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Bourdieus begreppsapparat och skulle med sitt rika 
källmaterial vara ett lämpligt forskningsobjekt.

Att undersöka om det finns ett svenskt litterärt fält i 
Bourdieusk mening, när det i sådana fall grundlagts och 
hur dess strukturella historia sett ut är däremot ett pro
jekt som inte kan utföras i en handvändning. Men 
exempelvis tecknandet av de svenska litterära fejdernas 
historia skulle vara en bra utgångspunkt. Med fråge
ställningar om de stridande parternas relationer till 
varandra och andra författare inom en given social 
struktur samt deras respektive litteratursyn skulle in
tressanta resultat kunna uppnås. Problem uppstår 
emellertid vid avgränsningen av undersökningen: 
Bourdieus syn på hur ett fält ska undersökas innebär att 
forskaren ska ta sig an såväl diakrona som synkrona 
relationer i så stor utsträckning som möjligt. Hans eget 
exempel visar dock att man kan tillåta sig att vara 
tämligen generaliserande och inte fördjupa sig allt för 
mycket i varje enskilt författarskap genom historien. 
Med en sådan inställning verkar projektet både lockan
de och genomförbart, åtminstone för en grupp forskare 
som arbetar tillsammans. Att ensam ta sig för detta 
företag vore nog ett Sisyfosarbete.

Erik Peurell

Johan Svedjedal: Bokens samhälle. Svenska Bokförläg
gareföreningen och svensk bokmarknad 1887-1943, I- 
II. Svenska Bokförläggareföreningen, Stockholm 1993.

Det finns en uppenbar risk inom de flesta discipliner att 
forskningen blir i ökande omfattning specialiserad, att 
analysen och djupstudierna inom alltmer begränsade 
fält tar överhanden. I samma mån växer behovet av 
överblick och syntes.

Översatt till bokhistoria -  svensk och utländsk 
forskning avsätter en strid ström av arbeten om bok
produktion -  studier rörande pappersteknik, stilskär
ning och -gjutning, sättning, tryckning, bindning och 
bokband, illustrationstryck och illustratörer, typogra
fisk formgivning och sidutsmyckning. Bokmarknads
studier, förlagsmonografier och litteratursociologisk 
forskning berikar vår kunskap om enskilda förlag, 
utgivningsgenrer som barn- och ungdomsböcker, del
studier av bokmarknaden som billigböcker och mass- 
marknadslitteratur, receptionsundersökningar etc.

Synteserna är fa och reser sig som berg över forsk- 
ningsterrängen. Till de moderna klassikerna hör Lucien 
Febvres och Henri-Jean Martins L ’apparition du livre 
(1958) och Elisabeth Eisensteins stora arbete i två band 
The Printing Press as an Agent o f Change. Communi
cations and Cultural Tranformations in Early-Modern 
Europe (1979). Av större förlagshistoriska översikter 
kan nämnas John Tebbels A History o f Book Publihing 
in the United States i fyra volymer (1972-1981) och 
Histoire de T edition française (1983-1986), också i 
fyra volymer.

I Sverige kan situationen vad beträffar större förlags- 
och bokmarknadshistoriska översikter enkelt samman
fattas på följande sätt: Schück 1923, Rinman 1951 och 
1993. Till Norstedts 10-årsjubileum 1923 skrev Henrik

Schiick Den svenska förlagsbokhandeln historia. I 
samband med Svenska Bokförläggareföreningens 100- 
årsjubileum fick Sven Rinman uppdraget att behandla 
dess utveckling från starten 1843 till schismen 1887, 
vilket 1951 avsatte avhandlingen Studier i svensk bok
handel — Svenska bokförläggareföreningen 1843-1887. 
Till föreningens 150-årsjubileum 1993 publicerade 
Johan Svedjedal sitt stora arbete i två volymer Bokens 
samhälle. Den period som avhandlas är åren 1887— 
1943.
År 1993 var ett flerfaldigt bokligt jubileumsår. Sveriges 
Författarförbund fyllde 100 år, vilket bl.a. firades med 
utgivningen av Jan Gehlins föreningskrönika Floden 
och virvlarna. Även Svenska bokhandlareföreningen 
firade sitt första sekel. Styrkeförhållandena på svensk 
bokmarknad kom genom tillkomsten av dessa sam
manslutningar att förändras efter 1893. Fram till dess 
hade Svenska bokförläggareföreningen (SBF) varit den 
enda branschorganisationen av betydelse.

Det var ett klokt grepp av SBF att inte begränsa upp
draget till en skildring av föreningens verksamhet, då 
Johan Svedjedal ombads att skriva festskriften till 150- 
årsjubileet. Bokens samhälle är som namnet antyder 
inte någon föreningskrönika utan i stället en bred 
skildring av förlag och bokhandel i Sverige under en 
dynamisk period av industriell expansion och samhäl
lelig omdaning. Svenska Bokförläggareföreningens och 
utbrytaren 1877-1912 Nya Bokförläggareföreningens 
interna verksamhet ägnas några få procent av de ca 800 
textsidorna. Genom den tematiska dispositionen vävs 
dock alla de frågor som sysselsatte branschföreningen 
in i de breda avsnitten om förlagen och bokhandeln, 
som upptar drygt 60 % av innehållet. Mindre omfattan
de kapitel ägnas åt bokproduktionen, den litterära 
exporten och importen, de skönlitterära författarnas 
villkor, bokliga samhällsfrågor som köpkraft, fritid, 
bokpriser, tjugofemöresböcker, bokläsning och bok- 
ägande. Även samspelet med och konkurrensen från 
andra masssmedier som press, film och radio granskas. 
Svedjedals arbete, som förutom tidigare forskning 
bygger på ett omfattande material av föreningsproto- 
koll, branschpress, officiellt tryck, förlagsreklam och 
-kataloger dokumenterar i detalj arbetsvillkoren inom 
förlagsverksamhet och bokhandel. Som en välkommen 
balans till dessa djupbormingar finns emellertid i vaije 
kapitel sammanfattande analyser. Dessutom dras hu
vudlinjerna på svensk bokmarknad under perioden upp 
i summerande kapitel.

Förlagsverksamhet är bokhandel i parti och verk
samheten i boklådan är bokhandel i minut. Förläggaren 
och bokhandlaren är bokmarknadens siamesiska tvil
lingar trots ständiga försök från båda håll under perio
den att bryta beroendet. Svenska bokförläggarförening- 
en bildades med syfte att utse kommissionärer, dvs. 
branschkunniga och solventa bokhandlare. Genom
gången av förlag och bokhandel är en detaljrik provkar
ta på ett komplicerat samliv, där bl.a. rabatt-, transport- 
och returvillkor, borgensplikt, affärsregler, nyetable
ringar och konkurrens från »fria» bokhandlare hör till 
de ständiga diskussionsämnena.

»Min förlagskatalog är min biografi», lär Zachrias 
Haeggström, Svenska bokförläggareföreningens förste
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ordförande ha sagt. Framför allt under undersöknings
periodens första del var förlagen ofta en- eller fåmans- 
företag. Förlagens historia var dess förläggares. Sved
jedals arbete innehåller därför också en rad levande 
förläggarporträtt.

Svedjedal har en pregnant och levande stil, ett målande 
språk, fullt av drastiska och välformulerade metaforer, 
vilket gör läsningen till ett nöje. Författarstipendiema 
blev »en asyl bortom försäljningens och honorarens 
larm», men njuggheten från stipendiegivarna mot 
kvinnliga författare gjorde dessas liv »till en vissling 
genom tomheten» (s. 223, 226). När Ludvig Nordström 
1916 föreslog Bonniers att köpa hans framtida förfat
tarskap på rot, en försäljning av livsproduktionen i 
förskott, föresvävade honom »möjligheten att sälja 
fröna till sin inbillning i stället för frukterna av den» (s. 
229). Honorarförskotten blev för författarna ibland »en 
livlina, ibland en strypsnara» (s. 231). Handlingarna i 
Gemandts konkurs karakteriseras som »en sorts Pom- 
pejiavtryck av firmans verksamhet» (s. 268). Bokför- 
läggarföreningens sekreterare Birger Barre var »en 
vandrande enmansfakultet i branschkunnande» (s. 342), 
men föreningens rutiner liknade »en trädgård som en 
biltävling gått igenom» (s. 481). Personporträtt kom
primeras till ett epitet eller en bisats -  »ekonomisk intill 
snålhet, arbetsam, moralisk och paniskt rädd för tryck
fel» (Amanda Hammarlund, s. 289). Karl Otto Bonnier 
kallades av Bertil Malmberg vid förlagets hundraårs
jubileum 1937 »den svenska diktens örtagårdsman». 
»Men täppan hade då för länge sedan växt till en hög- 
rationellt brukad handelsträdgård», konstaterar Svedje
dal (s. 614). Bonniers attraktionskraft gjorde att många 
av Tidens författare lockades dit: »Den röda skönlitte
rära fana man hoppats se vaja verkade sys om till en 
rullgardin för Tidens arbetarlitteratur» (s. 712). Om 
Svedjedal själv gäller i hög grad den karakteristik han 
ger av författarna till en serie från Natur och Kultur, 
vars böcker var skrivna av personer »i den smala sol
strimman av goda ämneskunskaper och lättfattlig stil» 
(s. 682).

Genom djup och bredd, en mycket detaljerad dokumen
tation av bokbranschens villkor och verksamhetsfor
mer, parad med sammanfattande analyser blir Bokens 
samhälle det ofrånkomliga referensverket om svensk 
bokmarknad under perioden. De kritiska funderingar 
som anmäler sig vid läsningen av Svedjedals arbete är 
mera knutna till det littreraturvetenskapliga perspekti
vet och till villkoren för förlags- och bokmarknadshis- 
torisk forskning i Sverige.

Johan Svedjedal framhåller med rätta att den samtida 
bokstatistiken är opålitlig och pekar på de metodiska 
problem, som vetenskaplig bokstatistik ställs inför. När 
sådant material presenteras, för han löpande källkritiska 
kommentarer på ett föredömligt sätt. Hans framställ
ning aktualiserar emellertid ett bibliografiskt och litte
raturvetenskapligt problem, som hotar att snedvrida 
analysen av den svenska bokmarknaden, nämligen 
skönlitteraturens primat i hittills gjorda studier. För en 
så brett upplagd studie som Bokens samhälle tvingas 
Svedjedal att basera delar av framställningen på till

gängliga vetenskapliga undersökningar av den svenska 
utgivningen. De forskare som gjort kvantitativa studier 
av det svenska bokutbudet -  t.ex. Lars Furuland, Hans 
Olof Johansson, Karl-Erik Lundevall, Karl Erik Rosen
gren, Sten Torgerson, men också Svedjedal själv -  har 
framför allt undersökt svenska original och översätt
ningar av fiktionsprosa. Enligt Lundevall svarade fik
tionslitteraturen för 15-25 v% av det i bokhandeln 
utgivna svenska trycket 1880-1889. Vid sekelskiftet 
var skönlitteraturens andel ca 20 % av den totala årliga 
bokutgivningen. Den beräknas till ca 25-30 % under 
perioden 1920-50 för att senare sjunka något (s. 44, 
184, 390). »Skönlitteratur är alltså det klart största 
ämnesområdet», skriver Svedjedal som kommentar till 
utgivningens årsgenomsnitt 1926—45. Även om så är 
fallet täcker det dock endast en fjärdedel till en tredje
del av svensk bokutgivning. Framställningen både av 
förlagens verksamhet, deras utgivning och författarvill- 
koren blir därför alltför starkt koncentrerad till skönlit
teraturen. När t.ex. i kapitlet »Förlagen (1912-1943)» 
dessa grupperas i storleksordning är måttstocken förs- 
tagångsutgivningen av fiktionsprosa. Rangordningen 
hade blivit en annan om förlagen listats efter sin totala 
utgivning.

Det material om svensk bokutgivning, som står 
bokmarknadsforskaren till buds -  forlagskataloger, 
reklammaterial, årsstatistik, biblioteksförteckningar och 
andra utgivningsöversikter -  är oftast uppställt efter 
ämnen. Det är därför naturligt att utgivningen indelad i 
ämnesområden blir det vanligaste sättet att presentera 
förlag och deras verksamhet. De efter Skönlitteratur 
följande fem områdena -  Religion, Samhällsvetenskap 
och juridik, Naturvetenskap, Ekonomi och handel, 
Geografi och resor -  samt övriga ämnesområden rym
mer emellertid i sig delmarknader, som man genom 
ämnesindelningen riskerar att tappa bort. För bokut
givningens fördelning på olika segment av bokmarkna
den saknas ännu tillräckligt av studier och analyser för 
att vi skall kunna skriva svensk bokmarknadshistoria 
utifrån ett marknadsperspektiv. Om t.ex. skolböckernas 
-  »bokhandelns viktigaste artikel» (s. 491) -  relativa 
betydelse, formerna för deras tillkomst, deras författa
res bakgrund, ställning och villkor vet vi ännu inte 
mycket. I statistiken försvinner de in under respektive 
ämnesområde. För att förstå förlagens utgivningspolitik 
och uppträdande på marknaden är detta marknadsper
spektiv ofta viktigare än ämnesindelningen. Genom att 
intresset så ensidigt riktas mot skönlitteraturen förblir 
också den större delen av bokutgivningen liggande i 
halvmörker. För fortsatt bokhistorisk forskning är det 
därför viktigt att strålkastaren också riktas mot dessa 
mera outforskade områden av svensk utgivning och 
bokmarknad.

Denna tyngdpunkt i framställningen gäller också 
upphovsmännen. De båda kapitlen om författarnas 
villkor och ställning på bokmarknaden avser enbart 
skönlitterära författare, låt vara att genomgången av 
honorarvillkor och normalkontrakt i många fall är 
tillämpliga även på icke skönlitterära författare.

Att kategorisera är ett sätt att skapa översikt, urskilja 
mönster, att förstå och förklara en brokig mångfald.
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Om man emellertid väljer ämnesområden som indel
ningsgrund för de svenska förlagen riskerar man att 
förlora i förklaringskraft. För förlagen är marknaden 
och dess delar viktigare än ämnesområdena i SAB:s 
klassifikationssystem. De organiserar sig ofta efter 
delmarknader, kundkategorier och läsargrupper: av- 
delningar/redaktioner för barnböcker, fackböcker, 
skolutgivning, praktverk, billigböcker, medlemsintres- 
sen etc. vilket inte utesluter att ämnesområde och 
marknad ofta sammanfaller. Bonniers klassas som 
»allmänlitterärt» och vårt lands ledande skönlitterära 
förlag, men »som Tor Bonnier påpekat kom förlagets 
inkomster huvudsakligen från översatta böcker, upp
slagsböcker, skolböcker och kalendrar, främst då Han
delskalendern» (s. 617).

Johan Svedjedal är klar över detta problem och beto
nar svårigheterna med indelningen. Förlagens utgivning 
var vid periodens början inte starkt specialiserad. Han 
urskiljer med viss överlappning följande grupper: 
allmänförlag med stor skönlitterär utgivning, bokhan- 
delsförlag, restlagerförsäljning, vetenskapligt och offi
ciellt tryck, bamboksförlag, religiösa förlag, musikför
lag (s. 62 f.). Bokmarknaden växte, och åren före första 
världskriget grupperar han de svenska förlagen »efter 
karaktären på deras utgivning» på följande sätt: all
mänlitterära förlag, allmänlitterära med bredare publik, 
barn- och ungdomsbokförlag, restlagersäljande förlag, 
religiösa förlag, musikförlag, läroboksförlag och tryck
eriförlag (s. 325 f.).

Indelningen av bokförlagen efter utgivningens äm
nesområden ger sällan pregnanta förlagsprofiler. Bland
former uppträder, och klassificeringen måste göras med 
hänsyn till både utgivning, marknad och försäljnings- 
former. Den förklarar föga om drivkrafter i förläggar- 
verksamhet, utgivningsmotiv och bokmarknadsvillkor. 
Anledningen till den diffusa förlagsbilden är att förla
gen sällan uppträder på en marknad utan i stället är 
verksamma på ett eller flera marknadssegment.

Förlagen verkar under starkt skilj aktliga villkor på 
olika delar av bokmarknaden. Skolmarknadens bud
getramar och inköpsvillkor är okända på allmänmark
naden. Folkrörelseförlagen kan räkna med större köp
trohet hos sina köpare/läsare på »sin» marknad än 
billigböckemas förlag på den konkurrensutsatta mass
marknaden osv. Det är därför viktigt att den kommande 
bokmarknadsforskningen frigör sig från primärmateria
lets ämnesindelning och finner vägar att studera förla
gen utifrån ett marknadsperspektiv, att dela in dem efter 
de segment med varierande konkurrensvillkor på bok
marknaden, där de är verksamma, och vilka de ofta 
förser med böcker från mer än ett ämnesområde.

Studiet av förlag och bokhandel berör en rad skiftan
de områden: titelval, författarstall och utgivningsprofil, 
honorarvillkor och tryckkalkyler, kundbehov och 
marknadsanalyser, lageromsättning och hanterings
kostnader, kultur och kommers i aktivt samspel. Det 
ligger i ämnets natur att förlags- och bokmarknadshis- 
torisk forskning är mångdisciplinär.

De goda resultat som svensk forskning på området 
hittills kan uppvisa kommer framför allt från litteratur
vetenskapliga forskare. Denna disciplins inriktning mot 
(det skönlitterära) verket -  tillkomst och upphovsman,

dess vandring genom redaktion, tryckpress och bok
handel och spridning till köpare och läsare -  bör i den 
fortsatta bokmarknadshistoriska forskningen gärna 
kompletteras med studier, som tar sin utgångspunkt i 
bokmarknaden -  författare, förlag, bokhandel, kritiker, 
bibliotek, skolmyndigheter, kulturpolitiker, läsare etc. 
Det är bara att hoppas att i diskussionerna om teori och 
metod, om motiv och drivkrafter hos aktörerna på 
bokmarknaden kommer i fortsättningen litteraturvetare, 
ekonomer, historiker, statistiker och bibliografer att 
delta. Johan Svedjedal har med sitt imponerande verk 
lagt en solid grund för fortsatt forskning om den dy
namiska period som Bokens samhälle omfattar.

Bo Peterson

Johan Svedjedal: Författare och förläggare. Gidlunds 
1994.

I Samlaren 1988 publicerade Johan Svedjedal sin nu i 
boken Författare och förläggare omtryckta uppsats om 
Henrik Koppel, Ljus förlag och enkronasböckema. 
Efter en mindre omarbetning har uppsatsen fatt titeln 
Imitation och innovation. Till slut blev innovatören 
Koppel själv ihjälimiterad som förläggare, slutar Sved
jedal sin granskning av enkronasböckemas initialskede.

Ett begränsat nyhetsvärde har likaså en uppsats om 
C.J.L. Almqvist och Lindhs förlag, Marknadens ord
bok. Den bygger på ett parti i Svedjedals doktorsav
handling och har i annan form förut varit tryckt i 
Lindhs litterära industri. Ett tryckeri och förlag i Öre
bro, red. Lars Gustafsson, Örebro 1990.

Med nöje har jag tagit del av en frispråkig betraktelse 
kring »det romantiska maskineriet», som Svedjedal 
inleder med att återge tre brev från Almqvist till Atter- 
bom och där han på grundval av deras brevväxling -  en 
av vår litteraturhistorias stora korrespondenser, som 
han säger -  reflekterar över Almqvist som brevstrateg. 
Almqvist var en mästare på att lämpa sina brev efter 
adressaten eller rättare vad han trodde var adressaten. 
Jag har betecknat Svedjedal som frispråkig; ingen 
litteraturprofessor har väl tidigare på samma vis talat 
om den romantiska jargongen, »den halvt självgående 
stil som uttrycker tron att man är på de abstrakta be
greppens sida». Och med en verkningsfull slutknorr 
anmärker Svedjedal att vänskapen mellan Love Alm
qvist och Atterbom nog aldrig var spelad; men självgå
ende var den inte, oberoende av det romantiska maski
neriet. »Bägge stannade de samtidigt.»

Svedjedal vårdar sig om sin stil, det är uppenbart, i 
en markant ambition att göra litteratursociologin sa- 
longsfähig. En inledande uppsats om litteraturveten
skap och förlagshistoria har en mer populär karaktär 
med sin från allehanda håll hämtade exempelflora på 
förläggarnas och förlagsredaktörernas agerande gente
mot sina författare. Olika aspekter på nutidens svenska 
bokmarknad rymmer slutkapitlet Vem köper den blin
des sång? Svedjedal berör bl.a. de svenska kvalitetsför- 
fattamas svåra situation vid slutet av 1980-talet, då den 
svenska vuxenromanen försäljningsmässigt hamnade i 
ett krisläge. Han informerar om biblioteksersättningens




