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The aim of my thesis is to study the release and the project of Litografiskt Allehanda, an art 

magazine covering contemporary Swedish art and artists, published from 1859 to 1865. My 

purpose is to look at the choice of the published material for Litografiskt Allehanda, the 

influence the contributing artists, how the work with advertisement and subscriptions was made 

and if it fulfilled its own purpose. Through a social and communicative perspective I am 

studying the relations between the different actors like the publicists, the artists, the subscribers 

and also the interaction between the lithographs and the texts.  

Litografiskt Allehanda was the first successful lithographic work produced in Sweden, and the 

release lasted for six years. The printer and lithographer Axel Jacob Salmson, who was the 

founder of the magazine, led the printing work for two years before Sigfrid Flodin, a bookseller, 

took over and continued the work for another four years. The idea with Litografiskt Allehanda 

was to reach out to people all over Sweden and give everyone an opportunity to enjoy art, 

something that usually was exclusively for the upper class in the big cities. The analysis shows 

that there were people in smaller cities that subscribed to the magazine and also that the amount 

increased every year. Every volume contained 48 lithographic posters with a diversity of genres, 

from portraits and landscapes to some with more ethnographic character and ancient Nordic 

motives. The content became more Swedish with every year and letters show that the 

participating artists had quite a big influence over the published material. Every poster was 

accompanied by a text, which didn’t necessary had anything to do with the image, but was 

meant to create some entertainment for the reader. Some of these essays were written by special 

authors, while some were written by the artists themselves. Even if Litografiskt Allehanda is 

mentioned in almost every reference as being of great importance for the development of 

lithography and its proliferation in Sweden, there is nothing written that is just about the 

magazine.  

Keywords: Litografiskt Allehanda, Lithography, Axel Jacob Salmson, Sigfrid Flodin, Art 

magazine, Swedish art, Subscriptions, Nineteenth century, Communication  
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Inledning  

Under 1800-talet i Sverige skedde många förändringar i och med den industriella utvecklingen, 

vilket även innefattade kulturen och konsten. Bland annat började, från statligt håll, frågan kring 

spridning av konstnärernas verk till en bredare publik samt konstnärerna utkomstmöjligheter 

beröras. All denna nya uppmärksamhet grundade sig i att man börjat se konsten som ett 

bildningsmedel och att kunskap som förvärvats genom konst skulle kunna berika hela 

samhället. Konsten ansågs även vara viktig för det civiliserade samhällets utveckling. 1 

Vid sidan av detta utvecklades även tekniken. Konstnärer och tekniker hade under 1700-talet 

försökt uppfinna en ny bildtryckningsteknik, billigare och mer effektiv än koppargravyren som 

användes. Alois Senefelder kom under slutet av 1700-talet att uppfinna det som år 1805 fick 

benämningen litografi. Denna teknik kom till Sverige runt 1810, men det tog ett antal år för den 

att bli kvalitetsmässigt god här. Detta berodde bland annat på att man till en början använde 

litografin för att trycka noter, vilket direktören för Musikaliska Akademien Olof Åhlström hade 

patent på fram till 1818. Det beskrivs även i litteraturen hur den litografiska tekniken, 

fortfarande vid denna tid, var dyr att köpa sig kunskap i av de som satt inne med den.2  

Mitt i denna våg av intresse för konstens bildande och spridning samt teknikens utveckling 

startade litografen Axel Jacob Salmson (1807-1876) år 1859 tidskriften Litografiskt Allehanda, 

vilken, två år senare, togs över av bokhandlaren Sigfrid Flodin (1827-1909). Syftet var att skapa 

ett planschverk med bildframställningar av svenska konstnärer, som även skulle kunna 

införskaffas av mindre bemedlade personer. Till detta skulle även följa texter, vilkas uppgift 

både var att undervisa och att roa läsaren samt som ”mer än andra böcker kan tjena till 

vederqvickelse på från arbetet lediga stunder”. 3 Enligt förläggaren var målet att skapa ett verk 

som framställde den svenska konstens fortgående utveckling, sprida kännedom om dess mer 

framstående målningar och tillföra även avlägsnare platser i Sverige en kännedom om skön 

konst, oftast rörande huvudstaden, samt att erbjuda även den obemedlade en konstnjutning som 

i allmänhet endast nådde de priviligierade i samhället. 

Litografiskt Allehanda benämns bland annat i Nordisk Familjebok från 1885, som ett viktigt 

framsteg i den svenska litografins utveckling och betydande för den svenska samtidskonsten 

                                                           
1 Görts, Maria, Konstlivet, i Bengtsson, Eva-Lena (red.) Signums svenska konsthistoria, Konsten 1845-1890, 
Lund, 2000, s 463-465. 
2 Jungmarker, Gunnar, ”Mannerhjerta och litografikonsten i Sverige” Om litografi, Stockholm, 1958, s 11-12. 
3 Litografiskt Allehanda, avslutningsblad, Stockholm, 1863 
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genom dess goda avbildningar.4 Trots detta finns det väldigt lite skrivet kring utgivningen och 

arbetet. En orsak till detta är sannolikt dagens estetiska värderingar. De konstnärer som 

lyckades skapa sig en karriär under 1800-talet är inte alltid de som omnämns i vår 

historieskrivning idag. Konstnärskap som var tämligen okända under sin levnadstid kan har 

lyfts fram idag, medan andra som var framstående och omtalade under 1800-talet har blivit mer 

eller mindre bortglömda.5   

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att karaktärisera och diskutera Litografiskt Allehanda som 

utgivningsprojekt och på vilket sätt det medierade konstverk genom litografi och litterära inslag 

i texter.  

Det finns flera olika frågor kring detta som jag har som mål att besvara. Vilket material valdes 

ut för reproduktion i tidskriften och hur skedde urvalet? Vilket inflytande hade de medverkande 

konstnärerna över vad som trycktes? Hur förhåller sig bilderna och texterna till varandra? På 

vilket sätt arbetades det med annonsering och prenumerationer? Vad karaktäriserade och skiljde 

Litografiskt Allehanda från andra samtida tidskrifter? Hur såg samtiden på Litografiskt 

Allehanda och kan man se att den uppfyllde sitt eget syfte?  

 

Material och källor 

 

Tidskriften 

Själva tidskriften Litografiskt Allehanda ligger som grund för undersökningen och denna finns 

att tillgå bland annat på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Under de första åren 1859-1861 

trycktes tidskriften mycket oregelbundet, dessa häften är hopbundna tillsammans och 

presenteras som första årgången vilket innebär att det som benämns som Litografiskt 

                                                           
4 http://runeberg.org/nfai/0750.html (hämtad 22/4-16) 
5 Björk, Tomas, Konstnären och konstlivet, i Johanneson, Lena (red.), Konst och visuell kultur i Sverige 1810-
2000, Kristianstad, 2007, s 35. 

http://runeberg.org/nfai/0750.html
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Allehandas andra årgång är 1862. Sammanfattningsvis finns fem volymer som jag har använt 

mig av i det här arbetet. Eftersom tidskriften i sig är produkten av Axel Jacob Salmsons och 

Sigfrid Flodins projekt har texterna, bilderna och förläggarens egna ord analyserats med 

uppsatsens syfte och frågeställningar i åtanke. Då samtliga planscher litograferades på 

tidskriftens eget tryckeri och ingen enskild litograf namnges, så har jag valt att nämna 

originalmålningarnas upphovsmän i bildförteckningen, vilket även görs i Litografiskt 

Allehanda. De bilder jag diskuterar i analysen kommer att finnas med löpande i texten och även 

i en bildförteckning längst bak. Alla fotografier, förutom två, har jag tagit själv vilket innebär 

att de tillhör mig. Originalmålningarna samt tidskriften Litografiskt Allehanda är mer än 70 år 

gamla, vilket betyder att de inte längre är skyddade av upphovsrättslagen.  

Det har varit problematiskt att finna uppgifter kring tidskriften då den bara nämns kortfattat i 

de flesta texter där den förekommer, och det är i princip alltid samma text som finns publicerad. 

I Lundstedts Sveriges periodiska litteratur nämns den endast med några rader. Bland annat har 

uppgifter som antalet upplagor, varit svårt att få reda på. Flera andra samtida populärtidskrifter 

har fått större uppmärksamhet i litteraturen och dessa har gett mig inblick i hur pressen 

fungerade under 1860-talet och har på så vis har kunnat hjälpa mig i mitt arbete kring 

Litografiskt Allehanda. Mina förhoppningar är dock att det inte är något väsentligt som 

undkommit mig i mitt sökande efter bevarat material rörande Litografiskt Allehanda.  

 

 

Tidningsartiklar 

Tidningsartiklar från framförallt Aftonbladet utgör också en viktig del av det analyserade 

materialet eftersom det återspeglar dåtidens syn på Litografiskt Allehanda och konsten som 

visades upp. Aftonbladet har även välfyllda annonssidor, där även Litografiskt Allehanda 

annonserade, vilket är ett av de undersökningsområden jag tittar på i min analys. Valet av 

tidning gjordes delvis på grund av tillgången, Kungliga Biblioteket har digitaliserat de stora 

dagstidningarna, vilket underlättat arbetet avsevärt, men även för att Aftonbladet är 

rikstäckande. Jag är medveten om att innehållet i en annonserande tidning kan vara vinklat, men 

det ger ändå en bild av vad som skrevs i pressen om Litografiskt Allehanda. Några artiklar från 

Dagens Nyheter finns även med, men denna grundades 1864 vilket var precis i slutet av 

Litografiskt Allehandas utgivning.  
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Arkivmaterial 

Jag har även gått igenom Sigfrid Flodins brevsamlingar, det finns dels några enstaka brev 

sparade på Kungliga biblioteket, dels en större samling på Stadsarkivet i Stockholm. De 

förtecknade breven på stadsarkivet ingick tidigare i Biograficasamlingen och kom till arkivet 

genom sällskapet Litteraturvännerna, vilket Flodin skapade 1864. Sammanlagt finns det 

ungefär 30 brev sparade, några behandlar Litografiskt Allehanda och resterande brev innehåller 

mestadels korrespondens rörande andra tidskrifter eller böcker. Konstakademien i Stockholm 

har en allmän brevsamling som utgår från svenska konstnärer och där har jag tittat på 

korrespondensen mellan Bengt Nordenberg och Sigfrid Flodin, samlingen kom jag i kontakt 

med genom intendenten Eva-Lena Bengtsson. Fem brev finns sparade mellan dessa två herrar 

och samtliga av dessa innehåller information om arbetet kring Litografiskt Allehanda.  

Jag har inte kunnat finna något material sparat från Axel Jacob Salmson, endast 

domstolshandlingarna som behandlar hans konkurs, då han även flydde till Amerika. Dessa 

finns publicerade i festskriften Bokhistorier (2007) författade av Gunnel Hedberg under 

rubriken ”Hafva för gäld rymt. Kromolitografins genesis och Salmsons epilog i Sverige”.  

 

Sekundärkällor 

Erik Johannessons avhandling Den läsande familjen – Familjetidskriften i Sverige 1850-1880 

från 1980 har använts för korrespondensen mellan Flodin och olika bokhandlare, som han har 

funnit i dessas arkiv i Växjö respektive Örebro. 

Eva-Lena Bengtsson avhandling Verkligheten poesi (2000), har varit användbar då den 

behandlar genremåleriet under mitten av 1800-talet. Flertalet av de verksamma konstnärerna 

som behandlas där reproducerades i Litografiskt Allehanda. Det var också genom denna bok 

jag upptäckte brevkorrespondensen mellan Nordenberg och Flodin, vilket gav ytterligare 

underlag för undersökningen kring konstnärernas inflytande över tidskriften.   

Språket var inte helt standardiserat 1865, vilket gör att både namn och ord kan stavas på olika 

vis, detta gäller framför allt i citat. 
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Metod och Teori 

 

I denna uppsats undersöks utgivningen av Litografiskt Allehanda som projekt utifrån ett socialt- 

samt kommunikationsperspektiv mellan de olika aktörerna; utgivarna, konstnärerna och 

mottagarna. Det ges en generell beskrivning av motiven som framställs i tidskriften men inte 

någon ingående bildanalys av de enskilda planscherna. Jag presenterar inte heller några 

konstnärsbiografier då detta redan har gjorts i andra verk. 

Litografiskt Allehanda ligger till grund för undersökningen och en kvantitativ undersökning av 

texter och bilder används för att få med de mest framträdande dragen. Tidskriften består av fem 

volymer så materialet får en naturlig avgränsning genom detta. Jag har grundligt gått igenom 

alla häften, och de motiv som lyfts fram har jag valt ut baserat på att dessa antingen nämns i de 

brev som finns bevarade alternativt är vanligt förekommande i tidskriften. 

En kvalitativ undersökning görs av de källor som finns kring utgivarna och konstnärerna, såsom 

brev och annat material. Jag går igenom alla brev jag kan finna mellan förläggaren Sigfrid 

Flodin och representerade konstnärer. Breven finns sparade på Kungliga Biblioteket, 

Stadsarkivet i Stockholm samt på Kungliga Konstakademien. Genom dessa brev hoppas jag 

kunna ge en bild av konstnärernas roll och inflytande över utgivningen och även till viss del 

hur mycket pengar som utbetalades för bilderna och aktörernas inbördes relationer.    

Texterna och bilderna i Litografiskt Allehanda studeras tillsammans och för att undersöka 

varför dessa har valts ut och vad de kommunicerar. Även här väljs texter och bilder som 

antingen finns omnämnda i andra publicerade verk, alternativt behandlas i brevkorrespondens 

för att på så vis ge ett trovärdigt underlag till min analys. En närläsning av texterna görs för att 

uppmärksamma idéer och den bakomliggande meningen.  

Eftersom Litografiskt Allehanda var pionjärprojekt för denna typ av tidskriftsplanschverk som 

skulle säljas på en marknad och fylla en funktion samt nå en målgrupp som inte tidigare hade 

varit i fokus för konstsamlande, är det kommunikativa, media och medieringen intressanta 

aspekter. Även om utgivningsprojektet och tidskriften i sig är huvudunderlaget för analysen så 

genomsyrar kommunikationen i princip alla delar av uppsatsen. Vilka som var mottagarna och 

vilka som var utgivare, hur annonseringen och spridningen skedde, vilken roll konstnärerna 

själva spelade, hur Litografiskt Allehanda mottogs i samtida medier och hur tidskriften valde 
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att lägga upp samspelet mellan texter och bilder. Ett kommunikativt perspektiv läggs därför på 

utgivningsprojektet och min undersökning. 

 

Kommunikation 

Med kommunikation menas enligt definition av professorn i kommunikationsvetenskap John 

Fiske ”social samverkan med hjälp av meddelanden”.6 Med litografins uppkomst fanns ett nytt 

sätt att sprida dessa meddelanden vilket öppnade upp nya vägar för att nå ut med, och just sprida 

kännedom om konsten. Fiske menar att kulturen inte kan överleva utan kommunikationen och 

därför är den av central betydelse. Han framhåller att det finns två typer av 

kommunikationsstudier vara av den ena innebär överföring av meddelanden och den andra, 

skapande och utbyte av betydelser där även semiotiken kommer in. Fiske skriver att all 

kommunikation innehåller olika tecken och koder och när dessa görs tillgängliga för andra så 

utövas sociala relationer. 7 Båda dessa skolor finns med i denna uppsats då överföring av 

meddelanden innefattar själva utgivandet och projektet Litografiskt Allehanda, medan 

skapandet och utbytet av betydelser kan appliceras på samspelet mellan text och bild.  

Larsåke Larsson, professor vid Örebro universitet beskriver modellen sändare/aktör – budskap 

– medium – mottagare. Den är ett exempel på den första skolan då meddelanden överförs. Detta 

strukturella perspektiv används vid kommunikationen för Litografiskt Allehanda, vilket innebär 

att sändaren Litografiskt Allehanda hade en dominant ställning gentemot mottagarna, 

kunderna.8 Sändaren/aktören (förläggarna och konstnärerna) vill nå ut med budskapet (konsten) 

genom att använda sig av mediet (Litografiskt Allehanda) till mottagarna (prenumeranterna).  

Som exempel på den andra skolan med skapande och utbyte av betydelser så skriver Jana 

Holsánová, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, om språket och bildens samspel 

i tryckt media. Hon använder sig av den förhållandevis moderna termen multimodalitet, vilken 

innebär att information kan förmedlas med hjälp av olika uttryckssätt exempelvis skrift, bild, 

tal etc. Inom semiotiken har denna sammankoppling länge funnits då tecken, bilder och språk 

har analyserats tillsammans.9 1964 publicerade litteraturforskaren och semiotikern Roland 

                                                           
6 Fiske, John, Kommunikationsteorier: En introduktion, Stockholm 1997, s 12. 
7 Fiske, 1997, s 11-12. 
8 Larsson, Larsåke, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Lund, 2014, s 50. 
9 Holsánová, Jana, Olika perspektiv på språk och bild, i Pettersson, Gertrud, Haskå, Inger & Sandqvist, Carin 

(red.), Alla tider språk, Lund, 1999, s 117-118. 
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Barthes artikeln ”Bildens retorik” som handlar om bilders grundbetydelse och kulturella 

överenskommelsers betydelse. Barthes ställer sig i denna artikel frågan, om bilden kopierar 

delar av den informations som ges i texten och bara är ett överskott, eller om texten adderar ny 

information till bilden. Han skriver senare att texten hjälper till att identifiera delar av bilden 

och att texten vägleder läsaren genom bildens symboler.10  

Holsánová beskriver hur multimodaliteten kan anta olika perspektiv, vilka ska ses som 

tendenser vid analysen av text och bild. Hon nämner sex olika tillvägagångssätt vilka innebär 

att man studerar skillnader, likheter, samspelet, layoutens formella aspekter, uppfattningen av 

multimodaliteten samt reproduktionen i samtal. I denna uppsats tittar jag framförallt på två av 

dessa när det kommer till analysen av hur texten och bilder används i Litografiskt Allehanda.  

Den första är samspelet mellan bild och text, vilket förhållande dessa två har till varandra är 

viktigt för tidskriftens innehåll. Barthes lanserade även de två uttrycken ancrage (förankring) 

och relais (avbyte) i Bildens retorik.11 Med ancrage menas att bilden är beroende av texten, då 

texten bestämmer innebörden medan relais innebär att bilden och texten kompletterar varandra. 

Han själv använde detta då han analyserade reklambilder. Denna punkt undersöker om den ena 

modaliteteten dominerar den andra eller om de kompletterar varandra. Det andra jag tittar på är 

den formella aspekten på layouten, då detta innebär att man studerar texten och bildens kontakt 

och yta, hur hänvisningarna ser ut mellan text och bild samt hur självständiga de är från 

varandra.12 

 

Tidigare forskning 

 

Det finns ingen tidigare forskning som bara studerat tidskriften Litografiskt Allehanda. Den 

omnämns i de flesta skrifter som handlar om den svenska konsten i förhållande till litografins 

historia men endast som en viktig bidragande faktor till utvecklingen av denna tryckform. Några 

publikationer har gått lite djupare in på motiven och utgivningen, men mer som ett komplement 

eller i relation till något annat.  

                                                           
10Barthes, Roland, Bildens retorik, i Aspelin, Kurt & Lundberg, Bengt A. (red.), Tecken och tydning, Stockholm, 
1976. 
11 Barthes, 1976, s 120. 
12 Hosánová, 1999, s 118 & 121. 
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Överlag är forskningen kring svensk litografi bristfällig och det som finns är framförallt 

konsthistoriska översiktsverk eller artiklar i diverse jubileumsskrifter. Största delen av 

litteraturen kring litografi och litografisk forskning är publicerat mellan ca 1950-1980 med få 

undantag, vilket innebär det som hänt de senaste 30 åren inte finns med i historieskrivningen. 

Här är en redogörelse för den forskning som finns över svensk litografi och litografiska 

tidskrifter. 

Litografins historia och utveckling beskrivs bland annat i festskriften Om Litografi av Gunnar 

Ljungmarker (1958). Dock behandlas inte de berörda åren kring Litografiskt Allehandas 

utgivande, utan den inleds med att beskriva litografikonstens ankomst till Sverige med 

utgångspunkt hos Mannerhierta, och skildrar sedan kistebreven samt utvecklingen som skedde 

från omkring 1900. Litografklubbens Arkivs festskrift Litografien 200-år (1996) utgiven till 

firandet av litografins 200-årsjubileum, skriven av Ingvar Magnusson, behandlar även den 

litografins historia men är mer inriktad på tekniker och trycksätt än vad Jungmarkers bok är.   

Det finns förhållandevis mycket skrivet om populärtidskrifter samt familjetidskrifter under 

1800-talet i Sverige. Lena Johannesson har skrivit boken Den massproducerade bilden (1978) 

där hon delvis beskriver olika typer av bildframställningar i stort, men även går in på 

populärtidskriftera och deras historia. Efter detta pionjärarbete har Johannesson även publicerat 

ett stort antal andra böcker och artiklar i ämnet bland annat avhandlingen Xylografi och 

pressbild. Bidrag till trägravyrens och till den svenska bildjournalistikens historia (1982) där 

hon även kartlägger och beskriver tekniker, produktion och arbetsvillkor, dock bara gällande 

tidskrifter, illustrerade med trästick.  

Erik Johannessons avhandling Den läsande familjen – Familjetidskriften i Sverige 1850-1880 

(1980) handlar om familjetidskriftens utveckling och framväxt i Sverige under den givna 

perioden. Den är skriven inom den litteraturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 

vilket innebär att det till stor del är texterna och själva läsandet som ligger till grund. Dock 

skriver han om tidskrifternas förändrade villkor och hur marknaden för tidskrifter såg ut under 

mitten av 1800-talet, vilket är av intresse för denna uppsats. Denna avhandling innehåller 

material som är intressant att sätta i relation till Litografiskt Allehanda och dess produktion. 

Eric Johannesson har riktat in sig på familjetidskrifterna under mitten samt senare delen av 

1800-talet. Han har även skrivit uppsatsen Ny illustrerad tidning 1865-1871 (1970) som 

behandlar tidskriften med samma namn, vilken började ges ut samma år som Litografiskt 

Allehanda avslutades.   
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Anders Nodin har i sin avhandling Fosterländska bilder – Den svenska historien i 1800-talets 

illustrerade läromedel, historieböcker och romanfiktion (2006) undersökt 1800-talets 

skönlitteratur, läroböcker och populärhistoriska tidskrifter för att kartlägga den 

massproducerade svenska historiebilden och hur bild och text blir en länk mellan fakta och 

fiktion.  

År 2000 disputerade Eva-Lena Bengtsson med avhandlingen Verklighetens Poesi. Svenska 

Genrebilder 1825-1880, i vilken hon studerar genremåleriet som ett socialt fenomen. Den riktar 

framför allt in sig på några olika verksamma konstnärer som utgör grunden för arbetet och 

analysen men den beskriver även massbilden och hur konsten började sprida sig genom 

tidningar. Hon nämner Litografiskt Allehanda som en av de mer framstående spridarna, genom 

litografiernas goda kvalitet. Där har jag kunnat studera konstnärernas inflytande över tidskriften 

och hon kommer med material kring konstnärens inverkan, vilka nämns i analysen. Bland annat 

var det genom denna bok jag upptäckte brevkorrespondensen mellan Nordenberg och Flodin, 

vilket gav ytterligare underlag för undersökningen kring konstnärernas inverkan på tidskriften.   

Patrik Steorn, har i boken Svensk illustration – en visuell historia 1900-2000 (2013) skrivit 

artikeln ”Illustrationskonsten visuella kultur under 1800-talet”, om hur xylografin och litografin 

växte fram ur industrialismen och de nya tryckteknikerna. Han nämner Litografiskt Allehanda 

som en av de tidskrifter som beredde marken när de kom till skribenter, publik och distribution. 

I övrigt är boken framförallt inriktad på illustrationer efter sekelskiftet 1900.     

 

Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i fyra kapitel. Efter inledningen, behandlar jag i det första kapitlet, 

företeelser som föregick och låg till grund för skapandet av Litografiskt Allehanda, så som den 

folkbildande konsten, förläggarnas bakgrunder samt den litografiska trycktekniken. I andra 

kapitlet analyserar jag kontexten kring Litografiskt Allehanda. Här redogör jag för syftet med 

utgivningen samt presenterar hur prenumerationsförandet och annonseringen skedde. 

Konstnärernas roll i utgivningen samt korrespondens mellan förläggare och konstnärerna finns 

även med i denna del. I kapitel tre beskrivs själva innehållet i tidskriften och dess upplägg. Jag 

tar upp vilka motiv som används och hur dessa presenteras för att på så vis skapa en uppfattning 

om vad som karaktäriserade tidskriften. Jag kommer även att titta på hur Litografiskt Allehanda, 
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innehållsmässigt, förhåller sig till andra samtida tidskrifter och vad denna typ av publikationer 

hade för betydelse hos familjer under den berörda tiden. I det sista kapitlet diskuterar jag det 

narrativa, hur konsten och texterna samspelar med varandra och hur de skapas utifrån varandra. 

Konstnärernas och författarnas roller i skapandet av text- och bildmaterialet får ett stort 

utrymme i denna del. Efter detta följer diskussioner och sammanfattning.  
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1. Bakgrunden till Litografiskt Allehanda 

  

1.1 Konsten som folkbildning 

 

Eftersom tanken med Litografiskt Allehanda var att sprida kunskap om den svenska samtida 

konsten, är det relevant att nämna något om den folkbildning som växte fram i Sverige vid den 

här tiden. Detta avsnitt har också som syfte att sätta in tidskriften i ett socialt sammanhang 

under en tid då mycket skedde för kulturen i Sverige.  

Folkbildning innebär ambitionen att bilda ett helt folk och under 1830-talet började denna 

rörelse komma till Sverige efter inspiration från England. På 1830-talet bildades bland annat 

”Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande” som bland annat skapade en skriftserie som 

syftade till att, genom att blanda berättelser med populär vetenskap, ge råd om hur folk skulle 

kunna leva på ett bättre sätt. Tanken var att ersätta den religiösa tron med det vetenskapliga 

förnuftet men den kan även ses som ett sätt att inordna medborgaren i en nation och skapa en 

känsla för medborgerliga dygder och skapa kompetenser. Den stora folkbildningen i Sverige 

tog fart under senare delen av 1800-talet med bland annat alla de folkrörelser som uppstod 

såsom nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen.13 

Bildningscirklar spred sig i landet från mitten av 1800-talet, närmare 30 orter i Sverige hade en 

bildningscirkel 1846 och flertalet även med ett litet bibliotek där medlemmarna kunde låna 

böcker, många av dagens folkbibliotek härstammar från dessa.14 

Över lag skedde det en hel del kulturella förändringar i Sverige under mitten av 1800-talet. 

Många nya kommunikationsmedel ledde till att befolkningen snabbare kunde ta del av ny 

information då till exempel cykeln, telefonen och fotogenlampan dök upp. Sockenbibliotek 

upprättades på många platser så folk kunde komma i kontakt med andra böcker än psalmbok 

och katekesen, även om de flesta böcker handlade om hur vardagen skulle skötas på olika vis. 

Bonniers förlag startade en ”öresserie” där poesi och sagor av bland annat Tegnér och Anna 

                                                           
13http://www.oru.se/Extern/Forskning/Forskningsmiljoer/HumUS/Utbildning_och_Demokrati/Tidskriften/2002
/Nr%202_2002/UD_nr2_2002_tema.pdf (hämtad 22/1-16) 
14 Renborg, Greta, Bildande blad, Stockholm, 1996, s 15 & 23.  

http://www.oru.se/Extern/Forskning/Forskningsmiljoer/HumUS/Utbildning_och_Demokrati/Tidskriften/2002/Nr%202_2002/UD_nr2_2002_tema.pdf
http://www.oru.se/Extern/Forskning/Forskningsmiljoer/HumUS/Utbildning_och_Demokrati/Tidskriften/2002/Nr%202_2002/UD_nr2_2002_tema.pdf
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Maria Lenngren gavs ut, vilka nådde en stor läsekrets. Nya tidningar började även spridas, bland 

annat kom Dagens Nyheter 1864 och även flera andra landsortstidningar.15    

Aftonbladet skrev 1864 en lång artikel som handlade om utvecklingen som skett de senaste åren 

och hur den kunnat leda till Litografiskt Allehandas lyckade resultat och vilken viktig roll den 

spelade i bildande syfte, inte bara för en rik överklass. Det stod att den bildande konsten nu var 

en fråga om allas uppfostran. Artikeln börjar med konstaterandet att det snart är jul och vilken 

perfekt julklapp Litografiskt Allehanda skulle vara, till och med ”bland litterära gåfvor kunna 

vi ej finna många lämpligare”. Författaren menar att samhällets uppgift har blivit att få konsten 

och litteraturen så allmän, lätt och billig som möjligt och han frågar sig hur det ska komma att 

bli med framtidens syn på 1860-talets konstproduktion; om den inte kommer att stå högt i rang 

jämfört med andra tider på grund av detta. Vidare skriver han att kvantiteten håller på att bli 

viktigare än kvaliteten, vilket kommer fram genom det lite ironiska citatet om samtiden ”man 

skall dock alltid säga att den mer än någon föregående tid gjort konstens alster tillgängliga för 

– miljoner” och han frågar sig även vart man egentligen kommer i livet med bara stora sedlar.  

Artikeln fortsätter med att beskriva hur konst och litteratur inte längre bara tillhör fåtalet, de 

rikas uppfostran, utan det står att det nu är en fråga om allas uppfostran, vilket leder till att de 

som inte kan studera och njuta av originalen istället får skaffa sig avbildningar av dessa. Detta 

fenomen har pågått i ca 20-30 år och andra företag innan Litografiskt Allehanda har börjat utges 

samt avslutat samma typer av arbeten dock har de mekaniska möjligheterna utvecklats till att 

bli flera och billigare, samt ”hafva de slags talanger, som för konstproduktion af dylik art som 

denna erfordras, först på sednare tider blifvit allmännare”. Artikeln går sedan djupare in på 

just Litografiskt Allehanda och hur denna tidskrift utvecklats kvalitetsmässigt. Det står att de 

efter sina första prövningsår, nu har det konstvärdet att den är ensamt i sitt slag gällande i första 

hand konstnjutning och i andra hand fosterländsk konst då både bilderna och texterna är 

bildande. Skribenten menar även att de mest förnämsta och främsta av konstnärernas verk finns 

som kopior av svenskt stentryck och att de är mycket omsorgsfullt utförda. Avslutningsvis tar 

artikeln upp några av de konstnärer som finns representerade i tidskriften för att visa på hur 

man genom dessa kan följa med i den svenska samtidskonstens utveckling, vilket inte endast är 

för njutnings skull utan även som han skriver ”bliva fruktbärande, livande, uppfostrande”. 

Bland andra nämns Fagerlin, Malmström, Nordenberg, Staaff, d’Uncker, Wallander, Wahlberg, 

Wahlquist och Winge bland dessa framstående målare. Även den goda och innehållsrika texten 

                                                           
15 Vestlund, Gösta, Folkuppfostran, Folkupplysning, Folkbildning: det svenska folkets bildningshistoria, 
Stockholm 1996, s 45-47. 
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framhålls, då man i ett arbete som detta måste ”träffa det kortast och bäst sagda, att vara mera 

sinnrik än uttömmande” varpå artikeln avslutas med ”den här ifrågavarande texten är i detta 

fall af stor förtjenst”16 

Att Litografiskt Allehanda omskrivs på detta sätt, som ett slags bildningsverk för olika 

samhällsklasser visar på att tidskriften var av god kvalitet och hade ett gott rykte om sig både 

genom de presenterade konstverken samt texterna. Det var förläggarnas syfte att nå ut till fler 

människor än bara de priviligierade i storstaden och vad kan bättre vara en bekräftelse av detta 

än en artikel av detta slag? Genom att skapa en tidskrift, vars utgivning löper under en längre 

period och inte ett stort konstalbum, ges en möjlighet för mindre bemedlade personer att ha råd 

att köpa och samla för att så småningom ha en mindre konstsamling och skapa sig en kulturell 

allmänbildning.  

Ur ett kommunikativt perspektiv var Litografiskt Allehanda en dominerande aktör då de själva 

valde ut vad som skulle förmedlas till prenumeranterna och vad dessa skulle komma att läsa 

och bildas i. Studiet av hur en bild eller ett meddelande kommuniceras kan ske på olika sätt 

enligt Jon Fiske som är professor i kommunikationsvetenskap, varav detta strukturella 

perspektiv är ett av sätten, då informationen kommer från ett håll.17 Det som i sin tur då kan 

skapa en sorts diskussion är recensioner skrivna om Litografiskt Allehanda vilkas kritik blir 

viktig, både för förläggarna, konstnärerna samt för subskribenterna.    

 

1.2 Den litografiska trycktekniken 

 

Konstnärer och tekniker arbetade under en stor del av 1700-talet med att hitta en metod för att 

kunna få fram en bildtryckningsteknik, som var enklare än den koppargravyr som användes. De 

ville skapa ny teknik som fungerade snabbare och inte krävde lika mycket hantverkskunnande 

som tidigare och även en ny färgreproduceringsmetod som kunde ersätta handkoloreringen.18 

Produkten blev litografin, som uppfanns under slutet av 1700-talet av Alois Senefelder och 

tekniken baseras på att det går att trycka motiv från en stenplatta där teckningen gjorts med fet 

tusch. Senefelder var själv i behov av ett sätt att kunna trycka upp större upplagor av texter och 

                                                           
16 Aftonbladet 8/12-1864.  
17 Fiske, 1997, s 11. 
18 Johannesson, Lena, Om folkkonst, massbildsproduktion och andra visuella moderniteter, i Konst och visuell 
kultur i Sverige 1810-2000, Stockholm, 2007, s 22. 
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bilder till en förhållandevis billig kostnad och efter många experiment arbetade han sig fram till 

vad som från 180519 kom att kallas litografi.20  

De första litografiska trycken i Sverige utkom troligen 1811 då ett tryck av en Apollo-bild samt 

ett ruinlandskap framställdes i ”Förteckning på Kongl. Svenska Academiens för de fria 

konsternas exposition år 1811” nummer 19. Dessa gjordes av skriftställaren Gustav Broling, 

författaren och tryckeriägaren Per Adolf Granberg samt godsägaren greve Carl Edvard 

Gyldenstolpe och finns bevarade vid Kungliga biblioteket i Stockholm.21 Några år senare 

invandrade tre tyskar vid namn Friedrich Fehr, Ludvig Fehr samt Johan Christoffer Müller, 

vilka fick tillstånd av kungen att stanna i Sverige med uppdrag att utbreda kännedom om 

stentryckeri och gravyrkonsten. De startade tryckeriet Fehr & Müller varav den första stora 

beställningen kom från friherre Fredrik Boije då han sökte tillstånd kring 1820 att få trycka 

Konst- och Nyhetsmagasin för Medborgare av alla Klasser. Dock blev inte kvalitén speciellt 

god i bristen på fler pressar och större konkurrens och detta var ett genomgående problem för 

flera tryckare. Fram till mitten av 1800-talet var det som skapades i Sverige inte 

kvalitetsmässigt jämförbart med det som trycktes i exempelvis Tyskland eller Frankrike. Den 

förste svensk som verkade lyckas med detta var Axel Jacob Salmsson som kom att grunda 

Litografiskt Allehanda.22       

Några av de stora verk som gavs ut under denna period och vars tryckning skedde i Frankrike 

var Nils Månsson Mandelgrens planschverk Skandinaviska Minnesmärken från medeltiden 

1855-1862 (Monuments Scandinaves du moyen âge). Mandelgren fick ekonomiskt bidrag av 

den franske kungen Napoleon III för detta arbete och den gavs ut i Paris 1862.23  

Även Carl Johan Billmark lät sin samling av panoramabilder över Stockholm tryckas i Paris 

hos det framstående litografiska tryckeriet Lemercier & Cie 1868.24 

Litografiskt Allehanda är ett av de första kvalitetsmässigt goda litografiska verken i Sverige. 

Tidningen hade litografer anställda hos sig som gjorde kopior på originalmålningar samt av 

                                                           
19 Innan 1805 kallades tekniken för polyantographie av Senefelder och hans samtid. 
20 Magnusson, Ingvar, Litografien 200 år: historik, hantverk, industri, Älvsjö, 1996, s 5 & 18.  
21 Magnusson, 1996, s 34. 
22Magnusson, 1996, s 34-35. 
23 Jacobsson, Bengt, Nils Månsson Mandelgren: en resande konstnär i 1800-talets Sverige, Stockholm, 

1983, s 17. 
24 http://www.litografiskamuseet.se/museets-litografiska-inkunabler-nu-tillgangliga-pa-natet/ (hämtad 11/5-
16) 

http://www.litografiskamuseet.se/museets-litografiska-inkunabler-nu-tillgangliga-pa-natet/
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fotografier av målningar. Det finns även vissa handteckningar publicerade och även ett så kallat 

snälltryck25 som dock bara förekommer en gång i samtliga volymer. 

Förutom enstaka konstreproduktioner så insåg konstnärerna tidigt möjligheten till att kunna ge 

ut serier och album av porträtt och landskapsvyer, så kallade voyages pittoresques. Bland de 

samtida konstnärerna som mötte framgångar genom detta medium var bland andra Johan 

Gustav Sandberg, Josef Wilhelm Wallander samt Amalia Lindegren, vilka alla finns 

representerade i Litografiskt Allehanda.26 Dessa utgivningar skedde både före och efter 

perioden för Litografiskt Allehanda. Bland annat gav Sandberg ut Galleri af utmärkta svenska 

lärde, vetenskapsidkare och konstnärer mellan 1835-1842 och Wallander målade och 

litograferade verket Svenska folket sådant det ännu lefver vid elfvom på berg och i dalom, 1864-

1865. 

 

1.3 De två förläggarna Salmson och Flodin 

 

Det var två män som var förläggare av Litografiskt Allehanda. Axel Jacob Salmson startade 

tidskriften 1859 och Sigfrid Flodin tog över 1861 och fortsatte utgivningen fram till 1865. Här 

ges en kortare beskrivning av dessa två män som lyckades skapa och nå framgångar med 

tidskriften. 

Axel Jacob Salmson som startade Litografiskt Allehanda började tidigt att använda sig av 

litografi. Han var elev vid Konstakademien i Stockholm och inhämtade tidigt kunskaper kring 

litografi och stentryckeri utan att själv ha varit anställd hos någon litograf. Under 1830-och 40-

talet utgav han flertalet skrifter, bland annat en porträttserie med historiska personer som han 

skapade efter teckningar han själv gjorde. En serie hette Svenska Konungar och deras Tidehvarf 

(1839) och fortsättningen kallades Trettioåriga Krigets märkvärdigaste Personer (1844- 56). 

1847 startade han tillsammans med en annan man det egna tryckeriet Salmson & Ström som 

var verksamt fram till 1851 och vilket var mycket produktivt. Bland annat gav de ut en utgåva 

av folkdräkter tryckta i färg, vilket var det första i sitt slag tryckta av en svensk, vanligtvis 

trycktes sådana verk i Tyskland. År 1850 öppnar Salmson ett eget tryckeriföretag som kom att 

bli det mest anlitade stentryckeriet i Stockholm. Han producerade även en samling porträtt av 

kung Oscar I och de samtida monarkerna i Europa, vars original hängde och fortfarande hänger 

                                                           
25 Av tyskans ”schnell” som betyder snabb. 
26 Johannesson, 2007, s 23. 
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på Drottningholms slott. 1859 började Salmson ge ut tidskriften Litografiskt Allehanda som var 

en för sin tid framgångsrik tidning med många illustrationer. 27 Det går att anta att Salmson 

genom Litografiskt Allehanda ville visa upp sina kunskaper och färdigheter inom litografins 

område och inte i första hand tjäna pengar på detta förhållandevis kostsamma arbete. 

I september 1862 blev Axel Jacob Salmsson försatt i konkurs. I Stockholms rådhusrätts arkiv 

finns konkursmålet vilket belyser de finansiella problem som entreprenörer inom litografiskt 

färgtryck hade att kämpa mot under denna tidiga period. Kreditväsendet var fortfarande under 

uppbyggnad och även andra företagare utöver Salmsson hade svårt att klara aktuella 

utbetalningar. Vid konkursen fanns de 63 borgenärer som ville ta del av konkursboet och själva 

stentryckeriet hade då redan köpts upp av Abraham Lundqvist & Co, vilka fortsatte utgivningen 

av Litografiskt Allehanda med Sigfrid Flodin som utgivare. 28   

Sigfrid Flodin var i grunden bokhandlare och barnboksförfattare som baserade sin rörelse på 

publikationer med långa utgivningsperioder som pågick under många år och han föll aldrig för 

frestelsen att börja trycka billiga massproduktioner. Han arbetade mycket med skönlitteratur 

och gav även ut många handböcker i diverse ämnen. Flodin var även pionjär på så vis att han 

skrev facklitteratur, då han 1857 gav ut en lärobok i bokhandelsyrket Utkast till handledning 

för blifvande bokhandlare och bokhandelselever vid några i bokhandeln allmänt förefallande 

göromål.29 Samma år som sista Litografiskt Allehanda trycktes, 1865, gifte han sig med Louise 

Söderqvist och tog då även över det boktryckeri som hon hade grundat tio år tidigare. Samtidigt 

som Sigfrid Flodin gav ut Litografiskt Allehanda så hade han även andra projekt på gång, bland 

annat gav han ut en novellsamling av kvinnliga författare och tryckte andra böcker på sitt 

tryckeri. I Flodins brevsamlingar har jag funnit korrespondens han fört med andra författare 

under samma tid, bland annat med författarinnan Sophia Bolander som fick 63 Riksdaler för en 

text hon fått publicerad i Post och inrikes-tidningen och hon ber även om att få skriva mer för 

honom.30. En annan person undrar om Flodin kommer fortsätta ge ut en komisk kalender under 

1863, som denne man kan få insända några roliga texter till31. Så även om Litografiskt 

Allehanda var både tids- och kostnadskrävande så lyckades han hålla igång flera projekt 

samtidigt och han verkar inte ha varit beroende av inkomsterna från denna tidskrift. 

                                                           
27 Magnusson, 1996, s 41-42. 
28 Hedberg, Gunnel, Hafva för gäld rymt: kromolitografins uppkomst och Salmsons epilog i Sverige, i Lundblad, 

Kristina (red.), Bokhistorier : studier tillägnade Per S. Ridderstad, 2007, Kristianstad, s 129-132. 
29 http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14253 (hämtad 15/2-16) 
30 Brev från Sophia Bolander till Sigfrid Flodin, 9/9-1862, Göteborg, Autografsamlingen på Kungliga biblioteket. 
31 Brev från Henni Hallbäck till Sigrid Flodin, 5/6-1862, Flodins brevsamling, Stockholms stadsarkiv. 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14253
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Avslutningsvis kan konstateras att trots att Flodin hade många olika projekt på gång så lyckades 

han öka kvaliteten på innehållet i tidskriften, så trots Salmsons tragiska öde så var det nog till 

det bättre för Litografiskt Allehanda att byta förläggare och förlag. 
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2. Litografiskt Allehanda, en konsttidskrift i tiden 

 

2.1 Litografiskt Allehanda och dess syfte 

 

Syftet med Litografiskt Allehanda var, enlig förläggarna, att skapa ett planschverk som 

behandlade svenska konstnärer och nordiska motiv vilket skulle nå ut även till mindre 

bemedlade personer. Till detta följde även texter, vilkas uppgift både var att undervisa samt att 

roa läsaren och som ”mer än andra böcker kan tjena till vederqvickelse på från arbetet lediga 

stunder”. 32 De första åren när Axel Jacob Salmson var förläggare hade innehållet en mer 

internationell prägel, vilket kom att förändras när Sigfrid Flodin tog över och försvenskade 

tidskriften. I Litografiskt Allehanda står det att de som väljer att prenumerera för den ringa 

summan av 50 öre var 14 dag, så småningom ”komma att bli ägare av ett omväxlande och ej 

blott för stunden beräknat planschverk, vilket inte kommer att försummas av någon verklig vän 

av bildande konst”33.  

Förläggaren Sigfrid Flodin skriver i vad som kom att bli sista utgivningsåret att de kommer allt 

närmare sitt mål, vilket var att skapa ett verk som framställer den svenska konstens utveckling 

och sprider kännedom om de mest framstående skapelserna. Målet var även att förmedla 

konsten, som mest berör huvudstaden, till mer avlägsna platser i landet samt att erbjuda även 

de mindre privilegierade en konstnjutning som annars endast når de mer förmögna.34  

I Den läsande familjen beskriver Johannesson hur en allt hårdare konkurrens från den mer 

internationellt inriktade tidskriften Familjevännen gjorde att både Litografiskt Allehanda samt 

Svenska Familje-Journalen ledde in på ett allt svenskare spår då de kunde stå för svenskt 

originalmaterial, vilket inte den nya tidningen kunde. 35 1863 beskrevs Litografiskt Allehanda i 

Aftonbladet som ett praktexempel på hur ett ”gott, rent och fosterländskt” innehåll skall vara.36 

Det sker en betydlig förändring i materialet mellan Salmsons utgivna årgångar då ungefär en 

fjärdedel av bildmaterialet hade utomnordiskt ursprung, till att halveras 1862 och året därpå i 

princip ha uteslutande svenskt material. Det fjärde utgivningsåret lade Flodin till namnet Album 

för svensk konst vilket förtydligade hans syfte ytterligare. Något som dock är genomgående i 

                                                           
32 Litografiskt Allehanda, Stockholm, 1863, avslutningsblad. 
33 Litografiskt Allehanda, Stockholm, 1862, avslutningsblad. 
34 Litografiskt Allehanda, Stockholm, 1865, avslutningsblad. 
35 Johannesson, Eric, Den läsande familjen: familjetidskriften i Sverige 1850-1880, Stockholm, 1980, s 94. 
36 Aftonbladet, 7/12-1863. 
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alla årgångar är att texterna i tidskriften är författade av svenska författare och inte inlånade 

från andra länder. 

Även om tanken i huvudsak låg i att låta mindre bemedlade ta del av konsten, blev det säkert 

även ett viktigt försörjningsmedel för konstnärerna och ett sätt att nå ut med sin konst. 

Brevkorrespondensen som skedde mellan Sigfrid Flodin och konstnären Bengt Nordenberg 

visar att det ständigt förs en diskussion om vilka verk som kan publiceras i Litografiskt 

Allehanda. Detta nya trycksätt var ett medel för konstnärer att kunna nå ut med sin konst och 

fortsätta tjäna pengar på sina verk även efter det att en tavla hade sålts. Det blev även en väg att 

visa upp svenska konstnärer för prenumeranter som skulle kunna leda till beställningar eller 

utställningar för de medverkande. Bara i ett av breven kom Nordenberg med förslag på fem 

verk som Flodin kunde litografera, vilket tyder på att han gärna ville få med så många av sina 

målningar som möjligt i Litografiskt Allehanda.37  

 

2.2 Marknadsföring och prenumerationer  

 

Larsåke Larsson, professor vid Örebro universitet skriver om kommunikationsmodeller som 

behandlar annonsering där han bland annat utgår från modellen sändare – budskap – medium – 

mottagare vid sina analyser.38 Detta går att applicera på förläggarna som aktörer, i deras 

arbetade med att nå ut med Litografiskt Allehanda genom olika annonseringsmetoder och 

prenumerationsförfaranden för att skaffa fler subskribenter. Hur de konkret arbetade behandlas 

i den följande analysen. 

Finansieringen av Litografiskt Allehanda var tänkt att ske genom prenumerationer på de utgivna 

häftena. En lång subskriptionstid användes som strategi för att få en jämn beläggning i 

tryckeriet.39 På så vis var det viktigt för Litografiskt Allehanda att finna prenumeranter för att 

säkra utgivningen och det fortsatta arbetet, vilket de även lyckades med under närmare sex år.  

 

De första tre åren gavs det ut fyra häften per år till ett pris av 1-2 riksdaler beroende på häftet 

storlek. Från 1862 och framåt utgavs det två häften i månaden till ett pris av 50 öre stycket. Det 

fanns även ett premium som innebar att om prenumeranten betalade en hel årgång i förskott så 

                                                           
37 Brev från Nordenberg till Flodin, Düsseldorf, 22/9-1862, Allmänna brevsamlingen, Kungliga Konstakademien. 
38 Larsson, 2014, s 50. 
39 Hedberg, 2007, s 135. 
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erhöll man en större litografisk plansch på köpet, vilket var ett sätt att knyta till sig trogna 

kunder. Den andra årgången, 1862, var denna en plansch Carl Wahlboms målning Gustav II 

Adolfs död i slaget vid Lützen från 1855 (bild 1), litograferad av A Janke (bild 2). Måtten på 

planschen var 42,8 x 62,3 cm och den blev recenserad i Aftonbladet som lovordade arbetet, 

vilket citerades i avslutningsbladet för Litografiskt Allehanda. De skrev att Salmson här hade 

lyckats skapa en litografi som kunde räknas till det bästa som den litografiska pressen hitintills 

hade presterat och att Janke, på ett mästerligt sätt hade återgett tavlans effekter och finaste 

nyanseringar.40 

 

 

Bild 1. Gustav II Adolfs död i slaget vid Lützen, Carl Wahlbom 

 

                                                           
40 Litografiskt Allehanda, 1862, avslutningsbladet. 



21 
 

Bild 2. Slaget vid Lützen, A Janke  

 

Utskicken av Litografiskt Allehanda skedde inte genom posten utan genom bokhandlare, hos 

vilka man hämtade sin tidskrift samt betalade. Från 1863 gavs det istället ut dubbelhäften varje 

månad. Man betalade då 1 riksdaler i månaden, detta för att minska arbetet något eftersom att 

kostnaderna hade ökat för förlaget då man ville förbättra innehållet i tidningen. Detta var när 

Sigfrid Flodin helt hade tagit över produktionen av Litografiskt Allehanda, utan samarbete med 

Salmson. Han profilerade sig genom att, vad beträffar tidskriftens utformning, gå mot ett allt 

mer svenskt uttryck, både genom val av konstnärerna och motiv. 1864 lade han även till namnet 

Album för svensk konst för att ännu tydligare visa vad syftet med Litografiskt Allehanda var.  

Annonserna och även de flesta texter skrivna om tidskriften fanns med i Aftonbladet, vilket 

innebar att man riktade sig till deras läsekrets, och den samhällsklass som dessa befann sig i, 

men antagligen också för att det var en rikstäckande tidning och för att man på så vis skulle 

kunna nå ut till så många som möjligt.   

I ett brev som är skrivet från Gustaf Rödbom i Askersund, Åmmeberg, till Sigfrid Flodin 1863 

får man en inblick både i att folk från olika delar av landet prenumererar på tidskriften, samt 

hur det delvis fungerade med utskicken och premierna. Han skriver följande 

   Undertecknad får härmed anmärka att ehuru subskriptions avgiften för tidskriften 

”Litografiskt Allehanda” blifvit, inom den föreskrivna tiden insänd till Herr Rohloffs 
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Bokhandel i Örebro genom nämnd bokhandlares filialafdelning i Askersund, har den utlofvade 

premie-planschen ej ännu kommit hvarken mig eller en annan subskribent härstädes tillhanda. 

Då enl tillkännagifvande å tidskriftens omslag, subskriptionen för länge sedan upphört, antager 

jag att planscherna ock för länge sedan blifvit af afsända, hvarför jag behagade låta efterhöra 

åfvannämnda förhållande att ändtligen till subskribenterna låta utdela premierna. 

Högaktningsfullt Gustav Rödbom 41 

Det är intressant att se att det uppenbarligen var flera personer i Askersund som prenumererade 

på tidskriften då Rödbom nämner detta i sitt brev. Det uppfyller delvis den önskan som 

Litografiskt Allehanda hade att ”tillföra även avlägsnare platser inom vårat vidsträckta land en 

kännedom om skön konst”. Det ger även inblick i hur bokhandeln fungerade med filialer i 

mindre städer och hur allt sköttes genom dessa bokhandlare.  

Prenumeranterna ökade när Sigfrid Flodin tog över tidskriften och även gjorde innehållet mer 

svenskt. Bland annat så ökade försäljningssiffrorna på Sjöbergs bokhandel i Västerås år 1863 

från 12 till 22 subskribenter och på Södergrens bokhandel i Växjö steg det från 7 till 15.42 

I Den läsande familjen står det beskrivit hur marknadsföring och försäljning av 

familjetidskrifter såg ut under mitten av 1800-talet. Under 1860-talet blev det allt vanligare att 

så kallade kolportörer (kringresande bokförsäljare), skickades ut till landsorten för att värva 

abonnenter, sälja ett nummer av en tidskrift och sedan skaffa ett lokalt ombud/bokhandlare på 

orten. Johannesson har funnit en cirkulärskrivelse från Sigfrid Flodin till bokhandeln C. G. 

Södergren i Växjö daterat i januari 1863, där Flodin skriver att respektive bokhandlare skall 

skicka ut biträden på detta sätt för att skaffa nya subskribenter. Han poängterade även i detta 

utskick att han ville vara lojal mot de svenska bokhandlarna och inte anlita ombud utanför 

dessa.43  

  

Under de sista åren tar Litografiskt Allehanda även in annonser för andra böcker och tidskrifter 

i slutet av varje nummer. Man kallar dessa bok-annonser och lockar till inköp av allt från 

kokböcker till handledning i fotografi, vilket säkert var ännu ett sätt att få in mer pengar till 

arbetet.  

 

                                                           
41 Brev från Gustav Rödbom till Sigfrid Flodin, 7/11-1864, Askersund, Flodins brevsamling, Stockholms 
stadsarkiv.  
42 Johannesson, 1980, s. 84.  
43 Johannesson, 1980, s 91-92.  
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Om man ser till priset för andra tidskrifter under samma period så ligger flertalet runt 6 riksdaler 

per år, bland annat Året om. Läsning i den husliga kretsen och Svenska arbetaren och dessa 

priser ansågs som låga.44 Bilderna i Litografiskt Allehanda ledde till dyrare omkostnader, men 

det var ändå ett förhållandevis högt pris som prenumeranterna erfordrades betala. Översatt till 

dagens penningvärde motsvarar 12 rdr ungefär 1800 kronor per år45. Dock har även 

konsttidningar även idag ett förhållandevis högt pris i jämförelse med andra typer av 

veckotidningar. I Aftonbladet står det skrivet att man får tidningen till ett lågt pris i jämförelse 

med vad man får för pengarna.  

 

2.3 Konstnärernas inflytande 

 

En viktig fråga för att förstå de olika aktörernas positioner är vilken relation förläggarna och 

konstnärerna hade till varandra i en tidskrift som Litografiskt Allehanda, vars syfte är att 

reproducera formella litograferade konstverk och reproduktioner. 

Många av konstnärerna som representerades flitigt i Litografiskt Allehanda befann sig nere i 

Düsseldorf och en av de viktigaste personerna där för tidskriftens utgivande var Bengt 

Nordenberg, som fungerade som kontaktman mellan förläggaren Sigfrid Flodin och 

konstnärskolonin nere i Tyskland. Nordenberg verkar ha haft en förhållandevis nära relation till 

Flodin vilket hans uttryckssätt visar och han kommenterade ofta de andra konstnärernas 

arbeten, åsikter och även vilka fotografier som skulle komma att sändas till Sverige.  

En brevväxling som på ett belysande sätt visar på den fortgående korrespondensen är mellan 

Nordenberg, d’Unker och Flodin. 

Denna börjar med ett brev som Nordenberg skickar till Flodin där han skriver följande: 

   Jag vill idag enbart med några rader säga dig att både jag och flera andra såsom Tideman 

och Lindberg hafva redan lofvat att du skall få photografier till det afsändade ändamålet, de 

äro snart färdiga och kommer säkert att afsändas inom en åtta dagar. Dunker han vill inte 

lämna några, endast han tror att det är illa Litographerat, det är naturligt att en Litografi 

                                                           
44 Johannesson, 1980, s 84-85. 
45http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm (hämtad 20/3-16) 

http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm
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sällan tillfredställer den som har målat taflan, men du kan ju vända dig direkt till honom sjelf 

om du finner för godt kanske han då låter ändra sig. 

Hälsa din broder från mig46 

Några månader senare skriver Bengt Nordenberg för att underrätta Flodin om att det paket som 

sänts från Stockholm till Düsseldorf verkar ha kommit på avvägar då det var mer än sex veckor 

sedan det skickades. Paketet innehöll exemplar av Litografiskt Allehanda som alla konstnärer i 

nere i Düsseldorf såg mycket fram emot att få se. Han skriver även att d’Unker framförallt gärna 

ville se de litograferade sakerna.47 

Däremot kom dessa exemplar endast åtta dagar efter han sänt sitt brev, då han sedan, den 12 

februari, skickar ytterligare ett långt brev till Sigfrid Flodin och skriver att tidskrifterna nu är 

framme och hur väl de mottagits av alla konstnärer där nere. 

Några dagar efter det att paketet har anlänt skriver även Carl d’Unker ett svar på Flodins 

förfrågan om att skicka in bilder till Litografiskt Allehanda, då han nu har ändrat uppfattning 

efter att ha sett de exemplar av tidskriften som de fått nedsända till Düsseldorf.  

Carl d’Unker berömmer tidningen och skriver att han har tagit fotografier av sina tavlor och det 

är dessa bilder som han skickar inför reproduktionen i Litografiskt Allehanda. Han skriver även 

att om han hade kunnat hade han gärna skickat fotografier av alla sina tavlor till Flodin men 

han har bara ett exemplar av varje, vilka han vill behålla utifall att han ämnar måla tavlan ännu 

en gång.  Han skriver även att han med få undantag har målat stora tavlor med många färger 

vilket således ej är passande för Herr Flodins tidskrift. Han skriver vidare att  

   3 av mina fotografier äro av samma storlek som herr Nordenbergs och de stå till herr Flodins 

tjänst, i det fall herr Flodin vill förbinda sig till att endast behålla dem en kort tid och efter 

skedd lithografering tillbakaförande dem till mig oskadade och i samma tillstånd som de 

emottagas. Dessa tavlor äro: ”Lösdrivaren i en by” ”Positivspelare & Sångerska på en krog 

och ”Papplösa för Borgmästaren” men förbereder jag Herr Flodin på, att dessa fotografier ej 

äro särdeles goda, då storleken är passande insända fotografier. Så snart som jag erhållit herr 

Flodins meddelande, om de omnämnda fotografierna mig kunna tillbakasändes efter en kort 

tid, alldeles oskadade, skall jag i sådant fall strax insända dem. 48 

                                                           
46 Brev från Nordenberg till Flodin, 30/6-1862, Düsseldorf, Allmänna brevsamlingen, Kungliga Konstakademien.  
47 Brev från Nordenberg till Flodin, 25/1-1863, Düsseldorf, Allmänna brevsamlingen, Kungliga Konstakademien. 
48 Brev från Carl d’Uncker till Sigfrid Flodin, 1863, Düsseldorf,  Brevskrivarregister – Kungliga biblioteket. 
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Han skriver även i samma brev att man som konstnär kan frukta att litografier utförda av 

otydliga fotografier kan skada ens namn mer än göra det ära. Han hade själv varit med om 

litografier gjorda efter hans fotografier som varit så dåliga att han nödgats begära att de ej skulle 

komma i handeln. Precis det som Nordenberg tidigare skrivit till Flodin.  

Samtliga av dessa tre insända fotografier kom att tryckas i Litografiskt Allehanda. Två av dem 

kom redan samma år varav den ena fick nytt namn, Passlösa för länsman (bild 3) samt 

Positivspelare och sångerska på en krog (bild 4) och den tredje, Lösdrivaren i en by, kom året 

efter. Detta visar hur stort inflytande konstnärerna själva kunde ha över sina konstverk och deras 

publicering.  

d’Unker var den första konstnären som sändes ner till Düsseldorf som stipendiat av Oscar I. 

Hans motivvärld kretsade runt den borgerliga klassens nya miljöer, vilket säkert var spännande 

och intressant för prenumeranterna. Bilderna nedan är ögonblicksscener dels från länsmans 

kontor och även från en väldigt enkel krog där betraktaren själv får låta fantasin avgöra vad 

som försiggår. d’Unkers motiv är detaljrika och han skiljde sig från det rådande stilidealet med 

sina väldigt vardagliga avbildningar. Utöver dessa bilder litograferades bland annat även två 

bilder från järnvägsstationer där han återgav hur det såg ut i första klassens väntrum i kontrast 

till den andra klassens.  

Bild 3. Carl d’Unker, Passlösa för länsman 
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  Bild 4. Carl d’Unker, Positivspelare och sångerska på en krog 

 

Ytterligare en intressant iakttagelse är konstnärernas ambivalens. Hur detta nya medium som 

kunde få konsten att nå ut till många fler människor inte endast sågs som någonting positivt hos 

konstnärerna, rädslan för att inte få en rättvis framställan var stor, vilket kunde tänkas ge 

oförtjänt dåligt rykte.  

I Litografiskt Allehandas andra årgång, när Sigfrid Flodin tagit över som förläggare, finns en 

annons där utgivaren önskar få material inskickat till tidskriften för att kunna göra innehållet så 

intressant för svenska prenumeranter som möjligt. Detta beskriver delvis hur de fick tag på 

materialet som trycktes och litograferades och att det inte enbart var i direktkontakt med 

konstnärerna i sig, utan de tog även emot bilder som skickades in. Det står där att Litografiskt 

Allehanda tacksamt tar emot teckningar och utsikter av städer, märkvärdiga orter samt 

fosterländska föremål i allmänhet, vilka skulle passa som planscher och vara av allmänt 

intresse. Under flertalet av de bilder vi ser i tidskriften, och framför allt bland 

landskapsmotiven, står det vem som är ägare av originalet. Att ta emot bilder från privata 
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samlare sänkte säkert kostnaden då det inte behövde utbetalas ersättning till konstnärer, men 

var värdefullt för ägaren till verket då deras tavla presenterades i en konsttidskrift.  

Eva-Lena Bengtsson skriver i Verklighetens poesi om hur konstnärerna var med och författade 

sina egna texter till motiven i Litografiskt Allehanda. Bland annat nämner hon hur Bengt 

Nordenberg i ett brev till Sigfrid Flodin anger hur han vill att texten till hans målning 

Tiondemöte i Skåne ska författas med en etnografiskt inriktad text. Författaren J.A. Kiellman-

Göransson, som sedan var den som skrev kapitlet i tidskriften, skapar en mycket mer dramatisk 

historia än vad Nordenberg hade bett om.49  

 

2.4 Avslutet för Litografiskt Allehanda 

 

Utgivningen av Litografiskt Allehanda lades ner 1865 och Eric Johannesson skriver i sin 

avhandling att just år 1865 sker en viktig förändring på den svenska populärpressmarknaden i 

och med att Ny illustrerad tidning börjar publiceras. Xylografin tog över litografin som den 

dominerande konstförmedlaren och Johannesson menar att detta bekräftas genom just 

Litgrafiskt Allehandas nedläggning. Flera andra tidskrifter kom att läggas ner de närmaste åren, 

där ibland Illustrerad tidning samt Svenska Arbetaren.50 Det kan vara så att Litografiskt 

Allehanda blev för dyr att fortsätta trycka när en allt bredare marknad av tidskrifter 

konkurrerade. Nya typer av trycktekniker kan vara en av orsakerna till att det inte längre lönade 

sig att fortsätta arbetet för Sigfrid Flodin som även hade andra bokprojekt på gång samtidigt på 

sitt förlag. Flodin gifte sig även samma år och tog då över sin frus boktryckeri, vilket kan ha 

bidragit till avslutet eftersom han då inte behövde arbeta med Abraham Lundqvist & Co längre. 

Min uppfattning är att Litografiskt Allehanda var ett projekt att förmedla svensk konst som 

kunde utgöra en samling för enskilda personer, vilket innebar att den behövde avslutas för att 

subskribenterna kunde ha en avslutad och fullvärdig samling av svenska litografier. 

Aftonbladet publicerade i slutet av 1865 en kort men kraftfull annons, vilken ger en beskrivning 

av synen på Litografiskt Allehanda. Det står att värdet av tidskriftens illustrationer och text är 

så väl känt att detta inte behöver nämnas, utan det enda som bör framhållas är de porträtt och 

biografier som finns med i just denna, avslutade årgång. De skriver även att premien denna 

gång, som är den vackraste och bäst utförda utsikten över Stockholm, Stockholm från 

                                                           
49 Bengtsson, Eva- Lena, Verklighetens poesi: Svenska genrebilder 1825-1880,Uppsala, 2000, s 166-167.  
50 Johannesson, 1980, s 85.  
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Mosebacke och Stockholm från Jacobs Kyrktorn, av okänd konstnär, tillfaller alla som köper 

hela årgången eftersom arbetet med Litografiskt Allehanda nu är avslutat. (Annars tillfaller den 

endast prenumeranter).51 

Även den nygrundade tidningen Dagens Nyheter skrev en liknande annons där det beskrevs att 

projektet är avslutat.52  

På sista sidan i Litografiskt Allehandas sista nummer avslutas det med ett meddelande under 

rubriken ”Några ord i en fosterländsk angelägenhet” där förläggaren börjar med att säga 

”Härmed afsluta vi våra uppteckningar, enär vi med ens befinna oss vid denna årgångs slut”. 

Han tar upp vikten av tidskriften och hur de, genom denna, har lyckats behålla den svenska 

poesin. Den nya tid som kommer med nya kommunikationsmedel samt folkskolans utveckling 

bidrar till att folk börjar leva ett annat typ av liv, men Litografiskt Allehanda känner sig nöjda 

med vad de har gjort för att bevara den svenska skatten.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Aftonbladet 22/12-1865. 
52 Dagens Nyheter 8/12-1865. 
53 Litografiskt Allehanda 1865. 
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3. Litografiskt Allehandas innehåll  

 

3.1 Mellan tidskrift och planschverk 

 

Under mitten av 1800-talet gavs det ut förhållandevis många tidskrifter med folkbildande och 

underhållande karaktär. Flertalet kom inte att bli så långlivade och illustrationernas kvalitet 

varierade. År 1835 gavs Museum för Naturvetenskap, Konst och Historia ut under ett år, vilken 

bland annat bestod av planscher föreställande kända vyer från Europas huvudstäder, byggnader 

samt reproduktioner av konstverk. Tidskriften Förr och Nu. Illustrerad läsning för hemmet som 

även den innehöll illustrerade texter samt originalverk blev mer långlivad och kom ut mellan 

1869-1877, det vill säga något senare än Litografiskt Allehanda.54 

Några andra tidskrifter var Svenska familje-journalen och Svenska Arbetaren. I denna typ av 

tidskrift kom texten i första hand (med bilder som illustrationer), vilket innebär att bilderna inte 

talar för sig själva. 1855 grundades Illustrerad tidning och även om denna också var mer en 

nyhetstidning så bestod bilderna i den till en början endast av litografier. Däremot blev tekniken 

otillräcklig i och med att upplagan växte från ca 1.000 till 3.000 exemplar då bilderna blev 

suddiga och man fick lova att byta teknik till trästick.55 Efter denna kom 1865 Ny illustrerad 

tidning att starta, vilken mötte större framgångar. 

Anders Nodin skriver i Fosterländska bilder om de historiska bildverk som kom att publiceras 

några årtionden in på 1800-talet, vilka man även kan koppla Litografiskt Allehanda till. Det 

som karaktäriserar dessa är att flertalet av bilderna är skapade direkt för böckerna och att bild 

och text hör ihop innehållsmässigt, men att bilden även kan fungera utan texten. Exempel på 

denna typ av verk är Fosterländska bilder 1520-1632. Tecknade av Carl Wahlbom. Med 

historisk text, från 1838 där illustrationerna delvis skapades med litografin som trycksätt. Ett 

annat exempel är Carl Andreas Dahlgren verk med teckningar som bland annat skildrade 

Vasaregenterna, Trettioåriga kriget samt den Karolinska eran. Dahlgren utbildade sig även som 

litograf hos Salmson och var med vid skapandet av Litografiskt Allehanda 1859-61.56   

                                                           
54 Nodin, Anders, Fosterländska bilder: den svenska historien i 1800-talets illustrerade läromedel, historieböcker 
och romanfiktion, Göteborg, 2006 s 87-88. 
55 Johannesson, 1980, s. 79.  
56 Nodin, 2006, s 95-96. 
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Litografiskt Allehanda befann sig någonstans mellan dessa två kategorier av publikationer. Den 

gavs ut förhållandevis ofta, under en längre period och innehållet varierade. Både texten och 

bilderna var kostsamma och välarbetade, men de skulle även kunna fungera skilda från 

varandra. Däremot var ändå tanken att skapa ett album för svensk konst, vilket innebar att det 

fanns ett syfte och ett avslut, till skillnad från en vanlig tidskrift som inte är tidsbegränsad på 

samma sätt. Detta gör Litografiskt Allehanda unik och kan även vara en av anledningarna till 

att den inte riktigt passar in i de undersökningar som tidigare gjorts då den inte har en självklar 

plats bland populärtidskrifter men inte heller bland de bildverk som i de flesta fall visar upp 

något specifikt tema som klädnader eller regenter.  

 

3.2 Tidskriftens upplägg 

 

De första åren mellan 1859-1861 när Litografiskt Allehanda gavs ut av Salmson skedde inte 

utgivningen speciellt regelbundet och sammanlagt gav han ut 12 häften. När sedan Sigfrid 

Flodin tog över ändrades detta. 

Mellan 1862-1865 gavs Litografiskt Allehanda ut i ett dubbelhäften varje månad med fyra 

planscher i varje häfte. Min genomgång visar att en årgång därmed innehåller 48 planscher, 

varav hälften består av planscher med motiv från svenska konstnärer. I slutet av varje nummer 

finns ett avslutningsblad med information till prenumeranterna från förläggaren. Denna 

information rör tidningen på olika sätt och beskriver bland annat premierna, den fortsatta 

utgivningen och syftet med Litografiskt Allehanda.  

Varje tavla eller avbildning följs åt av en text som antingen beskriver det vi ser på bilden, likt 

en bildanalys, alternativt har en annan historia att berätta, ofta är en blandning av moral och 

humor. Tidskriften består även av flertalet porträtt över kända personer samt avbildningar av 

byggnader av olika slag.  

Tidskriften gick allt mer emot det nordiska hållet och i de två sista årgångarna då Litografiskt 

Allehanda även fick titeln Album för svensk konst fick läsaren följa med i olika följetonger 

såsom Hammar-hämtningen med tillhörande originalhandteckningar av konstnären Winge och 

de nordiska sagorna blev betydligt fler än tidigare, vilket även verkar ha uppskattats av 

recensenterna.  
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Något annat som kom att förändras under tidskriftens utgivningsperiod var förekomsten av 

färglitografier. I de första årgångarna förekom dessa förhållandevis ofta, men detta kom att 

ändra sig och försvinna helt under perioden då Sigfrid Flodin hade tagit över utgivningen. Om 

detta berodde på materialtillgången, att hålla nere kostnaderna, om man inte ville göra 

färgreproduktioner av svartvita fotografier eller om de rent utav ansågs mindre vulgärt att inte 

använda färg är svårt att svara på. Men troligt är att eftersom en stor del av materialet kom in 

genom fotografier så valde Flodin att endast använda svart och vit färg vid tryckningen för att 

inte förändra och kanske råka försämra originalbilden, då detta verkade vara viktigt för 

konstnärerna enligt de brev som finns sparade från både Nordenberg och d’Unker. Man kan 

även tänka sig att det var viktigare för Salmson att trycka i färg eftersom han var litograf och 

färgtrycket var mer exklusivt och unikt i Sverige då. 

Konstnärerna fick betalt för de verk som kom att publiceras i Litografiskt Allehanda, och enligt 

korrespondens mellan Sigfrid Flodin och Bengt Nordenberg ser det ut som att konstnären delvis 

själv satte ett pris för de verk han skickade in.  I ett brev skrev Nordenberg att han insänder två 

fotografier av Lork med text som han har skrivit själv, och för dessa ville han ha 5 rdr styck. 

Dessa bilder finns inte med i Litografiskt Allehanda och det ges inte heller någon närmare 

beskrivning av motivet och varför de skulle vara passande för tidskriften. Den kan vara så att 

han med ”Lork” syftade på staden Lorch i nordöstra Tyskland och att Nordenberg själv varit 

där på resa och tagit fotografierna. 57 Han skrev i ett annat brev att han har mottagit 21 rdr och 

25 öre för två andra målningar som han har sänt in till Flodin.58 Det är intressant att sätta detta 

i relation till hur mycket inkomst tidskriften generar, då materialet man arbetar med är 

förhållandevis dyrt. 

 

3.3 Konst för samtiden och framtiden 

 

För att förstå grundtanken i att en tidskrift kunde ha som mål att användas som ett 

samlingsalbum för svensk konst bör man ha i åtanke att papperstidningarna inte användes på 

samma sätt år 1850 som de gör i dag. I Sonya Petersson avhandling Konst i omlopp beskriver 

hon just tidningarnas betydelse och hur både nyhetstidningar och andra sorters tidningar 

samlades i årssviter för framtida läsning. Det beskrivs även hur tidningarna hade en helt annan 

                                                           
57 Brev från Nordenberg till Flodin, 18/4-1863, Düsseldorf, Allmänna brevsamlingen, Kungliga Konstakademien.  
58 Brev från Nordenberg till Flodin, 22/9-1862, Düsseldorf, Allmänna brevsamlingen, Kungliga Konstakademien.  
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status som bildningsredskap än vad de har idag, vilket detta sparande och samlande vittnar om. 

Ett annat vanligt förekommande fenomen i kulturellt orienterade tidningar, som Petersson 

skriver om, var sammandrag, där omarbetade texter ut svenska och internationella skrifter 

publicerades mycket nedkortade, vilket ofta kunde leda till att, framför allt de utländska 

texterna, fick annan betydelse i sin nya tappning. 59 Dock är det endast mycket få lånade texter 

i Litografiskt Allehanda och den största delen av allt material skapades för tidskriften. Under 

första åren var det i princip en författare som skrev alla texter, nämligen J. A. Kiellman- 

Göransson som gick under pseudonymen Norna Gest eller Nepomuk. Eftersom texterna aldrig 

var fristående, utan till och med hade samma namn som litografierna så går det att anta att de 

skapades för målningarna.  

Att tanken var att spara Litografiskt Allehanda för framtiden är tydlig. Varje årgång har bundits 

ihop i hårda pärmar för att skapa något mer bestående. I Litografiskt Allehanda 1865 skriver 

Sigfrid Flodin själv i avslutningsbladen att eleganta pärmar med guldtryck till denna samt 

föregående årgångar av Litografiskt Allehanda tillhandahållas av bokbindaren I. Elkan i 

Stockholm, vilket vittnar om den betydelse som tidskriften hade som samlingsföremål.  

Eric Johannesons tar i Den läsande familjen upp läsvanorna i 1800-talets svenska familjer och 

hur olika tidskrifter växer fram i syfte att läsa och bilda. Under mitten av 1800-talet startade 

bland annat Albert Bonnier serietitlar för hemmet med föreställningen om att varje bildad familj 

borde äga en boksamling ett så kallat ”familjebibliotek”.60Detta var även Salmsons idé med 

Litografiskt Allehanda, att skapa ett samlingsverk med konst för folk att ha i sina hem. Flodin 

lade senare till Album för svensk konst i titeln på verket för att ytterligare betona meningen med 

tidskriften och även för att betona svenskheten.   

Tre år efter att utgivningen avslutats publicerade Dagens Nyheter en annons där det står att det 

nu går att köpa samtliga årgångar av Litografiskt Allehanda till nedsatt pris. Artikeln avslutas 

med texten att tidskriften är en prydnad som skall sparas för framtiden.       

 

                                                           
59 Petersson, Sonya, Konst i omlopp: mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft, 
Diss. Stockholm, 2014, s 75-76. 
60 Johannesson, 1980, s 37. 
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   Särskildt torde det tillåtas oss fästa uppmärksamheten vid att detta planschverk, hvilket icke, 

likt tidskrifter i allmänhet innehåller ämnen blott för dagen utan är av rent konstnärlig natur, 

sålunda alltid skall bibehålla samma värde och ständigt utgöra en prydnad för divanbordet.61 

 

3.4 De olika representerade genrerna 

 

Under 1800-talet var olika konstnärliga genrer populära och allt från historie- och 

landskapsmåleri till porträtt och byggnader reproducerades. Flertalet konstnärer sökte sig runt 

om i Europa till Tyskland, Frankrike och Italien, medan andra åkte ända till Orienten för att 

finna nya intryck. Vid skapandet av en litografisk tidskrift, vars mål är att återspegla den 

svenska samtidskonsten, kommer således en blandning av motiv att finnas med. 

Historiemåleriet klassades som den finaste genren, medan de flesta motiven som förekom 

Litografiskt Allehanda snarare kategoriseras in i de lägre genrerna såsom landskap, porträtt och 

genremåleri. För att beskriva de typiska dragen i Litografiskt Allehanda kommer här en kortare 

förklaring av de olika genrerna som förekom i tidskriften. Jag kommer även att ge några 

exempel på dessa motiv. Var och en av de fem årgångarna innehåller 48 planscher, vilket 

innebär att det finns nära 250 bilder. Alla dessa kan inte beskrivas här, vilket inte heller är av 

intresse, så de utvalda motiven är representativa för resten av materialet. Majoriteten av bilderna 

består av porträtt, sammanlagt omkring 50 stycken, genremåleriet är näst mest representerat 

med nästan 40 bilder, följt av landskapsmotiv med runt 30 stycken. Bildmotiv hämtade från 

nordiska sagor, arkitektur, historiemålningar samt bilder med etnologiska skildringar har 

ungefär 15 bilder var representerade i Litografiskt Allehanda. Det finns utöver dessa genrer en 

mängd bilder som bland annat avbildar statyer, äldre karikatyrer samt ett antal målningar av 

Fredmans epistlar, vilka inte passar in i någon av de andra kategorierna.  

Det går även att se hur intresset för de olika genrerna förändrades mellan åren exempelvis hur 

genremotiven samt de nordiska sagobilderna ökar och ersätter arkitektur och även de mer 

etnologiska folklivsskildringarna minskar i tidskriften.  

De representerade konstnärerna är i huvudsak män. Det finns några få undantag då bland annat 

Amalia Lindegren har två tavlor representerade även Helena Millde, Hannah Tengelin och 

Agnes Börjesson finns med, alla dessa skolade vid Konstakademien i Stockholm. Det är under 

                                                           
61 Dagens Nyheter 23/12-1868 
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sista året som de kvinnliga konstnärerna får en mer framträdande plats i Litografiskt Allehanda. 

Johanna Möller, som var verksam i Düsseldorf fick en målning reproducerad 1863 men hon var 

enda undantaget det året. Den konstnär som fått flest verk publicerade är Wilhelm Wallander 

med 18 stycken målningar under de fem årgångarna, därefter kom Bengt Nordenberg med 13 

verk.  

Wallander, som är den konstnär som fått flest verk publicerade i Litografiskt Allehanda, skriver 

i avslutningsbladet av Kungliga Akademien för de fria konsternas handskrivna Catalog öfver 

150 olgefärgstaflor målade af Josef Wilhelm Wallander, hur han utöver oljemålningarna även 

ägnade stor del av sin tid åt pennritningar samt illustrerade tidningar för bland annat Litografiskt 

Allehanda, vilken är den enda tidskrifter han nämner, något som bör innebära att detta var ett 

för honom viktigt verk att medverka i.62 

 

Porträtt 

Porträtt är avbildningar av människor och har genom tiderna fyllt många olika funktioner. 

Porträtt har i äldre tider ofta beställts av överklassen och använts både för att utsmycka hem 

men även givits bort som gåvor. I Sverige hade denna genre inte så stor konkurrens för ens vid 

1700-talets slut mot 1800-talets början då även andra stilar kom, där ibland landskapsmåleriet.63 

Under 1800-talet utökades gruppen beställare av denna typ utav målningar, porträtt av 

vetenskapsmän, statsmän och kungligheter beställdes för offentliga miljöer, medan även 

borgerskapet började beställa porträtt för mer intima hemmiljöer. Många av dessa var 

bröstbilder med neutral bakgrund och det är på det sättet vi ser de flesta porträtten i Litografiskt 

Allehanda. Däremot väcktes viss kritik mot denna typ av målning eftersom den konstnärliga 

friheten i princip blir underordnad beställaren.64 

 I Litografiskt Allehanda förekommer porträtt, framförallt, av personer som var framstående 

inom olika vetenskaper. Första tidskriftens första sida inleds med ett porträtt samt tillhörande 

text om Aloys Senefelder, litografins uppfinnare. Vidare finns avbildningar av flertalet av de 

konstnärer som även förekommer flitigt i tidskriften som Bengt Nordenberg, Johan Christoffer 

Boklund, Egron Lundgren och Carl d’Unker. I princip alla porträtt är av män. Det finns några 

                                                           
62Catalog öfver 150 olgefärgstaflor målade af Josef Wilhelm Wallander, Allmänna brevsamling, Josef Wilhelm 
Wallander, Kungliga Konstakademien. 
63 http://www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Skolan/Nyapdf/portr%C3%A4tt_identitet.pdf (hämtad 12/4-16) 
64 Björk, Tomas, Bildvärlden, i Johannesson, Lena (red.), Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, 2007, s 50.  

http://www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Skolan/Nyapdf/portr%C3%A4tt_identitet.pdf
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få undantag, exempelvis Fredrika Bremer (bild 6), Sara Fredrika Torsslow, Ulla Winblad, som 

är fiktiv, och Louise Michaeli (bild 5), dock är det endast Bremers porträtt som kan liknas vid 

männens, vilkas avbildningar endast är ämnade för att visa personen i fråga, de andra kvinnorna 

framställs i sina yrkesroller och är därmed mer teatraliska.  

Bremers porträtt ser ut att vara en avbildning av ett fotografi med det detaljerade ansiktet i 

fokus, som med lite lätt framåtböjd vinkel, studerar någonting framför sig. Bilden har ingen 

bakgrund utan den verkar mer till att ge ett ansikte åt den biografiska beskrivningen än sätta in 

henne i en roll. Det som skiljer den andra bilden där operasångerskan Louise Michaeli är att 

hon framställs i sin roll som Nattens drottning i Trollflöjten. Wallander har i bilden tecknat 

henne i helkropp, mitt i sitt agerande på scenen och inga karaktäristiska ansiktsdrag ges utan 

betraktaren ska snarare känna igen nattensdrottning och inte Louise Michaeli själv.    

 

Bild 5. Wallander, Louise Michaeli som nattens drottning            Bild 6. Okänd konstnär, Fredrika Bremer 
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Arkitektur 

Denna genre innefattar litografier av olika typer av byggnader. Motiven och texterna i 

Litografiskt Allehanda ger inte uttrycket av att vilja förmedla kunskap om arkitekturen som 

konstform eller dess stilbildningar genom historien, utan snarare beskriva mer eller mindre 

viktiga och kända byggnader för läsaren för att skapa kännedom om vad som finns i olika städer. 

De avbildade byggnaderna i Litografiskt Allehanda kommer inte endast från Sverige utan även 

övriga delar av norden och alla följs av en text som beskriver en händelse kretsande kring 

byggnaden. Ett exempel på detta är litografin av Fredriksborgs slott (bild 7) med en text om hur 

det 1859 brann ned och förstörde många danska historiska- samt konstskatter. Bland andra 

byggnader finns även en originalhandteckning av G. W Palm föreställandes Liljehornska huset 

i Wisby (Litografiskt Allehanda 1864) och en avbildning av Hittedals Kyrka i dagens Norge 

(Litografiskt Allehanda 1859-61). Men det finns även en målning av Mayer föreställande 

Rosenborgs slott (Litografiskt Allehanda 1859-61) och Runda tornet i Köpenhamn (Litografiskt 

Allehanda 1859-61), båda i Danmark.  

Denna genre var en av de som minskade efter det att Flodin tagit över utgivningen för att ge 

plats åt bland annat nordiska sagomotiv. Om det kan bero på att det fanns andra plaschverk som 

riktade in sig på olika typer av byggnadsmonument eller om Flodin fick in bättre material från 

andra konstnärer med andra motiv går att spekulera i. Men under sista utgvningsåret finns 

endast något enstaka motiv av denna karraktär. 

   Bild 7. Konstnär okänd, Fredriksborgs slott 
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Genremåleri/Düsseldorfmålarna 

Konstakademien anordnade år 1850 en utställning där framförallt de norska konstnärerna 

väckte stort intresse. Dessa hade varit i Düsseldorf där de hade hittat ett skapandesätt för det 

genuint norska i sina målningar. Sveriges kung vid denna tid, Oskar I, som var mycket 

konstintresserad, utlovade då ett stipendium för den svenska konstnär som ville åka till 

Düsseldorf istället för till Rom och därmed finna det genuint svenska. Uppdraget gick till den 

tidigare militären Carl d’Unker, vars målningar flitigt förekommer i Litografiskt Allehanda. 

Den metod som användes i Düsseldorf gick ut på att tyska modeller kläddes i svenska 

allmogedräkter och accessoarer, som var målade efter studier som skett i hemlandet under 

somrarna. En av de dominerande stilarna i Düsseldorf var genremåleriet där vanliga människor 

i vardagliga situationer framträder. De skildrar ögonblick ur verkligheten mer än viktiga 

historiska händelser som vanligtvis var idealet under denna tid.  Det fanns även andra stilar 

representerade i Düsseldorf, men det var framförallt genre- och landskapsmåleriet som lockade 

de skandinaviska konstnärerna. 65 Bengt Nordenbergs bilder förekommer flitigt i alla årgångar, 

en av dessa är Tiondemöte i Skåne (bild 8) med undertexten ”efter fotografi från Düsseldorf”. 

Även Amalia Lindegren, som var en av de få representerade kvinnorna i Litografiskt Allehanda 

var aktiv i Düsseldorf och arbetade inom genremåleriet.  

De flesta svenska konstnärerna stannade endast i Düsseldorf under några år, medan exempelvis 

August Jernberg, vars bilder förekommer i Litografiskt Allehanda blev kvar resten av sitt liv.66  

Bengt Nordenbergs tavla Tiondemöte i Skåne är ett typiskt exempel på det arbete som utfördes 

i Düsseldorf. I bilden syns människor kånkandes på djur och mat inne i en stuga, i färd med att 

betala sitt tionde till kyrkan. Prästen sitter med på en stol och anteckningar förs över vad folket 

kommer med för varor. Personerna, som är klädda i skånska dräkter, är i själva verket troligtvis 

tyska modeller som Nordenberg använde för att återskapa detta svenska allmogemotiv.  

Många av Amalia Lindegrens motiv innehåller förhållandevis få personer och hennes egna barn 

får ofta plats i hennes motivvärld. Flickan med den busiga uppsynen på bilden ser ut komma 

från de lägre samhällsklasserna medan apelsinen visar på något exotiskt och lyxigt som får 

betraktaren att fundera över hur hon har fått tag på den. Originalet målades redan 10 år innan 

den reproducerades i Litografiskt Allehanda 

                                                           
65 Nationalmuseums utställningskatalog, Düsseldorf & Norden, Stockholm, 1976, s 18-22. 
66 Björk, Tomas, Konstnären och konstlivet, i Johannesson, Lena (red.), Konst och visuell kultur i Sverige 1810-
2000, 2007, s 39. 



38 
 

            Bild 8. Nordenberg, Tiondemöte i Skåne                                                  

                        Bild 9. Lindegren, Flickan med Apelsinen 
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Landskap  

Även landskap var ett vanligt förekommande motiv bland konstnärerna som vistades i 

Düsseldorf och landskapsskildringarna i Litografiskt Allehanda är i många fall romantiska, med 

skogar och porlande vattendrag såsom Olof Arborelius Landskap (bild 10), P.D Holms 

Söndagsmorgon i skogen (Litografiskt Allehanda 1865) och målningen Landskap i åskväder av 

A. Wahlberg (Litografiskt Allehanda 1864). Det finns även flertalet av veduta-karaktär, en 

stadsöversikt, exempel på detta är Carlsvik (bild 11) av okänd konstnär och E. Wahlqvists 

Utsigt af Skeppsholmen vid Stockholm (Litografiskt Allehanda 1864). 

Under 1800-talet var det svenska landskapet en stor del av konstnärernas motivvärld och 

flertalet landskapsavbilningar spreds med hjälp av grafiska medel. Bland annat gav Carl Johan 

Billmark ut Étuder för landskapstecknare (1829-1831) vilket var en samling planscher med 

landskapsmotiv som amatörtecknare kunde använda sig av som förebilder. Billmark kom även 

att ge ut andra liknande album och fick bland annat genom sitt verk Gripsholm (1853-1855) 

understöd av kungen för att denne ville använda albumen som presenter till besökande 

statsöverhuvuden. Även stadsvyerna har utforskats i album av bland annat Ferdinand Tollin 

som under 1840-talet gav ut två album med Stockholmsbilder.67 Mellan 1865-1868 gavs även 

Nordiska taflor: pittoreska utsigter från Sverige, Norge och Danmark ut av Bonniers förlag, är 

planscher med olika landskapsvyer i träsnitt publicerades. Landskapsmåleriet är, förutom 

porträtt, den mest jämnt fördelade genren över alla årgångar i Litografiskt Allehanda. Varje 

volym innehåller omkring sju planscher av denna karaktär till skillnad från exempelvis 

genremåleriet som knappt representeras alls i den första volymen.          Enligt texten i Litografikst 

Allehanda som tillhör Arborelius tavla Landskap, så ska den skapa en glad känsla hos 

betraktaren, där ljuset och stämningen ska påminna om den härliga nordiska sommaren i all sin 

prakt. Det är onekligen ett idylliskt motiv med den lilla stugan som ligger ute i skogen invid en 

tjärn. Under planschen står det att originaltavlan tillhör källarmästare F.Clarberg.  

 

 

                                                           
67 Björk, Tomas, Konst och visuell kultur Sverige 1810-2000, 2007, s 56-57. 
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   Bild 10. Arborelius, Landskap 

Bild 10. Okänd konstnär, Carslsvik,  
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Här ser vi en avbildning av tygfabriken Carlsvik i Stockholm som, enligt texten, är en utav de 

bästa i sitt slag och en stolthet för staden. Fabriken grundades under slutet av 1850-talet, vilket 

innebär att den endast är några år gammal då bilden skapades. Denna plansch är tryckt i färg 

och ger en uppfattning om hur miljöerna kring Stockholm såg ut då fabriken var belägen på 

stadsdelen Kungsholmen.  

 

Folklivsskildringar 

Det var under 1840-talet då konstnären och kulturhistoriken Nils Månsson Mandelgren började 

åka runt i Sverige för att inventera Sveriges kulturmärken som intresset för folklivsskildringar 

började ta fart. Mandelgren tecknade av allt från byggnader till husgeråd, allmogemöbler och 

bonader vilket visade den svenska folkkonstens rötter och innebär att vi har material och 

information om detta idag. Under den tidiga delen av 1800-talet låg det stora intresset kring den 

folkliga kulturen med sagoskatter, folkdräkter och seder snarare än vid folkkonsten och det är 

just sådana motiv som presenteras i tidskriften. 68 Från Litografiskt Allehandas första år finns 

det fler skildringar av etnografisk karaktär där klädnaderna eller livsstilen är det viktiga i bilden. 

Några av dessa motiv är Kommer, Kommer inte (bild 13) av Wallander då man ser två kvinnor 

stå på ett rågfält med detaljtroget återgivna folkdräkter på sig i färd med att plocka av 

kronbladen på en blomma. I texten beskrivs de hur ena kvinnan gör detta samtidigt som hon 

uttalar orden ”kommer, kommer inte” i väntan på käresta. Även Mayers målning Lappar från 

trakten kring Nordkap (bild 12) visar tydligt på vad samerna har för klädnader, hur landskapet 

ser ut runtomkring och hur de levde. Under 1800-talet blev expeditioner i norr populära och det 

finns flera avbildningar av samer samt vyer från ishavet som säkerligen inspirerades av dessa 

resor. 

Ett tredje exempel är Blekingebrud (Litografiskt Allehanda 1862) av okänd konstnär där vi ser 

en kvinna bli klädd inför sitt bröllop. Till detta skrev en författare vid namn Ricardo en text i 

tidskriften om sitt intresse för folkpoetiska bilder och geografico-etnologi. Folklekar och seder 

finns även representerade och beskrivna i Litografiskt Allehanda, där ibland leken 

bältesspänning som konstnären Bengt Nordenberg både illustrerade och beskrev i en av 

volymerna. Nordenberg hämtade många av sina motiv från allmogens liv. Flertalet av dessa 

                                                           
68 Johannesson, Lena, 2007, s 13-15. 
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bilder är tämligen idealiserande och de är snarare till för att visa upp dräkter och detaljer än att  

beskriva en pågående vardag.  

        Bild 12. Meyer, Lappar från trakten kring Nordankap                        

                             Bild 13. Wallander, Kommer, kommer inte 
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 4. Narration och det litterära innehållet 

 

4.1 Samspelet mellan text och bild 

 

I Anders Nodins Fosterländska bilder, inleder han med att skriva att ”bilden och texten är 

storheter av lika värde, som inte bara kompletterar varandra utan även utan till och med 

förstärker varandra”. Han skriver vidare att texter med illustrationer fungerar bättre som 

kunskapskällor då det skapas minnesbilder.69  

Språket och bildens samspel i tryckt media behandlas i en text av Jana Holsánová, docent i 

kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Holsánová använder begreppet multimodalitet , som 

innebär att information kan förmedlas genom olika uttryckssätt och medier.70 För Litografiskt 

Allehandas del är det intressant att studera de delar inom multimodaliteten som behandlar 

förhållandet mellan text och bild, hur hänvisningar och kontakten sker mellan de olika medierna 

samt hur fristående de är från varandra.   

Litografiskt Allehanda var en av de tidigaste svenska publikationerna där stor skala användes 

för att reproducera konst och det skedde ett samspel med texter.71 I samtliga årssviter följs varje 

plansch av en text och vissa fall har dessa två uttryckssätten samma namn, men detta varierar. 

Att studera bild och text har länge gjorts inom konstvetenskapen. Semiotik innebär att tecken, 

bilder och språk analyseras tillsammans och detta går att applicera på Litografiskt Allehanda 

som består just av detta. Samspelet mellan text och bild samt hur upplägget ser ut är också 

aspekter som går att titta på. Som tidigare nämnts så intresserade sig semiotikern Roland 

Barthes för hur texter och bilder samspelar eller dominerar varandra. Han använde sig uttrycken 

ancrage (förankring) och relais (avbyte) för detta. Förankring innebär att det är texten som 

leder läsaren och pekar ut huvudbetydelsen av en bild medan avbyte istället går ut på att texten 

och bild kompletterar varandra så till vida att texten säger något som inte direkt framgår av 

bilden.72    

                                                           
69 Nodin, 2006, s 9. 
70 Holsánová, 1999, s 117. 
71 https://sok-riksarkivet-se.ezproxy.its.uu.se/sbl/Presentation.aspx?id=14253 (25/1-16). 
72 Barthes, Roland (1964/1976) ”Bildens retorik” , Aspelin, Kurt, Lundberg, Bengt A, Tecken och tydning: till 

konsternas semiotik, 1976, Stockholm 

https://sok-riksarkivet-se.ezproxy.its.uu.se/sbl/Presentation.aspx?id=14253
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Enligt min mening så kompletterar texterna och bilderna i Litografiskt Allehanda varandra. 

Eftersom texterna inte är bildtexter på så vis att de inte syftar till att ge en beskrivning eller 

analys av tavlorna så bidrar de med delvis annat innehåll än den som når oss genom motiven. 

Däremot är inte heller litografierna illustrationer till texterna, eftersom dessa inte målades för 

tidskriften utan är reproduktioner av redan befintliga konstverk. Även det faktum att 

planscherna alltid får en hel sida för sig själva och på det viset står i fokus vid läsningen gör att 

de samspelar men samtidigt även verkar skilda från varandra.  

Innehållet i texterna har ofta både en moralisk men även en humoristisk prägel som både ska 

roa och delvis undervisa. Ett exempel på detta är August Malmströms teckning 

Skarpskytterörelsen73 (bild 14), vilken publicerades 1864 i Litografiskt Allehanda och som 

nästan 30 år senare kom att ligga till grund för tavlorna flertalet barntavlor, bland andra Det 

gamla och det unga Sverige och Grindslanten som är känd för oss även idag. Den tillhörande 

texten beskriver hur man inte skall se bilden som ironisk, trots att det är barn som gör upplopp. 

Följande skrivs: 

(…) Af det ovan sagda hoppas vi att man skall inse, att vi icke ett ögonblick skulle hafva tänkt 

på att nedlåta oss till att kommentera Herr Malmströms teckning, om dess afsigt varit att 

parodiera den rörelsen, hvaraf den bär titel. (…)Man kan le åt de smås krigslekar, men man 

kan också tänka på, huru gossen Napoleon vid militärskolan anförde snöbollskriget.74    

I Tomas Björks avhandling om August Malmström beskrivs denna bild med tillhörande text, 

då rörelsen nådde en höjdpunkt med nära 60.000 medlemmar efter publiceringen av denna bild. 

Enligt Björk beskriver texten i Litografiskt Allehanda hur barn i framställningar kan syfta till 

att skildra omstridda förhållanden i samhället men att författaren, genom betona ett humoristiskt 

innehåll, väljer att bryta den parodiska udden i bilden. Betraktaren skall roas av barnens lek 

men de skall även delges uppfattningen om att barn, genom fantasi kan uppnå samma saker 

som vuxna även om de inte har samma möjligheter.75 

  

                                                           
73 Skarpskytterörelsen startade 1860 och var ett frivilligt komplement till armén. Liberal demokrati och 
patriotism var drivande och de hade allmänna vapenövningar för ungdomar i skolan mellan 1863-1859. 
74 Liotgrafiskt Allehanda, Stockholm, 1864, s 94.  
75 Björk, Tomas, August Malmström: grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, Stockholm, 1997, s 235-
237. 
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Bild 14. Malmström, Skarpskytterörelsen                            

   

 

Genom diverse brev och framförallt genom Bengt Nordenbergs brev till förläggaren Flodin 

framkommer det att texterna i de flesta fall skapas utifrån litografierna. I ett brev ger 

Nordenberg förslag till text för hans tavlor Tiondemöte i Skåne, Den gamle främlingen och 

Besök i farfars stuga, som alla blev litograferade. Han skriver att den som ska författa texterna 

kan ta hjälp av Folkliv i skytts härad av Nicolovius för att fånga det svenska folklivet.76 Dock 

blev resultatet lite annorlunda, Nepomuk som författade texten till Tiondemöte i Skåne, skapade 

en mer dramatisk berättelse än en etnologisk skildring som fick namnet Tiondedagen och var 

fem sidor lång. Det går att ställa sig frågan hur stor betydelse texten hade för upplevelsen av 

planscherna. Enligt samma brev från Nordenberg framkommer det att samma målning har 

publicerats i andra tidningar med andra texter till den och konstnärens eget förslag kan tänkas 

ge en riktning för hur han själv tänk att motivet skulle ses.    

I samma brev ger Nordenberg även förslag på text till Johanna Möllers tavla Tålamodsprovet 

(bild 16) som han föreslår en biografisk text till då den enligt honom är av porträttkaraktär. 

                                                           
76 Brev från Nordenberg till Flodin, 22/9-62 Düsseldorf, Allmänna brevsamlingen, Kungliga Konstakademien.  
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Jedward som kom att skriva texten till denna bild skapade en berättelse till som han kallade Ett 

sommarminne där han själv som barn agerade en av hudrollerna. I texten förskönas det lantliga 

livet och det beskrivs hur människor på landet är mer äkta och känslomässiga än stadsborna. 

Berättelsen är personlig och intim men avslutas med att författaren ändå vaknar upp ur någon 

slags fantasivärld som skapas i den lantliga idyllen och återgår till stadslivet.  

                             Bild 16. Möller, Tålamodsprovet 

 

Texten Ett sommarminne påbörjas på följande sätt 

   Kanhända jag tager fel härutinnan – det är nog möjlig; men ganska visst är, att om man 

nuomstunder skall få glädja sig åt naivetet, oskuld och omedelbarhet, så är det på landsbyggden 

och icke bland de tillgjorda stadmenniskorna, hvilka tyckas anse för summan af all 

umgängestakt, att i hvarje lifvets skifte se ut, som de hade nyss bitit i ett surt äpple. Oh! Hvad 

jag också väl minnes den lilla Eva. Har du lust, hedersläsare! Att höra på en liten episod ur 

min lilla väninnas lif? Det är alldeles icke icke fråga om någon ”skildring ur folklifvet” än 

mindre en tendensroman eller ”historisk tidsbild”. Nej bevars! Helt simpelt det allra 
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oskyldigaste vinterskymningsprat á propos de bottes, som du ju kan lyss på med ett öra till dess 

du tänder din Jonesska lampa för något nyttigare arbete.77 

På sista sidan i varje volym finns en innehållsförteckning med sidhänvisningar till planscherna 

med efterföljande text. Här presenteras alltid bilderna före texterna, vilket innebär att 

litografierna är det centrala.  

I ett tidigare kapitel beskrev jag hur motivvärlden i Litografiskt Allehanda går från att bestå av 

mycket arkitektur, etnologi och landskap till att allt mer behandla de nordiska sagorna och 

folklivet under Flodins redaktionskap. Detta framgår även av texterna med exempelvis 

följetången Hammar-hämtningen (bild 17, 18 & 19) av Mårten Eskil Winge, som både skriver 

text och handtecknar bilderna som samspelar med varandra på ett annat sätt än vad som sker i 

de första årgångarna. Berättelser som Kung Heimer och Aslaug, målad av Malmström och 

författad av Jedward samt Kraka, målad av Winge och författare okänd är gamla nordiska sagor 

där planscherna agerar illustrationer. Detta skiljer sig från de flesta andra litografier i tidskriften, 

då dessa fornnordiska motiv får innebörd i samspelet med texterna.  

Hammar-hämtningen är en trilogi som börjar med Thors uppvaknande och sedan följs av Thor 

klädes till brud och Thor återfår hammaren. Ämnena för handteckningarna är hämtade från 

Sämunds Edda, vars svenska översättning publiceras i Litografiskt Allehanda tillsammans med 

bilderna samt kortare utsagor kring ämnet, vilka författades av konstnären själv. Detta innebär 

att teckningarna är gjorda utifrån en redan befintlig text och skapade just för tidskriften. 

Kapitlen inleds med att beskriva för läsaren vart i berättelsen man befinner sig, varpå Eddans 

34 stycken är uppdelade i de tre olika häftena. I den första sammanfattande texten skrev Winge 

att samma ämne som beskrivs i Eddan, även behandlas i en svensk, norsk och dansk visa vilka 

han sedan jämförde likheterna och skillnaderna mellan och kom fram till följande blockcitat: 

    Vare med denna huru som helst, så erbjuder sig här ett det bästa tillfälletill en 

jämnförelsemelland nordens gamla konstpoesi och dess folkpoesi. Drag för drag följs Eddan 

och visorna åt, hvad sjelfva fabeln angår; endast att i den danska visan jätten blir förskräckt 

öfver brudens oerhörda matlust och derföre vill bifva henna qvitt: den svanska redaktionen 

låter däremot jätten framtaga hammaren i glädjen öfver att bruden längtat efter honom, och 

kommer derföre Eddan närmare. Olikheterna i öfrigt beror derpå att Eddan så mycket som 

möjligt söker höja förtäljningen, göra allting präktigare. I Eddan är det endast gudar, som 

handla (…) I folkvisan finnes icke spår till gudar, till och med namnen äro icke de samma – 

                                                           
77 Litografiskt Allehanda, 1863, s 16. 
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endast den sluge trälen Locke heter så på båda hållen – allt går menskligt till och berättas utan 

alla prydnader.78 

Sämunds poetiska Edda är en samling sånger som är skrivna på fornnordiskt versmått och 

handlar om nordiska gudar och hjältesagor.  Dessa skrevs i Norge och på Island runt år 800-

1000 och i Litografiskt Allehanda jämför Winge folkpoesi och konstpoesi och hur de svenska 

folkvisorna kommer närmast den ursprungliga handlingen i Eddan av alla de nordiska länderna.  

Under 1860-talet kom en våg av intresse för det gamla Götiska förbundet som 

uppmärksammade just den nordiska forntiden. Detta har kommit att kallas för nygöticismen 

och Winge var en av de mer framstående konstnärerna inom denna genre. Bland annat kom han 

att 1872 måla en stor tavla av Tor i strid med jättarna som inhandlades av Karl XV och är av 

samma karaktär som materialet i Litografiskt Allehanda.79 Detta nyväckta intresse var 

antagligen en av anledningarna till att Flodin lät Winge få en stor roll i den sista volymen av 

tidskriften, något som även uppmärksammades och uppskattades av recensenter bland annat 

Aftonbladet. 

 

 

                                                           
78 Litografiskt Allehanda, 1865, s 16. 
79 Björk, 2007, s 59. 
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                 Bild 17,18 & 19, Winge, Hammar-hämtningen I, II & III  
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I Aftonbladet jämförs innehållet i Litografiskt Allehanda med andra tidskrifter från samma tid. 

Det går tydligt att se hur författaren till texten uppmärksammar den litterära nivån på texterna i 

Litografiskt Allehanda jämfört med den andra tidskriften Familjevännen. I artikeln beskrivs det 

hur den tyske utgivaren Maass redan skapar misstanke genom den stora annonsavdelningen 

som tidningen innehåller och hur man ser, om man tittar närmare, den dåliga kvaliteten på både 

träsnitten samt den usla texten som är en blandning mellan svenska och tyska. Skribenten räds 

att denna typ av material ska spridas runt om i landet och skyndar sig med att istället uppmuntra 

de tidskrifter som skapas av svenska förläggare och i synnerhet ”en aktad bokhandelsfirma i 

Stockholm utgifna förtjenstfulla arbetet Litografiskt Allehanda”. Det som värderas högt med 

denna tidskrift enligt artikeln är att planscherna är av svenska konstnärer, texterna av svenska 

författare och några av landets för tillfället bästa pennor skriver för tidskriften. Aftonbladet 

betonar även att Litografiskt allehanda må vara något dyrare än Familjevännen men att den 

jämförelsevis i själva verket är betydligt billigare med tanke på vad man får.80 

 

4.2 Författare och konstnärer 

 

I Verklighetens Poesi skriver Eva-Lena Bengtsson att bildkonst, massbild och litteratur ofta 

lever i symbios med varandra och att det under 1800-talet ofta var så att författare diktade och 

skrev texter till konstverk och även att konstnärerna själva både målade och skrev ned sina 

upplevelser. 81  

I första volymen 1859-61 är de flesta texter författade av initialen S. Utöver S. så har pastorn 

och författaren Julius Kjellman-Göranson, som gick under namnet Norna Gest eller Nepomuk, 

skrivit en stor del av texterna med några få undantag. I andra volymen för 1862 skrev 

Nepomuk/Norna Gest nära hälften av alla texter följt av författaren af Jedward som skrev 

ungefär en fjärdedel. Däremot kom konstnärerna själva att skriva en stor del av texterna under 

de tre sista årgångarna, alltså under Sigfrid Flodins tid.   

Bengt Nordenberg är en av de konstnärer som både målade tavlor och även står som författare 

till många av texterna som publiceras i tidskriften. I en del fall har han både stått för motivet 

och även för texten och ibland har han författat texten först och sedan valt passande, fristående 

bilder. Genom brev framkommer det att Flodin bad Nordenberg skriva texter till Litografiskt 

                                                           
80 Aftonbladet 7/12-1863. 
81 Bengtsson, 2000, s 9. 



51 
 

Allehanda och det verkar som att Nordenberg, i vissa fall, fick friare tyglar än vad han själv 

kände sig bekväm med. Nordenberg sände allt material som kunde vara användbart för 

Litografiskt Allehanda till Flodin som sedan fick välja vad som var lämpligt att ta med i 

tidskriften. Nordenberg skrev i ett brev, att då han satte sitt eget arbete i tanken före andras 

arbeten, så kände han att han inte riktigt hade den skarphet som fodrades att fritt välja ut 

material. Han skrev även att han ”gått Flodins önskan till mötes att skriva något till 

planscherna, vilket finns med i paketet”.82 

Nordenberg verkade osäker på sitt författarskap och sina texter och han skrev i ett av breven till 

Flodin att han hoppas att det som skulle publiceras i Litografiskt Allehanda blev väl övervägt 

och bedömt. Han skrev att texterna ”Den unga Naboen” och ”Bältespännarna” som han tidigare 

skrivit, åtminstone var sanna, men texterna ”Det klippta fåret” och ”Stöten” bara var allt för illa 

uttryckta tankar och ”då de äro skrifvna av målaren själv gifva de lätt anledning till prat, min 

tanke är den förra att de är alldeles odugligt till texter”83 

Eva-Lena Bengtsson kommenterar Nordenbergs texter och skriver att konstnärens bidrag till 

Litografiskt Allehanda i första hand inte var frågan om skönlitterära försök utan snarare om 

sakfrågor, vilket var det Nordenberg skrev i sitt brev. Bengtsson behandlar texten till ”Det 

klippta fåret” (bild 20) i sin avhandling, i vilken Nordenberg skriver om konstens natur och 

kritiserar samtidskonsten. En text som han uppenbarligen själv var rädd för att folk skulle döma 

honom för.84  

 ”Min kära läsare! Hvilken är det, du mest beklagar: fåret, som mistat all sin pels, eller målaren 

som varit så enfaldig att måla ett så obetydligt ämne? Troligtvis målaren; ty – tänker du – 

kunde han icke hitta på något bättre att måla, än ett får, så hade han åtminstone kunnat låta 

detta dansa. Det hade då varit åtminstone någon glimt av geni.(…) Härpå får jag svara dig, att 

jag först och främst gjort bäst, om jag målat denna tafla för en tolv, tretton århundraden sedan. 

(…) Sålunda visste de, att hvart riktigt konstverk, medvetet eller omedvetet pekar bort från sig 

sjelf och till något högre, allmännare. Med sitt sätt att uppfatta konstsymboler hade de kanske 

i denna tafla tyckt sig finna djefvulen sjelf i en kärings skepnad, plågande människan, 

symboliserad av ett får. Icke mig emot; det hade också varit en uppfattning av min tafla, som 

                                                           
82 Brev från Nordenberg till Flodin 15/4-63 Düsseldorf, KKA.   
83 Brev från Nordenberg till Flodin 15/4-63 i Düsseldorf, KKA. 
84 Bengtsson, 2000, s 162. 
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gjort henne till något förmer än en, mer eller mindre teckniskt lyckad, reproduktion av ett stycke 

trival verklighet”.85 

Nordenberg driver med läsaren i sin text som handlar om övertolkningen av konst och hur ett 

motiv kan kännas meningslöst och rent ut sagt onödigt att studera. Han beskriver hur den äldre 

konsten är rik på symboler och hur en och samma tavla skulle kunna ges olika tolkningar 

beroende på under vilken tid den målats. Allt är skrivet med en ironisk klang och jag kan tycka 

att han har en poäng med sin text, även om Nordenberg själv, enligt sitt brev, inte känner sig 

nöjd med det han skrivit här.  

         

   Bild 20. Nordenberg, Det klippa fåret 

 

Till två av texterna som Nordenberg skrev för Litografiskt Allehanda sände han med två 

fotografier av Lork (kan vara staden Lorch i Tyskland) som han ansåg passande. I detta brev 

gav även Nordenberg tillstånd till Flodin att litografera dessa bilder. Dessa två bilder skulle 

                                                           
85 Litografiskt Allehanda, 1864, s 78. 
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komma att kosta Flodin 5 rdr styck, men de verkar dock inte ha kommit med i tidskriften. Det 

är intressant att se hur han i detta fall inte väljer att använda sig av sina egna målningar till de 

texter han skrivit, då han, som han skrev i brevet, var rädd för hur man som både konstnär och 

författare kunde framstå i dålig dager med en dåligt skriven text. Detta visar även att inte alla 

texter utgår från bilderna utan att motiven i vissa fall valdes ut efter att texten hade skrivits.  
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Diskussion och slutsatser 

 

Syftet med den här uppsatsen var att karaktärisera och diskutera Litografiskt Allehanda som 

utgivningsprojekt och på vilket sätt det medierade konstverk genom litografi och litteratur. Jag 

har tittat på vilket material som valdes ut för reproduktion i tidskriften och om konstnärerna 

själva hade någon inverkan över valet av bilder och texter. Det har även varit av intresse att se 

på samtidens synd på Litografiskt Allehanda samt se om den uppfyllde sitt eget syfte. 

Litografiskt Allehanda är ett fem volymer stort samlingsalbum över mestadels svensk konst 

från åren kring mitten av 1800-talet. Projektet påbörjades 1859 av förläggaren och litografen 

Axel Jacob Salmson och efterföljdes sedan av bokhandlaren Sigrid Flodin, som fortsatte 

utgivningen fram till 1865. Denna tidskrift var det första verket som med hög kvalitet lyckades 

återskapa litografier i större upplaga, vilket går att läsa i recensioner från tiden, men även genom 

brev som medverkande konstnärer har författat. Tidskriften bidrog både till litografin som 

trycksätts spridning, men även till ökat intresse och kännedom om de konstnärer vars verk fanns 

representerade i tidskriften. Motiven och texterna i Litografiskt Allehanda gick mot ett allt mer 

svenskt och nordiskt uttryck med tiden och fick även tilläggstiteln Album för svensk konst 

1864, vilket även ökade både intresset och prenumerationssiffrorna.  

Det används många olika benämningar på Litografiskt Allehanda i diverse brev, artiklar, 

recensioner och övrig referenslitteratur. Planschverk, eftersom att det är litografiska planscher 

som står i centrum för utgivningen. Tidskrift, då den gavs ut regelbundet med flera nummer i 

månaden som personer kunde prenumerera på. Konstalbum, på grund av att förläggarnas syfte 

just var att skapa ett album för svensk konst. Jag har valt att använda mig av alla olika 

benämningar eftersom att jag anser att de befinner sig emellan alla dessa olika kategorier, något 

jag finner intressant och som ger ytterligare en dimension till innebörden av Litografiskt 

Allehanda.    

Målet för utgivarna var att skapa en konstsamling, även för personer som var mindre bemedlade 

och inte bodde i någon av de stora städerna. Tidskriften fanns hos bokhandlare i hela landet och 

brev samt annan litteratur visar att de hade prenumeranter på fler ställen än i Stockholm. 

Annonseringen sköttes både genom annonser i tidningar men även på plats ute i landet hos 

bokhandlarna samt filialer till dessa. Sigfrid Flodin använde sig även av så kallade kolportörer 

som skickades ut till landsorterna för att värva subskribenter. Prenumeranter lockades till att 

betala årsvis genom att då få en större plansch på köpet som var unik för varje år. I slutet av 
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varje årgång kunde subskribenterna även binda in häftena i specialdesignade hårda pärmar för 

att kunna spara tidskriften för framtiden. Det gick inte att köpa enstaka häften utan endast hela 

volymer, vilket antagligen underlättade beräkningen av antalet upplagor som skulle tryckas. Jag 

har inte kunnat finna uppgifter om hur många exemplar som trycktes av respektive volym, men 

det finns beskrivet att antalet upplagor ökade när Litografiskt Allehanda fick en mer svensk 

karaktär.   

Vid närmare studie av förläggarna kan man konstatera att Salmson som startade tidningen, men 

sedan försattes konkurs, inte hade samma verksamhet som Sigfrid Flodin, vilket även kan vara 

en av anledningarna till att Flodin klarade av att slutföra Litografiskt Allehanda. Flodin skrev 

själv att tidskriften var mycket kostsam och tidskrävande, men att de ändå försökte att leva upp 

till prenumeranternas förväntningar, vilket han uppenbarligen även lyckas med. Salmson 

tryckte Litografiskt Allehanda på sitt eget tryckeri medan Flodin använde sig av Abraham 

Lundquist & Co, vilka köpte upp det tidigare Salmsons tryckeri. Det går att anta att denna 

uppdelning av arbete kan ha minskat arbetsbelastningen. Salmson var i första hand litograf, 

medan Flodin var bokhandlare och författare, något som antagligen också är en orsak till 

förändringen av tidskriften. Flodin hade säkert ett annat affärssinne än Salmson och han 

lyckades profilera Litografiskt Allehanda på ett positivt sätt vilket syns både genom 

tidningsrecensioner och även genom det ökade antalet prenumeranter. 

I början ställde jag frågan varför utgivningen av Litografiskt Allehanda avslutades efter fem år, 

om projektet nu nådde de framgångar de önskade. Enligt vissa författare kan det ha tytt på att 

andra tidskrifter tog över, exempelvis Ny illustrerad tidning, eller att arbetet var för dyrt att 

fortsätta, men min hypotes är att ett konstalbum måste få ett avslut för samlarna. Jag drar 

slutsatsen att det var ett projekt som skulle avslutas, mer än ett arbete som skulle komma att 

fortsätta tills det inte fungerade längre, som för exempelvis Svenska Arbetaren som avslutades 

samma år. Detta med tanke på förläggarnas tanke med tidskriften då de skrev att prenumeranter 

så småningom skulle komma att bli ägare av ett eget konstalbum. Att Flodin gifte sig och tog 

över sin frus tryckeri 1865 kan säkert vara en anledning till att det skedde just detta år. Men då 

den avslutande texten i sista volymen handlar om att ta avsked och välkomna nya medier och 

Aftonbladets annonseringar menade att arbetet efter fem år var avslutat, ges intrycket av att det 

var ett planerat avslutande och inte ett abrupt infall.  

Få publikationer har haft samma karaktär som Litografiskt Allehanda, och andra samtida 

tidskrifter hade inte samma syfte som Salmson och Flodin hade utan var mer litterärt inriktade 

med illustrationer till texterna. Många hade artiklar som var översatta från tyska tidningar och 
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inte specifikt skrivna för de svenska läsarna. Det fanns även rena planschverk, men dessa 

handlade i de flesta fall om ett specifikt tema exempelvis kungar eller klädnader och dess 

utgivning pågick inte under flera år. Jag tror att detta är en av anledningarna till att Litografiskt 

Allehanda inte har fått någon framträdande roll i tidigare forskning då den för tiden är ensam i 

sitt slag.  

Konstnärerna verkar ha haft ett väldigt stort inflytande på det publicerade materialet, både när 

det kommer till bilder och även texterna, som framförallt i de senare volymerna, ofta författades 

av upphovsmannen för tillhörande bild. I de första årgångarna skrevs många texter av 

författaren Julius Kiellman-Göransson under pseudonymen Norna Gest eller Nepomuk samt 

författaren Jedward och någon som skrev under med signaturen S. Dessa medverkade även i 

senare volymer, men inte i samma utsträckning som under de första åren. Att samtliga förslag 

som Carl d’Unker sände in till Flodin 1863 reproducerades i tidskriften visar hur mycket 

konstnärerna själva inverkade på bildmaterialet. I samtliga fall där konstverk omnämns i breven 

är det konstnärerna själva som kommer med förslag på motiv och inte förläggaren som ber om 

något speciellt. Brev från Bengt Nordenberg vittnar om en direktkontakt mellan konstnärerna i 

Düsseldorf och Sigfrid Flodin i vilka konstnärernas arbeten nere i Tyskland diskuteras. Flodin 

skickar även ner exemplar av tidskriften dit för att konstnärerna ska få se resultatet av deras 

litograferade verk. Enligt en skrivelse i tidskriften så tas det även emot konstverk av 

subskribenterna som kan verka intressanta för övriga läsare, vilket troligtvis förekommer i 

flertalet fall, då dåvarande ägaren till konstverket står med i tidskriften. Brevkorrespondens 

mellan Flodin och Nordenberg visar att Flodin även bad konstnärerna om att skriva texter och 

även att konstnärerna skulle komma med förslag till texter som kunde författas till deras verk. 

Det nämns även i ett av de sparade breven att konstnärerna i Düsseldorf var otroligt nöjda med 

litografiernas kvalitet i tidskriften och att de inte hade kunnat göra ett bättre jobb själva. Detta 

är ett klart bevis för det goda arbete som utfördes kring tidskriften och hur skickliga litografer 

de hade som arbetade för dem.  

Tanken om konsten som ett bildningsmedel för alla samhällsklasser var något som var nytt 

under denna tid, och detta är en viktig del av Litografiskt Allehandas framgångar då de ville nå 

ut till fler personer än överklassen som tidigare hade varit priviligierad att njuta av konst. De 

omskrivs i Aftonbladet som det mest kvalitetsmässigt utförda verket för tiden och hur de 

representerade konstnärerna är de förnämsta och främsta i landet. De beröms även ha de, för 

tillfället, vassaste pennorna knutna till sig och att bli omtalade på detta sätt genom jämförelse 

med andra samtida tidskrifter i Sverige visar prov på hur de lyckades uppnå sina mål.  
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Något som genomsyrar både brev och artiklar från tiden är rädslan för att den nya 

massproduktionen av bilder som är på intåg, kan försämra den allmänna inställningen till 

konsten. Både Nordenberg och d’Unker skriver i sina brev om konstnärers rädsla för att 

reproduktioner av deras verk ska skada deras rykte om dessa inte kan upprätthålla en hög 

standard. Detta ledde bland annat till att just d’Unker väntade med att få sina bilder litograferade 

innan han hade sett resultatet i Litografiskt Allehanda. Samtidigt är denna typ av reproduktioner 

det som kan föra ut deras konst på en bredare marknad. En annan viktig faktor är att de nu 

kunde tjäna pengar på sina verk, även efter det att tavlorna har sålts. Nordenberg fick lite drygt 

21 rdr för två litograferade tavlor vilket var förhållandevis bra ersättning med tanke på att han 

inte behövde utföra något arbete för det själv.  

Bildmaterialet och även texterna blir mer svenska ju närmare slutet för publikationen den 

kommer, vilket tydligt uppskattades då både antalet prenumeranter ökade, men även 

recensionerna beskriver hur arbetet fulländas i de sista två årgångarna genom sitt innehåll. 

Något som är intressant i denna diskussion är att bilderna även förändrades från att tryckas i 

färg till att tryckas i svartvitt, men detta verkar ingen ha reagerat negativt på. d’Unker skrev till 

och med i sitt brev till Flodin att de flesta av hans tavlor var stora och i färg, vilket kanske inte 

passade Litografiskt Allehanda. Under de första åren, då Salmson var förläggare, var 

majoriteten av alla litografier kolorerade men de kom att bli färre och färre, tills de under de 

sista två åren endast var svartvita. Om detta berodde på tryckerikostnaden, om reproduktionerna 

blev bättre utan färg eller om det kan ha berott på att fotografierna som sändes in var utan färg 

och det därför blev lättare att bara göra dem svartvita är svårt att säga. Men uppenbarligen 

verkade det inte vara något problem för varken prenumeranterna, som bara ökade i antal, 

kritikerna, vars recensioner var idel goda eller konstnärerna, som inte ansåg att de kunde utföra 

arbetet bättre själva. Något som även kan hållas i åtanke är att Salmson, till skillnad från Flodin, 

var litograf och att kunna trycka litografier i färg var mycket betydelsefullt för honom eftersom 

detta var nytt och fortfarande unikt i Sverige. Flodin kan ha sett det som viktigare att informera 

om bilderna så pris, regelbunden utgivning och motiven i sig var viktigare än att planscherna 

skulle vara kolorerade. 

Förläggarnas framgångsrika arbete, att lyckas utföra visionen de hade att skapa ett svensk 

konstalbum var en samverkan mellan goda kontakter, skickliga litografer, väl utfört 

annonserings- och prenumerationsarbete, duktiga skribenter och en vilja att hålla god kvalitet.  
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Sammanfattning 

 

I uppsatsens första kapitel ges ett större perspektiv på Litografiskt Allehanda där jag studerar 

materialet utifrån ett folkbildningsperspektiv för att ge ett sammanhang åt tidskriften och på 

vilket sätt den kommunikativt fungerade att kulturellt allmänbilda folk. Bland annat presenteras 

en lång artikel som skrevs för Aftonbladet som handlade om samtidskonsten och hur 

Litografiskt Allehandas bidrog till något kvalitetsmässigt bra, i en tid där rädslan för dåliga 

massproduktioner höll på att ta över. Det ges även en kortare beskrivning av den litografiska 

tryckkonsten, hur denna växte fram, utvecklades och kom till Sverige och vilka hinder den 

mötte i början då marknaden för stentryck inte än var så stor här, jämfört med exempelvis i 

Tyskland. I samband med detta kommer en introduktion till de två förläggarna som skapade 

och avslutade projektet och gjorde utgivningen av Litografiskt Allehanda möjlig. Tryckaren 

Axel Jacob Salmsson som startade tidskriften 1859 för att sedan gå i personlig konkurs två år 

senare och bokhandlaren Sigfrid Flodin som tog över och sedan ledde arbetet fram till avslutet 

1865. Ett av målen för Litografiskt Allehanda var att sprida kännedom om den svenska konsten 

och enligt Aftonbladet så omnämns tidskriften som en av de bästa i sitt slag genom sitt innehåll 

och med både bildande bilder och texter. 

I det andra kapitlet studerade jag kontexten kring Litografiskt Allehanda, vilket syfte den hade, 

hur annonseringen och prenumerationsförfarandet fungerade och även vad konstnärerna själva 

hade för roller och inflytande. Genom att titta på brev, annonser i Aftonbladet samt andra 

publikationer där Litografiskt Allehanda finns omnämnt, kan det konstateras att förläggarna 

lyckades uppnå de mål de ville. Tidskriften såldes inte i lösnummer utan allt skedde genom 

prenumerationer och varje nummer hämtades ut hos närmaste bokhandel. De subskribenter som 

betalade för ett helt år åt gången fick en premie i form av en större litografi, vars motiv 

varierade. Enligt bokhandlares arkiv tillsammans med brevväxling jag funnit, går det även att 

se att det finns många prenumeranter runt om i landet, vilket var en del av syftet. Recensioner 

kring tidskriften är odelat positiva och även konstnärerna själva, vars verk blev litograferade är 

otroligt positiva till resultatet. Konstnärerna hade stort inflytande över det publicerade 

materialet, framförallt under de sista åren när de själva även stod för större delen av det 

författade materialet. Brevkorrespondens visar att konstnärerna skickade in bilder till 

förläggaren, som i sin tur väljer ut vad som ska tryckas. Med tanke på de motivexempel som 

gavs och vad som finns publicerat i Litografiskt Allehanda så syns det att många av 

konstnärernas egna förslag antogs. Projektet med Litografiskt Allehanda avslutas 1865, 
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samtidigt som den nådde toppen av framgång om man ser till prenumerationssiffror och 

recensioner. Om detta berodde på för höga kostnader, en konkurrerande marknad, att Sigfrid 

Flodin helt enkelt ville göra andra saker eller om projektet var menat att få ett avslut för att ge 

prenumeranterna ett komplett album för svensk konst går att spekulera i. Men på den avslutande 

sidan i sista numret av Litografiskt Allehanda så tackar förläggaren för sig och lämnar över till 

nya medier och tekniker.  

I tredje kapitlet analyserar jag upplägget och innehållet i själva tidskriften. Litografiskt 

Allehanda gavs ut något oregelbundet under de fösta åren för att sedan trycka två häften varje 

månad mellan 1862-1865 med sammanlagt 48 planscher per år, där varje litografi återföljdes 

av en text. Den konstnär som representeras flest gånger i samtliga volymer är Wilhelm 

Wallander som sammanlagt har 18 av sina målningar litograferade, vilket följs av Bengt 

Nordenberg som har 13 verk i Litografiskt Allehanda. Endast några få kvinnor står som 

upphovsmän till de nära 250 bilder som finns med i tidskriften, bland annat Amalia Lindegren 

som har två tavlor med. Temat på motiven förändras något under årgångarna men den mest 

förekommande genren är porträtt av olika svenska framstående personer följt av genremåleri 

och sedan landskapsmåleri. Många bilder beskriver även traditioner och folkliv. En kortare 

beskrivning av de olika genrerna ges och även exempel från Litografiskt Allehanda på motiv 

som representerar respektive stil. I detta kapitel tittar jag även på tidskriften som 

samlingsföremål och hur tanken att skapa ett album för svensk konst realiseras genom att det 

blir mer som ett planschverk än en tidskrift och hur inbindningen i hårda pärmar gav, för att 

citera Aftonbladet, en prydnad för divanbordet. Här finns även exempel på andra samtida och 

underhållande tidskrifter som fungerade lite på samma sätt som Litografiskt Allehanda, men av 

lite olika karaktär.   

Sista delen behandlar sambandet mellan text och bild. Hur dessa två samverkar och förhåller 

sig till varandra analyseras med hjälp av kommunikationsteorier som handlar om samspel och 

betydelseskapande. Begreppet multimodalitet används, vilket innebär informationens olika 

uttryckssätt som materialet i Litografiskt Allehanda kommer fram genom. Både bilderna och 

texterna talar för sig själva och skulle fungera utan varandra, även om de även kompletterar 

varandra bra. Undersökningen visar att i de flesta fall författades texterna utifrån bilderna, men 

det finns även fall då texterna skrivs först och sedan får en passande målning till. De enda fall 

där bilderna och texterna skapas enbart för varandra är i de nordiska sagoberättelserna som 

finns med i de sista två årgångarna. Det kom även fram att konstnärerna gav exempel och hade 

åsikter om vilken typ av texter som skulle kunna skrivas till deras målningar.  
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