distinktion – en (hög)
social grupp som skapar skrankor och upprätthåller en gräns emot lägre grupper.
Enligt Bourdieu behöver detta som redan framgått inte vara en aktiv eller medve-
ten handling, utan kan mycket väl bara ses som ”det naturliga” inom gruppen.

Vad köpte då sällskapet konkret in för litteratur? Följde man sina föresatser?
Jag  har  i  min  undersökning först  och främst  beaktat  en tryckt  beståndskatalog
(1867)123, och gjort uträkningar på antal titlar och språklig fördelning. Utgående
från titlar och författare har jag även dragit några slutsatser kring vilken typ av lit-
teratur det handlar om.

I beståndskatalogen finns totalt 555 titlar upptagna. Av dessa är 227, eller runt
41 procent på franska. Bestämmelsen om att hälften av litteraturen skulle utgöras
av verk på franska språket har alltså inte hållits helt, men avvikelsen är inte heller
så stor att man i sig kan säga att det handlar om en total avvikelse från själva prin-
cipen. De återstående 59 procenten utgörs av verk på engelska, tyska, danska och
norska. Under den undersökta perioden kan man egentligen inte skilja på de dans-
ka och norska språken; en enda titel listas som norsk, och torde ha placerats här på
grund av sin titel (Norske noveller av Theodor Reginald). Bland de danska titlarna
finns sådana som vi i dag skulle klassificera som nationellt norska, exempelvis
verk av Bjørnstjerne Bjørnson och Andreas Munch. Jag har räknat ihop alla dessa
böcker och de kallas fortsättningsvis danska. De svenska verken är två tidskrifter,
och för italienskans del handlar det om en enda bok (vilket ju stämmer ypperligt
överens med stadgarnas bestämmelse). Dessa siffror är så låga att de inte kommer
upp i  några procentandelar. De återstående 59 procenten fördelas alltså mellan
engelskan, tyskan och danskan. Engelskan är den absolut största av dessa, med
sina 220 titlar eller 40 procent av hela beståndet. Denna siffra är både antalsmäs-
sigt och procentuellt nästan lika stor som franskans del. För tyskan handlar det om
39 titlar eller runt 7 procent, medan danskan har 66 titlar och utgör runt 12 procent
av beståndet.

Vilken typ av litteratur var det då man köpte in? Någon fullständig genom-
gång har inte gjorts, men att döma av titlar och författare som ingår i beståndska-
talogen 1867 förekom romaner mest frekvent. En del författare känns igen och in-
går fortfarande i litteraturhistorien. Den realistiska romanen var mycket välrepre-
senterad, med verk av författare som Honoré de Balzac, Alexandre Dumas d.ä.,
George Sand, Charles Dickens, William Thackeray, systrarna Brontë med flera.
Andra författarnamn känns igen, men kanske inte så mycket på grund av sin kvali-
tet som på grund av sin popularitet under tiden, exempelvis Eugène Sue. Många

1 2 3 Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 1, tryckt be-
ståndskatalog 1867.
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andra namn har inte gjort något avtryck i historien.124 Det förekommer även memo-
arer, biografier, översikter över seder i andra länder, skildringar av andra länder,
tider eller personer, och även rent litteraturhistoriska verk – alltså sådant som säll-
skapet enligt stadgarna skulle köpa in.

Allt i beståndet torde inte vara att beteckna såsom kvalitativt högtstående; jag
har redan nämnt idag glömda författare och författare till mer ”massproducerad”
litteratur. För att nämna ytterligare ett exempel tycks man inom sällskapet ha haft
en förkärlek för grevinnan av Abrantes skildringar av sitt liv, vilka kanske främst
hade sin lockelse i skildringen av ett ovanligt leverne. För min undersökning är
detta faktum intressant främst på grund av den miljö grevinnan delvis skildrar,
nämligen salongens.

En bok med titeln Veuvage et célibat väcker frågor. Den är skriven av förfat-
taren  till  Réalité  de  la  vie  domestique och  Une histoire  contemporaine,  Zélie
Long-Pelon, men troligen utgiven utan författarnamn. I ett sällskap med så stor
andel kvinnor som i Utländska biblioteket är kanske titeln i sig inte så förvånande,
men man undrar vad som gömmer sig mellan bladen och om herrarna i sällskapet
fann något nöje i boken. Och vem som bestämde att den skulle köpas in. Även två
titlar som anges skrivna av ”D:r Barry” väcker liknande frågor, Marriage in high
life och The divorced. Utländska bibliotekets beståndskatalog lider av en del kor-
rekturfel och inkonsekvenser. Denna D:r Barry, som även kallas Boury och Lady
Burry, var Lady Charlotte Campbell Bury. Det handlar i samtliga fall om romaner,
men icke desto mindre kan man kanske ana ett intresseområde inom sällskapet.125

Förekomsten av litteratur som nuförtiden används för att diskutera kvinnofrå-
gor, som Jane Eyre och The Scarlet Letter är också intressanta att notera i sam-
manhanget, men det tycks inte finnas något överflöd av sådan litteratur. Däremot
finns många romaner som av titeln att döma handlar om kvinnliga huvudpersoner
– Annette, Gabrielle, Mathilde, Léila, Célie ou les Passions, Géneviève, Nathalie,
Helen, Mathilda, Eva m. fl. [sic!], Jane Eyre, Angela, Shirley, Evelina, Ida May –
listan kunde göras längre. Det har noterats att både kvinnliga författare och kvinn-
liga protagonister blev mycket vanliga under perioden och romangenren har be-
skrivits som en delvis ”kvinnlig angelägenhet, där kvinnor skrev om kvinnor för
kvinnor”.126 Genomgången av Utländska bibliotekets bestånd stöder delvis denna
tes, vilket dock inte ska förstås så att det inte också finns litteratur av och om män.

Att Utländska biblioteket fokuserade på litteratur på främmande språk har tyd-
ligen inte helt uteslutit att litteraturen kan ha handlat om Sverige och svenska för-
hållanden. Några titlar som visar på detta är Life in Sweden, One year in Sweden,
Der Schweden könig Gustaf Adolf, Reiseo[f]ersuch in Norden, Reise nach dem
Scandin och Scandinavisk Folkkalender.

1 2 4 För en framställning över den realistiska traditionen i Frankrike och England, se Olsson, B. & Algulin, I.
(2005), Litteraturens historia i världen, s. 327–356.
1 2 5 Uppgifter om författare och titlar har i detta stycke hämtats från Internet Archive och Google Books.
1 2 6 Olsson, B. & Algulin, I. (2005), Litteraturens historia i världen, s. 331.
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Stadgarna säger förvisso ingenting om förhållandet mellan språken inom den
hälft som skulle utgöras av engelska, tyska och danska, men det är ändå slående
att andelen engelska böcker i beståndet 1867 är nästan lika stor som andelen frans-
ka böcker. Att man bestämde att en hälft av böckerna skulle vara på franska pekar
på att kulturinflytandet i 1830-talets Karlskronas fortfarande var franskt, vilket är
förståeligt med tanke på att den gustavianska tiden ännu låg nära. Skulle den höga
andelen av engelska böcker kunna peka på ett ökat inflytande från det engelsk-
språkiga området? Några nedslag bland inköpen kan kanske besvara denna fråga.

Jag har för åren 1836, 1846 och 1856 kontrollerat bokinköpen127 och undersökt
den språkliga fördelningen. 1836 köpte sällskapet in totalt 39 titlar. 24 av dessa,
eller runt 62 procent, var skrivna på franska. Av de övriga titlarna var nio på eng-
elska (23 procent), fyra på danska (10 procent) och två på tyska (5 procent). 1846
köpte man in sexton titlar.128 Åtta av böckerna (50 procent) var franska, sex (38
procent) var engelska och de återstående två (12 procent) tyska. 1856 köpte säll-
skapet 22 titlar, varav åtta (36 procent) var på franska och fjorton (64 procent) på
engelska.

Mina nedslag bland litteraturinköpen stöder som synes tesen om att inköpen
av litteratur på engelska ökar under perioden, medan inköpen på franska minskar.
Det är dock svårt att dra några säkra slutsatser utgående från enstaka stickprov,
och ett ökat engelskspråkigt inflytande som en förklaring till  den stora andelen
engelsk litteratur i sällskapets bestånd 1867 får vara tentativ.

Överhuvudtaget är det något överraskande att andelen engelska böcker är så
hög under hela perioden. Ulvros pekar på att engelska var ett språk som behärska-
des av mycket få under början av 1800-talet. Andelen böcker på engelska ökar un-
der undersökningsperioden hos Ulvros, vilket kan stöda min tes om att kulturinfly-
tandet ökade i allmänhet. Det är dock inte förrän framemot 1860-talet som hon
menar att det börjar bli vanligare att lära sig engelska.129 Samtidigt visar Steinruds
mer begränsade undersökning vad gäller individer, att systrarna Tersmeden under-
visades i engelska och behärskade språket väl, möjligen på grund av engelsksprå-
kiga bekanta.130 Kanske kan skillnaden förklaras utifrån den sociala tillhörigheten.
Andelen engelska böcker kan ses som ett stöd i betraktandet av Utländska biblio-
teket delvis som ett stöd i (ut)bildningen av unga kvinnor, och upprätthållandet av
en bildning hos kvinnor inom en hög social klass. Det ska dock i detta samman-
hang poängteras att det tycks ha varit exklusivt att behärska engelska redan på
1830-talet, vilket ytterligare stärker synen på Utländska biblioteket som en exklu-
siv grupp.

1 2 7 Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 2, kontobo -
ken för respektive år.
1 2 8 Posten i kontoboken ger sken av att det i ett fall skulle handla om en enda titel, men vid en jämförelse med
den tryckta beståndskatalogen tycks det röra sig om två skilda titlar; jag har gjort mina beräkningar utgående
från att det handlar om två skilda titlar.
1 2 9 Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, s. 312 ff.
1 3 0 Steinrud, M. (2008), Den dolda offentligheten, s. 53 ff.
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Som framgick  i  undersökningen  av  sällskapet,  förekom det  att  man  sålde
böcker på auktion. Detta tycks ha förekommit främst i början av sällskapets verk-
samhet; det är i alla fall då man upptar försäljningen som en inkomst i kontobo-
ken. Under några år listas vilka böcker som har sålts, och till vem. 1837 sålde man
till exempel tretton böcker, 1838 tre stycken (bland annat  Jocelyn, av Lamartine
som man köpte in 1836 och som saknas i den tryckta beståndskatalogen 1867).
Senare listar man inte böckerna, men för 1843 finns noterat en inkomst för sålda
böcker. Sedan saknas uppgifter. Det finns även en handskriven beståndskatalog,
som sträcker sig upp till nummer 933, vilket skulle vara 1884 enligt en notering.131

Denna handskrivna bok tycks ha använts som en beståndskatalog, och efter den
tryckta beståndskatalogens tillkomst för att föra in nyare böcker. I den handskriv-
na beståndskatalogen finns en del strykningar och ändringar, som tycks härröra
från olika tider, även senare än 1867. I början av förteckningen över böckerna är i
alla fall noterat att vissa böcker är sålda, och dessa noteringar är betydligt fler i
början av perioden än bland de högre numren. Bland de 52 första numren är 23
strukna och noterade som sålda, medan bland numren 496-537 endast ett är stru-
ket av oklar anledning. Det är svårt att säga säkert hur många böcker som sålts el-
ler försvunnit fram till 1867, men det högsta numret i den tryckta katalogen är 621
(The journal of a home life av E. Sewell), och antalet titlar 555, vilket skulle ge att
66 titlar på något sätt försvunnit ur beståndet. Av dessa torde flertalet ha cirkulerat
mellan ledamöterna. Som redan noterats tycks de flesta saknade numren vara rela-
tivt låga, vilket leder oss till slutsatsen att Utländska biblioteket ganska så snart ef-
ter starten av sin verksamhet började samla på sig ett bestånd till  sitt bibliotek.
Detta visar också inköp av bokhyllor och noteringar om flytt av biblioteket under
1850-talet.

Böcker kunde ju säljas antingen på grund av att de inte ansågs värda att beva-
ra i beståndet eller på direktionens inrådan. Jag har hittat en enda uppgift om en
bok som sålts  av den sistnämnda anledningen. 1843 står i kontoboken att  man
”Försålt van Halens mémoires enligt Directionens beslut”; 2 riksdaler banko hade
någon betalat för denna bok. Denna bok har alltså inte cirkulerats bland ledamö-
terna, men huruvida detta beror på att den möjligen ansågs ha ett begränsat litte-
rärt värde eller om den innehåller något som ansågs osedligt har jag inte kunnat
utreda. Det torde handla om Greve Don Juan Van Halens memoarer, först utgivna
på spanska 1827, men här i fransk eller engelsk översättning.132

Habermas ger som vi har sett pressen en stor roll i framväxten av den litterära
offentligheten.133 Jag har hittat  uppgifter om tre olika tidskrifter  som Utländska
biblioteket prenumererade på, alla svenska. Det handlar om E. G. Geijers Littera-
turbladet,  tidningen  Eos  och Adlersparres Läsning i  blandade ämnen,  alla  för

1 3 1 Kommunarkivet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 2, förteck-
ning över sällskapets böcker.
1 3 2 Uppslagsordet Halen, Juan van, i Nordisk familjebok, Uggleupplagan.
1 3 3 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet,exempelvis s. 47 ff.
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1839. Även 1840 prenumererar man på Eos, men Georg Fredrik Améen tycks en-
ligt en post i kontoboken ha återlämnat avgiften. Det är oklart om detta beror på
att han själv tagit över prenumerationen eller om man helt enkelt bestämt att inte
prenumerera. Det visar i alla fall på Améens koppling till prenumerationen på just
denna tidskrift och möjligen även på de andra tidskrifterna. Han gav dessutom ut
en egen tidning,  Najaden, och kan mycket väl ha använt sitt medlemskap i Ut-
ländska biblioteket för att själv slippa köpa all litteratur han kan ha haft bruk av.
Améen har visat inflytande från Geijer i sina skrifter.134

Geijers  Litteraturtidning och Adlersparres  Läsning i blandade ämnen  finns
upptagna i  beståndskatalogen 1867.  Det  gör  däremot  inte  Eos,  och  inte  heller
Lunds litterära tidning som man prenumererade på ett halvt år 1841. Den senare
titeln har troligen köpts in för att sekreteraren skulle använda den som ledning vid
sina inköp, emedan den står upptagen bland porton och övriga materialkostnader i
kontoboken.

Utländska biblioteket tycks alltså inte ha prenumererat på tidskrifter i någon
stor utsträckning, och en möjlig förklaring till förekomsten av dem överhuvudta-
get är Georg Fredrik Améens inträde i sällskapet som sker just 1839. Hade leda-
möterna varit intresserade av dylika prenumerationer hade det med säkerhet fun-
nits flera exempel på detta under perioden.

Ett medlemsbibliotek

Undersökningen av sällskapet visade att  ledamöterna betalade en inträdesavgift
som inte återbetalades vid utträdet, men i vissa fall kunde medlemskapet övertas
av nära anförvanter. Vidare skulle ledamöterna erlägga en årlig avgift. Utländska
biblioteket var alltså vad gäller ägandet ett medlemsbibliotek, och mer specifikt
ett andelsbibliotek. Utländska biblioteket kan även karaktäriseras som en läsecir-
kel, på grund av hur litteraturen distribuerades mellan ledamöterna, även om detta
emot slutet av min undersökningsperiod eventuellt är på väg att luckras upp något
i och med tillåtandet av ledamöter som endast lånar ur beståndet.

I tidigare forskning kring olika typer av medlemsbibliotek har man ofta beto-
nat den demokratiska anda som anses ha präglat dessa sällskap. Geoffrey Forster
skriver till exempel att medlemsbiblioteken var ”essentially democratic in nature”
och pekar på att böcker och bibliotekarier valdes av kommittéer som tillsattes av
ledamöterna själva.135 I Utländska biblioteket skedde allt beslutsfattande enligt de-
mokratiska principer, med omröstning och majoritetsprincip. Också med avseende
på nummerordningen måste rättviseprinciper sägas ha varit gällande, och likaså

1 3 4 Hillbom, R. (1989), Georg Ameen, s. 12.
1 3 5 Forster, G & Bell, A. (2006), ”The subscription libraries and their members”, s. 148.
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när det gäller lottningen i den händelse flera personer på samma gång ville antas
som nya ledamöter.

Men Utländska biblioteket uppvisar enligt min mening också många tecken
på att det de facto handlade om en exklusiv sammanslutning, trots stadgarnas de-
mokratiska principer. Det enda krav som uttrycks är egentligen att man skulle vara
boende i Karlskrona och kunna betala avgiften, vilket i sig naturligtvis var en ute-
slutningsfaktor.136 Vidare kan bestämmelserna om att  litteraturen skulle vara ut-
ländsk ses som en kraftfull barriär för inträde; i synnerhet engelska var som fram-
gått ovanligt att behärska. Forster skriver också att medlemsbiblioteken var demo-
kratiska för att de var ”aimed in the main at a general readership”137, vilket inte kan
sägas om Utländska biblioteket.

På många sätt minner detta om Jürgen Habermas uttalanden kring de institu-
tionella kriterierna inom den borgerliga offentligheten, där bland annat jämställd-
het vad gäller status och öppenhet för alla (visserligen med egendom och bildning)
ingår.138 Att den borgerliga offentligheten inte var så öppen och jämlik som Haber-
mas framställning vill mena har dock påpekats av flera.139 Också Utländska biblio-
teket ger sken av att vara offentligt/öppet för alla (med rätt geografiska och ekono-
miska förutsättningar), men ju mer man granskar sällskapet desto exklusivare ter
det sig, även om den sociala sammansättningen delvis förändrar sig under perio-
den. Det är viktigt att poängtera att sällskapet hade ett demokratiskt arbetssätt, och
att detta gällde för samtliga ledamöter, även de kvinnliga, men att kalla sällskapet
i sin helhet för demokratiskt, i meningen att det skulle ha varit öppet för alla, vore
problematiskt, på grund av de inbyggda uteslutningsprinciper vad gäller exempel-
vis litteraturens språk och avgifterna som jag har visat på.

Torkel Jansson beskriver som vi har sett associationen som den huvudsakliga
sammanslutningsformen under min undersökningsperiod. Att placera in Utländska
biblioteket under denna etikett låter sig svårligen göras, även om det handlar om
en frivillig förening som inte har sin grund i privilegier utan i ett gemensamt in-
tresse. Detta intresse är dock, menar jag när jag jämför med de associationer som
Jansson beskriver, alltför snävt och kopplat till gruppen. Visst finns drag av asso-
ciation, men helt utan den gemensamhetsgrund och ”samhällstanke” som präglar
associationerna i det stora hela.140

Man kan i detta sammanhang ställa sig frågan varför Utländska biblioteket
bildades.  Utterström menar att  Utländska biblioteket  kan ha grundats delvis på
grund av ”en viss obenägenhet hos de aristokratiska damerna att beblanda sig med
kreti och pleti”141, men anför som huvudsakligt skäl det faktum att Läsesällskapet
inte  köpte in  litteratur  på originalspråk utan i  översättning.  Anmärkningen om
1 3 6 Se Lagerqvist, L. (2011), Vad kostade det?
1 3 7 Forster, G & Bell, A. (2006), ”The subscription libraries and their members”, s. 148.
1 3 8 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 42 ff.
1 3 9 Se t.ex. Fraser, N. (2003b), ”Offentligheten i nytt ljus”.
1 4 0 Jansson, T. (1985), Adertonhundratalets associationer. Se även Furuland, samt Rydbeck.
1 4 1 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 89.
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”kreti  och pleti”  har sin  grund. Utterström visar  hur  man inom Läsesällskapet
skiljde på den egentliga vitterheten och populära romaner. Vitterheten var vikt för
medlemmarna, medan romanerna köptes in för lånebibliotekets användares räk-
ning. De välkända diskussionerna om romanläsningens möjligen skadliga inver-
kan på de ”svagare” i samhället (de lägre samhällsklasserna samt kvinnor) skapa-
de huvudbry även inom Läsesällskapet. Att romanerna lånades av företrädesvis
lägre sociala klasser visar Utterström genom att gå igenom klotter i böckerna (”En
förbannad skitbok” kunde vara exempel på sådant).142 Med tanke på den sociala
sammansättningen inom Utländska biblioteket är det naturligtvis ett rimligt anta-
gande Utterström gör. I synnerhet det faktum att många av ledamöterna var kvin-
nor, och dessutom unga, och inte sällan ogifta, gör det troligt att man ansett det
stötande att behöva utsättas för denna indirekta kontakt med mera ”obildade” indi-
vider.

I genomgången av litteraturen visar Utterström också tydligt på det faktum
som ovan anfördes som möjlig orsak till grundandet av Utländska biblioteket. Un-
der 1820-talet och senare köpte Läsesällskapet nästan ingen utländsk skönlitteratur
alls  på originalspråk,  utan nästan enbart  översättningar.143 I ett  socialt  skikt  där
språkkunskaper, i synnerhet för unga kvinnor, ansågs vara en del av de nödvändi-
ga kunskaperna, är det inte underligt att man vill säkra tillgången till litteratur på
dessa språk.

Även den särskiljande process som av Pierre Bourdieu kallas för distinktion
kan användas för att förklara varför Utländska biblioteket grundades. Jag har visat
att ledamöterna i Utländska biblioteket i mycket hög grad var adliga och högbor-
gerliga. Deras grundande av ett sällskap som de facto var stängt för de lägre sam-
hällsklasserna, genom sina avgifter och sitt fokus på utländska språk, kan ses som
en akt av särskiljande från och utestängande av individer från andra sociala skikt.
Fokuset på kvalitet kan då ses som ett inmutande av detta område – vi i vår grupp
läser denna typ av litteratur, som ni andra inte har tillgång till. Jag pekade tidigare
på att ”distinktion” också bidrar i diskussionen om kulturens värde. Det är uppen-
bart att Utländska biblioteket i sina stadgar vill måna om kvaliteten hos litteratu-
ren man läser, och genomgången av litteraturen visade också på närvaro av littera-
turhistoriskt viktiga verk. Samtidigt finns en stor mängd verk som inte har lämnat
några avtryck i historien, och betoningen på kvalitet kan, enligt min mening, sna-
rast ses som en retorik för att särskilja sig från andra.

Ytterligare något som kan förklaras med begreppet distinktion är det faktum
att medlemssammansättningen förändras under min undersökningsperiod. Under-
sökningen visade från och med mitten av 1850-talet på en ökande andel icke-adli-
ga ledamöter. Denna ökning skulle kunna bero på att individer som är socialt ”läg-
re stående” anammar och imiterar det högre skiktets handlingar. Samtidigt borde

1 4 2 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 112 f.
1 4 3 Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 125.
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då de som befinner sig högst upp på skalan förändra sitt beteende, men min under-
sökning visar inte konkret på något sådant.144

Man kan också ställa sig frågan på vems initiativ som föreningen bildades.
Ann-Sofie Johansson pekar på C. F. Löwenborg som initiativtagare, men jag fin-
ner ingenting i källorna som skulle peka på honom som initiativtagare.145 Förmod-
ligen drar hon denna slutsats utgående från att Löwenborg var sällskapets förste
sekreterare, vilket naturligtvis pekar på att han deltog i grundandet. Kvinnorna tog
dock som vi har sett en stor plats bland ledamöterna, och en del av dem medverka-
de även i ledningen. Som jag också redan har noterat var det dock männen som
skötte det administrativa, samt fungerade som bibliotekarier, i alla fall på pappret.
Vi har dock också sett hur Lovisa Faxe förvarar biblioteket under en period, och
det är kanske rimligt att anta att hon även har bistått vid utlämnandet av böcker
och annat praktiskt. Vidare finns noteringar om att hon såsom enda kvinna, i alla
fall vad jag kan utläsa ur källorna, anskaffar böcker för sällskapets räkning. 1857
finns i kontoboken en notering om L. Faxes räkning – hon ska ha köpt Vilette i två
volymer. 1860 har hon enligt noteringar i kontoboken för detta år uppenbarligen
varit i Paris, och där införskaffat böcker för sällskapets räkning.

Lovisa Faxe tycks dock vara ett undantagsfall bland kvinnorna. Gunnel Furu-
land skriver  i  sin  artikel  om Fruntimmersföreningen i  Uppsala  om hur  det  på
grund av männens involvering i skötseln av föreningen är lätt att dra slutsatsen att
de också drev föreningen. Hon poängterar dock att detta vore att dra en förhastad
slutsats, eftersom kvinnor faktiskt inte fick ansvara för det ekonomiska.146 Ett lik-
artat förhållande kan tänkas för Utländska biblioteket, och även om källorna inte
röjer något om vilka individerna bakom initiativet kan ha varit, så är det på grund
av kvinnornas höga andel bland ledamöterna samt vissa av släktskapsförbindelser-
na (jag tänker främst på de kvinnliga medlemmarna i familjen Lagerstråle) ett rim-
ligt antagande att kvinnorna också spelade en stor roll i skapandet av sällskapet.
Likaväl som att anta att en man var initiativtagare, som Ann-Sofie Johansson gör,
kan man anta att kvinnorna som deltar i ledningen också spelat en stor roll vid
sällskapets tillkomst.

Adel och borgare – en mesallians?

Den stora förekomsten av adliga personer bland ledamöterna i Utländska bibliote-
ket kan anses för något problematisk med tanke på mitt val av teori, där borgerlig-
heten är i centrum. Jag antog inledningsvis att ledamöterna borde vara till stor del
borgerliga med tanke på att denna grupp ofta kopplas starkt samman med upp-

1 4 4 Se även Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 485.
1 4 5 Johansson, A. (1996), Sällskapet för läsning af utländsk litteratur i Carlskrona, s. 16.
1 4 6 Furuland, G. (1987), ”En association i offentlighet och privatsfär”, s. 112.
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komsten av den typ av sällskap som Utländska biblioteket var. Min undersökning
har dock visat att så inte var fallet. Hur ska vi se på detta faktum?

Den borgerliga publiken definieras av Habermas som de bildade stånden: äm-
betsmän  (i  synnerhet  jurister),  läkare,  präster,  officerare  och  universitetslärare.
Därtill kommer de nya kapitalisterna: köpmän, förläggare, bankmän och fabriks-
ägare. Vidare poängterar han att det är en läsande publik.147 Som jag har visat kan
de identifierade medlemmarna i Utländska biblioteket alla hänföras till dessa yr-
keskategorier.

Habermas menar dessutom att den ”bildade medelklassens borgerliga avant-
garde lär sig det offentliga resonemangets konst i kommunikationen med den 'ele-
ganta världen', ett höviskt-adligt samhälle som alltmer lösgör sig från hovet [...]”,
samt att många av den tidiga borgerlighetens institutioner från början var knutna
till adliga sällskap.148 Socialt tillhör många av ledamöterna i Utländska biblioteket
adeln, men detta behöver alltså inte i sig betyda att de inte kan ha haft en del i ut-
vecklingen av en borgerlig offentlighet. Att jag inte har kunnat visa på någon före-
komst av diskussion gör dock en sådan tolkning något långsökt. En rimligare tolk-
ning är att  se medlemskap i  Utländska biblioteket  som en social  markör.  Den
ökande andelen icke-adliga ledamöter under min underökningsperiod kan då an-
tingen ses som ett tecken på en social utsuddning av dessa klasser under perioden,
eller eventuellt, som jag redan varit inne på, som ett tecken på den process Bour-
dieu kallar distinktion, men i detta fall av socialt lägre stående, som försöker över-
ta en domän för att öka sitt kapital.

Kvinnors och mäns roller

Jürgen Habermas beskriver som vi minns den privata sfärens delning i två skilda
sfärer, socialsfären och intimsfären. Till dessa kopplar han olika roller, nämligen
varubesittarens och familjefaderns.149 Habermas beskriver också hur dessa roller i
någon mån konstituerar en konflikt i det borgerliga självmedvetandet, emedan de
principer om frihet och autonomi som var betecknande för mannens roll i soci-
alsfären, kommer i motsättning med hans roll inom intimsfären, där han är famil-
jefadern som står för auktoritet och beskydd av de svagare, nämligen kvinnorna
och barnen.150 Nancy Fraser har kritiserat  Habermas för hans starka åtskiljande
mellan dessa sfärer och de därtill kopplade handlingskontexterna och reproduk-
tionsfunktionerna. Den typ av arbete som utförs inom intimsfären får i Habermas
verk  inte  tillräckligt,  eller  någon,  uppmärksamhet,  menar  hon.151 Samtidigt  har

1 4 7 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 30 f.
1 4 8 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 37, s. 49.
1 4 9 Habermas, J (2003), Borgerlig offentlighet, s. 37. Se även s. 60.
1 5 0 Habermas, J (2003), Borgerlig offentlighet, s. 52 f.
1 5 1 Fraser, N. (2003a), ”Vad är det som är kritiskt med kritisk teori?”.
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svenska forskare visat att den passivitet som man ofta sammankopplar med bor-
gerliga  och  aristokratiska  kvinnors  liv  under  1800-talet  behöver  modifieras.152

Kvinnans roll behöver alltså inte nödvändigtvis ha varit så passiv eller negligerad,
eller förpassad till intimsfären som Habermas och faktiskt också Fraser med sina
implikationer menar.

Det är dock ett faktum att kvinnor hade begränsade möjligheter att verka på
flera områden i socialsfären i eget namn under min undersökta period. Det är ock-
så ett faktum att kvinnor, när de träder in på offentlighetens område, ofta gör det i
kraft av den roll  de har inom intimsfären, som någon slags samhällsmoder där
hennes förmenat vårdande natur tas i anspråk.153

Vad gäller roller kan det slutligen vara av intresse att notera att Habermas vis-
serligen noterar att kvinnor såväl de facto som de jure är utestängda från offentlig-
heten, men att de i högre grad än männen deltar i den litterära offentligheten. 154

Bildning, som är ett av kriterierna för inträde i offentligheten, är i formaliserad
form visserligen förbehållen män, men litteraturläsning och kännedom om histo-
riska förhållanden, för att ge två exempel på sådant som kan sägas försiggå inom
Utländska biblioteket, kan också ses som en del av en individs bildning.

Männens placering på de poster i Utländska biblioteket som har med admini-
stration och ekonomi att göra kan ses i ljuset av dessa roller. Männens koppling
till socialsfären och offentligheten gjorde det naturligt att de omhändertog dessa
sysslor. Samtidigt kan man här skönja den syn på kvinnan som bland andra Nancy
Fraser och Yvonne Hirdman menar ligger implicit  i  tidens strukturer, synen på
kvinnan som någon som är i behov av beskydd och en manlig hand som kan sköta
kontakterna med samhället.155

Jag har redan pekat på att denna bild av kvinnan som en passiv varelse har
motbevisats av bland andra Steinrud, Ulvros och Rundquist. Min undersökning vi-
sade även att flera av kvinnorna som var ledamöter i Utländska biblioteket tycks
ha deltagit i skötseln av stora gods; Lovisa Faxe kan också ha deltagit i skötseln
av själva biblioteket.

Kvinnorna i direktionen har en roll i ett sammanhang som i någon mån kan
kallas offentligt, trots gruppens de facto exklusiva natur. Det är dock fråga om en
enligt min mening specifikt kvinnlig roll – kvinnan som konvenansens försvarare.
Steinrud visar till exempel hur det till stor del var kvinnornas sak att upprätthålla
förbindelser inom nätverket, vilket är en typ av social kontroll. 156 Ulvros menar i

1 5 2 Se Steinrud, M. (2008),  Den dolda offentligheten; Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, samt Rund-
quist, A. (1989), Blått blod och liljevita händer.
1 5 3 Se t.ex. Furuland, G. (1987), ”En association i offentlighet och privatsfär”, där det beskrivs hur kvinnor i
Uppsala grundar en Fruntimmersförening med syfte att bidra till fattigvården, och i synnerhet verka för van -
vårdade barn. Även Kerstin Rydbecks beskrivning av folkbildning riktad mot kvinnor ger en liknande bild.
Se även Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, kapitel 5.
1 5 4 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 60.
1 5 5 Fraser, N. (2003a), ”Vad är det som är kritiskt med kritisk teori?”, s. 75; Hirdman, Y. (2001),  Genus, s.
85.
1 5 6 Steinrud, M. (2008), Den dolda offentligheten, kapitel III.
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sin tur att kvinnan, när hon började göra sitt insteg i offentligheten, gjorde det just
i fostrande och vårdande sammanhang, och att hon ansågs moraliskt överlägsen
mannen.157 Den roll kvinnorna som deltar i Utländska bibliotekets ledning har kan
betraktas på liknande sätt. Vi minns även Habermas ord om den litterära offentlig-
heten som ett mer kvinnligt än manligt område, vilket kan förklara att kvinnorna
ansågs kunna bedöma litteraturen även kvalitativt.

Sammantaget kan rollerna inom sällskapet – männen som länk till ”stora värl-
den” och dess offentlighet, samt vissa kvinnors roll som bedömare av sedlighet
och litteraturens värde – delvis användas för att förklara den stora förekomsten av
unga ogifta kvinnor som medlemmar. Dessa kvinnor och män i just dessa roller
kan, tillsammans med sällskapets betoning på kvalitet, ha setts som en garant eller
en typ av borgen för att man med gott samvete kunde låta sina döttrar delta. Sam-
tidigt ska vi minnas att gruppen var exklusiv och att man förmodligen kände var-
andra relativt  väl  inom den.  De män och kvinnor  som deltog  i  ledningen kan
mycket väl ha betraktats som en typ av förkläden när man lät sina döttrar eller för
den delen unga hustrur delta.

Utländska biblioteket som en motoffentlighet? Kvinnlig 
självreflexivitet

Vi minns att Nancy Fraser, som en feministisk utveckling av Jürgen Habermas
tankar kring den borgerliga offentligheten, lanserade begreppet subaltern motof-
fentlighet. En sådan motoffentlighet kan användas av en underordnad grupp, i mitt
fall kvinnor, för att skapa en motdiskurs, och diskutera till exempel identitet.158 Ha-
bermas talar i sin tur om borgerlig litterär självreflexivitet, specifikt av erfarenhe-
ter hämtade från intimsfärens, eller kärnfamiljens område, som en stor del i till-
komsten av den borgerliga offentligheten.159

Jag har i mina källor inte hittat några belägg för att ledamöterna träffades för
att diskutera den lästa litteraturen, vilket var vanligt att man gjorde inom läsesäll-
skapen.160 Habermas ger det offentliga resonemanget, och publiken, privatperso-
nerna som samlas till diskussion, en central roll i sin beskrivning av den borgerli-
ga offentligheten. Avsaknaden av belägg för att ledamöterna i Utländska bibliote-
ket faktiskt diskuterade skulle tala emot att sällskapet utgjorde någon typ av mot-
offentlighet. Samtidigt har jag visat på flera typer av band ledamöterna emellan,
såväl släktmässiga som sociala och yrkesmässiga. Att det fanns tillfällen till dis-
kussion även utan att detta reglerades inom sällskapet tror jag kan ställas utom tvi-
vel.

1 5 7 Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, kapitel 5.
1 5 8 Fraser, N. (2003b), ”Offentligheten i nytt ljus”.
1 5 9 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 36.
1 6 0 Se t.ex. Hanna Östholms termdiskussion i Litteraturens uppodling, s. 29 ff.
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Undersökningen av litteraturen visade på att det fanns titlar som tycks behand-
la frågor som änkedom, hemlivet och så vidare, och även om dessa titlar döljer ro-
maner kan de visa på ett visst kvinnligt intresseområde. Jag noterade också en stor
förekomst av vad som tycks vara romaner med en kvinnlig protagonist. Detta sam-
mantaget kan tolkas som att kvinnorna inom Utländska biblioteket i alla fall hade
stoff för att reflektera kring sin identitet och hur andra såg på den.

Tidigare forskning har pekat ut läsesällskapen som en typ av sammanslutning-
ar för män.161 James Raven har pekat på att kvinnor extremt sällan var en del av de
tidiga medlemsbiblioteken, som han karaktäriserar som en ”overwhelmingly male
social institution”.162 Han skriver att det senare under perioden, i hans fall den förs-
ta delen av 1800-talet, vilket kan antas infalla med fördröjning för svenska förhål-
landen, kan noteras en feminisering av bestånden, men detta ska enligt Raven ha
skett genom indirekta påtryckningar från kvinnor, som mycket sällan själva var
medlemmar.163

Här ser vi hur kvinnor åter kopplas till ”den dåliga litteraturen”, precis som är
fallet när det antas att kvinnor var de primära användarna av lånebiblioteken och
dessas stora bestånd av ”dåliga romaner”. Både Björkman och Utterströms under-
sökningar visar dock att de kvinnliga användarna aldrig utgjorde någon stor del av
de lånebibliotek de undersökt, även om den verkliga siffran förmodligen var hög-
re.164 Min undersökning vederlägger även påståendet om medlemsbiblioteken som
en manlig domän. I Utländska biblioteket tilläts kvinnorna delta i eget namn från
en ung ålder. Det är i detta sammanhang intressant att notera den starka betoning-
en på kvalitet i sällskapets stadgar. Kanske var man medveten om sammankopp-
lingen mellan kvinnor och dålig litteratur och vinnlade sig därför om att betona
just kvaliteten i detta kvinnliga inklamp på vad som kanske betraktades som ett
annars manligt område? Att Utländska biblioteket var en i sitt sammanhang något
ovanlig sammanslutning är mycket möjligt. På detta vis kan man betrakta Utländs-
ka biblioteket som en slags motoffentlighet, som genom sina stadgar och ledamö-
ter säger något annat än det gängse om vad en förening kan vara, om vad kvinnor
är, och mer specifikt om vad det kvinnliga intellektet enligt tidens synsätt mäktade
med och ville ha.

En annan aspekt av Utländska bibliotekets eventuella ”offentlighet” är kopp-
lad till själva läsakten. Man brukar tala om två skilda vis att läsa; var gränsen dras
är lite olika men intensiv, kontemplerande läsning av en eller ett fåtal böcker ställs
mot en extensiv, konsumerade läsning, där en bok läses en enda gång; högläsning
ställs mot tyst läsning, och privat läsning ställs mot kollektiv läsning.165 Ulvros in-

1 6 1 Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 25.
1 6 2 Raven, J. (2006), ”Libraries for sociability”, s. 251.
1 6 3 Raven, J. (2006), ”Libraries for sociability”, s. 254.
1 6 4 Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 419 ff.; Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i
Karlskrona 1794–1863”, s. 70 ff.
1 6 5 Se Björkman, M. (1992),  Läsarnas nöje, s. 204 f.; Östholm, H. (2000),  Litteraturens uppodling, s. 22 f.
samt Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, s. 298.
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kluderar ett kapitel om läsande och läsning i sin undersökning av de borgerliga
kvinnorna. Hon betonar starkt belysningens vikt för att bestämma hur man läste.
Det var vanligt att en utvald person, oftast en man, läste högt om kvällarna när
man i hushållet samlades för att arbeta i eldsken eller kring ett talgljus eller en ol-
jelampa. Hon ser denna typ av kollektiv högläsning som den vanligaste under för-
ra delen av 1800-talet, även om de olika visen att läsa fungerade parallellt. Ulvros
menar att hennes material också visar på att sätten att läsa ändå förändrades under
perioden, att man kan ”se en utvecklingslinje av läsandet från att vara en mer of-
fentlig handling, något som ägde rum högt i sällskap, till att bli en mer privat an-
gelägenhet”, alltså samma utveckling som man ofta menar skedde i samhället i
stort.166

Jag har tidigare pekat på omöjligheten för mig att utgående från mina källor
avgöra vad av litteraturen som lästes och av vem. Ännu mindre är det möjligt att
säga något om hur litteraturen lästes, om den lästes tyst i ensamhet – privat – eller
högt i grupp – offentligt. Jag har tidigare föreslagit att bruket att låta en familje-
medlem överta en avliden medlems nummer vid den senares död kan ses som ett
bevis på att litteraturen lästes av flera inom ett och samma hushåll. Kanske är det
också en indikation att böckerna lästes högt i hemmet, vilket skulle placera kvin-
norna som medlemmar i Utländska biblioteket i en något mer offentlig ställning,
om än inom närkretsen.

1 6 6 Ulvros, E (1996), Fruar och mamseller, kapitel 6, citatet s. 310.
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Slutdiskussion

Min undersökning har varit centrerad kring tre frågeställningar rörande sällskapet,
ledamöterna och litteraturen. Undersökningen av sällskapet visade att det främst
vad gäller ägandeformen borde kategoriseras som ett medlemsbibliotek och vad
gäller distributionsformen som en läsecirkel.  Den möjlighet till  diskussion som
jag menar  kännetecknar läsesällskapen har inte  kunnat  påvisas,  men undersök-
ningen av ledamöterna visade samtidigt att möjligheter till diskussion med säker-
het fanns, även om dessa inte formaliserades genom sällskapet.

Vad gäller ledamöterna i Utländska biblioteket antog jag utgående från Jürgen
Habermas tankar kring den borgerliga offentligheten, innan jag började med min
undersökning, att en stor del av dem borde vara borgerliga.167 Tidigare forskning
kring  läsesällskap  och  medlemsbibliotek  har  pekat  ut  dessa  sammanslutningar
som manliga sällskap.168 Min undersökning visade att en majoritet av ledamöterna
under en övervägande del av den undersökta perioden var adliga, samt att en ma-
joritet var kvinnor, vilket alltså går stick i stäv med dels mitt antagande, dels tidi-
gare forskningsresultat.169 En stor del av min analys har ägnats åt att förklara detta
fenomen.

Förekomsten av § 23 i Utländska bibliotekets stadgar, där det bestäms att en
ledamot har rätt att få hem böcker trots att han eller hon inte befinner sig i hem-
met, om där finns nära anförvanter, samt förekomsten av ledamöter som övertar
medlemskapet vid en släktings död, visar på att läsningen av litteraturen som cir-
kulerades inom Utländska biblioteket inte begränsades till den enskilda ledamo-
ten. Eva Helen Ulvros har även pekat på att högläsning troligen var den vanligaste
formen av läsning under första hälften av 1800-talet.170 Förutom att dessa faktum
kan påverka mina resultat, som endast gäller för ledamöterna, kan de användas för
att placera in ledamöterna, och då i synnerhet de kvinnliga ledamöterna, i ett mer
offentligt  sammanhang.  Min undersökning visade dock också på flera typer av
nära band emellan ledamöterna, inte minst släktskapsmässiga, och denna offent-
lighet får ses som en offentlighet inom närkretsen, antingen det gäller läsningen
inom hemmet eller umgänget med sociala likar.

1 6 7 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, exempelvis s. 76 f.
1 6 8 Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 25; Raven, J. (2006), ”Libraries for sociability”, s. 251.
1 6 9 Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 25; Raven, J. (2006), ”Libraries for sociability”, s. 251. Se även
Björkmans och Utterströms undersökningar av lånebibliotek i Stockholm och Karlskrona.
1 7 0 Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, kapitel 6.

58



Jag noterade även en hög förekomst av unga, ogifta kvinnor som ledamöter,
vilket jämfört med tidigare forskningsresultat måste betraktas som något mycket
ovanligt.171 Jag har föreslagit flera olika förklaringar till varför dessa unga, ogifta
kvinnor kunde bli ledamöter i sällskapet. För det första visade jag på de olika rol-
ler som fanns i sällskapets ledning, i synnerhet sekreterarens respektive direktio-
nens roller. Jag menar att dessa var ”könade” enligt vad som inom den samtida
kontexten var tillåtligt för främst kvinnor. Männen placerades i en roll kopplad till
ett område som kvinnorna inte ens hade laglig rätt att beträda, nämligen det eko-
nomiska. Även kontakter med exempelvis bokhandlare och liknande faller inom
denna roll, som kan ses som en mer offentlig roll än den som kvinnorna innehade.
De placerades i sin tur i en roll som kan ses i ljuset dels av Habermas åsikt att
kvinnor mer än män deltog i den litterära offentligheten, dels av bland andra Ulv-
ros åsikt att kvinnor, när de beträdde mer offentliga områden, gjorde det i kraft av
att de ansågs mer moraliskt högstående och mer omhändertagande än män, alltså
som någon sorts samhällsmödrar.172 Kvinnorna blev litterära och moraliska bedö-
mare inom Utländska biblioteket. Den koppling till Fredrika Bremer, som förfäk-
tade just den ovan beskrivna kvinnosynen, som jag har påvisat hos flera av med-
lemmarna skänker mer djup till denna tolkning av rollerna.

En andra förklaring som jag har erbjudit är synen på gruppen som en närkrets
eller en ”storfamilj”. Min undersökning visade på att gruppen var relativt socialt
homogen, framförallt yrkesmässigt. Vidare fanns en mängd släktmässiga band le-
damöterna emellan, och även i de fall det inte fanns var det vanligt att man inom
adeln betraktade sig som en stor familj.173 Min poäng, i relation till förekomsten av
de unga ogifta kvinnliga ledamöterna, är att förekomsten av rollerna i sällskapet
kan betraktas som ett skydd – mot det alltför offentliga, mot osedlighet, och mot
dålig kvalitet – personifierat i respektabla medlemmar av flickornas närkrets.

En tredje förklaring erbjuds om man betraktar medlemskapet i Utländska bib-
lioteket som en del i flickornas (ut)bildning. Kunskaper i utländska språk betrakta-
des som viktigt.174

Gruppen var som nämnts exklusiv, inte bara på grund av de många nätverks-
förbindelserna. Det var förhållandevis dyrt att bli ledamot, det fanns ett maximalt
antal  ledamöter,  det var ovanligt  att  behärska utländska språk,  och i  synnerhet
engelska, vilket enligt min undersökning var ett stort språk inom sällskapet.175 Des-
sa faktorer kan med Bourdieu betraktas som strategier för distinktion, alltså som
medel för utestängande av individer som tillhör en annan klass, och för att säga
något om den egna gruppen (vi har råd, vi behärskar engelska, vi läser god littera-
tur). Strategierna är inte nödvändigtvis medvetna, eller för den delen sanna: säll-
1 7 1 Se t.ex. Utterström, B. (1959), ”Läsesällskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794–1863”, s. 70 ff.
1 7 2 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 60; Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, kapitel 5.
1 7 3 Rundquist, A. (1989), Blått blod och liljevita händer, s. 268–295; Steinrud, M. (2008), Den dolda offent-
ligheten, s. 73.
1 7 4 Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, s. 173 f.
1 7 5 Ulvros, E. (1996), Fruar och mamseller, s. 312 ff.
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skapets betoning på litteraturens kvalitet får betraktas som delvis retorisk; min un-
dersökning visade att det även förekom titlar som inte är att betrakta som kvalita-
tivt högstående.176

Mot slutet av min undersökningsperiod inträder vad som tycks vara en ökad
öppenhet inom sällskapet. Från och med mitten av 1850-talet ökar andelen icke-
adliga ledamöter, och i början av 1860-talet börjar man dels tillåta ledamöter som
endast lånar ur beståndet, dels annonsera i tidningarna. Förekomsten av fler icke-
adliga medlemmar kan möjligen även den tolkas i termer av distinktion, men nu
att en lägre stående grupp imiterar beteendet hos en högre stående grupp. Man kan
också förklara den ökade öppenheten med samhällsförändringar. Den inträder i
alla händelser så sent under min undersökningsperiod att det är svårt att dra några
slutsatser angående vare sig orsaker eller effekter.

Angående hur mina resultat ska betraktas i relation till tidigare forskning vill
jag först och främst lyfta fram min undersökning i relation till tidigare forskning
om Utländska biblioteket  och om de äldre biblioteken i  Karlskrona.  Utländska
biblioteket nämns i alla de texter som finns om äldre bibliotek i Karlskrona, men
har endast undersökts i en seminarieuppsats.177 Denna tar sig an ett mycket stort
område, och är att betrakta som en beskrivning, snarare än en analys. Min uppsats
bidrar alltså i hög grad till att öka kunskapen om sällskapets tidigaste skede.

Därmed inte sagt att det inte skulle finnas rum för ytterligare forskning. Perio-
den fram till sällskapets nedläggning förtjänar också att analyseras mer ingående.
Även min undersökning får ses som en start. Jag har tidigare pekat på att min un-
dersökning av medlemmarna kunde fördjupas, inte minst vad gäller relationer till
andra sällskap. En undersökning av (den kulturella) eliten i Karlskrona under tiden
kunde vara en ingång. Vidare finns visst biografiskt material bevarat efter en del
av de kvinnliga ledamöterna. En undersökning av detta kunde eventuellt bidra till
att öka kunskapen inte bara om Utländska biblioteket, utan om kvinnors läsning
och organisation under den aktuella tiden. För att nämna ett sista exempel kunde
även en mer ingående undersökning av litteraturen som köptes in i Utländska bib-
lioteket under hela dess verksamhet vara motiverad.

Min  forskningsgenomgång  visade  att  forskning  om äldre  biblioteksformer
överhuvudtaget tycks vara ett mindre prioriterat område, både nationellt och inter-
nationellt. I Sverige har den typ av biblioteksform som jag har hänfört Utländska
biblioteket till och kallat medlemsbibliotek nästan inte uppmärksammats alls. Vi-
dare lider en del av forskningen av att den är deskriptiv snarare än analytisk. Mitt
arbete kan alltså ses som ett bidrag på ett lite utforskat område. Eftersom det rör
läsningens och litteraturens historia, kvinnohistoria och historiska organisations-
former, kan det även ses som ett bidrag på dessa områden.

1 7 6 Bourdieu, P. (1984), Distinction, s. 244–256.
1 7 7 Johansson, A. (1996), Sällskapet för läsning af utländsk litteratur i Carlskrona.
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Min undersökning motsäger också delvis tidigare forskningsresultat. Den vi-
sar att denna typ av sammanslutning inte alls nödvändigtvis var en manlig sådan,
som bland andra Björkman och Raven menat. Huruvida Utländska biblioteket ska
betraktas som ett unikum eller om bilden behöver revideras får framtida forskning
utvisa.

För att återkomma till det som har varit den röda tråden i mitt arbete vill jag
fokusera kvinnorna och offentligheten. Utländska biblioteket ger genom sina stad-
gar skenet av att vara offentligt/för alla (öppet och jämlikt, för dem med bildning
och egendom), men undersökningen visade att sammansättningen var socialt och
yrkesmässigt homogen. Den stora förekomsten av kvinnliga ledamöter kan delvis
förklaras om man ser på sällskapet som en motoffentlighet som inte minst genom
litteraturen ger kvinnorna möjligheten att reflektera kring sin identitet, på samma
sätt som Habermas menar att borgerligheten skapar sin identitet i relation till litte-
raturen och erfarenheter den hämtat från intimsfären.178 Samtidigt visade undersök-
ningen av i synnerhet släktskapsbanden att det är fråga om en liten närkrets där det
är troligt att alla känner alla, och har som sådan kanske drag av både intimsfär och
en viss möjlig offentlighet.

Jag har föreslagit att man kan betrakta Utländska biblioteket som en i jämfö-
relse med andra sammanslutningar kvinnlig sammanslutning.  Männen eller den
manliga rollen (sekreteraren) kan då betraktas som en typ av bulvan för kvinnorna,
som inte  kunde röra sig på vissa områden i samhället. Kvinnorna var centrala i
sällskapet under hela min undersökningsperiod – för grundandet, inom skötseln
och inte minst för fortlevnaden. Vad deras engagemang berodde på är svårt att
svara på. Margareta Björkman har föreslagit att hustrur till militärer hade större
frihet än andra kvinnor, på grund av att deras män ofta var borta från hemmet. 179

Möjligen kan kopplingen hos flera medlemmar till Fredrika Bremer, eller snarare
hennes tankar, också ses som en potentiell förklaring.

Vad gäller sällskapets eventuellt offentliga karaktär har Marie Steinrud före-
slagit att privat/offentligt inte borde betraktas som en dikotomi, utan snarare som
en glidande skala.180 Utländska biblioteket kan ses som mer offentligt än exempel-
vis hemmet, men inte så offentligt att kvinnor inte kunde delta. Vi minns också
det så att säga inbyggda ”skyddet” som den manliga sekreteraren, betoningen på
kvalitet och begränsningen till närkretsen erbjöd. Ett annat sätt att uttrycka detta är
att kalla sällskapet för en deloffentlighet. Samtidigt vill jag betona att det är en
plats  i något som åtminstone i någon mån kan kallas offentligt  som kvinnorna
själva var med om att skapa och driva.

Jag noterade slutligen i undersökningen av litteraturen även förekomsten av
vad jag kallade ett kvinnligt intresseområde – böcker som handlade om kvinnor

1 7 8 Habermas, J. (2003), Borgerlig offentlighet, s. 49–56. Om motoffentligheter, se Fraser, N. (2003b), ”Of-
fentligheten i nytt ljus”, s. 153.
1 7 9 Björkman, M. (1992), Läsarnas nöje, s. 424.
1 8 0 Steinrud, M. (2008), Den dolda offentligheten, s. 20 ff.
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och var skrivna av kvinnor. Detta kunde ge stoff till kvinnorna att reflektera kring
sin identitet. Samtidigt vill jag mena att blotta deltagandet, i eget namn, i Utländs-
ka biblioteket också säger något om vad kvinnor fick vara, eller var. På detta sätt
kan man också tala om Utländska biblioteket som en möjlig kvinnlig motoffent-
lighet.

Utländska biblioteket kan sammanfattningsvis betraktas som en typ av ”of-
fentlighet”, en på papperet öppen och jämställd sammanslutning, men min under-
sökning har visat att sällskapet de facto var mycket exklusivt på många plan. Att
beteckna sällskapet som en ”deloffentlighet” begränsad till en viss grupp eller ett
visst skikt vore mer korrekt. Det finns enligt min mening också visst fog för att
tala om Utländska biblioteket som en ”motoffentlighet”, där kvinnor tog sig – och
fick ta – plats, erbjöds stoff för att reflektera över sina egna identiteter och bara
genom deltagandet kunde uttrycka något om vilka de var och vilka de ville vara.
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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar Utländska biblioteket i Karlskrona mellan åren 1835 och
1864. Syftet har varit att undersöka Utländska biblioteket under dess tidigaste ske-
de, utgående från dess stadgar, samlingar och ledamöter.

Undersökningen är strukturerad kring frågeställningar rörande sällskapet, le-
damöterna och litteraturen. Vad var det för typ av sällskap? Vilken var den sociala
sammansättningen bland ledamöterna? Hur ska den stora närvaron av kvinnliga
ledamöter förklaras? Vad läste de och varför?

Källmaterialet består av arkivalier från Utländska biblioteket, huvudsakligen
en  protokollsbok,  en  kontobok,  en  handskriven  bokkatalog  och  en  tryckt  be-
ståndskatalog. För undersökningen av ledamöterna har även sekundärkällor i form
av främst Albert Liljas blekingska samling samt tryckta ättartavlor använts.

Utgående från Jürgen Habermas utsagor kring den borgerliga offentligheten
samt från tidigare forskning kring liknande sällskap, var det ett rimligt antagande
att ledamöterna skulle vara borgerliga och manliga. Redan en primärgenomgång
av materialet visade dock det motsatta. Jag antog därför att klass och kön skulle få
en central roll i min analys och valda mina teoretiska verktyg därefter. Förutom
Habermas och hans begrepp ”borgerlig offentlighet”, ”intimsfär” och ”litterär of-
fentlighet” använder jag mig av feministiska utvecklingar av Habermas tankar, i
synnerhet Nancy Fraser begrepp ”diskursiv motoffentlighet”. Därtill har jag an-
vänt begreppet ”distinktion” hämtat från Pierre Bourdieu.

Undersökningen visade att Utländska biblioteket kan kategoriseras som både
ett medlemsbibliotek och en läsecirkel. Någon möjlighet till diskussion av den läs-
ta litteraturen reglerades inte genom sällskapet, men kan, utgående från det täta
nätverk mellan ledamöterna som undersökningen visade på, antas ha förekommit i
andra sammanhang. Undersökningen visade vidare att de kvinnliga ledamöterna
var i majoritet under hela perioden. En övervägande del av ledamöterna, i synner-
het de kvinnliga, var adliga fram till mitten av 1850-talet, då en andelen icke-adli-
ga ledamöter började öka. Både grundandet av sällskapet och den ökande andelen
icke-adliga ledamöter kan tolkas med hjälp av begreppet distinktion. Man läste ut-
ländsk litteratur, främst romaner på engelska och franska.

Den övergripande slutsatsen i arbetet utgår från de kvinnliga ledamöternas roll
i offentligheten. Utländska biblioteket kan visserligen genom sina stadgar betrak-
tas som en offentlighet, men var i själva verket en exklusiv och socialt homogen
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grupp, där de flesta kände varandra. Sällskapet kan ses som en kvinnlig samman-
slutning där männen användes som bulvaner i kontakten med den större offentlig-
heten. Vidare kan det betraktas som en kvinnlig motoffentlighet där kvinnor bi-
drog till att skapa och upprätthålla en plats som de kunde inta i ett mer eller mind-
re offentligt sammanhang och där de genom litteraturen fick stoff för att reflektera
kring sin identitet.
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Bilaga 1: Källsammanställning över ledamöterna
av Utländska biblioteket 1835–1864181

1.  Améen,  Georg  Fredrik,  1811–1898.  Icke-adlig.  Ämbetsman,  publicist,  bok-
tryckare, författare.
2. Améen, Carl Otto Fredrik, 1806–1874. Icke-adlig. Militär.
3. Annerstedt, Klas Samuel, 1799–1869. Icke-adlig. Militär.
4. Överste Bergman, oidentifierad. Icke-adlig. Militär.
5. Bæckström, Hanna, f. 1840. Icke-adlig. Fadern militär. 
6. Bæckström, Johan August, 1809–1888. Icke-adlig. Grosshandlare, konsul.
7. Campbell, fru, oidentifierad. Icke-adlig.
8. Cederschiöld, Adolf Anders, 1823–1880. Adlig. Militär.
9. Cederström, Henrietta, 1819–1912. Adlig. Fadern militär.
10. Cederström, Ida, 1827–1910. Adlig. Fadern militär.
11. Cederström, Fredrik Ture, 1808–1886. Adlig. Militär.
12. D'Ailly, J. C. August, 1822–1877. Icke-adlig. Militär.
13. Engelhart, Louise Henrietta, f. 1810. Icke-adlig. Fadern militär.
14. Ekegren, doktor. Oidentifierad. Icke-adlig. Läkare.
15. Ekwurtzel, Nils, 1808–1861. Icke-adlig. Läkare.
16. Falkman, Ture Gustav, 1769–1837. Icke-adlig. Militär.
17. Faxe, Sofia Lovisa, f. 1810. Icke-adlig. Fadern civilmilitär (läkare).
18. Faxe, Maria Ulrica Hilda, 1818–1897. Född Möllerhjelm. Adlig. Maken juri-
disk ämbetsman, landshövding mm.
19. Fischerström, Nils Axel, 1828–93. Icke-adlig. Militär.
20. Fischerström, A. Oidentifierad. Icke-adlig. Militär.
21. Freidenfelt, Karl Fredrik, 1789–1867. Adlig. Militär.
Gjerling, fru = Sally Palander.
22. Gyllengranat, Karl A. B., 1787–1864. Adlig. Militär
23. Gyllenskepp, överstinnan. Oidentifierad. Adlig. Maken militär.
24. Hellman, fru. Oidentifierad. Icke-adlig. Maken läkare.
25. Hjelm,Henriette Louise, 1802–1872. Icke-adlig. Fadern militär.

1 8 1 I sammanställningen ingår även medlemmar i sällskapets ledning för åren 1833 och 1834. Kommunarki -
vet i Karlskrona, Biblioteksstyrelsen i Karlskrona, Utländska biblioteket, Volym 1, Protokollsbok, samt Vo-
lym 2, kontobok. 
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26. Indebetou, Govert Adolf, 1807–1891. Icke-adlig. Militär.
27. af Klinteberg, Göran Fredrik, 1796–1867. Adlig. Militär.
28. Koskull, Ivar Otto Herman, 1817–1899. Adlig. Militär.
29. von Krusenstjerna, Hedvig, 1796–1853. Född Lagerstråle. Adlig. Maken mili-
tär.
30. von Krusenstjerna, Salomon Mauritz, 1794–1876. Adlig. Militär.
31. Lagerbjelke, friherrinnan Hedvig Ulrika Sofia, 1793–1857. Född Rosensvärd.
Adlig. Maken militär, landshövding.
32. Lagerstråle, Gustava Lovisa, 1803–1891. Senare gift Annerstedt. Adlig. Fa-
dern militär.
33. Lagerstråle, fru senare friherrinnan Marie Julie, 1796–1856. Född Cederwald.
Maken militär.
34. Lagerstråle, Henrietta Charlotta, 1834–1925. Adlig. Fadern militär.
35.  Lagerstråle,  friherrinnan Beata  Catharina  Lovisa,  1771–1862.  Född Ceder-
ström. Adlig. Maken militär.
36. Lidströmer, Henrietta Lovisa, 1788–1876. Adlig. Fadern civilmilitär.
37. Ljungstedt, Axel. G. A., 1810–1887. Icke-adlig. Militär.
38. Lundgren, mamsell. Oidentifierad. Icke-adlig.
39. Lundqvist, major. Oidentifierad. Icke-adlig. Militär.
40. Löwenborg, Carl Fredrik, 1803–1895. Adlig. Militär.
41. Löwenborg, Vendela Teofilia, 1817–1884. Född Hammarskjöld. Adlig. Ma-
ken militär.
42.  Modée,  friherrinnan  Carolina  Constantia,  1785–1856.  Född Fleetwood.  Se
även Ruuth, grevinnan. Adlig. Båda makarna militärer.
43.  Nordenskiöld,  Anna Fredrika,  1876–1842. Född Lidströmer.  Adlig.  Maken
militär.
44. Nordenskiöld, Emma, 1809–1890. Gift Aschan, skild. Adlig. Fadern militär.
45. Palander, Maria Carolina, 1799–1864. Född Thyselius. Icke-adlig. Maken mi-
litär och landshövding.
46. Palander, Sally, f. 1832. Se även Gjerling. Icke-adlig. Fadern grosshandlare,
maken bankdirektör.
47. Palander, Adolf, 1838–1912. Icke-adlig. Grosshandlare och konsul.
48. Palander, Folke Adolfsson, 1835–1876. Icke-adlig. Militär.
49. Pettersén, Alexis Felix, 1820–1908. Icke-adlig. Militär. (Släkten hade adlats
under namnet Rosensvärd 1809, men introducerades inte förrän 1897 och Alexis
Pettersén har därför räknats som icke-adlig).
50. Printzenskiöld, Erik Adolf, 1803–1862. Adlig. Militär.
51. Printzenskiöld, Anna, 1836–1899. Se även Zielfelt.  Adlig. Både fadern och
maken militärer.
52. Psilanderhielm, fröken. Oidentifierad. Adlig. Fadern militär.

71



53. (af) Puke, friherrinnan Gustava Charlotta Amelia,  1805–1862. Född Stiern-
stedt. Adlig. Maken militär.
54.  (af)  Puke,  grevinnan Christina  Charlotta,  1775–1859.  Född Giertta.  Adlig.
Maken militär.
55. (af) Puke, ”Jeanette” (Johanna Charlotta), f. 1801. Adlig. Fadern militär.
56. Rahmn, Hilda. Oidentifierad ålder. Icke-adlig. Maken militär.
57. von Rosen, grevinnan Karolina Beata, 1801–1876. Född Lagerstråle. Adlig.
Maken militär.
58. Rundquist, Nils Magnus, 1792–1854. Icke-adlig. Militär.
59. Rundquist, Maria Julie, f. 1836. Icke-adlig. Fadern militär.
60. Ruuth, friherrinnan Ebba Maria Charlotta, 1806–1846. Född Palmquist. Adlig.
Maken militär.
Ruuth, grevinnan = Modée, friherrinnan Carolina Constantia.
61. Ruuth, Charlotta Eleonora Emerentia (Lotten), 1834–1900. Adlig. Fadern mi-
liär.
62. von Schwerin, friherre Carl Philip, 1815–1846. Adlig. Miltär.
63. Sjöholm, premiärlöjtnant. Oidenifierad. Icke-adlig. Militär.
64. Sparre, grevinnan Eva Carolina, 1796–1876. Född Pijhlgardt. Adlig. Maken
militär.
65. Thorsell, Johan Fredrik, 1793–1866. Icke-adlig. Militär.
66. Thulin, fru M. Oidentifierad. Icke-adlig.
67. Thyselius, mamsell B. Oidentifierad. Icke-adlig.
68. Thörn, mamsell H. Oidentifierad. Icke-adlig.
69. Tilosius, Karl Oskar Rudolf, 1813–1876. Icke-adlig. Magister/kyrkoherde.
70. Tornqvist, Carl Fredrik Georg, 1804– 1840. Icke-adlig. Militär.
71. Wachtmeister, grevinnan Agathe, 1799–1890. Född friherrinnan Wrede af Eli-
mä. Adlig. Maken ämbetsman, landshövding.
72. Warberg, mamsell. Oidentifierad. Icke-adlig.
73. Virgin, Christian Adolf, 1797–1870. Adlig. Militär.
74. Wittbom, fru. Oidentifierad. Icke-adlig.
75. Wrede, friherrinnan Charlotta Ottiliana, 1801–1871. Adlig. Fadern militär.
Zielfelt, fru = Printzenskiöld, Anna.
76. Åhmansson, fru. Oidentifierad. Icke-adlig.
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