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Förord 

Den 9-13 maj 2000 samlades ett femtiotal förlagshistoriker, 
litteraturvetare, förläggare, bibliotekarier och andra intresse
rade från hela världen till ett internationellt förlagshistoriskt 
seminarium på University of Sherbrooke i Canada under rub
riken From old Europe to new worlds- The changes in publishing 

from the 18th century to the year 2000. För första gången gjordes 
en inventering av förlagshistorisk forskning runt hela världen. 
Denna artikel är en bearbetning av den rapport om förlag och 
bokhandel i Norden 1750-2000, som jag presenterade vid 
Sherbrookeseminariet. 

Att mer än skissartat redogöra för utvecklingen av förlag 
och bokhandel i de fem nordiska länderna under 250 år inom 
ramen för en uppsats à 20-25 A4-sidor är naturligtvis en ogör
lig uppgift. Jag har i stället valt att belysa några särdrag i bok
marknadernas utveckling och att visa hur privilegier, språk
strider, kulturkamp och frihetssträvanden på olika sätt påver
kat framväxten av förlagsverksamhet och bokdistribution i 
Norden. Det egensinniga urvalet förlag/förläggare har gjorts 
för att belysa mer generella drag i förlagsverksamhetens vill
kor i Norden och speglar inte alltid respektive förlags betydel
se på sin marknad. 

Vid materialanskaffningen till denna studie har jag fått god 
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hjälp av de nordiska förläggareföreningarna. Jag vill också 
tacka Steingrimur Jonsson, bibliotekarie vid Lunds universi
tetsbibliotek, som hjälpt mig att läsa det isländska materialet, 
samt Trond Andreassen, bl. a. författare till Bok-Norge, som 
bistått mig med färska uppgifter om den norska bokmarkna
den. Material om den norska bokmarknaden har också ställts 
till förfogande av William Nygaard och Unni Iunker-Ander-
sen på H. Aschehoug & Co. Lars-Folke Landgren på Brages 
Presstjänst i Helsingfors har låtit mig ta del av manuskriptut
drag om förlagsbranschens organisationer och pekat på 
svenskspråkig litteratur om finska förlag. Hugo Wistrand har 
slutligen givit mig värdefulla synpunkter på den ursprungliga 
textversionen. 

Täby i januari 2001 

Bo Peterson 



I. Små länder i långa unioner 

De nordiska länderna, tre monarkier och två republiker, är 
fem små nationer i Europas nordvästra hörn. Antalet innevå
nare är litet, språken fler än fem och bokmarknaderna som en 
följd därav små och fragmenterade. 

I olika konstellationer har de fem länderna varit förenade i 
unioner av varierande varaktighet, vilka starkt kommit att på
verka den kulturella utvecklingen i respektive land. I strävan
dena mot en egen språklig och kulturell identitet och i kam
pen för politisk frigörelse i Finland, Norge och Island blev för
lag, utgivningssällskap och boklådor inte oviktiga instrument. 

Sverige-Finland: Från 1200-talet och framåt koloniserades 
och kristnades växande delar av nuvarande Finlands territori
um av Sverige. Omvänt tvingades Sverige vid olika freder av
stå delar av Finland, framförallt till Ryssland. Finska kriget 
1808-1809 ledde till att Sverige slutgiltigt förlorade hela Fin
land till Ryssland. Landet, som under åren 1809-1917 som 
storfustendöme var en del av Ryssland, förklarade sig 1917 
självständigt och erkändes året därpå av bl.a. Sovjetunionen. 

Danmark-Norge, Sverige-Norge: Året efter den danske kungen 
Valdemar Atterdags död 1375 valdes till hans efterträdare dot
tern Margaretas femårige son Olov. Som son till den norske 
kungen Håkon Magnusson ärvde Olov dessutom 1380 dennes 
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krona. De båda länderna var därefter politiskt förenade i över 
fyra århundraden, från 1380 till 1814, varefter Norge tvangs att 
leva i union i ytterligare 90 år. Vid fredslutet i Kiel 1814 fick 
nämligen Danmark avstå Norge till Sverige. Unionen mellan 
de båda länderna bestod till 1905. 

Danmark-Norge-Sverige: Olov avled redan 1387, och hans 
mor Margareta valdes till regent i de båda länderna. Genom 
Kalmarunionen 1389 blev hon också statsöverhuvud i Sverige. 
Med avbrott bestod denna trippelunionen 1389-1521. 

Island-Norge-Danmark: På Island lever minnet av en fornti
da storhetstid med blomstrande kultur och livliga handelsför
bindelser med Nordeuropa från 800-talet och framåt. Befolk
ningen år 1100 har uppskattats till 80.000, ett innevånarantal 
som nås på nytt först i mitten av 1800-talet.1 »Guldåldern« tog 
emellertid slut, och under den långa perioden 1262-1918 var 
Island underkastat norskt och danskt styre. Det senare året 
blev landet en självständig stat i personalunion med Dan
mark. Denna union upplöstes 1944, då republik infördes. 

De fem nordiska ländernas bokutgivning är omfattande och 
bokdistributionen välutvecklad. I förhållande till folkmäng
den är antalet utgivna titlar per innevånare mycket högt. En
ligt Unesco Statistical Yearbook 1994 var antalet utgivna titlar 
per 10.000 innevånare följande: Island 61, Danmark 23, Fin
land 22, Sverige 15, Norge n . Av samma tabell framgår att 
motsvarande siffror var för Storbritannien 15, Belgien 14, Spa
nien 11, Tyskland, Frankrike och Holland 8. 



II. Kommissionssystemet 
som ordnande princip 

Det tyska inflytandet på nordisk bokmarknad gjorde sig tidigt 
gällande. De första böckerna trycktes av besökande tyska bok
tryckare. Nordtyska bokhandlare besökte regelbundet Nor
den, exporterade dit och etablerade filialer där. Det blev också 
den tyska formen för att organisera bokförsäljning, som kom 
att dominera de nordiska bokmarknaderna. 

Redan vid slutet av 1400-talet var bokmässan i Leipzig en 
institution; den tillväxte i betydelse och var från 1680-talet den 
mest betydande inom tysk bokhandel. Det blev också förlägga
re och bokhandlare i Leipzig som kom att gå i spetsen för 
modernare distributionsformer och att vidareutveckla det sys
tem som varit kännetecknande för bokdistributionen i Nord
europa - kommissionssystemet.2. 

Det hade redan från 1400-talet varit vanligt att förläggarna/ 
tryckarna vid de stora bokmässorna lämnade kvar restuppla-
gor och för bytesaffärer på andra orter deponerade boklager »i 
förlag« hos betrodda återförsäljare eller hos »bokförare« i bok
producentens tjänst. Äganderätten till böckerna stannade hos 
tryckaren till dess att avräkning gjordes vid något senare tillfäl
le. Systemets uppkomst förklaras bl. a. av outvecklade kom
munikationer och därav höga transportkostnader, handels
restriktioner, den besvärliga valutasituationen i ett land av 
splittrade småstater samt kapitalbrist hos kommissionärerna. 
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Ur tillfälliga kommissionärsskap växer sedan fasta sådana 
fram. På förläggarnas initiativ kompletteras under 1600-talet 
mässleveranserna med pro noviiate-leveranser, dvs nyhets
sändningar i kommission mellan mässorna.3 

Boktryckaren är den förste massproducenten - leverantö
ren av identiska produkter i stort antal. Kommissionssystemet 
gav honom möjlighet att i parti avsätta sin produktion, vilket i 
sin tur möjliggjorde stigande upplagor till sjunkande priser. 
Rotor i denna »upplagespiral« var de internationella bokmäs
sorna. 

Mässhandel var byteshandel. Från 1500-talets mitt hade det 
blivit det förhärskande sättet att bygga upp ett bokhandelssor
timent och att göra affärer. Böcker byttes, oinbundna, ark mot 
ark eller mot papper, trycksvärta, blystil. Utländska bokhand
lare, som var hänvisade till de tyska mässorna för att kunna 
köpa europeisk litteratur, drogs in i systemet. Systemets nack
delar blev emellertid alltmer uppenbara. Ökande skillnader i 
kvalitet och utförande ledde till »byteskvoter«: t.ex. tre à fyra 
holländska ark för ett tyskt. Utrikes byteshandel försvårades 
av den ökande utgivningen på nationalspråken etc.4 Under 
1700-talets sista tredjedel stod striden hård i tysk bokhandel 
om byteshandelns avskaffande. I spetsen för kontantaffärer gick 
förläggare/bokhandlare i Leipzig, som bildade en förening, 
vars medlemmar måste förplikta sig till kontantköp eller reg
lerade kreditaffårer. Leipzigmässan blev nu också två gånger 
om året platsen för terminsavräkning mellan bokhandlarna. 
Successivt övertogs denna funktion av den tyska branschorga
nisationen, den år 1825 bildade Börsenverein der Deutschen 

Buchhändler, i vilken också utländska förläggare och bokhand
lare kunde bli medlemmar.5 

Kommissionssystemet kan ses som en kompromiss mel-
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lan bytes- och kontanthandel. En bokhandel, som antagits 
som kommissionär av t.ex. Svenska bokförläggareföreningen, 
hade både rättighet och skyldighet att ta emot all nyutgiven lit
teratur från föreningens medlemsförlag. Böckerna togs emot 
i kommission, dvs de förblev förlagets egendom och lager-
hölls på förlagets risk. Intäkterna för sålda böcker redovisades 
av den lokala boklådan till förlaget. Icke sålda böcker fick re-
turneras vid vissa fastlagda returperioder. 

Systemets grundbultar var förläggareföreningens etable-
ringskontroll och förlagens priskontroll. Priserna fastställdes 
av förlagen. I princip fick inte rabatter eller andra prissänk
ningar förekomma vid handeln med böcker. Kommissionär
erna var indelade i A- och B-bokhandlare. A-gruppen bestod av 
större, fullsorterade boklådor, som tog emot alla nyutgåvor, 
medan B-bokhandlarna förde ett mera begränsat sortiment. 
Till systemets fördelar hörde att förläggaren kunde understäl
la bokköparna/läsarna sin utgivning utan inskränkning och 
att bokhandlaren fick möjlighet att exponera ett bredare sorti
ment än vid kontanthandel. 

Konstruktionen med kommissionärer och fasta priser kon
serverade emellertid ett skråväsende, som begränsade kon
kurrensen på bokmarknaden och var därmed från 1950-talet 
oförenlig med svensk lagstiftning. Uppskov beviljades, men 
den 1 april 1970 gick bruttoprissystemet i graven och därmed 
förändrades radikalt villkoren på svensk bokmarknad. 



III. Utvecklingen 
i de nordiska länderna 

Sverige 
Sveriges förste boktryckare, Johann Snell från Lübeck, kallades till 
landet av kyrkan för att trycka ett missale, en mässbok, för ärkestiftet 
i Uppsala.6 De första boktryckarna hade ofta kyrkan som förläggare/ 
uppdragsgivare, men gav också ut böcker i egen regi. Den första bo
ken i Sverige, Dyalogus creaturarum moralizatus, tryckt 1483 av Jo
hann Snell, är antagligen ett exempel på en sådan förlagsspekula
tion. 

Under denna katolska tid - perioden från 1483 till 1526 - var kyr
kan den helt dominerande förläggaren. År 1526 flyttades det ena av 
Sveriges två tryckerier från Uppsala till Stockholm, medan tryckeriet 
i Söderköping stängdes året därpå. Därmed inleddes den tid, då sta
ten från kyrkan tog över kontrollen och rollen som landets ledande 
tryckare/förläggare. Kungliga tryckeriet i Stockholm var landets 
enda officin under hela 1500-talet (med ett tryckeri i Uppsala för bi
beleditionen 1541).7 

Sextonhundratalet är de svenska bibeltryckens århundrade. Efter 
en enda upplaga på 1500-talet trycktes nu mellan 1646 och 1688 åtta 
fullständiga upplagor av 1618 års Bibel. Finansieringen garantera
des genom beslut 1612 om hibeltryckstunnan, »en Tunna Span-
nemåhl af hwart kyrckioherberge öfwer hela Rijket«.8 Sedan bibel
trycket 1618 avslutats, levde avgiften vidare och blev bl a en litteratur
fond, som gjorde regeringen till stor förläggare. Trots kvantitativ till
växt - mätt i antal tryckalster: ca 4500 mot 1500-talets 453 - kring-
skars 1600-talets bokmarknad av hämmande skråförordningar, cen
sur, papperstull, importförbud, obefintlig författarrätt, outvecklade 
kommunikationer samt ett av fattigdom och bristande läskunnighet 
starkt begränsat läsarunderlag. 
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Genom tryckfrihetsförordningen 1766 av grundlags karaktär 
togs ett avgörande steg mot en friare bokmarknad genom att 
censuren avskaffades, dock med vissa kvardröjande inskränk
ningar i yttrandefriheten. Ett annat hinder och en svår kontro
vers var bokbindarnas privilegium att sälja bundna böcker. De 
första tryckarna hade också bundit sina böcker, men redan 
från mitten av 1500-talet skildes de båda yrkena åt. Genom 
skråförordningen 1630 bekräftades tidigare praxis, enligt vil
ken boktryckaren inte fick binda sina egna böcker och inte hel
ler sälja annat än oinbundna titlar ur egen produktion i verk
staden. Bokbindarnas monopol på försäljningen av bundna 
böcker, deras prissättning och försäljningsrätt utsattes fram 
till mitten av 1700-talet för upprepade attacker av boktrycka
rna. De anklagades för bristande försäljningsinsatser, hutlösa 
priser och inkompetens. Central förläggargestalt och bokhan
delsreformator under denna tid är Lars Salvius (170 6-1773), 
rikets störste tryckare, förläggare och bokhandlare. Genom in
lagor till myndigheterna om missförhållanden inom bran
schen fick han till stånd en genomgripande omdaning av 
tryckproduktion och -distribution i landet. Bokhandelsfrågan 
blev »partipolitik«. Hattpartiet drev igenom reglementet 1752 
enligt vilket boktryckarna/förläggarna skulle få hålla egna 
kommissionärer i de större städerna, medan det bokhandlar-
vänliga mösspartiet rev upp beslutet 14 år senare. Grunden till 
kommissionärssystem och sortimentsbokhandel var dock 
lagd, och modellen stadfästes slutgiltigt 1787. Bokhandel som 
självständig yrkesutövning är en sen företeelse i Sverige. 
Böcker såldes vid denna tid genom diverse kanaler, men bok
handel i egentlig mening förekom endast i Stockholm och 
universitetsstäderna.9 

Kungligt privilegium var vid mitten av 1700-talet en förläg-
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gares enda skydd mot eftertryck, och avsaknaden av en litterär 
äganderätt hämmade förlagsverksamheten. Den största grup
pen förläggare är fortsättningsvis boktryckarna, men också 
bland bokhandlarna uppträder nu betydande förläggare, bl. a. 
Russworm, Kiesewetter, Holmberg och Gjörwell. Vid sidan av 
författare som egenförläggare med subskription som risk
dämpare finns också privatpersoner som tillfälliga förläggare 
med enstaka privilegier till bl. a. lageditioner, skol- och uni
versitetsböcker. 

1800-talet går in med tryckfrihet och litterär äganderätt. 
Gällande privilegier dog successivt ut. Enda undantaget var 
framtill 1972 Vetenskapsakademiens almanacksprivilegium. 
Tryckfrihetsförordningen 1810 stadgade: »Hvarje skrift vare 
författarens eller dess rätts laglige innehafvares egendom. 
Hvilken som skrift trycker eller eftertrycker utan författarens 
eller förläggarens skrifteliga tillstånd, miste upplagan eller 
böte dess fulla värde, ägarens ensak.«IO 

Rättsskyddet omfattade dock endast svenska medborgare. 
Utländsk utgivning stod därför till svenska förläggares förfo
gande utan honorarkostnad. Internationellt reglerades för-
fartarrärten genom tillkomsten av Bernkonventionen 1886. 
På grund av motstånd från de svenska förläggarna och deras 
branschorganisationer dröjde emellertid Sveriges anslutning 
till konventionen till 1904. 

Genom 1810 års tryckfrihetsförordning skapades villkor, 
som gjorde det möjligt för »författaren på marknaden« att helt 
eller delvis leva av sin penna. Förlagens utgivning växte och 
vände sig till nya läsarkategorier med förströelselitteratur, re
seskildringar, rövarromaner tillsammans med annan världs
lig och andlig populärlitteratur.11 I bilagan visas ämnesfördel
ningen av det svenska trycket under 500 år. 
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Förlagsfunktionen var från Gutenbergs dagar fram till mitten 
av adertonhundratalet oftast en del av annan verksamhet. 
Böcker förlades av kyrkan, staten, mecenater, författare/översät

tare, boktryckare, bokbindare, bokhandlare och bisysslande privat

personer. Med en fri och växande bokmarknad, nya kundgrup
per, lagstadgad författarrätt samt utbyggd infrastruktur i kom
munikationer och detaljistled skapades förutsättningar för 
den moderne förläggaren, dvs mellanhanden-entreprenören-
förlagsmannen-handelskapitalisten. Inte minst bokmarknad
ens kvantitativa tillväxt gav utrymme för denna arbetsdelning. 

Bokförlag i »modern« mening, dvs. självständig utgiv
ningsverksamhet skild från de äldre modernäringarna, t. ex. 
tryckeri, binderi och bokhandel, började att växa fram i Nor
den under 1800-talets förra hälft för att under det senare halv
seklet utvecklas till den dominerande formen av utgivning. 
Det är också under denna tid som förläggarna känner behovet 
av att via egna branschföreningar skapa rutiner för val av kom
missionärer, handelsvillkor och branschutbildning. Sådana 
organisationer bildas i Danmark 1837, Sverige 1843, Norge 
1851, Finland 1858 och Island 1889. 

Upplagestorlekar och försäljningsnät betingar varandra 
ömsesidigt. För att frakta böcker och tidningar i Sverige stod 
före 1800 i princip fyra sätt till buds: att gå, rida, åka efter häst 
eller under segel. Det statliga skjutsväsendet, kompletterat 
med 1734 års gästgivarordning, var vårt största reguljära trans
portnät före ångbåtarna och järnvägarna. Vid de allmänna 
lands- och sjövägarna skulle på två mils avstånd gästgiverier 
med skjuts- och hästbyten finnas. Det fanns 1855 knappt 1500 
skjutsstationer i landet. Nästan 1,4 miljoner hästar höll hjulen 
i gång. Skjuts- och gästgiverisystemet avskaffades så sent som 
år 1933. 
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Den första reguljära ångbåtstrafiken startar 1818, och anta
let ångfartyg i trafik växer från 27 -1836,51 -1845,131 -1855 
till 203 -1860. Bokens och tidningens väg till läsaren krymper 
och spridningen påskyndas ytterligare under nästa transport
revolution från mitten av 1850-talet, järnvägarna.12 För bok
frakter förblev järnvägarna det viktigaste tranportmedlet fram 
till andra världskrigets slut.13 

Den första bokhandeln med fast adress startar 1591 i Gamla 
Stan i Stockholm. Tvåhundra år senare finns det bara en 
handfull boklådor i landet, tio i Stockholm, tre i Uppsala och 
en i Lund år 1800. Vid sidan av de fasta boklådorna sökte sig 
det tryckta ordet till läsaren via marknader, kryddbodar, apo
tek, präster, lärare, specerihandlare, knallar, gårdfarihandlare 
och andra tillfälliga distributionsled. Den ambulerande han
deln med böcker, skrifter och tillfällighetstryck skulle fortsätta 
ända in på 1900-talet. 

Grunden till den moderna bokhandeln hade lagts redan 
under 1700-talet av bl.a. Lars Salvius, men det är först på 
1800-talet som nätet byggs ut. Ett år efter bildandet ger Svens
ka Förlagsföreningen ut sin första kommissionärsförteckning 
1844, som omfattar 61 försäljningsställen, varav dock endast 
22 som kallas bokhandlare. Bland de övriga finns 11 lärare 
samt yrken som bokhållare, apotekare, post-inspector, vin
handlare m.fl. Trettio år senare har antalet boklådor vuxit till 
ca 70, varav 12 i Stockholm. Genom etableringskontroll, fack
utbildning, egen distributionscentral och pionjärinsatser av 
bokhandlare som tex Bonnier, Gleerup, Gumpert och Lunde-
quist i de största bokhandelsstäderna Stockholm, Uppsala, 
Lund och Göteborg växer under århundradets andra hälft den 
moderna kommissionsbokhandeln fram i Sverige. 

Från 1830-talet och framåt startade flera förlag, som till 
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skillnad från äldre tryckeriförläggare i stället hade sina rötter 
inom bokhandeln. Den finländske historikern Holger Nohr-
ström har framhållit olikheterna mellan dessa båda typer av 
förläggare: »I motsats till boktryckaren, vilken som förläggare 
helst arbetar med skrifter med mer eller mindre säker åtgång, 
varigenom förlagsverksamheten bekvämast som ett bihang 
låter sig förena med hans egentliga yrke, hör det bokhandla
ren till att skapa åtgång för de mest olika slag av litteratur och 
han har därför möjlighet att även som förläggare just genom 
sin beröring med den läsande allmänheten och den litteratur
propaganda, vilken som ett väsentligt drag är en av förutsätt
ningarna för hans verksamhet, anlägga djärvare synpunkter 
på förlagsrörelsen och förverkliga dem, framför allt litterä
ra.«14 

År 1823 och 1837 grundas de två förlag, som under 150 år 
skulle komma att dominera bokbranschen i Sverige, P.A. 
Norstedt & Söner och Albert Bonniers förlag. De illustrerar 
under 1800-talet på ett mycket tydligt sätt hur ursprunget 
påverkar förlagsfunktion, förläggarroll och utgivningspoli
tik. De produktorienterade kungliga boktryckarna Norstedts 
valde medvetet utgivningsområden, som garanterade en god 
beläggning i tryckpressarna: almanackor, offentligt tryck, ju
ridisk, militär och historisk litteratur samt skolböcker i stort 
antal i många upplagor. Skönlitteraturen var satt på undan
tag. Bokhandlarna Bonniers med dagliga kundkontakter över 
disken var mer orienterade mot marknaden. Förlaget utveck
lade sig under 1800-talet till landets största skönlitterära för
lag. Under 1900-talet växte de båda förlagen in på varandras 
ursprungliga revir och blev två stora allmänutgivande förlag. 

Bonniers var bl. a. August Strindbergs förläggare. Efter att 
denne publicerat Gifias 1884-85, åtalats och frikänts utbröt en 

15 



sedlighetsdebatt, under vilket bl.a. förläggarens innehållsans
var debatterades. Från Bonniers sida hävdades vid ett senare 
tillfälle, att »[...] en bokförläggares främsta plikt är att vara 
opartisk, och att-utan avseende på egna åsikter och meningar 
- offentliggöra allt vad de framstående författare, som äro 
knutna till hans förlag, under eget ansvar önska få offentlig
gjort.« Norstedts chef menade däremot att förlaget hade ett 
medansvar: »Man borde vid förlagsverksamhet äfven hafva 
ideela mål i sigte och icke endast tänka på att förtjena peng
ar.«15 Diskussionen om förläggarens ansvar för innehållet i 
hans utgivning ledde till att bokförläggareföreningen i vilken 
Albert Bonnier var ordförande splittrades. Norstedts och ett 
antal andra förlag bildade 1887 en ny förening som vid sidan 
om den ursprungliga bestod till 1912. 

Inom Svenska bokförläggareföreningen är 30 år senare 
Bonniers och Norstedts fortsatt de största förlagen, de enda i 
den högsta röstklassen. Därefter följer (1943) i flera steg lägre 
klasser Almqvist & Wiksell, Svenska Kyrkans Diakonistyrel
ses förlag, Wahlström & Widstrand, Åhlén & Åkerlund, Frit
ze, Geber, Gleerup, Hökerberg, Medén samt Natur och Kul
tur.16 

Tjugofemöresromaner, lågprisserier och billigböcker har 
funnits under hela seklet, men 1960-talet markerar pocket-
bokens genombrott i Sverige. En antal förlag startade pocket-
utgivning med överproduktion, minskade upplagor, mins
kande antal sålda exemplar per titel, stigande priser i bokhan
deln, växande lager och sjunkande lönsamhet (se bilaga) som 
resultat. Vid decenniets slut var pocket- och förlagskrisen ett 
faktum. 

Som en brandgata i svensk bokmarknadshistoria står 1970, 
året då bokpriserna släpptes fria. Ett hundrafemtioårigt skrå-
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system gick mot sin upplösning, och villkoren på bokmarkna
den förändrades radikalt. Konkurrensen från nya säljkanaler 
tvingade vissa boklådor att stänga. En stormarknad annonse
rade: »Wessels är den enda bokhandel där Ni samtidigt kan 
köpa fläskkotletter och bräder.« Bokklubbarna ökade sin 
marknadsandel. Bokpriserna steg 1955-67 med 130%, med
an konsumentprisindex endast ökade 50%. Överutgivningen 
- 4 5 0 0 titlar 1956, 7700 titlar 1970, en nästan 70-procentig 
ökning - ledde till förlagskris, uppköp och allt större förlags
koncerner.17 De senaste trettio åren har också uppvisat experi
ment med författarkooperativa förlag, studentägda boklådor 
och nya samverkansformer mellan mindre förlag. Bokens 
sjunkande livslängd har också medfört en ökande betydelse 
för de sekundära kretsloppen, dvs antikvariat och bokauktio
ner. 

Tre företagsgrupper behärskar idag den svenska bokmark
naden. Liber, som 1993 köptes av holländska Wolters Kluwer, 
dominerar sektorerna läromedel och juridik. Bonniers och 
konsumentkooperativa KF Media är allmänutgivande förlag 
med stor skönlitterär utgivning. Bonniers bokklubbar är 
marknadsledande. Omsättningen ligger runt en miljard kr 
per grupp. 

I omsättningsgruppen 150-300 miljoner finns fyra förlags
grupper: stiftelsen Natur och Kultur, Bra Böcker med omfat
tande lexikonutgivning, kyrkliga Verbum och danskägda Eg-
mont med bl. a. barnböcker.18 

Finland 
Liksom i Sverige började den stationära bokhandeln att först utveck
las av bokbindarna. Sådana bokhandlare är kända från mitten av 
1500-talet.19 Landet förseddes till en början med böcker från Sverige. 
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Den första boken för finsk bokmarknad, Missah Aboense, på latin, 
kom från Lübeck 1488, medan den första boken på finska, Abckiria, 
en ABC-bok, trycktes i Stockholm 1543 och förlades av den finske 
reformatorn, biskop Mikael Agricola. 

I Åbo, vid den tiden landets huvudstad, grundades 1642 Finlands 
första universitet och från universitetets tryckeri utkom samma år 
den första i Finland tryckta boken, Discursuspoliticusdeprudentia, en 
avhandling av Michael Wexionius. Den första finska bibeln trycktes 
också 1642, hos Henrik Keyser i Stockholm. 

Kyrkan, staten, boktryckare, bokbindare, bokhandlare, förfat
tare, privatpersoner, litterära sällskap och en rad andra perso
ner och institutioner uppträder i stort antal genom historien 
som utgivare av tryckta skrifter, men de »egentliga« förlagen 
är i Finland begränsad till en försvinnande liten del av dessa -
»under det svenska väldets tid ett eller två, på adertonhundra-
talet ett tiotal, i vårt sekel ungefär lika många. Fler är de inte. 
Urvalet är snävt, men det är inte godtyckligt«, sammanfattade 
1958 den finske förlagsmannen Ola Zweygbergk förlagsverk
samhetens utveckling i landet. 

Till de tidiga förläggarna under den svenska tiden hörde 
biskopen i Åbo Johannes Gezelius d.ä., vars En rätt barnakle-

nodium trycktes i 70 upplagor mellan 1666 och 1889 samt 
under 1700-talet boktryckarna Johan Christofer Frenckell I-
III i Åbo. 2° Under »stora ofreden«, de åtta åren av rysk ocku
pation från 1713, utplånades i stort sett möjligheterna att 
trycka och förlägga böcker. Tryckerierna brändes ner eller flyt
tades till Sverige. Boktryckaren Daniel Medelplans insats un
der denna tid är legendarisk. År 1719 utkom hans i trä skurna 
Lasten paras tawara eller Barnens bästa egendom eller ABC-bok, 

som för det stora behovets skull är skuren i Trä och Tryckt genom 

Pälkäne Församlings försorg, »den egendomligaste förlagsarti-
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kein i vår bokhistoria«, skriver förlagshistorikern Holger 

Nohrström.21 

Sedan Finland skiljts från Sverige och därmed förlorat ome
delbar tillgång till svenska tryckeriresurser, byggs den grafis
ka infrastrukturen snabbt ut under de första decennierna av 
1800-talet. Förutom tryckerier i Åbo och Helsingfors startade 
nu boktryckare verksamhet i landsortsstäder som Borgå, Kuo-
pio, Tavastehus, Uleåborg, St Michel, Sordavala, Björneborg 
och Jakobstad. Därmed är den industriella grunden lagd för 
förlagsverksamhetens expansion. Tryckeriförläggaren , ofta 
kallad »psalmboks- eller ABC-boksförläggare«, är periodens 
vanligaste typ med J. C. Frenckell III och C. L. Hjelt i Åbo och 
senare Pehr Widerholm i Borgå som dominerande represen
tanter.22 

En särling bland finska förläggare vid denna tid var den öst-
finske bondsonen Henrik Renqvist (1789-1866), som präst
vigdes 1817. Utgivningen på finska dominerades då helt av 
den religiösa litteraturen. Den svarade för mer än hälften av 
utgivna titlar fram till 1840-talet och var ännu på 1860-talet 
den största kategorien. Först under det följande decenniet tog 
skönlitteraturen tätplatsen.23 Landets äldsta idag ännu verk
samma förlag är det finska bibelsällskapet, Suomen Pipliase-
ura, som grundades 1812. 

På en resa till Sverige kom Renqvist i kontakt med Evange
liska sällskapet i Stockholm, som spred religiös litteratur. Säll
skapet understödde Renqvist, då denne startade förlag i Åbo 
som sällskapets representant. Han hade inte något eget tryck
eri eller egen bokhandel, och hans förlag förlades till de orter, 
till vilka prästtjänsten förde honom, »det första nu fullt ge
nomförda försöket till en total boskillnad mellan förlags- och 
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tryckeriverksamhet.«24 Utgivningen, ca 60 titlar av egna ar
beten och översättningar, omfattar uteslutande religiös litte
ratur. Till de större verken hör hans översättning av Johan 
Arndts Om den sanna kristendomen och en postilla på över 600 
sidor. Hans utgivning spreds bl. a. genom ett nät av ombud i 
bygderna. Han kom i sitt väckelsearbete ofta i konflikt med de 
kyrkliga myndigheterna och var under ett decennium i prakti
ken inspärrad på Svartholms fästning som fängelsepräst med 
förbud att lämna området. Ingen övertog hans verksamhet, 
men hans sonson Alvar Renqvist skulle ett kvartsekel senare 
börja bygga upp ett av landets största förlag, Otava.25 

Bokbindarnas monopol på försäljningen av inbundna 
böcker enligt privilegium från 1630 bröts vid mitten av 1700-
talet, men det är först under första hälften av 1800-talet som 
en modern bokhandel börjar växa fram, först i Åbo, Hel
singfors, Borgå och Viborg. Boktryckaren Johan Christofer 
Frenckell III startade bokhandel i Åbo 1819 och fyra år senare 
grundades Waseniuska bokhandeln i Helsingfors. Borgå och 
Viborg fick sin första boklådor 1839. 

Köpmannen Gustaf Otto Wasenius (1789-1852) var en 
mångsysslande man, vars intresseområden innefattade spann
målsaffärer, järnbruk, tobaksfabrik, lantbruk, och som dess
utom var svensk-norsk vicekonsul. Hans bokhandel komplet
terades snart med ett förlag, »det första moderna kulturförla
get«, som dock till en början satsade på säkra kort som skol
böcker och religiös litteratur. Utgivningen inriktades senare 
alltmer mot skönlitteratur och fackböcker. Från 1828 utgav 
förlaget Helsingfors Tidningar, som från 1841 redigerades av 
författaren Zacharias Topelius. Det blev också i tidningen, 
som Topelius först utgav stora delar av sin prosa. Wasenius 
var också Topelius förläggare och utgav bl.a. första samlingen 
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av Sagor 1847, Hertiginnan av Finland 1850 och Efierfemtio år 

1851.26 

En bokhistorisk särställning intar den lilla stiftsstaden 
Borgå, som länge var kulturellt centrum för den svensktalan
de befolkningen. A.C.Öhman öppnade bokhandel där 1839 
och tre av landets största förlag grundades och bedrev till en 
början sin verksamhet i Borgå - de båda finsk- och svensk
språkiga förlagen Söderström samt Schildts förlag. Staden var 
dessutom bas för en omfattande tryckeriverksamhet. Som 
kuststad var Borgå vid sidan av Helsingfors och Åbo också 
centrum för utländsk bokimport.27 

Den Öhmanska bokhandeln i Borgå beskrevs redan 1848 
som »landets förnämsta bokhandel«. Grundaren Alexander 
Constantin Öhman (1814-1848), som tidigare arbetat hos 
Wasenius, drev också förlag, vars första titel var Johan Ludvig 
Runebergs Julkvällen 1841. Runeberg fortsatte att utge sina 
arbeten hos Öhman (Hanna, andra upplagan 1842, Dikter, 

tredje samlingen 1843, Kung Fjalar 1844) och drog andra 
skönlitterära författare till förlaget. Förlaget, med starka litte
rära och fosterländska ambitioner, upptog mer och mer av 
hans tid. Under de sju-åtta år han verkade utkom 52 titlar på 
hans förlag. Kanske hade han kunnat bli landets förste »mo
derne« storförläggare, om inte hans levnad avbrutits vid 
knappt 34 års ålder. Planer fanns. År 1846 ansökte han om 
privilegium att i Helsingfors få öppna en »Finsk Förlags
rörelse« med tillhörande tryckeri och bokhandel. Observera 
att produktionsresurserna, tryckeriet, och distributionen, 
bokhandeln, skulle stå i förlagets tjänst. Som skäl uppgavs att 
landet inte saknade varken författare eller översättare men att 
förlagsväsendet var outvecklat, att marknaden dominerades 
av importerad gottköpslitteratur, att tryckerierna inte uppfyll-
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de de krav en m o d e m förlagsrörelse krävde och att Borgå var 

för litet för ett större förlag. Konkurrensen skulle säkert bli 

större i huvudstaden, m e n Öhman sade sig ändå »åtnöjas 

med medvetandet att äfven i m å n hafva sökt gagna en ädel 

industri« och att »vinsten skall i alla händelser tillhöra ett äls-

kadt fosterland«.28 

Mycket tyder på att det var A.C. Öhman, som gav}. L. Rune

berg impulsen till dennes mest kända verk, Fänrik Ståls säg

ner. Lanseringen hör till finsk förlagshistorias kapitel »Att 

tacka nej till bästsäljare«. 

Den avlidne förläggarens bror, språkläraren A.M.öhman, som 
övertog verksamheten, träffade avtal med författaren om utgivning
en men fick kalla fötter samma dag, den 12 december 1848, som 
boken skulle lanseras. Förlagsrisken tycktes honom vara för stor -
500 rubel silver för 2.000 exemplar - och han bad att få bli löst ifrån 
avtalet. Runeberg övertog själv förlagsprojektet. Det gällde att få iväg 
boken till boklådorna för att inte missa julförsäljningen. Fru Rune
berg packade och »gav sig icke tid att förtära något på hela dagen för
rän vid tedrickningen på kvällen«. Samma dag Öhman tackade nej 
skrev Z.Topelius i Helsingfors Tidningar. »Fänrik Ståls sägner av 
Runeberg väntas varje ögonblick. Man skall slåss om dem på boklå
dorna.«29 

(Det skall dock sägas att Öhmans tvekan hade visst fog för sig. 
Upplagan var stor och honoraret med den tidens mått mycket högt. 
Topelius fick för diktsamlingen Ljungblommor 50 rubel, Runeberg 
fick för andra upplagan av »sägnerna« 150 rubel och för andra uppla
gan av Elgskyttarna 247 rubel, medan Lönnrot för första upplagan av 
Kalevala fick nöja sig med 50 friexemplar.30) 

A.M. Öhman hann starta bokhandel i Helsingfors 1848, inn

an han avled året därpå. Arvingarna sålde då bokhandeln till 

författaren Paul Tikkanen och docenten H e r m a n Kellgren, 

som ombildade den till Helsingfors första finskspråkiga bok-
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handel. Efter flera ägarbyten gick den 1866 i konkurs. 
Samtida med A.C.Öhman var Johan Wilhelm Lillja 

(1817-1878) i Åbo, som 1856 övertog den frenckellska bok
handeln, där han tidigare varit anställd och senare delägare. 
Hans förlags utgivning omfattade i första hand läroböcker, 
finsk folkläsning och religiös litteratur men upptog också i 
biblioteket Aura finsk och översatt skönlitteratur. Han var 
också redaktör för den av honom förvärvade tidningen Åbo 

Underrättelser, i vilken han förde en så frispråkig och frisin
nad polemik att han en tid satt i fängelse. Förlaget, som med 
sina 500 titlar på 1850-talet var det ledande förlaget i Fin
land, råkade i ekonomiska svårigheter och tvingades till kon
kurs 1862.31 

Wasenius, Öhman och Frenckell i Helsingfors samt Lillja i 
Åbo är således vid 1800-talets mitt de ledande förlagen i Fin
land. Vid sidan om de reguljära förlagen verkade sedan 1831 
också det litterära samfundet Finska litteratursällskapet, som 
bedrev en betydande utgivning. Bokmarknaden var dock be
gränsad och uppvisade klara brister. J.V. Snellman beskrev 
Finland som »ett land, der man knappt kan säga, att förlägga
re finnas«, och i Litteraturbladet beklagade S. G. Elmgren 1851 
»obenägenheten hos bokhandlare och boktryckare att åtaga 
sig förlag å nya skrifter«, vilket tvingade författare att själva 
förlägga sina skrifter. Ett erkännsamt undantag gjorde han 
dock för A. C. Öhmans förlag: »Man såg arbeten utgifvas ge
nom hans försorg som man dittills ansett för omöjliga att ut-
gifva utan ekonomisk förlust; att ingen sådan drabbade hans 
företagsamhet gör den förtjenstfulla mannens kommersiella 
beräkningskonst heder.« 

Dåliga kommunikationer, censur, bokhandelns outveckla
de skick och bristande solvens begränsade bokspridningen 
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och tvingade förläggarna att kalkylera med små upplagor. 
Lönnrots utgåvor av Kalevala och Kanteletar och Topelius 
Ljungblommor trycktes i 500 exemplar. De 1200 exemplaren 
av Runebergs Julkvällen räckte i tio år. Som i de andra nordiska 
länderna bildades förläggareföreningarna just för att skapa 
stadga i distribution och betalningsrutiner på bokmarknaden, 
i Finlands fall 1858. 

Ett osäkerhetsmoment på bokmarknaden, unikt i Norden 
vid denna tid, var censuren i det ryska storhertigdömet Fin
land. Den infördes redan 1809, och 1829 inrättades censur
överstyrelsen, vilken också hade att pröva ansökningar till rät
ten att starta tryckeri och bokhandel. Under åren 1850-1854 
stadgade censurförfattningarna också att tryck på finska skul
le begränsas till andaktslitteratur och böcker i praktisk ekono
mi.32 

Helt utan anknytning till vare sig tryckeri eller bokhandel 
startade 1853 G.W. Edlund (1829-1907) det förlag som skul
le utveckla sig till det sena 1800-talets största finska förlag 
med skönlitterartur och fackböcker som främsta utgivnings
grenar. Till detta bidrog bl.a. att han 1866 förvärvade förlags
rätten till Runebergs samlade arbeten, vars utgivning i stort 
antal starkt medverkade till förlagets framgång. Upplagorna 
var många men inte stora: de överskred normalt inte 2. o o o ex
emplar, medan skolupplagorna kunde pendla mellan 4.000 
och 16.000 böcker. Edlunds Topeliusutgåvor nådde ungefär 
samma upplagor förutom det lysande undantaget Boken om 

vårt land. Denna bok, Edlunds främsta bestseller, trycktes 
1875-1899 i 90.000 exemplar på svenska och över 200.000 
på finska. Förlaget förvärvades 1917 av Holger Schildt.33 

Tonåringar som egna bokförläggare är sällsynta, men i 
Stockholm utgav den sjuttonårige Albert Bonnier 1837 sitt för-
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sta förlagsalster Bevis att Napoleon aldrig har existerat och i 
Borgå debuterade Werner Söderström ( 1860-1914) som ar-
tonåring med en berättelse från 1808-1809 års krig. Redan 
från starten hade han som målsättning att ge ut litteratur på 
finska, och då förlaget 1904 omvandlades till aktiebolag, 
wsoY, beskrevs syftet med verksamheten vara »att utge god 
finskspråkig litteratur på nationell, framstegsbefrämjande 
och religiös grund«. De finska författarna, som dittills varit 
husvilla och känt sig sedda över axeln av de dominerande för
lagen, sökte sig snabbt till Söderström, som blev 80-talsrealis-
ternas förläggare. Verksamheten utvecklades till ett allmänut
givande förlag, som också innehöll en växande svensk gren. 
För att inte splittra företaget avknoppades den svenska utgiv
ningen 1891 i ett nytt förlag, då Söderström & C:o bildades.34 

I staden Jyväskylä, kulturcentrum i Tavastland, grundades 
under 1800-talets senare hälft två förlag som skulle komma 
att få nationell och långlivad räckvidd. Karl Jakob Gummerus 
förlag växte upp ur den allmogetidskrift Kyläkirjasto och det 
folkbibliotek, som Gummerus startade på 1870-talet. Ungefär 
samtidigt startade A. G. Weilin och K. G. Göös, båda lärare vid 
gymnasiet i Jyväskylä, sitt förlag, till en början för utgivning av 
läroböcker och försäljning av skolmateriel. Utgivningen vid
gades, förlaget flyttade 1883 till Helsingfors, fick 1887 privile
gium för utgivning av almanackor och kalendrar, som därefter 
blev förlagets signum. Företaget ingår sedan 1995 i WSOY-

gruppen35. 

Trots Werner Söderströms insatser för finskspråkig littera
tur växte i litterära kretsar och akademiska miljöer missnöjet 
med finskans undantagsställning på landets förlag. Det var 
också ur dessa grupper ett initiativ togs till att bilda ett nytt 
förlag i Helsingfors. Bolaget grundades 1890 och fick nam-
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net Otava, »Karlavagnen«. Otava blev ett allmänutgivande 
förlag på både finska och svenska. Språkfördelningen mellan 
förlagets 390 titlar under dess första decennium 1890-1900 
var 323 på finska, 62 på svenska och 5 på andra språk. Redan 
tidigt fick läroböcker en framskjuten plats. (Skolböckerna har 
för ett stort antal förlag i de nordiska länderna varit den ränta-
bla bas, som möjliggjort en bredare utgivning. På samma sätt 
har boklådornas avtal med skolstyrelser och kommuner varit 
av avgörande betydelse för den lokala bokhandelns lönsam
het) 

Förlaget leddes från 1893 av Alvar Renqvist, som samma år 
också blev bokhandlare. År 1880 hade Helsingfors på nytt fått 
en finskspråkig bokhandel då Wickström & Co grundades. År 
1893 övertogs verksamheten av Akademiska bokhandeln, 
som hade bildats samma år av Alvar Renqvist och bokhandla
ren i Åbo Gösta Branders. Denna boklåda skulle senare ut
veckla sig till Nordens största bokhandel. Den övertogs 1929 
av varuhuset Stockmann.36 

Utvecklingen under 1900-talet har kännetecknats av stark 
volymtillväxt (se bilagan) framför allt för den finskspråkiga 
utgivningen. Dagens finska storförlag med rötter i 1800-talet 
har fått en ny kollega under detta sekel, nämligen Tammi, 
som grundades 1943 och vuxit till ett av landets ledande förlag. 
Bland 1900-talets svenska förlag kan nämnas det förlag, som 
Holger Schildt grundade i Borgå 1913 och fyra år senare flytta
de till Helsingfors. Han etablerade sig också som förläggare i 
Stockholm 1928 och sålde under 1930-talet den finska rörel
sen, som dock fortfarande verkar i Helsingfors under namnet 
Schildts förlag. 

Tendensen mot allt större förlagsenheter är under 1900-ta-
let skönjbar i alla nordiska länder. I Finland utkom på 1980-
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talet 90 procent av i landet producerade böcker på Finlands 

Förlagsförenings medlemsföretag. För 3/4 av antalet utgivna 

titlar hos föreningens medlemmar svarade de sju största förla

gen: Werner Söderström-wsoY, Otava, Weilin & Göös (ingår 

i WSOY), Tammi (ägs av Bonniers), Karisto, Gummerus och 

Kirjayhtymä (Bonniers).37 De båda dominerande förlagskon

cernerna WSOY och Otava är också gemensamma ägare till 

Finlands äldsta och största bokklubb och landets största tid

skriftsförlag.38 

J.V. Snellman hade klagat över bokhandelns »eländiga 

skick«. Art effektivt organisera bokhandeln var också det för

nämsta syftet med de branschorganisationer, som i mitten på 

1800-talet bildades i de nordiska länderna. Vid starten 1858 

utsåg Finska Förlagsföreningen (senare Finlands Förlagsför

ening) 16 bokhandlar i 14 städer till kommissionärsboldådor. 

Marknaden var dock outvecklad, bl. a. beroende på bristfälliga 

transporter, svag läskunnighet och levnadsstandard. I fören

ingens årsberättelse 1867 konstateras att inte ens »hos en 

ringa minoritet av folket litteraturprodukter blivit en nödvän

dighetsartikel. Det finns knappast något så lumpet begär att 

man inte skulle tillfredställa det före behovet avläsning.« Som 

en följd av detta föder en bokhandel inte sin innehavare. För

eningen hoppas därför på ogifta kvinnor som bokhandlare i 

landsorten, eftersom lådorna där inte kan »skänka bärgning åt 

en person med familj och med anspråk på herremannalev-

nadssätt«.39 

Föreningen hade vid sekelskiftet 1900 25 medlemmar och 

56 kommissionärer. Boklådornas antal steg från ca 450 år 

1939 för att i slutet av 1960-talet nå en topp på knappt 800 

bokhandlar. Sedan de fasta bokpriserna avskaffades 1971 har 

antalet halverats på grund av konkurrensen från andra försälj-
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ningskanaler och låg 1998 på ca 4 0 0 boklådor. År 1998 var 

antalet medlemmar i Finlands Förlagsförening 83. 

Danmark 
De första böckerna i Norden trycktes av gästande tyska boktryckare, 
i Danmarks och Sveriges fall av Johan Snell från Lübeck.40 I fråga 
om bokproduktion var Danmark ett år före Sverige - Breviarium Ot-
toniense trycktes 1482 i Odense - men vad reguljär bokhandel beträf
far, skiljer det sekler mellan de båda länderna. Man kan i Danmarks 
fall tala om en utvecklad bokhandel redan under 1500-talet. Cen
trum för denna tidiga bokhandel blev Frue kirke, som hörde till uni
versitetet i Köpenhamn. I dess kapell, vapenhus och i andra utrym
men såldes böcker. Även i landsorten kom bokhandeln att knytas till 
kyrkolokaler. 

Den danska bokhandeln var inte begränsad till lokal försäljning. 
Danska bokförare besökte marknader i Sverige och gjorde försälj
ningsresor till Norge. Att besöka bokmässan i Frankfurt var i vissa 
fall ett villkor för att få bokhandlarprivilegium. 

Liksom i Sverige var staten 1500-talets viktigaste förläggare och 
seklets största projekt Christian IILs Bihd, tryckt i 3 000 exemplar 
och utgiven 1550. Senare uppträder både boktryckare och bokbinda
re och även författare som förläggare. Biskopen och psalmförfatta
ren Thomas Kingo fick 1682 kungligt privilegium för att upprätta 
tryckeri och bokbinderi i Odense och fick 1696 ett tioårigt privilegi
um för sin egen psalmbok. Senare försökte sig både Ludvig Holberg 
och Adam Oehlenschläger som egna förläggare.41 

Censuren var sträng och bekämpade omoral, kätteri, triviallittera
tur och anslag mot enväldet. Bokhandlarnas kataloger kontrollera
des. Ett udda censuringripande var 1682 års förbud mot icke beställ
da begravningsverser. Tidens tillfällighetsdiktare hade nämligen ta
git sig orådet före att vid ståndspersoners död ouppfordrade dikta 
och låta trycka sina alster; räkningen inklusive ersättning till upp
hovsmannen sändes till sterbhuset.42 
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Bokhandeln i Frue kirke fick från 1620-talet konkurrens från 
Christian IV:s börs, en varabörs med försäljningsbodar längs 
en mittgång. I sex av 36 bodar såldes böcker, bl.a. av utländska 
bokhandlare som Heinrich Frobenius i Hamburg samt Jan 
Jansonius och familjen Elzevier från Holland. Till skillnad 
från Sverige, där bokbindarna hade monopol på försäljningen 
av bundna böcker, utvecklade sig i Danmark i fråga om bok
handel en arbetsfördelning mellan boktryckare, bokbindare 
och bokhandlare. Bokbindarna, vars skråordning fastställdes 
1685 av Christian V, fick inte importera eller förlägga böcker. 
Boktryckarna hade rätt att sälja egna obundna arbeten samt de 
bundna böcker de själva tryckt och förlagt. Övrig bokhandel 
och import tillkom bokhandlarna. Undantag från och överträ
delser av spelreglerna förekom visserligen, men denna skrå
ordning, som gjorde det möjligt för de tre yrkena att sälja 
böcker på olika sätt, fungerade väl och kom att gälla i över 200 
år.43 

Författarnas outvecklade rätt till sina verk och deras svaga 
honorarvillkor blev under 1700-talet föremål för diskussion 
och successivt förbättrade och lagstadgade. Ersättningen ut
gick tidigare oftast in natura, dvs friexemplar. I Danmark gj or-
des olika försök att upprätta utgivningssällskap till författar
nas stöd. Selskabet till d& ski0nne og nyttide Videnskabers For-

fremmelse från 1759 verkade fram till 1781, då restupplagorna 
övertogs av Sören Gyldendal. Dess syfte var att som förlag 
främj a lyrikutgivning. 

Intresset för att förlägga dansk litteratur var under 1700-ta-
let relativt svagt utvecklat hos de ofta tyskfödda bokhandlarna. 
Många författare, bl.a. Ludvig Holberg (1684-1754), valde 
därför att själva förlägga sina arbeten och att om möjligt be
gränsa risken genom subskription. Holberg hör till de få för-
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fattare i Norden som lyckades mycket väl som sin egen förläg
gare. Han hade egna kommissionärer i Danmark och Norge, 
han annonserade sina verk, han priskonkurrerade och han 
utnyttjade sina representanters tävlingslust.44 

År 1770 markerar en milstolpe i dansk förlagshistoria för 
utgivningen av inhemsk litteratur. S0ren Gyldendal (1742-
1802) etablerade sig då som bokhandlare och förläggare i Kö
penhamn. Förlaget är landets äldsta idag ännu verksamma 
förlag. Utgivningen täckte de flesta fält med tyngdpunkt på 
vetenskaplig och teologisk litteratur. Han byggde också syste
matiskt upp ett nät av kommissionärer i Danmark och Norge. 
Vid hans död hade förlaget nått en utgivning av 1485 titlar, och 
tillväxten fortsatte under hans svärson Jacob Deichmann 
(1788-1864), som 1809 övertog förlaget. Tillväxten fortsatte 
än mer markerat i nästa led, sedan företaget 1850 överlåtits på 
hans medarbetare Fredrik V. Hegel (1817-1887).45 

Köpenhamn var vid sekelskiftet 1800 en stad med ca 
100.000 innevånare. Det fanns enligt en samtida uppgift 21 
boktryckare, 43 bokbindare, 2 stilgjuterier och 24 bokhandla
re. Bokbranschen gav i huvudstaden levebröd åt ca 700 perso
ner.46 Bokhandlarna i landsorten hade vid denna tid ett förlag 
som huvudleverantör. Detta åtog sig också leveranser från 
andra förlag men då till lägre rabatt, dvs de uppträdde som 
kommissonärer för sina kommissionärer ute i landet. Förläg
garna själva var ofta också bokhandlare, som de flesta av de 13 
förläggare som 1837 bildade den danska bokförläggarefören
ingen. Som i de andra nordiska länderna var syftet att skapa ett 
solvent kommissionärsnät, gemensamma handelsvillkor, pri
ser och rabatter, samdistribution och yrkesutbildning. Till 
den första tidens strider hörde frågan om medlemskap för 
antikvariatsbokhandlare. I princip ville föreningen hålla dessa 
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utanför - dess medlemmar förväntades sälja nya böcker till 
fasta priser - men undantag förekom. 

Då F. V. Hegel 1850, vid 33 års ålder, övertog Gyldendal,var 
förlagets skönlitterära utgivning ganska obetydlig. Den störs
ta utgivaren av dansk skönlitteraturen vid denna tid var 
CA.Reitzel (1789-1853), som bl.a. genom lågprisutgåvor 
nådde stora försäljningsframgångar. Den »gyldendalska par
nassens« uppsving på 1860-talet är bl.a. knutet till de norska 
diktarnas övergång till Gyldendal. Under Hegels tid utveckla
des Gyldendals till Nordens största förlag, och hans rykte som 
förläggare fick den unge Karl Otto Bonnier att i sin beundran 
för honom drömma om sin egen framtid: »Jag visste vad jag 
ville bli. Jag ville bli Sveriges Hegel.«47 Nordens största förlag 
var dock ett litet företag. »Mit personale består av seks, dertil 
Jacob [sonen] og jeg, men jeg måtte tage extra hjselp for at få 
arbejdet udf0rt i rette tid, og vi arbejdede strengt alla mand, 
må du tro«, skrev Hegel i ett brev 1876 till Bj0rnstjerne Bj0rn-
son.48 Landets tre största förlag vid denna tid var Schubothes 
(på tillbakagång), Gyldendals (på stark framväxt) och Reitzels 
(stagnerande).49 

Ernst Bojesen (1849-1925), »den mest idérike bokförlägga
re, som Norden skådat« enligt Karl Otto Bonnier50, hade utbil
dats på förlag och i bokhandel i Köpenhamn och drivit ett par 
olika förlag när han 1895 tillsammans med G. Philipsen star
tade Det nordiske Forlag. Hans utpräglade känsla för reklam, 
marknadsföring och kundbehov ledde till en rad framgångar 
med så olika utgivningsobjekt som patriotiska bilder från 
S0nderjylland (1877), tidskrifter som Juleroser (från 1881) och 
Blœksprutten (från 1889), illustrerade utgåvor av Holbergs 
komedier (1883) och H.C.Andersens sagor (1899), på nytt i 
samband med hundraårsdagen av författarens födelse (1905) i 

31 



en upplaga på över 135 00 o exemplar. Hans kanske största 
förlagsbedrift var utgivningen av tidskriften Frem i en upplaga 
på över 100 000 exemplar, som också utgavs i Sverige under 
namnet Ljus. 

Ett sjuårigt »förlagskrig« bröt ut mellan det ledande förla
get Gyldendals ochuppstickaren Det nordiske Forlag. Initiativ 
från Det nordiske Forlags sida möttes med liknande utgivning 
från Gyldendals, som också köpte Reitzels förlag och anställde 
författaren Peter Nansen som litterär chef för att ta upp kam
pen med Bojesen. Kampen blev kapitalkrävande och slutade 
med att de båda kombattanterna 1903 gick samman 
i Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag A/S med Nansen 
och Bojesen som direktörer i förlaget.51 Gyldendal har senare 
vuxit genom en rad företagsförvärv och är idag landets största 
allmänutgivande förlagskoncern med ca 440 anställda 1998 
och med Louisianafonden som huvudägare. Gruppen övertog 
1999 vissa av Munksgaards förlag i Danmark.52 

Ejnar Munksgaard (1890-1948) grundade sitt förlag 1917, 
vilket på kort tid växte till ett av de stora i Danmark. Utgivning
en bestod till största delen av vetenskaplig litteratur och Acta-

serier från olika universitet och vetenskapliga institutioner. 
Kundkretsen blev därigenom internationell, och förlaget 
byggde upp en egen bokhandel med kunder över hela världen. 
Genom företagsförvärv har utgivningen senare breddats och 
Munksgaard, som idag ägs av engelska Blackwell, är landets 
näst största förlag med ca 150 anställda (1998). 

Vid sidan av de fyra förlagsgrupperna Gyldendal, Munks
gaard, Egmont och Bonnier svarade i slutet av 1980-talet ca 85 
förlag för den större delen av utgivningen. Förläggarefören
ingens 75 medlemmar stod 1986 för ungefår 80 procent av 
den totala bokomsättningen i landet.53 Antalet nya titlar upp-
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gick 1999 till ungefår 11000 och omtrycken till ca 2 300 per 
år. Utgivningen under perioden 1970-1991 framgår av bila
gan. 

Strukturrationaliseringen inom bokhandeln genom in
köpskedjor och fårre boklådor har också i Danmark varit 
snabb under de senaste decennierna. Det fanns år 1981 567 
bokhandlar i Danmark ( 123 i Köpenhamn, 434 i landorten och 
10 på Grönland, Färöarna och i Sydslesvig). Antalet hade 
1999 sjunkit till ca 440. Dessa svarade då för 85procent av 
försäljningen av böcker i landet. De omkring 800 offentliga 
biblioteken lånar årligen ut ca 100 milj. volymer.54 

Norge 
Inhemskt boktryck kom i Norden sist till Norge, 1643, visserligen 
bara ert år efter Finland. Den första i Norge tryckta boken var en al
manacka för 1644, En ny Almanack paa det Aar effierjesu Christi Fed-
sel. Det skulle dröja till 1721 innan landet fick sitt andra tryckeri, som 
då startades i Bergen av Peter N0rvig från Köpenhamn. Senare följde 
boktryckerier i Trondhjem (1739) och Kristiansand (1779).55 Hans 
Hoff, landets förste bokhandlare och förläggare, fick 1661 ensamrätt 
att driva bokhandel i Kristiania och det omgivande stiftet. 

Under 1700-talets ekonomiska uppsving utvecklas handel 
och samfärdsel allt mer mot England och Frankrike. Norskt 
kulturliv som av tradition varit riktat mot Danmark och Tysk
land påverkas av utvecklingen i dessa länder. Viktig idéför
medlare i detta sammanhang var författaren Ludvig Holberg. 
Huvudparten av de böcker som spreds i Norge från reforma
tionstiden och framåt kom dock från Danmark. Den egna pro
duktionen avsåg i första hand böcker för andakt, undervisning 
och förströelse. Danska var landets skriftspråk. 

Liksom i Sverige och Finland är tryckeriförläggaren den 
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vanligaste under 1800-talets första hälft och utgivningens till
växt därför en funktion av tryckerietableringarna. Norge hade 
1805 fyra tryckerier. År 1849 hade antalet stigit till 53. Två för
läggare under denna tid hade dock sina rötter i bokhandeln: 
J.W.Cappelens förlag, grundat 1829, och Johan Dahls från 
1832. Dahl, som hade litterära ambitioner i sin utgivning, 
tvingades avveckla verksamheten på 1850-talet, medan Cap-
pelen växte sig stark med en lönsammare förlagskatalog, som 
omfattade bl. a. skolböcker.56 

Mätt efter antalet utgivna titlar var de fem största förlagen 
1880-1905 Cammermeyer, Aschehoug, Mailing, Gyldendal 
och Dybwad. Under det följande kvartseklet förändrades rang
ordningen: Aschehoug, Gyldendal, Norli, Cammermeyer 
(förvärvat 1906 av Gyldendal) och Steenske. I fråga om bredd 
i utgivningen och även i övrigt var dock efter sekelskiftet 
Aschehoug det ledande förlaget. Det var också bokförläggaren 
William Nygaard som kom att leda kampanjen »norska böck
er på norska förlag«. Början av 1900-talet var också en period 
av nationell samling. Unionen med Sverige upplöstes 1905. 
Tre stora bokverk, utkomna på små förlag, speglar tidsandan: 
O. A. 0verlands »Illustreret Norges-Historie« (olika upplagor, 
projektet slutfört 1895), den illustrerade utgåvan av Snorres 
norska kungasagor (1899) och »Norge i det nittende Aar-
hundrede« (1900-1902).57 

Norsk förlagshistoria är i stor utsträckning historien om att 
bygga ett norskt förlagsväsen. Syftet med Norsk Forlagsfore-
ning som bildades 1875 av de fyra förlagen Aschehoug, Cappe-
len, Mailing och Cammermeyer var också att skapa en motvikt 
till den danska dominansen på bokmarknaden, vilken bl. a. 
lett till förfartarflykt till Köpenhamn.58 Det hade väckt ont blod 
att »de fyra stora« - Bj0rnstjerne Bj0rnson, Henrik Ibsen, Jo-
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nas Lie och Alexander Kielland - hade sökt sig till Gyldendals 
förlag i Danmark, där deras förläggare blev Frederik V. Hegel. 
Den norske förläggaren Harald Grieg förklarar Gyldendals 
dragningskraft med att medan de norska förlagen vid denna 
tid arbetade med böcker, arbetade Frederik Hegel medförfatta-

re.59 

Bj0rnson skriver om en av sina norska förläggare, Ed. B. 
Giertsen, att han gärna skulle ha fortsatt förbindelsen med 
denne, »om hans förmåga var som hans vilja«.60 Ett outveck
lat förlagsväsen kan nog anses som huvudförklaring till »de 
fyra storas« s.k. fanflykt. Björnson var den förste emigranten. 
Hans första bok, Synwve Solbakken, hade kommit ut 1857 hos 
bokhandlaren Johan Dahl i Kristiania. Arvodet blev en stru
ken bokskuld och honorar enbart för första upplagan. Bättre 
gick det inte hos änkan Geelmuyden i Bergen, som bl.a. köpte 
15 års utgivningsrätt till Arne (1858) för 132 daler. Efter år av 
strider tvingades Bj0rnson 1869 gå ut med ett Cirhulcere til 

Nordens Boghandlere i vilket han bad dem att inte saluföra den 
nya upplagan av Arne. Bj0rnson var bara 29 år gammal då han 
gick över till Gyldendals, som skulle bli hans förlag för resten 
av livet. Det är svårt att i nordisk förlagshistoria finna en för
bindelse mellan författare och förläggare, som präglas av en så 
stark personlig vänskap som mellan Hegel och den 15 år yngre 
Bj0rnson. 

Bedrövliga förläggarerfarenheter hade också Henrik Ibsen, 
som introducerades av Bj0rnson hos Hegel. Advokaten Jonas 
Lie hade själv varit förläggare, men råkat i ekonomiska svårig
heter på grund av spekulationer i skog. Han hade läst upp 
manuskriptet till sin roman Den fremsynte (1870) för Bj0rn-
son, som omedelbart skrev till Hegel: »Om Jonas Lies fortaeel-
ling kun dette: kast den i trykkeriet stråks, skynd på af alle 
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kraefter, få den op til Nordlandene for jul og over hele Skandi
navien; den vil lyse som en hvid mage [mås] i den grå vinter
luft.«61 

F.d. tegelbruksägaren Alexander Kielland, som talade om 
förläggare som »de arge blodsugere« och »Forlaegger-Vam-
pyrene«, hade en mer affärsmässig syn på relationen författa
re-förläggare och stod till en början inte på samma vänskapli
ga fot med Hegel som de tre andra av »de fyra stora«. Senare 
skrev han dock till Hegel att han hoppades - trots åldersskill
naden - att denne såg på hans familj »som paa en Art Slaegt-
ninge, - i alfald kunde ingen gammel Onkel vaere snillere mod 
os.« I en minnesskrift beskrev Alexander Kielland sin danske 
förläggare: »[...] med kloge 0ine, der saa mere end nogen ane-
de; dertil et Hjerte saa folsamt som nogen Kvindes og et Mod 
saa uforstyrreligt [orubbligt] som faa Maends.«62 

Under förlagsstriden efter sekelskiftet 1900 stod de fyra sto
ra obetingat på Hegels sida. Lie beklagade »den smaalige For-
laeggerpolitik hjemme« och skrev i ett brev till Hegel apropå 
det faktum att Camilla Colletts roman Amtmandens d0ttre 

(1854-55) enligt uppgift hade blivit liggande i 20!? år på ett 
norskt förlag: »de dannede Kredse i Norge vare nok gode nok 
(meget bedre end man ofte har hävt Anelse om i Danmark) 
men for smaa og af for liden literaer Produktionsevne til at kun-
ne optage den ved denne Bog indledede betydelige, dengang i 
Norden banbrydende, Diskussion om Kvindens Stilling.«63 

Under Peter Nansens tid som litterär chef 1896-1916 förvär
vade Gyldendals äganderätten till »de fyra storas« samlade verk. 

I samband med samgåendet 1903 med Det nordiske Forlag 
fick Gyldendal tillgång till filial i Norge och 1906 köpte man 
Cammermeyers forlag. Motdrag från Nygaards sida var att 
köpa Det norske Aktieforlag och att etablera kontor i Köpen-
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hamn 1914.1 dags- och fackpress pågick också en mångårig 
debatt om bl. a. författarnas rättigheter vid förlagsförsäljning
ar, om den danska »förlagstrustens« närvaro som ett hot mot 
norsk bokmarknads självständighet, villkoren för statsunder
stödd norsk utgivning på utlandsägda (dvs. danska) förlag och 
norska förlags kompetens och konkurrenskraft. Parallellt 
med dessa förlagsstrider pågick emellertid också samtal om 
samarbete över Skagerack. Förhandlingar fördes 1905, 1912 
och 1914 mellan William Nygaard på Aschehoug och Peter 
Nansen på Gyldendal om ett gemensamägt förlag i Norge, 
som ellertid rann ut i sanden.64 Definitivt klipptes den norska 
navelsträngen till Danmark av år 1925, då Gyldendals förlag i 
Norge köptes av norska intressenter. 

Under 1900-talet har tre förlag dominerat den norska bok
marknaden och uppdraget att vara ordförande i förläggareför
eningen har av tradition gått runt mellan dessa - Aschehoug, 
Gyldendal och Cappelen. I bilaga visas översikter rörande för
lag och utgivning. Norge har ca 300 förlag, varav Förläggare
föreningen 1992 hade 45 som medlemmar.65 Från 1925, då 
Gyldendals sålde sin norska avdelning, fram till 1987 var lan
dets bokmarknad »helnorsk«. Det senare året inleddes en pe
riod av fusioner och utlandsförvärv, då bl.a. svenska Bonniers 
köpte aktiemajoriteten i Cappelens förlag. Dagens största för
lag och bokklubbar framgår av bilagan. De tre största förlags
grupperna svarade 19 91 för 75 % av bokomsättningen i landet 
- Aschehoug/Gyldendal (52%), Cappelen (15%) och Hjem-
metgruppen (8 %).66 De norska boklådorna låg 1990 dubbelt 
så tätt som i Danmark och Sverige och svarade som säljkanal 
för 57% av omsättningen, medan direktförsäljningen repre
senterade 20%, bokklubbarna 15% och 8% gick via andra 
detaljister.67 
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Island 
Islands första tryckeri anlades redan på 1530-talet vid biskopssätet 
Hölar på norra Island av Jon Mathiasson från Sverige.68 Det första 
trycket, Breviarium Holense, är endast känt i fragment. Efter reforma
tionens införande flyttade han sitt tryckeri till Brei3abölssta3ur. 
Hans son Jon Jonsson Övertog verksamheten och flyttade tillbaka till 
Holar. Han tryckte den isländska bibeln från år 1584. Kyrkan övertog 
senare tryckeriet, som var landets enda fram till andra hälften av 
1700-talet, då Ölafur Ölafsson (Ölafur Olavius) 1772 startade verk
samhet på ön Hrappsey vid Islands västkust.69 

Till skillnad från Norge och Finland, vilka under långa tider till 
stor del försörjdes med böcker från Danmark resp Sverige 
tycks bokimporten från moderlandet Danmark ha varit mera 
begränsad. Det fanns viss tryckerikapacitet på Island, öns bok
marknad var starkt begränsad och inom den nordiska språkfa
milj en skilde sig isländskan avsevärt från de övriga språken. 

Kyrkan var som i de övriga nordiska länderna den förste 
förläggaren. Kommersiell förlagsverksamhet i traditionell be
märkelse tar sin början i och med att tryckeriet på Hrappsey 
grundas. Ägaren, en rik bonde, hann ge ut ca 80 titlar innan 
verksamheten 1796 gick i konkurs. Det förvärvades då av 
Landsuppfrœd ingafélagid, ett upplysningssällskap, som också 
köpt upp kyrkans tryckeri. Sällskapet och förlaget leddes av 
ämbetsmannen Magnus Stephensen fram till 1827, då han 
hyrde och drev tryckeriet på entreprenad till sin död 1833. So
nen Ölafur Stephensen övertog då kontraktet och fortsatte 
verksamheten i ytterligare tio år. En ny fas tar sin början 1844, 
då tryckeriet flyttas till Reykjavik och underställs landsstyret. 

Tryckeriets chef, Einar ^ördarson, bedrev utgivning i eget 
namn, och vid denna tid börjar också andra enskilda förlägga
re ge ut böcker, som t ex bokbindaren Egill Jönsson. 
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Island hade vid denna tid en liten och gles befolkning. Lan
det hade i860 ca 60.000 innevånare, varav ett drygt tusental 
bodde i Reykjavik. Böcker såldes framför allt sommartid av 
kringresande kolportörer. Några decennier senare ökade anta
let tryckerier, bokutgivningen steg och för att ordna bokhan
deln startade 1889 tre bokförläggare med betydande utgiv
ning i Reykjavik Islands Bôksalafélag, Islands Bokförsäljarsäll-
skap. På den tidens ännu inte specialiserade bokmarknad fyll
de de flera funktioner. 

Ordförande blev mångsysslaren Sigfûs Eymundsson, som 
var både bokbindare, bokhandlare och förläggare. Han drev 
några år också ett tryckeri, verkade som fotograf och reseagent 
för Amerikaemigranter. Hans bokhandel, Bôkaverslun Sigfu-

sar Eymundssonar, är idag landets äldsta ännu verksamma 
boklåda. 

Björn Jönsson, som ägde landets största och modernaste 
tryckeri Isafoldarprentsmiåja, var också bokhandlare och re
daktör för tidningen Isafold. Då han 1909 blev minister över
tog sonen Ölafur Björnsson tryckeri, förlag och tidning, vilka 
han ledde till sin död 1919. 

Även den tredje, Siguröur Kristiansson, var »trippelfunk-
tionär«: typograf, förläggare och bokhandlare. Han hade läm
nat sin tjänst som tryckare hos Björn Jönsson för att bli förläg
gare och bokhandlare. Hans namn är framför allt knutet till de 
utgåvor av de isländska sagorna, som till lågt pris och i stora 
upplagor spreds över ön. 

Redan samma år fick föreningen sin fjärde medlem: Friö -
björn Steinsson, bokbindare, förläggare och bokhandlare i 
Akureyri på norra Island. 

Det fanns till en början ett särdrag i den isländska bokför
läggareföreningens regler för inval: bokförläggarna skulle ha 
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sin egen bokhandel. Under de första åren nekades två förläg
gare medlemskap, eftersom de inte ägde någon boklåda. För
eningen var som namnet antyder en bokförsäljningsfören
ing. Denna regel togs emellertid bort 1952, då föreningen om
vandlades till en förening för enbart bokförläggare. En bok-
handelsförening hade då bildats på Island. 

Föreningen hade således vid starten 1889 tre medlemmar 
och antog ett trettiotal kommissionärer. År 1928 var motsva
rande siffror 13 - 67, vid femtioårsjubileet 6 4 - 9 3 . Den isländ
ska förläggareföreningen hade 1999 38 medlemmar och anta
let kommissionärer var 83. 

Upplysnings-, vetenskaps- och litteratursällskapens roll 
som förläggare i Norden vore värt ett eget studium. Utgivande 
sällskap bildas av olika skäl: för att sprida Ordet, folkbilda, slå 
vakt om kulturarv, språldig och etnisk identitet, stödja smal 
utgivning, främja politiska och andra idéer etc. De kan också 
ses som indikatorer på utvecklingen av ett lands förlagsväsen. 
De uppträder ofta då förlag saknas eller visar ointresse för ut
givning. De har funnits i alla nordiska länder under flera sek
ler och frodas idag runt enskilda (oftast posthuma) författar
skap, museer, hembygdsföreningar och samfund för skilda 
intressen. 

I Finland och på Island kom de att spela en viktig roll för att 
öka medvetenheten om det egna språkets betydelse för natio
nell identitet och för att främja den inhemska kulturen. Upp
lysningssällskapet Landsuppfrœdingafâagid hör till de tidiga 
isländska förläggarna. Ett liknande sällskap, Lœrdômslistafâa-

giö, gav 1781-1798 ut Rit, en serie populärvetenskapliga och 
praktiska skrifter i 15 band. Hid islenska bôkmenntafâag, Is
ländska litteratursällskapet, grundat 1816 och med avdelning
ar i Köpenhamn och Reykjavik, gav ut enstaka titlar och fler-
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bandsverk. Successivt försköts tyngdpunkten i verksamheten 
från Köpenhamn till Reykjavik. När avdelningen i Köpen
hamn lades ner i början av 1900-talet, startades där ett nytt 
sällskap, Hià isknskafrœdafâag, Isländska vetenskapssällska
pet, som fortsatte att ge ut vetenskapliga verk. Isländska litte
ratursällskapet bedriver fortfarande förlagsverksamhet och 
ger ut tidskriften Skirnir, grundad 1827, med två nummer om 
året. En bidragande orsak till att de äldsta sällskapen startade 
förlagsverksamhet under 1700- och 1800-talen var säkerligen 
det bristande kundunderlaget, som inte kunde göra reguljär 
kommersiell utgivning lönsam. 

Sedan 1902 ger det historiska sällskapet Sögufaagut skrif
ter i isländsk historia och genealogi, och vid 1930-talets mitt 
grundades sällskapet Mal og menning, Språk och Kultur med 
utgivningsverksamhet som huvudändamål. Förlaget, som 
från början hade uttalad vänsterprofil, har utvecklats till ett av 
landets största. Som en politisk motvikt på bokmarknaden 
grundades 1955 Almenna hokafdagid, Allmänna Boksällska
pet. Islands konservative kultur- och utbildningsminister 
B jarni Benediktsson var en tid styrelsens ordförande. Förlaget 
verkade i ett kvartsekel men hamnade i ekonomiska svårighe
ter mot slutet av 1980-talet och tvingades några år senare att 
gå i konkurs. 

Från 1930-talet och fram till 1990-talet gav staten stöd till 
Menningarsjodur, Kulturfonden, för utgivning av inhemsk 
skönlitteratur och vetenskapliga verk. 

Vid sidan av dessa sällskap har också ett antal fristående 
förlag verkat, ofta i tiden knutna till en förläggares liv och verk. 
Som exempel kan nämnas Ragnar Jönsson och hans förlag 
Helgafell, som var nobelpristagaren Halldör Laxness isländske 
förläggare. Helgafell blev på 1980-talet uppköpt av ett annat 
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enmansförlag, Vaka, som idag under namnet Vaka-Helgafell 

är ett av landets mest framgångsrika förlag. 
Förläggareföreningen publicerar årligen en katalog över 

medlemmarnas utgivning. Den isländska bokutgivningen, 
som under 1890-talet pendlade mellan 35 och 64 titlar per år, 
steg successivt för att från 1908 ligga på över 100 titlar årligen. 
Efter 1938 har den inte understigit 300, efter 1957 inte 500 och 
efter 1977 inte 1000 titlar per år. Utgivningen per år 1887-
1996 liksom den genomsnittliga fördelningen per ämnesom
råde under åren 1967-1996 framgår av bilagan. 



IV. Några faktorer 
som särpräglat utvecklingen 

Skriftspråkets normerande inflytande 
Den tryckta bokens standardiserande inflytande tog sig 
många uttryck. I det medeltida Europa med många hundra 
folkspråk och dialekter fick latinet överbrygga språkförbist
ringen både nationellt och internationellt. Den tryckta boken 
hade ett avgörande inflytande på folkspråkens standardise
ring. William Caxton (1422-1491), Englands förste boktrycka
re, översatte själv den första tryckta boken på engelska, »Re-
cuyell of the Historyes of Troy« (1475) och påverkade därmed 
utformningen av det engelska riksspråkets framväxt. »Hoch
deutsch« tog överhanden över »Plattdeutsch« mycket beroen
de på Martin Luthers översättning av Bibeln till tyska 1521-
1522. Samma normerande påverkan fick de svenska översätt
ningarna. Nya Testamentet förelåg på svenska 1526. Bibeln i 
sin helhet, »Gustav Vasas bibel«, trycktes i Uppsala 1541. 
Svenskan som riksspråk formas under denna period. Den ore
gelbundna stavningen börjar bli enhetlig. Ordet mig, som i en 
och samma bok från 1525 kunde stavas mik, mic, mich, mech, 

mig och migh, skrevs i bibeln migh som för lång tid blev norm 
för ordets stavning. 

Som tidigare nämnts var de tre skandinaviska länderna för
enade i en union, som med avbrott bestod under perioden 
1389-1521. Fem år senare översattes Nya testamentet till 
svenska, och 1541 trycktes den första svenska bibelöversätt-
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ningen. Tänk om den nordiska unionstiden bestått ytterligare 
några generationer... I Skandinavien hade vi kunnat välja ett 
skriftspråk. Skillnaderna mellan de skandinaviska språken 
var inte större än mellan de dialekter, som buntades ihop till 
ett riksspråk i Frankrike och Italien. Kartan och historien hade 
då sett annorlunda ut. Nu blev det i stället fyra språk, om man 
räknar med nynorsk. Nog har medier makt... 

Även typografi och typval antogs påverka läsare och språk. 
På 1700-talet stod striden het i vetenskapskretsar mellan lati
net och svenskan som bokspråk och mellan antikvan och 
frakturstilen som bokstavsform. De lärde hade alltid utgivit 
sina arbeten på latin. När Olof Rudbeck ville ge ut sin Atlan-
tica på svenska, talade därför högdragna humanister om ve
tenskapens profanering. Kompromissen blev en utgåva på 
både latin och svenska. Den vanligaste bokstavsformen i 
svensk text var den »svenska« dvs. »tyska« frakturstilen, 
medan utländska ord och fraser - ofta i omgivande svensk 
text i fraktur - sattes i antikva. Samuel Columbus liknar »de 
främmande Latinske ok Fransyske oohlen [orden], som stå 
mäd sine bokstäf'r ibland den Swenske Text'n vid Tallgklim-
par, som glimma i en Bloo-korf«. 

Diskussionerna i Vetenskapsakademien om valet mellan 
»latinske bokstäfver« eller »tyske caracterer« för utgivningen 
av dess Handlingar var stundtals ganska högljudda. Akade
miens folkbildningsambitioner ledde till att handlingarna ut
gavs på svenska och till sist - från 1743 - satta med antikvans 
latinska bokstäver. 
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Språk och nationell identitet, 
språk som bro och barriär 

Den urnordiska grenen av den germanska språkfamiljen de
lades under vikingatiden i två delar: östnordiskan, ur vilken 
de svenska och danska språken utvecklades, samt västnordis-
kan med norska och isländska grenar. Vid denna tid talades 
nordiskt språk också i stora delar av Normandie, i norra Eng
land och omgivande ögrupper, Irland, Östersjöländerna och 
Ryssland. 

Språkskillnaderna är idag inte större än att de flesta skandi
naver kan göra sig förstådda i varandras länder. Finskan däre
mot är ett finsk-ugriskt språk, besläktat med bl.a. samiska och 
ungerska. Skriftspråket utvecklades på 1500-talet av den fin
ländske reformatorn Mikael Agricola på basis av den dialekt 
som talades i Åbotrakten. Han förlade också den första boken 
på finska, en ABC-bok tryckt i Stockholm 1543. 

Den norska »målstriden« 
Norge eller Noreg? Riksmål eller landsmål? Bokmål eller ny-
norsk? Sedan 1885 har Norge haft två officiella skriftspråk. 
Landsmålet, sedan 1929 kallat nynorsk, har sin grund i ett an
tal dialekter i främst västra Norge. Det skapades under 1800-
talet i kritik mot att riksmålet, dagens bokmal, hade starka 
danska inslag. Bokmålet förnorskades dock allt mer, och idag 
använder sig mer än 80 procent av befolkningen, av detta 
språk. Fortfarande gäller att alla skolböcker skall tryckas på de 
båda språken och finnas tillgängliga till samma pris. 

I och med Norges ställning som danskt lydrike under 
många hundra år blev danskan det officiella och litterära språ
ket. Bj0rnstjerne Bj0rnson hävdade att Norge måste göra sig 
fritt från sitt kulturella beroende av Danmark och av sin politis-
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ka bundenhet till Sverige. De nationalromantiska strömning
arna och det nationella uppvaknandet efter 1814 ledde till krav 
på mera »norskhet« i språket. En banbrytande insats i denna 
fråga gjorde språkmannen och skalden Ivar Aasen (1813-
1896), vars dialektstudier lade grunden till landmålet. Han 
visade också i dikter och sångspel att det nya målet fungerade 
som litterärt språk. I »målstriden« på 1870-talet mellan de 
båda språken blandades både språkliga, politiska och sociala 
tvister och motsättningar mellan stad och land. Sedan 1892 
kan varje skolstyrelse bestämma vilket av de båda som skall 
räknas som kommunens officiella språk. Undervisning skall 
dock bedrivas i båda språken. 

Språk och ortografi bär inte bara nationell utan också per
sonlig identitet. En orsak till ständiga meningsskiljaküigheter 
mellan den danske förläggaren Hegel och hans norska förfat
tare var ortografin. Hegel menade att norska uttryck och 
norskt stavningssätt försvårade böckernas framgång i Dan
mark. Björnson var i denna fråga helt omedgörlig, vilket fram
går av ett brev, som samtidigt är ett exempel på den varma vän
skapen mellan de två: 

»Nej, du S0de forf0rende rådgiver; denne gang bringer du 
mig ikke til at ofre min ortografi; der er en del af mig saelv, 
bagtalt som alle de andre deler; men like vael-menende for 
det. T0r du of den grun ikke forlaegge bogen med det vanlige 
tal og det omhandlede honorar, så ser du saelv, at jeg kan lade 
andre g0re det. Men kaere, sset mig ikke i den n0d; vaer du 
min rådgiver förlaegger, hjselper, mit faderlige forsyn nu 
som f0r, og jeg vil vaere din vaen, med dit namn forenet i den 
gaerning, Gud gav mig, til din og min d0d.«7° 

I ett brev 1865 till Henrik Ibsen motiverar Frederik Hegel 
den låga första upplagan (625 exemplar) av Brand: »Alene det 
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fra vort noget afVigende Sprog - hvori förekommer en Mseng-
de Ord, om hvis Betydning man ikke har noget Begreb; men 
hvis mening man maa slutte sig til, -vil bevirke, at Mangfoldi-
ge her i Danmark ikke vil lasse deres Bog.«71 

Den nationella och kulturella självmedvetenheten kom till 
starkt uttryck i samband med kampanjen för att »få hem« de 
norska diktarna till norska förlag. »Vort folk kjenner sig selv 
og sitt land igjen hos de fire store. Det evige, det åpne og udre-
pelige Norge lever i deras diktning« skrev litteraturprofessorn 
Francis Bull. Opinionen tvang Gyldendals att öppna kontor i 
Kristiania 1904. Gyldendal Norsk »köptes hem« för 3 miljo
ner kronor 1925 efter en landsomfattande insamling, till vil
ken författaren Knut Hamsun ensam bidrog med 200 000 kr. 
Bull utsågs till styrelseordförande i det nya förlaget.72 

Något av samma anda lever kvar idag i den norska kulturpo
litikens tre pelare för stöd till norsk litteratur: fasta bokpriser, 
momsbefrielse och inköpsstöd till främst norsk skönlitteratur. 

Fennomaner och svekomaner 
Det finns både likheter och olikheter i de norska och finska 
frigörelsesträvandena från Danmark och Sverige resp Ryss
land.73 Båda sökte en ny nationell, kulturell och språklig iden
titet, båda krävde politisk frigörelse från moderlandet. Av poli
tiska, sociala och språkliga skäl blev motsättningarna dock 
skarpare i Finland, som dessutom efter 1809 hade ryska 
språkkrav att ta hänsyn till. 

Redan på 1700-talet hade universitetsläraren, språk- och 
fornminnesforskaren Henrik Gabriel Porthan (1739-1804) 
dokumenterat finska dialekter, sagor, sånger, seder och bruk. 
Hans arbete fortsattes av bl. a. Elias Lönnrot (1802-1884), 
som på resor i landet upptecknade runor, dvs folkliga dikter 
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och sånger, som han sammanställde i nationaleposet Kalevala 

(1835). Litteraturspråket var svenska, men successivt växte en 
diktning på finska fram. 

Strävandena att genom kulturhistorisk och lingvistisk 
forskning skapa en nationell identitet fick en språkpolitisk di
mension genom finskhetsrörelsens förespråkare, de s.k. fen-
nomanerna. Finskhetsivrarna såg språket som något mer än 
ett praktiskt kommunikationsmedel. I nationalromantisk 
anda betraktade de språket som ett uttryck för nationens 
»själ«, som signum för kulturell identitet och nationell egen
art. Målet var inte endast att finskan skulle jämställas med 
svenskan utan bli nationens allenarådande språk. En av de 
ledande fennomanerna var filosofen och politikern Johan Vil
helm Snellman (1806-1881). Parollen löd: yksi midi, yksi kieli 

- ett sinne, ett språk. Zacharias Topelius skrev: 

Ett folk! ett land! ett språk! en sång och en visdom! 

Från sjö till sjö och från barm till barm gå orden. 

Ur egna källor Suomis floder rinna; 

ur egna källor rinne dess framtid opp! 

Den svenska befolkningen reagerade på två sätt. En del anslöt 
sig till fennomanernas program och förfinskade ibland sina 
svenska släktnamn. President Paasikivis släkt hette tidigare 
Hellsten (paasi=häll, kivt=sten). Andra anslöt sig till sveko-
manerna, en morrörelse som slog vakt om svenskan som ett 
likaberättigat språk vid sidan om finskan. Från att från början 
ha varit begränsade till landets kulturella eliter breddades ba
sen för de båda rörelserna; fennomanerna stöddes framför allt 
av bonde- och prästestånden, medan svekomanerna hade sin 
förankring inom adels- och borgarstånden samt den svenskta
lande befolkningen. 

48 



Språkstriderna gällde framför allt på vilket språk landet 
skulle styras och undervisas, dvs ämbets- och skolspråk. De 
finska och svenska parterna hade också att ta hänsyn till den 
ryska överhetens inställning. Greve Feodor Loggonovitj Hei
den, rysk generalguvernör i Finland 1881-1897, hörde till de 
rysknationella, som verkade för att knyta Finland fastare till 
Ryssland. Han kom därför att stödja de fennomanska strävan
dena och betraktade svekomanernas skandinaviska kontakter 
med misstro. »Pessimism angående framtidsutsikterna för 
Finlands svenskar uppstod«, konstateras i historiken över en 
förening, som föddes vid denna tid, Svenska Litteratursällska
pet i Finland, grundat 1885. Sällskapet, som under sina första 
hundra år har utgivit över 500 skrifter, skulle enligt stadgarna 
bl. a. samla »vittnesbörden om den svenska kulturens upp
komst och utveckling i Finland, sådana, som icke offentlig
gjorda eller sällsyntare litterära alster, svensk folksång och 
saga...« Grundarna hoppades att »...i avseende på framtiden 
skulle den sålunda ökade kännedomen av och känslan för för-
fädrens verk och gärning helt visst bidraga till att belysa vägen 
och liva modet«.75 Att slå vakt om och bevara den egna kultu
rella identiteten är ett av många motiv för att starta förlag. 

Språkförordningen 1863 stadgade att finskan efter en tju
goårig övergångsperiod skulle jämställas med svenskan som 
förvaltningsspråk i kontakterna med allmänheten. Efter olika 
språkkungörelser bl. a. 1883,1886 och 1887 blev år 1901 fin
ska och svenska landets två officiella språk. 

Bokbindarprivilegium 
som handelshinder 

Kanske ett sekel före svenskarna uppträder på de tyska bok
mässorna danska tryckare/bokhandlares alster. Först kom-
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mer enligt Schwetschkes inventering boktryckaren i Köpen
hamn Matthäus Vinitor (Mads Vingaard), som 1570 ställer ut 
en titel på latin och året därpå förläggaren och universitetsbok
handlaren Baltzer Kaus från Köpenhamn, även han med ett 
arbete på latin. Därefter följer en rad danska utställare under 
resten av 1500-talet och första hälften av 1600-talet, framför 
allt universitetens boktryckare, innan 1651 den första boken 
från Sverige dyker upp. Danska boktryckare/förläggare hade 
då redan deltagit i bokmässor intermittent under 37 år och 
ställt ut 107 titlar. De flitigaste danska utställarna under 1600-
talets första hälft är den främste danske boktryckaren under 
denna tid Henrik Waldkirch (10 mässar) och universitetsbok
handlaren Joakim Moltke (16 mässar, totalt 25 fram till 1663). 
Joakim Moltke höll boklåda i Frue Kirke i Köpenhamn. Han 
var förläggare och sin tids mest betydande bokhandlare, vars 
utrikesaffärer inte inskränkte sig till Tyskland. Han besökte 
regelbundet bokmässorna i Frankfurt och Leipzig och tycks 
ha haft kunder och leverantörer i Europas större städer, fram
för allt nämns Padua, Venedig, London och Amsterdam.76 

Den danska dominansen framgår av tabell i bilagan, som 
visar nordiska böcker på bokmässor i Frankfurt och Leipzig 
1564-1846. Antalet utställda titlar under dessa ca 280 år kom
mer till 82 % från Köpenhamn och till 13 % från Stockholm. 
Av resterande 5 % kommer 4 % från Uppsala, medan böcker 
från Lund, Kristiania, Odense, Bergen, Åbo, Härnösand och 
Sorö fyller den sista procentenheten. 

Vilka faktorer kan ha bidragit till de mycket stora skillnader
na i dansk och svensk närvaro på de tyska bokmässorna? 

De första boktryckarna kom ungefär samtidigt till Dan
mark och Sverige på 1480-talet, men medan Sverige i stort sett 
hade ett enda tryckeri under hela 1500-talet, trycktes böcker i 
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Danmark under samma tid i Köpenhamn, Ribe, Nyborg, År-
hus, Viborg, Malmö, Slesvig och Roskilde. Tryckeriverksam
heten koncentrerades mer och mer till Köpenhamn, men när 
1600-talet går in fanns tryckerier i den danska landsorten i 
Slesvig, Århus, Helsingör och Sorö.77 Några jämförande stu
dier av den danska och svenska tryckproduktionen under den
na tid har inte gjorts. En möjlig förklaring är naturligtvis att 
det danska trycket är kvantitativt större. 

Även om så - totalt sett - inte skulle vara fallet, kan de tryck
alster, som var internationellt gångbara dvs. fackböcker och 
vetenskaplig litteratur på de stora språken, eventuellt ha varit 
av större omfattning i Danmark än i Sverige. 

Under tider av outvecklade kommunikationer har Dan
marks geografiska närhet till kontinentala kulturcentra säker
ligen varit av betydelse, liksom den språkliga och kulturella 
affmiteten utvecklats med Schlesvig-Holstein som brygga till 
tysk och europeisk kultur. 

En annan förklaring skulle kunna vara att de svenska förläg
garna byggde upp ett eget nät av kontakter för export och im
port av böcker vid sidan om bokmässorna. För detta skulle 
möjligen tala, att 1700-talets store svenske förläggare och bok
exportör Lars Salvius med utbyggt agentnät och relativt omfat
tande utrikesaffärer endast förekommer i Schwetschkes in
ventering under några år på 1760- och 1770-talen. Uppgifter
na är emellertid för knapphändiga för sådana slutsatser. 

Innan fortsatta studier av tryckproduktion, ämnesfördel
ning och boklig utrikeshandel ger bättre underlag för bedöm
ning, ligger en annan trolig förklaring till den danska domi
nansen närmare till hands: bokhandelns organisation i de båda 
länderna. 

Enligt gammal praxis och enligt skråordningen 1630 hade 
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bokbindarna i Sverige i stort sett monopol på försäljningen av 
bundna böcker. Lars Salvius utsatte deras privilegium för 
skarp kritik: »Vad förstånd och eftertanke äger väl en sådan 
skråmästare om själva handeln, som ej annat lärt än binda in 
boken? Men hur skall under dylika förhållanden en boktryck
are kunna våga att förlägga värdefullare vetenskapliga arbe
ten, då han ej får sälja dem och bokbindaren av oförstånd ej 
köper dem? Då är förläggaren illa däran«.78 Bokhandel som 
självständigt yrke är en sen företeelse i Sverige. 

I Danmark däremot kan man redan från mitten av 1500-ta-
let tala om egentliga bokhandlare. Den utländska litteraturen 
spelade stor roll - bokimport finns belagd från 1480-talet -
och bokhandlare med privilegium var ålagda att regelmässigt 
besöka bokmässan i Frankfurt.79 Många danska bokhandlare 
hade också lärt facket utomlands, som t.ex. Daniel Paulli 
(1640-1684), som på 1660-talet arbetade i bokhandel i Nürn
berg. 

Klagomålen mot bokhandeln i Norden var ännu vid mitten 
av 1800-talet ofta skarpa. Den beskrivs som »dålig«,« elän
dig«, »usel« och »ömklig«. Branchen får emellertid i dessa 
s.k. bokhandelsjeremiader också klä skott för förhållanden, 
som den inte rådde över: en outvecklad bokmarknad, bristan
de läskunnighet och köpkraft samt outvecklade kommunika
tioner med höga posttariffer och transportkostnader som 
följd.80 

Till klichéerna om svensk och dansk egenart hör idén om 
att »svenskarna är duktiga tillverkare, medan danskarna i stäl
let är framgångsrika försäljare«. Från tidig nordisk bokmark
nad kan man hämta belägg för denna föreställning. De första 
svenska förläggarna var i första hand boktryckare, som stod 
vid kast och press, medan i Danmark de största bokförläggar-
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na stod bakom disken som bokhandlare. När den danska för
läggareföreningen grundades 1837 var samtliga stiftande för
läggare också bokhandlare, medan de fem största grundarna i 
den ett år senare bildade svenska branschorganisationen var 
boktryckare. 

Svensk bokhandel fick under lång tid en rad vitaliserande 
injektioner från danska bokhandlare, som etablerade sig i 
Sverige: Redan på 1740-talet hade C. G. Berling, bror till den 
danska tidningen Berlingske Tidendes grundare, startat tryckeri 
och bokhandel i Lund. Adolf Bonnier öppnade bokhandel i 
Göteborg 1827. Hans yngre bror Albert hade vid sin död 1900 
utvecklat sitt företag till landets största skönlitterära förlag. 
C.W. K. Gleerup startade 1826 bokhandel i Lund. Hans filial i 
Göteborg övertogs 1834 av landsmannen N.J. Gumpert, som 
utvecklade den till en av de största boklådorna i landet utanför 
Stockholm. Billigbokspionjären Henrik Koppel från Köpen
hamn, som drev Ljus förlag i Stockholm, startade 1904 en 
framgångsrik enkronasserie böcker. Han beskrevs av kolle
gan Karl Otto Bonnier som »en reformator, ja jag skulle näs
tan vilja säga en revolutionär« på svensk bokmarknad.81 

Den danske bokhandlaren Adam Helms, chef för svenska 
Forums förlag 1944-1971, tog nya grepp i bokreklam och 
marknadsföring, och när boktryckarna/bokförläggarna Alm
qvist & Wiksell 1953 startade bokhandel vändes blickarna på 
nytt mot Danmark, och Frode Davids Thomsen, bokhandlare 
från Köpenhamn, erbjöds att förestå det nya företaget. 



V Några sammanfattande 
synpunkter 

De fem nordiska folken har genom språk, kultur och politiska 
band genom många århundraden varit förenade i en gemen
skap, som präglats av både syskonsämja och stridigheter. 
Inom brödrafolksfamiljen har de båda »storebröderna« 
Sverige och Danmark i kraft av politiskt, ekonomiskt och kul
turellt övertag under långa tider och i olika konstellationer 
dominerat de tre småsyskonen. Dessa nådde myndighetsål
der så sent som 1905,1917 och 1944. Av de tre kunde trots allt 
Finland och Island genom språk och geografisk belägenhet 
även under tiderna av politiskt beroende bevara ett visst mått 
av nationell egenart. I Norge däremot påverkades språk och 
kulturmiljö mycket starkt av samlivet med Danmark. De na
tionella strävandena efter politisk och kulturell frihet blev 
därmed så mycket mer intensiva i Norge. Språket förnorska-
des, »de fyra stora« författarna köptes hem, förlagsväsendet 
fick en alltmera norsk karaktär och kulturpolitiken en starkt 
nationell prägel. 

Små språk i små länder reser murar. Även bland så likarta
de språk som de skandinaviska har de effektivt hindrat försälj
ningen av böcker på originalspråket på andra nordiska mark
nader än den egna hemmamarknaden. Språk och kulturell 
identitet har också länge givit upphov till språktvister, kultu
rella konflikter och politiska strider samt hindrat utländska fö-
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retagsförvärv, framför allt ifråga om skolböcker. Att det egna 
landets undervisning skulle kunna påverkas av utländska för
lagsintressen var länge en politisk omöjlighet. 

Idag är situationen en annan. Tendensen mot allt större 
mediaenheter är påtaglig. En rad inomnordiska förvärv har 
gjorts i olika riktningar under de senaste decennierna. Svens
ka Bonniers och danska Egmont har köpt in sig på varandras 
hemmamarknader och dessutom förvärvat förlag i Norge. 
Engelska Blackwell äger Munksgaardgruppen. Dessutom har 
utländska förlag som t. ex. amerikanska Reader's Digest och 
kanadensiska Harlequin dotterbolag i Norden. 

Danmark och Sverige var de dominerande nationerna i 
Norden. I fråga om inflytande på förlagsväsen och bokmark
nad samt innovativa drag i bokhandel och marknadsföring av 
böcker särskiljer sig dock en »storebror« - Danmark. Redan 
på 1500-talet fanns bokhandel som självständig yrkesgren i 
Danmark. De danska bokhandlarna besökte regelbundet de 
stora bokmässorna i Frankfurt och Leipzig och drev bokhan
del inom och utom landet. Sverige ligger ett par hundra år ef
ter i utvecklingen av en inhemsk bokhandel. 

Största förlaget i Norden vid mitten av 1800-talet var Gyl-
dendals i Köpenhamn. Dess ledare Fredrik V.Hegel betrakta
des som Nordens störste förläggare och tjänade som förebild 
för många. Svensk bokmarknad fick från tidigt 1800-tal en rad 
stimulerande injektioner från invandrande danska tryckare, 
bokhandlare och förläggare. Berling, Gleerup och Gumpert 
drev boklådor. Albert Bonniers förlag var vid sekelskiftet Sveri
ges största skönlitterära förlag Dessa impulser söderifrån fort
satte även under 1900-talet. 
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Bilaga 
Tillgången till statistik om förlag, bokhandel, utgivning och annat 
material om bokens villkor i Norden varierar i tillgänglighet och 
omfång och från land till land. Här följer ett antal tabeller som 
belyser förlagsverksamhet och bokhandel i de nordiska länderna. 
Det har tyvärr inte annat än undantagsvis varit möjligt att upprätta 
jämförande tabeller. 

SVERIGE 

Svensk tryckproduktion 1483-igyg 

Period Tryckalster 

1483-99 15 
1500-99 453 
1600-99 4 068 
1700-99 21 941 
1800-79 54 000 
1880-99 265 000 
1800-99 319 000 
1900-79 10 543 000 

De tio största ämnena 

1483-1699 Antal iyoo-i82Ç) 

Teologi 1 518 
Litteratur 643 
Vitterhet 544 
Språkkunskap 162 
Historia 161 
Juridik 152 
Filosofi, estetik 102 
Naturvetenskap, medicin 88 
Matematik, astronomi 81 
Undervisning 57 

Vitterhet 
Teologi 
Juridik 
Historia 
Romaner 
Ekonomi 
Biografi 
Politisk ekonomi 
Undervisning 
Likpredikningar 

6 357 
6 308 
2 645 
2 218 
2 041 
1 579 
1 384 
1 215 
1 137 
1 116 
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Ämnesområde 1900-09 1940-49 
Ekonomi, politisk ekonomi 

Förvaltning 

Undervisning 

Teologi 

Teknologi 

Gymnastik, sport 

Medicin 

Vitterhet 

Kommunikationer 

Romaner 

7174 

16454 

14 607 

11663 

14811 

3148 

6 503 

6 834 

5 341 

4 755 

303 799 

224499 

108077 

76 034 

40 775 

53 957 

22 792 

18102 

11788 

16317 

Tabellerna redovisar inte allt tryck under de gångna 500 åren. Så 
saknas t. ex. för 1600-talet det offentliga trycket, akademiska av
handlingar, småtryck som bröllopsvisor, begravningsdikter, skill-
ingrryck m. m. De ger dock en uppfattning om tillväxttakten i den 
svenska tryckproduktionen under femhundra år och om intresse
förskjutningarna i det svenska samhället under fem sekler, ett 
trestegshopp från stormakt och ortodoxi över upplysningssamhälle 
till modern industrination. Källa: Lindberg 1985 
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Svensk bokutgivning 1956-1971, antal titlar 

Skön- Fack- Barn a[ Summa 
litteratur litteratur ungdom 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

997 
1087 

1076 

1078 

1146 

1128 

1185 

1217 

1383 

1416 

1406 

1330 

1416 

1354 

1415 

1380 

2943 

3 459 

3 480 

3 673 

3 552 

3 687 

3 777 

4063 

4 781 

4 765 

4841 

5327 

5551 

5 381 

5 651 

5 589 

548 
628 
546 
552 
523 
512 
499 
414 
432 
474 
490 
542 
505 
655 
637 
583 

4488 

5174 

5102 

5 303 

5 221 

5 327 

5 461 

5 694 

6 596 

6 655 

6 737 

7199 

7472 

7 390 

7 703 

7552 

Källa: Peterson 1998, s. 306 

Den svenska pocketboken 1960-1970 

Utgivna Tryckta ex Tryckta ex Sålda ex Sålda ex, Försäljn. 
titlar (1 000) per titel (i 000) snitt per (i oookr) 

h 000) titel 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

44 
100 
130 
150 
197 
272 
316 
323 
506 
621 
740 

825 
1460 

2015 

2061 

2719 

3 634 

3 390 

3 591 

3513 

4051 

4 657 

18,8 

14,6 

15,5 

13,7 

13,8 

13,4 

9,0 
7,2 
7,0 
6,5 
6,3 

277 
693 

1028 

1251 

1650 

2080 

2 655 

2 720 

2 628 

2917 

3 236 

6295 

4810 

3 750 

2 950 

2 655 

2330 

2085 

1700 

1400 

1350 

1220 

647 
1965 

3 025 

4100 

5 600 

8800 

11210 

13 599 

14670 

19897 

21523 

Källa: Peterson 3998, s. zZj 



FINLAND 
Bokutgivningen i Finland ̂ 95-^955, antal titlar, femårsintervaller 

Finska % Svenska % Fr. språk % Summa 

1895 

1900 

1905 

1910 

1915 

1920 

1925 

1930 

1935 

1940 

1945 

1950 

1955 

400 

530 

690 

935 

710 

1073 

1216 

1294 

1256 

1049 

1699 

1412 

1716 

60 

60 

67 

78 

68 

75 

73 

74 

71 

77 

80 

75 

74 

250 

310 

310 

210 

304 

322 

376 

382 

440 

259 

398 

337 

411 

37 

35 

30 

17 

29 

23 

22 

22 

25 

19 

19 

18 

18 

20 

40 

30 

59 

27 

28 

82 

83 

76 

49 

23 

126 

177 

3 

5 

3 

5 

3 

2 

5 

5 

4 

4 

1 

7 

8 

670 

880 

1030 

1204 

1041 

1423 

1674 

1759 

1772 

1357 

2120 

1875 

2304 

Källa: Zweygbergk i%8 sid 104. Siffrorna, som är baserade på Finsk Bokhandelstidnings 

beräkningar, skall ses som ungefärliga. 

Antal nya titlar och omtryck per ämnesområde 1997 
(Finlands Förlagsförenings medlemmars utgivning) 

Ämnesområde Nya titlar Omtryck Totalt Procent 

Inhemsk fiktion 

Översatt fiktion 

Barn- och ungdom 

Lyrik, dramatik 

Uppslagsverk 

Övriga fackböcker 

Läroböcker, grundsk. 

Läroböcker, gymn etc 

241 

347 

721 

128 

40 

1343 

272 

499 

152 

288 

378 

36 

53 

640 

783 

708 

393 

635 

1099 

164 

93 

1983 

1055 

1207 

6 

10 

17 

2 

1 

30 

16 

18 
TOTALT 
Därav på svenska 

Källa: Sonninen igg8 sid 4f. 

3591 
121 

3038 
111 

6629 
232 

100 
3 
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Bokutgivningen i Finland 1017-1082, antal titlar på olika språk 
Svenska 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

1010 
1206 
1131 
884 
991 

1011 
1092 
1202 
1662 
1867 
1675 
1843 
1453 
1496 
1412 
1359 
1743 
1615 
1735 
1711 
1823 
1988 
1986 
2037 
2067 
1838 
2207 
2 788 
2653 
2 784 
2 776 
2 944 
2996 
2905 
3 520 
3 688 
2916 
3 447 
3 733 
3 851 
3155 
2830 
4016 
5 346 
6733 
5 929 

216 
269 
193 
194 
178 
228 
264 
254 
318 
339 
296 
247 
298 
247 
215 
202 
204 
264 
265 
237 
233 
268 
260 
224 
268 
218 
230 
327 
235 
229 
242 
266 
220 
225 
309 
318 
259 
230 
256 
263 
214 
143 
309 
398 
543 
514 

111 
80 
75 
60 
46 
60 
72 
62 
45 
47 
70 
81 
125 
148 
200 
187 
187 
167 
143 
207 
208 
176 
192 
232 
237 
226 
218 
245 
301 
315 
288 
269 
249 
221 
515 
516 
419 
568 
569 
475 
310 
394 
509 
767 
951 
998 

1337 
1555 
1399 
1138 
1215 
1299 
1428 
1518 
2025 
2253 
2041 
2171 
1876 
1891 
1827 
1748 
2134 
2046 
2143 
2155 
2264 
2432 
2438 
2493 
2 572 
2282 
2 655 
3 360 
3189 
3 328 
3 306 
3 439 
3 465 
3351 
4344 
4511 
3 594 
4245 
4558 
4589 
3 679 
3367 
4834 
6511 
8227 
7436 

Källa: Häkli mfl, Kitja 1984 sid 172/ 



De största finska bokförlagen 1905 
(omsättning i milj FM) 

WSOY (koncernen 1 000 milj.) 350 
Otava (koncernen 400 milj.) 200 
Weilin&Göös 200 
Valltut Pålat - Reader's Digest 170 
Helsinki Media 85 
Gummerus 75 
Edita 42 
Tam m i 40 
Kirjayhtymä 32_ 

Källa: Svensk Bokhandel nr 51996 sid 20. 

DANMARK 

De största danska bokförlagen 1995 
(omsättning i milj. Dkr) 

Gyldendal 385 
Munksgaard 293 
Wangel (ingår i Egmont) 155 
Aschehoug (ingår i Egmont) 63 
Politiken 52 

Källa: Svensk Bokhandel, nr 91996. 

Dansk nyutgivning 1070/71 -1090/01, antal titlar 
Skön- Barn- Fack- Skol- och 

litteratur böcker litteratur läroböcker 

1970-71 
1972-73 
1974-75 
1976-77 
1978-79 
1980-81 
1982-83 

5196 
6524 
6945 
7429 
9029 
8910 
9825 

1984-85 10107 
1986-87 11043 
1988-89 10673 
1990-91 10640 

1145 
1118 

982 

991 
1119 
1123 
1213 
1216 
1270 
1373 
1299 

565 
700 
715 
862 
997 
886 
868 

1040 
1286 
1186 
1239 

3124 
4312 
4895 
5190 
6236 
6213 
6987 
7210 
7866 
7446 
7624 

481 
539 
521 
661 
995 
951 
967 
875 
923 
918 
769 

Källa: Krustrup 1992 sid 46/. Tvåårsgenomsnitt. 
Observera att en summering av genretalen inte, överenstämmer med totalsiffran. 



NORGE 

De tio största förlagen i Norge år iQQi, mätt efter omsättning 
Oms (nmkr) Anställda Utgivna titlar 

Nya Omtryck 

Universitetsförlaget 

Cappelen 

Cyldendal 

Aschehoug 

Kunnskapsforlaget 

Bladkompagniet 

Det Norste Samlaget 

Tano 

Gnandal og Dreyer 

N.W. Darnm&S0n 

235 

234 

218 

195 

156 

73 

53 

50 

38 

36 

186 

156 

143 

128 

53 

5 

42 

33 

24 

14 

410 

371 

423 

366 

10 

85 

103 

77 

78 

88 

337 

329 

241 

279 

24 

69 

65 

69 

11 

18 

Källa: Andreassen 1991 sid 104 och Ringdal 1995 sid^o8 
Anm 1.1 Bladkompagniets omsättning ingår endast bokdelen. 
Totalomsättningen 1991 översteg 108 mnkr. 
Anm 2. Gröndahl ei S0n och Dreyers Förlag gick samman i september 1991. 
Omsättningen avser de båda förlagens omsättning 1990. 

De fem största norska förlagen efter antal utgivna titlar 1880—IQQA 
1880-1905 1905-1925 1925-1940 1940-1945 

Cammermeyer 

Aschehoug 

P.T. Mailing 

Gyldendal 

Dybwad 

Aschehoug 

Gyldendal 

Norli 

Cammermeyer 

Steenske 

Gyldendal 

Aschehoug 

Cappelen + 
Steenske 

Norli 

Tiden 

Aschehoug 

Gyldendal 

Stenersen/ 
Centralforfaget 

Blix/Viking 

Tanum 

Källa: Ringdal 1995 sid 34,56, 91,112,161,221, po 
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1945-1965 1965-1985 1985-1994 
Gyldendal 

Aschehoug 

Cappelen 

Tanum 

Drey er 

Gyldendal 

Aschehoug 

Universitets 
forlaget 

Cappelen 

Tiden 

Gyldendal 

Cappelen 

Aschehoug 

Universitets-
forlaget 

Damm, 
Hjemmet 

71 



De tio största förlagsgrupperna i Norge. iQQ4 

Namn/ 

Ägare 

Aschehoug (koncernen) 
Familjen Nygaard, totalt ca 60 ägare 

Årsomsättning Resultat efter 

milj.Nkr finansnetto, 

milj.Nkr 

572 52,4 

Cyldendal Norsk Forlag (koncernen) 
Börsnoterat. Över 800 aktieägare, 
störste ägare finansmannen 
Erik Must med 19,9% 

426 64,4 

J W Cappelen (koncernen), 
Bonnierförlagen 

453 6,8 

Universitetsförlaget 
Studentersamskipnaden i Trondheim 
33,5 %, Gyldendal och Aschehoug 
25 % var + ytterligare ägare 

301 14,9 

Hjemmets Bokförlag 
Égmont 

Huitfelt-gruppen, 
Familjen Huitfelt 

Bladkompaniet 
Familjen Huitfelt 

Det Norske Samlaget 
Stiftelseägt 

Fredheis Forlag 
Egmont 

N W Damm & Sen 
Egmont 

153 

190 

108 

679 

55 

45 

9,4 

12 

9,7 

3,0 

7,9 

2,2 

I koncernen H Aschehoug ef Co ingår bl a dotterbolagen OlafNorlis Bokhandel, skolboks-
förlaget Tano och Forlaget Oktober. Ascheheoug äger också halva Kunnskapsforlaget, halva 
Forlagscentralen och halva Yrkesopplcering. Gyldendal Norsk Forlag har dotterbolagen 
Tiden och Ad Notant Gyldendal och andra halvan i de ovan nämnda hälflenägda bolagen. 
I Cappelen-koncernen ingår Aventura, Bedrifis0konomens Forlag, Gröndahl e[ Dreyers Forlag, 
Cappelen Akademisk Forlag och Boksenteret. Det bör noteras att koncernerna Aschehoug 
och Gyldendal inte ärjämfirbara med koncernen Cappelen efiersom Cappelens bokklubbs
verksamhet ingår i koncernredovisningen medan Aschehoug-Gyldendals De norske Bok-
klubbene redovisar separat (omsättning: 453.5 milj, resultat: 13.4 milj) Det största fristående 
ßrlaget är Det Norske Samlaget som är "ei sj0lveigande,forretningsdrivande stifling som har 
til oppgåve ågiut sknfterpå nynorsk og norske målfere." 

Källa: Svensk Bokhandelnr r] 1995 sid 13. 
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De största norska hokkluhharna îogç 
Namn, ägare Startår Medlemsantal 

Bokklubben Nye Boker, DnB 

Den norske Bokklubben, DnB 

Bokklubbens Barn, DnB 

Hjemmets Bokklubb, Hjemmet 

Cappelens Bokklubb, Cappelen 

Romanklubben, Cappelen 

Donald Ducks Bokklubb, Hjemmet 

Disneys Beste, Hjemmet 

MickesTrafikskole, Hjemmet 

Dagens Bok, DnB 

Krim og Spenning, DnB 

Kunnskap og Kultur, DnB 

Bokklubben Villmarksliv, DnB 

Bokklubben Virkelighetens Verd 

Bokklubben Matog Vinglede, Di 

Barnens egen Bokklubb, 
Cappelen/Bonnier Carlsen 

Bokklubben Damms Leselover, 

Ungdomsbokklubben, DnB 

en, Hjemm 

nB 

Hjemmet 

Bokklubben Bedre Ledelse, Hjemmet 

Bokklubben Ny Krim, Hjemmet 

Damms Junior Bokklubb, Hjemi 

Den norske Lyrikklubben, DnB 

Kunstbokklubben, DnB (startad 

net 

av Dreyer) 

1976 

1961 

1971 

1977 

1992 

1993 

1976 

1982 

1994 

1991 

1985 

1966 

1991 

et 1994 

1993 

1994 

1988 

1989 

1982 

1963 

1989 

190000 

110000 

110000 

100000 

75 000 

50000 

Ca 60000 

tillsammans för 

Disneyklubben 

45 000 

38000 

36000 

36000 

25 000 

23 000 

20000 

20000 

18000 

15-20000 

10-15 000 

9000 

8000 

7000 

Detta är de aktuella siffrorna (1995) fir ett antal av de största norska bokklubbarna. 
Uppställningen omfattar endast bokklubbar från de tre helt dominerande bokklubbsföretagen 
- det av Aschehoug och Gyldendal samägda De norske Bokklubbene (DnB), Bonnierägda 
Cappelen och Hjemmets Bokförlag ägt av danska mediekoncernen Egmont. 
Källa: Svensk Bokhandel nnj 1995 sid 15. 
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ISLAND 
Isländsk bokutgivning: antal titlar 1887-1006 
Ar Titlar 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 
1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

32 
59 
44 
61 
64 
62 
50 
35 
52 
52 
49 
59 
53 
75 
56 
78 
84 
82 
87 
131 
96 
117 

no 
108 
101 
110 

Ar ' 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Titlar 

116 
100 
136 
140 
110 
106 
109 
102 
112 
148 
147 
134 
152 
152 
167 
168 
176 
205 
170 
193 
180 
226 
242 
243 
248 

Ar " 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

Titlar 

309 
322 
318 
343 
302 
368 
418 
541 
604 
510 
576 
557 
571 
519 
444 
428 
486 
467 
448 
537 
557 
551 
585 
586 
582 
500 
502 
538 
533 

Ar 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Titlar 

704 
793 
727 
841 
879 
867 
705 
657 
825 
910 
887 

1070 

1052 

1202 

1188 

1338 

1228 

1105 

1246 

1282 

1295 

1246 

1344 

1594 

1592 

1770 

1545 

1535 

1608 

1543 

Källa 1887-1966: Landsbôkasafii Islands, Ârbok 1967. 
1967-1996: Eypôrsdôttir 1997 sid 76-80. 
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Isländsk bokutgivning: 
Genomsnittligjbrdelning på ämnesområde 1967-1996 

Ämnesområde 

Bibliografi, litteraturvetenskap 
Skönlitteratur 
Filosofi, religion 
Ekonomi, näringsväsen 
Samhällsvetenskap 
Språkvetenskap, utbildning 
Naturvetenskap 
Konst, fritid 
Etnologi, folklore 
Geografi, resor 

Procent 1 

3 
30 
4 

14 
10 
9 

13 
6 
9 
2 

Källa: Eypörsdöttir îqgj sid yg. 
100 

NORDEN 
Befolkningsutvecklingen i Norden 1750-2000, miljoner innevånare 

\År Sverige Finland Danmark Norge Island Norden 

1750 

1800 

1850 

1900 

1950 

2000 

1.8 

2.3 

3.5 

5.1 

7.0 

8.9 

0.4 

0.8 

1.6 

2.7 

4.0 

5.2 

(1769) 0.8 

0.9 

1.4 

2.5 

4.3 

5.3 

0.6 

0.9 

1.4 

2.2 

3.3 

4.5 

0.04 

0.05 

0.06 

0.08 

0.14 

0.28 

3.6 

5.0 

8.0 

12.6 

18.7 

24.2 
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Nordiska böcker på bokmässor i Frankfurt och Leipzig 1564-1846: 
Ursprungsort, antal titlar, fördelning på språk 

Period Antal Fördelade på språk 
Ursprung titlar 

Köpenhamn 
Stockholm 
Uppsala 
Lund 
Christiania 

605 
5 
18 
9 
1 

429 
3 
18 
9 

149 
2 

. 1 

16 7 4 

Köpenhamn 
Stockholm 
Uppsala 
Lund 
Odense 
Christiania 
Bergen 

1947 
316 
97 
3 
2 
1 
1 

406 
102 
79 
2 
2 

1246 
166 
13 
1 

1 

154 

1 

17 
116 
31 
5 

13 7 

Köpenhamn 
Stockholm 
Uppsala 
Lund 
Christiania 
Åbo 
Härnösand 
Sorö 

1045 
234 
47 
18 
20 
4 
1 
1 

151 
88 
41 
16 
13 
2 
1 

548 
42 

1 

233 

3 

1 

2 
91 
6 
2 
3 
1 

87 
12 

17 
1 

7 

Köpenhamn 
Stockholm 
Uppsala 
Lund 
Övriga 

3 597 
555 
162 
30 
31 

986 
193 
138 
27 
18 

2943 
210 

13 
1 
3 

403 3 
108 

6 
2 
5 

210 
43 

5 

Totalt 4375 1362 2170 407 123 258 31 18 

Källa: Peterson ig go 
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