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johan svedjedal
 
Boken tiger, boken talar

”No Pyramid / No God / No Allen Ginsberg / No Bruno K. Öijer”. Jag 
tar fram Bruno K. Öijers fjärde diktsamling, Spelarens Sten (1979), 
den som blev ett bakslag hos kritikerna. Den inleds med ett faksimil 
av ett brev från Allen Ginsberg till författaren, varifrån citatet har 
hämtats.1 

bild 1. Faksimil av hälsning från Allen Ginsberg i Bruno K. Öijers Spelarens Sten 

(1979).
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 I början av sjuttiotalet hade många hälsat Öijer som svenska po-
esins unga löfte, som en metaforens förnyare och en förvaltare av 
den stora modernistiska traditionen, bakåt genom beatpoeterna till 
surrealisterna. Men med Spelarens Sten var festen över. Det fanns 
många skäl, men ett som kritikerna lyfte fram var bokens inledande 
faksimil, det som jag just citerade ur (och som Öijer anser så viktigt 
att han har låtit det följa med in i de hittills fyra utgåvorna av hans 
samlade dikter, alltså från boken och in i verket Spelarens Sten).2 Fak-
similet avbildade en julhälsning från Allen Ginsberg till författaren. 
Recensenten i Dagens Nyheter var snabb att utdela sin dom. ”Det är 
ingen bra början”, skrev han om faksimilet av Ginsbergs brev. ”Den 
har där den står ingen annan funktion än att tala om att författaren 
känner Någon som är Något. Dessutom pekar den obarmhärtigt på 
det starkt eklektiska draget i Öijers poesi.”3

 Investeringar, positioneringar, kulturellt kapital, lansering – det 
finns hela kulturteorier för att uttrycka den sortens synsätt. Men 
ur författarens synvinkel kan saken förstås se annorlunda ut. Då är 
det kanske en fråga om valfrändskap, om ett försök att markera till-
hörigheten i en tradition – i beatpoesi, den marginaliserade poesin, 
undergroundrörelsen.4 Som Öijers andra böcker är Spelarens Sten 
grafiskt genomtänkt, från det inledande faksimilet, via metoden att 
skriva ”&” och till baksidans vinjett av Öijer, signerad Carsten Re-
gild – en svensk konstnär med oklanderlig bakgrund i samhällskritisk 
konst, en av grundarna av kulturmagasinet Vargen och mannen som 
skapade bilden av en svart glödlampa. Allt ger samma budskap av 
fingret i luften som Öijers dikt ”Dubbla Lås”: ”jag blev aldrig rik / du 
lyckades & köpte två rum i fängelset”.5 
 Men det var inte slut där. Spelarens Sten utmanade också genom 
att inte vara underground. Den var nämligen utgiven på ett etablerat, 
stort förlag: Wahlström & Widstrand, som under flera decennier till-
hört de tre dominerande svenska kvalitetsförlagen inom utgivning av 
poesi. Öijer hade debuterat på ett eget förlag som ”stencilpoet”, och 
efter ett gästspel på Wahlström & Widstrand hade han givit ut sina 
böcker på Bo Cavefors förlag – ett vänsterförlag med politiskt radikal 
profil och oroande kopplingar till allehanda extremistiska rörelser. 
Med Spelarens Sten var han alltså tillbaka på det som kunde kallas 
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den kommersiella marknaden, på ett av de förlag som länge tillhört 
de ledande inom lyrikutgivningen.6

 En övad litteraturläsare behöver bara några bråkdels sekunder att 
ta in de grafiska signaler jag har talat om (det tar mycket längre tid att 
beskriva dem i Spelarens Sten än att reagera på dem). Bakom ligger 
ett helt läsarliv av bekantskap med litterära traditioner, konventio-
ner och hackordningar, av litterära moden och tabun. Att läsa är att 
tolka, och vi tolkar också alla de fysiska signalerna från det föremål 
vi håller i handen. Då är det som om boken talar. 
 Och då liknar boken ett magiskt föremål, en talisman i händerna 
hos de litterära stammar som tillber den och vad den bär på. Två sor-
ters medicinmän tvistar om dess sanna betydelse – textanalytikerna 
och bokhistorikerna. De talar om samma sak, men de gör det med 
olika dialekter, munarter där samma ord kan ha olika betydelser i 
olika sammanhang (ungefär som ”rolig” betyder en sak på svenska 
och en helt annan på danska).
 Så låt mig säga något om den dialekt jag talar i den här uppsatsen. 
Den skulle kunna kallas textkritiska, och jag har lärt mig hur ofta 
den missförstås av de som uttrycker sig på textanalytiska. Jag vet det, 
för jag var en gång en av dem som bara talade textanalytiska – men 
numera har jag inga större svårigheter att växla mellan dem bägge. 
I Sverige har vi nyss fått ett par utmärkta handledningar till textkri-
tiskan, dels i form av Anna Gunders ”Forming the Text, Performing 
the Work – Aspects of Media, Navigation, and Linking”, dels genom 
Paula Henriksons Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer. Tillsam-
mans summerar de den etablerade terminologin på området.7 Den 
senare rymmer verkligen praktiska råd, men har också en användbar 
ordlista och en serie definitioner som berättar vad orden betyder på 
denna dialekt. Visst är somliga termer är både problematiska, mång-
tydiga och omstridda, men jag utgår här alltså från en sorts minsta 
gemensamma nämnare – tanken att ett verk är en immateriell storhet 
som framträder fysiskt på olika sätt. Vad gäller det litterära verket 
sker det via en text, en huvudsakligen alfanumerisk sekvens av tecken 
som i sin tur bärs av ett medium. Ett medium är både något som 
lagrar tecken och något som visar dem. Bägge funktionerna kombi-
neras i boken, varmed vi oftast menar codex-boken (till skillnad från 
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exempelvis bokrullen) – medan en föreläsare kan lagra sina tecken i 
ett USB-minne och visa dem via projektor och filmduk.
 I det följande ska jag ge några exempel på vad analysen av sådant 
kan bidra med vad gäller historisk förståelse. Jag kommer inte att gå 
vidare till frågor om vilka konsekvenser man som utgivare ska dra 
av detta, utan vill här bara konstatera två saker. För det första att en 
vetenskaplig utgivare bör vara medveten om och göra reda för de sig-
naler som sänds ut av medier och texter, alltså verkets fysiska bärare 
och framträdelseformer. För det andra att denna medvetenhet absolut 
inte kan förmedlas enbart genom faksimilering, antingen i tryck el-
ler digitalt. Faksimilering har naturligtvis sina givna förtjänster, men 
den kräver dels analytiska kommentarer, dels insikt om ihåligheten i 
vad Mats Dahlström har kallat ”det mimetiska antagandet”. Detta 
antagande är föreställningen att det är möjligt att överföra ett start-
dokuments alla egenskaper till ett måldokument – alltså att klona 
eller emulera ett dokument.8 Men faksimilering eller rent avskrivande 
är hjälpmedel inför en kritisk edering, inte en ersättning för den.9

 

*

Boken tiger, boken talar. Och hur kan den ha annat än ett kluvet 
förhållandet till talet, till ljudet? Den talade litteraturen är ju mycket 
äldre än den nedskrivna, och olika medier föregick den sorts bok vi 
numera talar om, den samling av textfyllda sidor som vi kallar codex. 
Vi vet, men glömmer ändå att dra konsekvenserna av, att så många 
av våra klassiker har en muntlig bakgrund, att de först efter otaliga 
framföranden och improvisationer fästes på tryck. Homeros. Shake-
speare. Bellman. Allt är ursprungligen ljudande litteratur som fästes på  
tigande papper, repliker och sånger lagrade i ett tryckmedium för att 
packas upp av läsarens röst, men som en gång lagrades och visades 
av människor i en scenisk situation. Och länge var den skrivna eller 
tryckta bokens uppgift ju att vara underlag för högläsning, snarare 
än för tyst läsning. Så är bokens uppgift att rymma ett partitur för 
framförandet av det verk den rymmer. Och det är läsaren som för-
vandlar boken från tigande till talande, från det som bär till det som 
visar fram.

boken tiger, boken talar



30

 Det finns litteraturteoretiska konsekvenser av detta (varje läsning 
kan ses som ett framförande av ett verk, liksom varje tolkning kan 
ses som ett framförande – litteraturforskaren tolkar verket på samma 
sätt som pianisten tolkar Beethoven), men här ska jag stanna vid en 
aspekt som gäller själva boken. Om boken länge har vänt tal i tigande 
så håller nu motsatsen på att hända. Digitaliseringen har låtit den 
mediala utvecklingen ta en vändning där ljudboken till sist har blivit 
rimlig som masspridd artikel. Kassettböcker har funnits länge, och 
innan dess inläsningar av litterära verk lagrade på LP-skivor. Men 
med CD:n och mp3-filerna har det äntligen blivit möjligt att lagra 
stora mängder tal på litet fysiskt utrymme – vilket gör det bekvämt 
att bära med sig ett bibliotek av inlästa böcker, av det som kallas ljud-
böcker eller hörböcker. Åtminstone i Sverige är detta den snabbast 
växande delen av bokbranschen – enligt Svenska Förläggareförening-
ens branschstatistik har försäljningen av ljudböcker växt från 76 mil-
joner kronor 2002 till 185,3 mkr år 2006 (vilket ekonomiskt sett gör 
den ungefär lika stor som marknaden av skönlitterära pocketböcker 
för vuxna).10 Då ska man minnas att detta gäller ljudböcker som säljs 
som fysiska föremål. Till det kommer den snabbt växande verksamhe-
ten med nedladdning av mp3-filer vid siter som iTunes – en verksamhet 
som dessutom ju tekniskt sett är omedelbart global. Framtidens digi-
tala bok kommer kanske inte att vara vad vi en gång kallade en e-text, 
utan snarare en iBook (eller vad man ska kalla den ström av digitala 
inläsningar som förvaras i en iPod tillsammans med filmer, videoklipp, 
hundratals låtar, fotografier och intalade inköpslistor).
 Vi lever i en tid när boken som medium bokstavligen börjar tala 
till oss igen, men inte i form av codex. Det är en tid när störtskylt-
ningen av ljudböcker påminner oss om att boken är något annat än 
den tigande samling av papper och ark vi har vant oss vid att se som 
synonym till termen bok. Boken tiger, boken talar – ja, det beror på 
vilken sorts bok vi talar om. Den vi läser eller den vi lyssnar på.
 Och då har jag inte ens gått in på den förändring av lyrikens villkor 
som orsakades av grammofonskivans genombrott och konstnärliga 
utveckling under förra seklet – den process som innebar att sjungna 
texter blev allt från krass kommers till centrallyrik och ikonoklasm. 
Det vore sannolikt inte svårt att skriva en lyrikens historia där man 
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visar att diktsamlingen som medial kategori länge befann sig på flykt 
från den sjungna lyriken, med dess inriktning på rim, slutpoänger och 
effektfulla enradingar. Då skulle vi använda litteraturen för att låta 
den tala om bokens funktion bland andra medier.

*

Vi kan förstås låta boken tala som en metafor – ungefär som jag 
gjorde med Spelarens Sten i början av den här uppsatsen. Då menar 
vi inte att den faktiskt talar till oss (genom att lagra och bära fram 
talade ord), utan att dess fysiska gestaltning väcker tankar hos oss, 
skapar betydelser.
 Jag ska strax komma till några exempel på hur böcker kan tala på 
detta sätt. Men låt mig först säga något om vad boken kan tala om 
– och vad den samtidigt kan tiga om (allt i den metaforiska betydelse 
som har mer att göra med textanalytiska än med textkritiska).
 En grundfråga gäller här hur mycket författaren kan och vill kon-
trollera utseendet av sina böcker. En bok och dess innehåll bildar 
naturligtvis en semiotisk enhet, ett teckensystem där språkliga och 
fysiska signaler ger ett gemensamt intryck. Förlagen kan sträva efter 
att använda ett gemensamt signalsystem – ett modernt exempel är 
genren chick-lit, där böckerna helst ska ha rosa omslag, gärna med 
en slängig teckning snarare än ett fotografi. Och författare kan sträva 
efter att åstadkomma alla möjliga uttryck – av minimalism, av inre 
samhörighet, av ödmjukhet eller prakt. 
 Ett nästan övertydligt exempel på det senare visade den författare 
som stod i begrepp att ge ut en bok på Svenska Allmogeförlaget. Det 
var en firma där författarna betalade kostnaderna för tryckning, och 
alltså hade mycket att säga till om vad gällde böckernas utseende. 
För somliga författare var det viktigt att boken såg betydande ut. 
”Hör nu min ringa önskan”, skrev en av dem. ”Jag önskar och anmo-
dar, följande: Boken får under inga omständigheter undergå två cm i 
tjocklek. […] Grov stil och dito papper.”11

 En författare som Olle Hedberg var angelägen om att hans böcker 
skulle ha liknande utseende, detta för att de skulle visa på den sorts 
inre samhörighet som byggde ett författarskap. Omslagen gjordes 
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av Akke Kumlien, som var knuten till Norstedts; som Magdalena 
Gram påpekar i sin avhandling om Kumlien som bokkonstnär var 
Olle Hedberg en av de författare som Kumlien följde flitigast. Enhet-
ligheten i Kumliens Hedberg-utgåvor låg i inlagornas typografi och 
papperssort, samt böckernas format. Omslagen var snarlika varan-
dra men med viss variation.12 En liknande medveten gemensam ut-
formning finns i den kvartett av böcker som Stig Larsson gav ut åren 
1997–2000 och som utgör en originell blandning av dikt, filosofisk-
estetisk analys, minnesfragment och personliga hugskott. Böckerna 
är gjorda i samma format, har likartad typografisk gestaltning och 
med omslagsbilder av författaren. Omslagen till dessa böcker av Stig 
Larsson har formgivits av författaren själv och markerar deras litte-
rära samhörighet.

 

bild 2–3. Natta de mina (1997), Wokas lax? (1998). Jfr färgsuppl. s. 245.
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bild 4–5. Helhjärtad tanke (1999), Avklädda på ett fält (2000). Jfr färgsuppl. s. 245.

 Sådant är exempel på hur författaren – rimligen i visst samråd med 
förlaget – styr bokens utseende så att en grupp böcker får en grafisk 
familjelikhet. Men innan man drar några långtgående slutsatser om 
expressiv typografi och expressiva format gör man klokt i att ta reda 
på elementa om det förlagshistoriska och tryckhistoriska samman-
hang där en bok kom ut. Vilka valmöjligheter hade författaren när det 
gällde stilsort? Vilka format kunde han eller hon välja mellan? Inte 
sällan har förlagen fasta ramar för detta, olika standardlösningar som 
författaren ställs inför. Om man har tillgång till den sorts förlagsarkiv 
där exemplar av de tryckta böckerna sparas, kan man ofta se att de 
tryckta böckerna följde en viss förlagsstandard vad gäller format, ty-
pografi, omslag och till och med omfång. För svenskt vidkommande 
är Albert Bonniers förlagsarkiv ett bra exempel – där står hela utgiv-
ningen uppställd i kronologisk ordning, för bokhistorisk granskning. 
 Därför kan det vara ett misstag att lyfta ut ett visst verk eller 
författarskap ur ett förlags utgivning och därifrån dra långtgående 
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slutsatser om författarens avsikter. Förlaget kan helt enkelt ha varit 
bundet av kontrakt till vissa tryckerier eller omslagsillustratörer. Den 
kloke bokhistorikern kombinerar typografisk närläsning med den 
metod som Franco Moretti har kallat fjärrläsning – alltså att arbeta 
med stora material för att försöka urskilja kollektiva mönster.13

 Att massmarknadspocket är standardiserade är väl känt. I Sve-
rige domineras marknaden sedan länge av den globala firman Harle-
quin Enterprises som mallar sina böcker, inte bara vad gäller omslag 
och typografi utan ända in i handlingens struktur (som styrs av olika 
guidelines vad gäller miljö, omfång, personlighet och graden av sex-
skildringar).14 
 En liknande standardisering kan naturligtvis finnas i kvalitetslit-
teratur, om än kanske inte lika långt in i den litterära strukturen. Ett 
bra exempel är Bonniers ”Lilla lyrikserien”. Den utgavs från 1952 till 
1961 och rymde diktsamlingar av debutanter och andraboksförfatta-
re, ibland också översättningar. I serien återfinns diktsamlingar av ex-
empelvis Gerda Antti, Lars Bäckström, Majken Johansson, Sven-Eric 
Liedman, Anna Rydstedt, Lennart Sjögren och Beppe Wolgers. Syftet 
med serien var helt enkelt att hitta en billig form för att introducera 
nya författarskap. Omfånget på böckerna var högst två tryckark (32 
s.) och utförandet typografiskt enkelt. Ur förlagets synvinkel var se-
rien ett sätt att publicera författare som ännu inte hade material av 
kvalitet nog till en större diktsamling. Men det vore förstås ett gravt 
misstag att tro att serien fångade upp material av flera generationer 
lyriker vilkas uttryckskraft råkade räcka till just bara 32 sidor dikt-
samling.15

 Boken tiger, boken talar. Men låt oss inte glömma att den inte all-
tid talar om det vi väntar oss eller det vi önskar. Den talar inte alltid 
om författarens avsikter, utan om förlagets villkor. Eller låt mig ut-
trycka det så här – den har ofta kanske mer att säga till bokhistoriker 
än till textanalytiker.

*
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För att boken ska tala till oss måste vi veta vad vi ska lyssna efter. 
Analysen av typografins budskap kräver i regel att det sätts i relation 
till verket, som i sin tur måste ses i ett större biografiskt och histo-
riskt sammanhang. Som avslutning ska jag ge några exempel på detta 
utifrån Carl Jonas Love Almqvists författarskap. Han befann sig i 
övergången mellan två sorters produktionsvillkor för litteratur och 
böcker. Som ung var han en författare som i ganska hög grad styrde 
sitt eget författarskap. Även om han var beroende av omgivningens 
impulser och sympati, var han ekonomiskt oberoende av den litterära 
marknaden. Och många av sina böcker gav han ut på eget förlag – 
något som lät honom bestämma över böckernas utformning (om än 
inom de ramar som tryckeriernas resurser gav).
 Almqvist var mycket intresserad av böckernas utseende och för-
sökte ofta styra hur de skulle se ut, om han kunde. Redan när han i 
ungdomen skrev kompendier och litterära skämt lät han dem imitera 
utseendet av tryckta böcker. Ett exempel är Homo & Lapis sunt 
Eædem Res (förmodligen skriven 1806), där Almqvist vill ”bevisa” 
att en sten och en människa är detsamma. Den är ett skämt med lär-
domens skolastik och hela disputationskulturen som också lånar av 
dess grafiska form.
 Almqvists stora litterära satsning Törnrosens Bok har en kom-
plicerad historia som jag ska beröra ytterst kortfattat, eftersom den 
har behandlats på andra håll. Törnrosens Bok utgavs ju i två serier, 
duodesupplagan (1–14, 1833–1851) och imperialoktavupplagan (1–
3, 1839–1850) och som Lars Burman har påpekat hade hela verket 
karaktären av ett ”själspoem”, ett verk som också skulle skildra för-
fattarens eget jag och hans egen utveckling.16 Eftersom de bägge seri-
erna rymmer så många verk – somliga av dem i olika versioner – blir 
förhållandet mellan dem komplicerat, på gränsen till labyrintiskt. 
Den litterära strukturen i de bägge serierna har nyligen undersökts av 
Gunilla Hermansson i en innehållsrik avhandling,17 och jag ska här 
bara påminna om en bokhistorisk aspekt på duodesupplagan som 
jag har utrett i annat sammanhang. Almqvist hade ju drömt om att 
göra duodesen till ett allkonstverk, med bild, musik och text. När 
han började utgivningen knöts den till Johan Hörbergs tryckeri och 
förlag, men där klarade man inte att göra nottryck. Det innebar att i 
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stort sett alla musikdikter fick uteslutas – den enda som kom med var 
Tintomaras sång i Drottningens Juvelsmycke (som dock fick tryckas 
på ett särskilt blad på annat håll och klistrades in i den färdiga uppla-
gan). Resten av de många musikdikterna fick vänta till imperialoktav-
upplagan, som gjordes med helt andra typografiska resurser.18

 I kontraktet med Hörberg förbehöll sig Almqvist rätten att bestäm-
ma över det typografiska utseendet hos duodesupplagan av Törnrosens
Bok. I andra fall hade han mindre chans att bestämma. När han del-
tog i en serie ”Folkskrifter”, utgivna av förläggaren N.W. Lundequist, 
var typografin given av publiken. Serien vände sig till allmogen och 
var därför tryckt med frakturstilen, den ”svenska” eller folkliga stil 
som vände sig till de läsovana.
 Till skillnad från Törnrosens Bok, som främst såldes via bokhan-
deln, byggde utgivningen av folkskrifterna i hög grad på kontakter 
med kyrkan. Lundequist såg till att prästerna rekommenderade folk-
skrifterna för sina församlingsbor. Skillnaden i målgruppsanpassning-
en gentemot Törnrosens Bok syns naturligtvis också i det litterära 
formspråket. I folkskrifterna finns en allvetande och pedagogisk be-
rättare, benägen att sammanfatta långa tidsperioder på kort utrym-
me. I folklivsskildringarna i Törnrosens Bok fokaliseras händelserna 
ofta via en person som kommer ur samhällets högre skikt och är på 
ovant besök i allmogens miljöer. Händelserna berättas ur dennes per-
spektiv och med betydligt större inslag av scenisk framställning.19

 På samma sätt fick Almqvist acceptera de typografiska villkor som 
gällde hos andra förläggare. När han gav ut Tre Fruar i Småland på 
J.P. Lundströms förlag (1–3, 1842–1843) fann Almqvist exempelvis 
att boken hade satts med en för tiden modern typografi. Han skyn-
dade sig att i ett inledande jaktslottssamtal låta en person kommente-
ra typsnittet som ”framtidsbokstäfver”. Med all sannolikhet tillkom 
denna jaktslottsram som en eftertanke när produktionen av boken 
redan var igång.20

*

Frågan om fraktur i Almqvists skrifter väcker ett par frågor av text-
kritisk relevans. Den ena gäller faksimilering. Att bifoga ett faksimil 
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bild 6. Första sidan av Almqvists  Grimstahamns Nybygge (1839), en i den serie 

folkskrifter som förläggaren N.W. Lundequist gav ut 1839–1840.
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av en eller flera originalsidor till en modern utgåva ger naturligtvis en 
relativt god uppfattning om det grafiska intryck som originalet gjorde. 
Men naturligtvis kräver det en ordentlig kommentar. Poängen för de 
samtida läsarna var ju att frakturen var mer lättläst (den var mer folk-
ligt spridd och lästes utan svårighet av de lärda), men i vår tid upplever 
de flesta sannolikt frakturen som ytterst svårläst, kanske på gränsen 
till otydbar. Redan själva frakturstilen är alltså ett utmärkt exempel på 
att faksimilering inte kan ersätta edering och kommentering.
 Hur ska då frakturstilen ederas? Olika tider och olika författare 
innebär skilda sorters lösningar. Här ska jag inskränka mig till några 
synpunkter vad gäller Almqvists författarskap.
 Nästan alla Almqvists skrifter trycktes i antikva, däribland stora 
grupper av verk som hans läroböcker, Törnrosens Bok, hans fyrtio-
talsromaner och hans tidningsartiklar i Aftonbladet. Men några av 
hans verk mötte publiken i fraktur. Det gällde exempelvis folksago-
efterbildningen Grå Kappan (1818), hans konstsagor i Opoetisk Ca-
lender för Poetiskt Folk 1822 (Guldfogel i Paradis och Rosaura) och 
folkskrifterna 1839–1840. De tre delarna av imperialoktavupplagan 
av Törnrosens Bok var tryckta i antikva, men hade rubriker i fraktur.
 I den tryckta utgåvan av Almqvists Samlade Verk har vi inte strä-
vat efter att efterlikna frakturen typografiskt, lika litet som vi för-
söker ta efter format och satsyta i de ursprungliga trycken. Fraktu-
ren normaliseras till antikva, liksom övriga stilar (handskrivna och 
tryckta) i Almqvists litterära kvarlåtenskap (men den ederade texten 
kompletteras med faksimil, dels i den tryckta utgåvan, men främst i 
den digitala miljön Litteraturbanken.se).21 Återstår då frågan om hur 
frakturen ska translittereras, inte minst då frågan om tecknen w och 
v. I frakturen var ju den typografiska konventionen att antikvans v 
representerades med w (vi blev wi, hvar blev hwar etc). Undantaget 
var främmande ord, där bokstaven v behölls. Ett w i fraktur ”bety-
der” i Almqvists fall alltså i regel v, inte w, ungefär som ett kursivt w 
i antikva inte ”betyder” ett allmänt snett w, utan ett w med emfas.
 I regel går principen att byta tillbaka w mot v bra att genomföra vid 
ederingen av Almqvist (hwar blir hvar, etc), men ett särskilt problem 
är naturligtvis namnen. Här blir lösningen att avgöra varje enskilt fall 
genom jämförelser med annat material – manuskript, omnämnanden 
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i brev, senare tryck som kontrollerats av Almqvist. De granskningar 
som gjorts visar att Almqvist använde både v och w i namn och att 
man alltså inte restlöst kan normalisera tillbaka. Wingolf i den ur-
sprungligen fraktursatta Guldfogel i Paradis fick exempelvis behålla 
sin stavning med w när den kom i en ny version i antikva i Törnrosens 
Bok, då betitlad Amauros Chrysornis eller Guldfogel i Paradis. 
 Till saken hör också att imperialoktavupplagan av Törnrosens 
Bok ger utmärkta exempel på att tecknet w i frakturen inte är en stav-
ningsvariant, utan enbart följden av den ovan beskrivna typografiska 
konventionen (liknande den att somliga tryckerier markerar emfas 
med kursiv, andra med spärrning). Ett visst ord kan där förekomma i 
olika form på samma sida eftersom det har filtrerats genom fraktur-
stilens konventioner. Att behålla stavningen med w i rubriken ”Hvar-
för kom du på ängen” skulle därför te sig orimligt. Det är ännu en 
påminnelse om att frakturstilen kräver en aktiv avkodning.

*

Efter de här snabba notiserna ska jag avsluta med några exempel som 
blir något utförligare beskrivna.22

 Mitt första exempel kommer från mitten av 1840-talet. Runt års-
skiftet 1845/1846 vistades Almqvist några månader i Danmark, dels 
för att knyta litterära kontakter, dels för att fly från en irriterande 
svärm av problem hemma i Sverige.
 I Köpenhamn umgicks Almqvist i radikala liberala kretsar. Han 
var en av Nordens stora litterära berömdheter och blev omhuldad 
av publicister på vänsterkanten. Med dem delade han intresset för 
skandinavismen, en rörelse som just då var särskilt på modet eftersom 
studenterna i de nordiska länderna hade börjat driva frågan. Skandi-
navismen hade börjat som ett initiativ för allmän förbrödring, men 
utvecklades vid denna tid allt mer till ett liberalt projekt. Den var en 
politisk ideologi som skulle försvaga de inhemska konservativa regi-
merna och samtidigt bygga en sorts politisk försvarsmur mot Ryss-
land och Tyskland.
 Under sin vistelse i Köpenhamn inbjöds Almqvist att hålla ett före-
drag i denna fråga. Det gjorde han den 4 februari 1846, och han tog 
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bild 7. En sida ur den andra delen av imperialoktavupplagan av Törnrosens Bok 

som demonstrerar hur rubrikernas fraktur följer den typografiska konventionen att  

antikvans v förvandlas till w.
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chansen att utveckla tankar om hur en ny skandinavisk medborgare 
skulle kunna skapas. I tio punkter beskrev Almqvist hur det skulle 
ske genom uppfostran och undervisning, genom gemensam lagstift-
ning och valuta, ett gemensamt militärt försvarsförbund och annat. 
Alltsammans var en lysande och bejublad uppvisning av Almqvists 
retoriska briljans – en muntlig dimension som delvis behölls i diktio-
nen och författarpositionen när talet trycktes samma år. 
 Den broschyr som rymde föredraget kom i två parallella utgåvor. 
Tillsammans uttryckte de i sin utstyrsel den skandinavistiska tanken 
på ett sätt som Almqvist måste ha gillat, men knappast kan ha förut- 
sett. Bägge var tryckta i Köpenhamn och skiljde sig väsentligen åt 
genom titelbladet. Den ena var utgiven på C.A. Reitzels förlag i Kö-
penhamn, den andra på Adolf Bonniers förlag i Stockholm. Det var 
naturligtvis den senare som distribuerades i Sverige och som finns 
bevarad i svenska forskningsbibliotek.
 När Almqvist höll sitt föredrag vistades Adolf Bonnier i Köpen-
hamn. Han var en övertygad skandinavist, medlem i Skandinaviske 
Selskab, och drömde om en ”bokhandelsskandinavism”. Den skulle 
innebära en sorts skandinavisk enhetsbokhandel där skrifter skulle 
säljas på originalspråket i de olika länderna istället för att översät- 
tas – just som skedde med Om Skandinavismens Utförbarhet. Som 
tryckprodukt fick föredraget alltså illustrera sin egen tes. Och den var 
samtidigt ett tidigt exempel på en form av storskaligt, ekonomiskt 
samarbete på det grafiska området som liberalen Almqvist knappast 
var främmande för – det internationella samtrycket.23

*

Nästa exempel gäller Europeiska missnöjets grunder, Almqvists stora 
politiska programskrift. Förarbeten till den kan dateras till mitten av 
1830-talet, när han började orientera sig mot liberalismen, men det 
verkligt intensiva arbetet låg mot slutet av 1830-talet, när han först 
planerade tryckningen av skriften. Tanken var då uppenbarligen att  
den skulle ges ut samtidigt som Det går an och i anslutning till de nya
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bild 8–9. De parallella editionerna av Om Skandinavismens Utförbarhet.

volymer av duodesupplagan av Törnrosens Bok som gavs ut 1838. 
Förbindelsen är omedelbart synlig i typografin hos de inhiberade ver-
sioner av Det går an och Europeiska missnöjets grunder som finns 
bevarade i Kungl. biblioteket.24

 Men det kom att dröja länge innan Europeiska missnöjets grun-
der publicerades. På vägen dit omarbetades den också flera gånger. 
Första gången en större publik kunde läsa något ur den var i form 
av artikelserien ”Om orsakerna till det närvarande slägtets verkliga 
inbillade olyckor”, anonymt tryckta i Jönköpingsbladet 1847 (en li-
beral tidning där Almqvist medarbetade regelbundet). Samtidigt för-
beredde han en utgåva av skriften i bokform. Ett bevarat korrektur 
rymmer text som motsvarar ungefär dubbelt så mycket som trycktes 
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i tidningen – eller ungefär två tredjedelar av det format skriften fick 
som färdig. Men denna version utgavs aldrig, utan det skulle dröja 
till 1850 innan programskriften offentliggjordes, då i tredje delen av 
imperialoktavupplagan av Törnrosens Bok.
 Den inhiberade bokversionen från 1847 finns bevarad i Kungl. 
biblioteket. Den bär anteckningen ”Tryckt i Jönköping hos Strehle-
nert / 1847 /. Så mycket som trycktes och makulerades.” Kommenta-
ren är dock knappast helt korrekt. För det första tyder ingenting på 
att någon upplaga har makulerats. Vad som föreligger är förmodligen 
ett korrekturavdrag, inte en del av en tryckt upplaga. För det andra 
kan produktionen inte ha skett hos Strehlenert 1847. Tryckeriet äg-
des nämligen av Johan Sandwall ända till den 28 augusti 1848, då 
han sålde det vidare till grosshandlaren A.J. Sommarin, som i sin tur 
i oktober samma år sålde det vidare till Anton Wilhelm Strehlenert, 
som varit anställd hos Sandwall sedan 1845.25 
 Kan då inte den enkla förklaringen vara att Almqvist började trycka 
verket hos Strehlenert 1848, snarare än 1847? Jag tror inte det, utan 
snarare att han verkligen planerade en utgivning av programskriften 
på Johan Sandwalls förlag just 1847. Det var naturligt, både politiskt 
och ekonomiskt. Det var Sandwall som ägde och drev Jönköpingsbla-
det, och Almqvist hade givit ut flera böcker på hans förlag, nämligen 
C.J.L. Almqvist. Monografi (1845) och De Dödas Sagor (1845). Att 
Almqvist samarbetade med Sandwall hade politiska skäl (bägge var 
radikala liberaler), men det fanns också ekonomiska orsaker. Alm-
qvist hade nämligen lyft förskott från Sandwall och försökte arbeta 
av skulden genom litterärt arbete i form av artiklar och böcker.26

 Europeiska missnöjets grunder i denna version sattes på ark om 
24 eller 16 sidor, och vad som har bevarats motsvarar 6 tryckark.27 
Själva avbrottet är kanske den mest intressanta omständigheten med 
skriften. Vi vet inte varför Almqvist avbröt sättningen av program-
skriften – det kan ha funnits yttre skäl som hade att göra med tryck-
eri och förlag, kanske t.o.m. med att Sandwall sålde tryckeriet. Men 
en fantasieggande omständighet bör kommenteras. Den föreliggande 
texten slutar nämligen just innan resonemanget skulle komma att ta 
en annan vändning än tidigare i skriften. 
 Hela Europeiska missnöjets grunder är på många sätt en klassisk 
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liberal utopi, i grunden präglad av tanken på alla människors rätt till 
frihet. Almqvist hävdar att samhället ska regleras så litet som möjligt 
och livet helst ska ordnas genom frivilliga överenskommelser mellan 
individer. Han menar att människor bör uppfostras att vilja det rätta, 
men att samhället också ska ordnas så att kvinnor och barn blir eko-
nomiskt oberoende av mannen. När Sandwall-versionen av skriften 
slutar är han långt inne i ett resonemang om hur människors uppfost-
ran ska ordnas så att de lär sig riktiga grundsatser om livet, sådant 
som trohet, uppriktighet, kärlek till barn, till arbete, flit och ordning. 
Allt bygger på tanken att individen ska uppfostras till självansvar.
 I den utgivna programskriften följde sedan ett genomarbetat soci-
alliberalt förslag till vad Almqvist kallade ett ”barnförsäkringsverk”, 
en samhällelig inrättning som skulle utbetala ett sorts barnbidrag 
finansierat genom något som motsvarade en allmän arvsfond. Det 
var en radikal idé om ett statligt ansvar för familjen som alltså inte 
presenterades i den avbrutna bokversionen från 1840-talet. I själva 
verket tycks det inte osannolikt att det var svårigheten att i detalj 
utföra denna idé som ledde till att sättningen avbröts. Idén om barn-
försäkringsverket innebar nämligen en radikal tankemässig omsväng-
ning i Europeiska missnöjets grunder. Istället för att riva ner gamla 
institutioner försökte Almqvist här bygga en ny. Socialt tedde det sig 
både logiskt och nödvändigt. Ändå var denna tanke om samhällets 
institutionella ansvar för medborgarna svår att förena med Almqvists 
allmänna budskap om frihet och ansvar, med den idé om frivilliga 
överenskommelser som han utvecklat också i Det går an. Barnför-
säkringsverket stred i en mening mot grunderna i Almqvists program 
som det sett ut dittills. Möjligen var svårigheten att jämka samman 
tankarna ett viktigt skäl till att denna version av Europeiska miss-
nöjets grunder slutar så abrupt.

*

Mitt sista exempel gäller Almqvists landsflyktsdiktning, alltså lit-
teratur som förblev otryckt under hans livstid (och till större delen 
fortfarande är det). Sedan Almqvist flytt till USA 1851, på goda grun-
der misstänkt för förfalskning och giftmordsförsök, fortsatte han att 
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skriva i olika genrer. Hans mest kända verk har blivit det väldiga ma-
nuskriptet Om Svenska Rim. I den ingår Sesemana, en stor diktsvit 
där Almqvists utforskade den rimmade poesins olika möjligheter. 
 Diktsviten tillägnades Hans Jacob Seseman (1751–1819). Han var 
en verklig person, och hade en säregen berömmelse – eller åtminstone 
ryktbarhet – som poet under Almqvists ungdomstid. Han var lärare i 
matematik i Vadstena, men var sällsamt olämplig för uppgiften och de 
sista åren av sitt liv levde han som privatman och gatuoriginal i Stock-
holm och Uppsala. Seseman skrev dikter, utskrattade och förhånade 
på grund av deras nästan sjukliga rimvilja. Åtskilliga av Sesemans 
dikter samlades och kom ut under titeln Brudskrifter, med mera. Af 
och öfwer, samt utgifne af … (1806). Från 1805 till sin död 1819 
bodde Seseman omväxlande i Uppsala och Stockholm, där han bland 
annat skaffade sig inkomster som ombud för olika lotterier. På ett sätt 
som inte var helt ovanligt i Europa vid denna tid sålde han själv sina 
skrifter. Han vandrade runt på gatorna, klädd i stora skor och en bred 
hatt. Smörgåsar och ett lager av sina skrifter förvarade han i sin stora 
kapprock, som försetts med extra stora fickor och ärmuppslag – en 
del skrifter förvarade han också i sitt hopslagna paraply. Efter denna 
uppenbarelse följde ofta på gatan en lång svans av pojkar.28

 Man har frågat sig hur Almqvist, djupt inne i landsflykten, kom 
på idén att tillägna Seseman ett så stort diktverk. Det finns förstås 
en likhet i författarrollen – den luggslitne landsflyktingen Almqvist 
identifierade sig inte bara med storrimmaren Seseman, utan med hans 
poetiska öde som marginaliserad, utskrattad och missförstådd. Men 
vad fanns mer som knöt dem till varandra?
 Almqvist kände till Seseman som poetiskt gatuoriginal från Stock-
holm. Den rimmande matematikern var ett välkänt inslag i gatubilden 
under de ungdomsår då Almqvist var informator och kämpande poet 
i huvudstaden. I Om Svenska Rim finns också formuleringar som 
klart tyder på att Almqvist själv sett matematikern där han gick runt 
och sålde sina skrifter. Men Almqvist hade också andra skäl att veta 
vem Seseman var. Ett var Sesemans läroböcker i aritmetik, ett annat 
kanske de tabeller över ränteberäkningar som Seseman hade givit ut 
(och som sannolikt kan ha intresserat Almqvist under hans märkliga 
affärer med ryttmästaren von Scheven under slutet av 1840-talet). 
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Seseman hade också nämnts i flera verk av författare som Almqvist 
kände (Lorenzo Hammarsköld, C.F. Dahlgren, Peter Wieselgren). 
 Dessutom fanns ytterligare en förbindelse mellan Almqvist och 
Seseman som inte tidigare beaktats, nämligen utstyrseln på deras 
böcker. Den gravyr som finns på titelsidan till Sesemans Brudskrifter 
(1806) är snarlik den som användes på Almqvists Hvad är Kärlek? 
(1816), den skrift som Almqvist själv räknade som sin debut. Natur-
ligtvis bör man inte räkna med någon direkt influens eller imitation 
(dekorationer av detta slag valdes ur tryckarnas förråd av tillgängliga 
grafiska utsmyckningar). Men sannolikt hade Almqvist någon gång 
sett Sesemans dikthäfte och noterat det hemliga grafiska rimmet mel-
lan de bägge skrifterna. I böckerna är sambandet mellan de bägge 
diktarna betydligt närmare än i deras verk.

*

Boken tiger, boken talar. Jag har givit några exempel på hur böckers 
utstyrsel och typografiska gestaltning kan berika vår historiska för-
ståelse, men också försökt påminna om hur själva termen bok nu-
mera bågnar och vibrerar. Och jag har velat erinra om de risker för 
övertolkning som lurar om man begränsar sig till själva boken som 
föremål för analys.
 Den som försöker nå kunskap om det förflutna måste förr eller se-
nare också beakta själva dokumenten som teckensystem, ta med dem 
som storheter i den ekvation som historikern försöker lösa. Det måste 
göras med försiktighet, också av de mest entusiastiska bokhistoriker. 
Vi får inte tiga om att boken ibland tiger, hur gärna vi än skulle vilja att 
den talar till oss. Men ofta nog har sådana analyser mycket att berätta 
om de verk som böckerna rymmer, om de sammanhang av liv där de 
en gång ingick. Så låt oss tala, eftertänksamt och ödmjukt, om hur 
böcker talar. 
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bild 10–11. Två litterära kusiner? Sesemans och Almqvists skrifter är typografiskt 

besläktade, även om det knappast finns något litterärt inflytande från den ena till 

den andra.

noter

1   Bruno K. Öijer, Spelarens Sten. Dikter, Stockholm 1979, s. [7].
2    Faksimilen i samlingsutgåvor enligt följande: Samlade dikter. 1973–1981,

Stockholm 1986, s. 229; Samlade dikter, Stockholm 1993, s. 233; Sam-
lade dikter, Stockholm 1997, s. 233; Samlade dikter, Stockholm 2004, 
s. 219.

boken tiger, boken talar



48

3   Magnus Hedlund, ”I surrealistbersån”, Dagens Nyheter den 10 maj 1979.
4   Denna aspekt på Öijers författarskap och författarhållning kommenteras 

utförligt i Per Bäckström, Aska, tomhet & eld. Outsiderproblematiken 
hos Bruno K. Öijer, Lund 2003.

5   Spelarens Sten, s. 49.
6  Wahlström & Widstrands ledande ställning, se Hans Olof Johansson, 

Svensk lyrik 1931–1960. En översikt av originalutgivningen i bokform, 
Litteratur och samhälle 5, nr 63, Uppsala 1969, s. 2999–3007 och 3028.

7   Anna Gunder, ”Forming the Text, Performing the Work: Aspects of Me- 
dia, Navigation, and Linking”, Hyperworks: On Digital Literature and 
Computer Games, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi 
vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 48, Uppsala 2004 [s. 
155–282], s. 155–205. Orig. i Human IT 5:2/3, 2001, s. 81–129. Paula 
Henrikson, Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer, Stockholm 2007.

8   Mats Dahlström, Under utgivning. Den vetenskapliga utgivningens bib-
liografiska funktion, Skrifter från Valfrid 34, Borås 2006, s. 115–116.

9   För en summering av argumenten, se t.ex. G. Thomas Tanselle, ”Textual 
Criticism at the Millennium”, Studies in Bibliography 54, 2001, s. 1–81.

10 Uppgifterna ur Svenska förläggareföreningens branschstatistik för år 
2006, s. 8, tab. B. 1 (enklast tillgänglig via www.forlaggare.se/bransch-
statistik) (observera att statistiken endast gäller medlemmarna i förläg-
gareföreningen). Försäljningen av skönlitterära pocket för vuxna 2006: 
192,9 mkr (ibid.).

11 Brev från Arne Thour till Jules Ingelow den 9 oktober 1942, citerat ef-
ter Ann-Sofie Einarsson, Svenska Allmogeförlaget och Jules Ingelow. Ett 
folkligt förlag och dess skapare, Litteratur och samhälle 29:1, Uppsala 
1993, s. 38. Arne Thour utgav året efter en bok hos Ingelow, Dånande 
hovar. Äventyrsberättelse från Nordafrika och franska främlingslegio-
nen, 1, Vetlanda 1943. Den omfattade 219 s. och det exemplar jag har 
kontrollerat på Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, är ca 
1,5 cm tjockt. Kanske är detta ett exempel på hur en författare ändrar 
sina intentioner på grund av materiella omständigheter.

12 Hedbergs starka ställning hos Kumlien, Magdalena Gram, Bokkonst-
nären Akke Kumlien. Tradition och modernitet, konstnärsidentitet och 
konstnärsroll, Stockholm 1994, s. 139–140. Samarbetet mellan Kumlien 
och Hedberg behandlas på s. 163–168.

johan svedjedal



49

13 Franco Moretti, ”Conjectures on World Literature”, New Left Review 
nr 1, 2000, s. 54–68.

14 Den styrande rollen hos dess guidelines ska dock inte överskattas. Jfr 
den nyanserade diskussionen i Eva Hemmungs Wirtén, Global Infatua-
tion: Explorations in Transnational Publishing and Texts. The Case of 
Harlequin Enterprises and Sweden, Publications from the Section for So-
ciology of Literature at the Department of Literature, Uppsala University 
38, Uppsala 1998, s. 69–71.

15 Om Lilla Lyrikserien, se Johansson 1969, s. 2992–2994.
16 Lars Burman, Tre fruar och en mamsell. Om C.J.L. Almqvists tidiga 

1840-talsromaner, Almqviststudier 2, Hedemora 1998, s. 35–39.
17 Gunilla Hermansson, At fortælle verden. En studie i C.J.L. Almqvists 

Törnrosens bok, Hellerup 2006. 
18 Johan Svedjedal, ”Allkonstverket som blev ordkonstverk. C.J.L. Alm-

qvist, Törnrosens Bok och Johan Hörberg”, I vitterhetens tjänst. Text-
kritiska uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell redigerad av Lars 
Burman, Stockholm och Hedemora 2003, s. 100–116.

19 Skillnaderna mellan duodesupplagan av Törnrosens Bok och folkskrif-
terna, se Johan Svedjedal, Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Be-
rättartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosa-
fiktion kring 1840, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi 
21, Uppsala 1987, s. 49–225.

20 Burman 1998, s. 23–31.
21 Jfr Bertil Romberg & Johan Svedjedal, ”Carl Jonas Love Almqvists Sam-

lade Verk. Planer och principer”, Samlaren 114, 1993, s. 15–26. 
22 Exemplen nedan är hämtade ur tredje delen av min biografi över C.J.L. 

Almqvist, Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 
1841–1866, Stockholm 2009. Till denna hänvisas för utförligare littera-
turhänvisningar om de personer och förhållanden som nämns.

23 C.J.L. Almqvist, Om Skandinavismens Utförbarhet. Föredrag, hållet i 
det Skandinaviska Sällskapet den 4 Februarii 1846, Köpenhamn 1846 
[parallell svensk edition med ändrat titelblad: Stockholm: A. Bonniers 
förlag]. (Skriften saknas i Svensk Bibliographi, dåtidens motsvarighet till 
en löpande svensk nationalbibliografi, vilket tyder på att den primärt 
betraktades som en dansk produkt.) Adolf Bonniers skandinavism och 
bokhandelsskandinavism, Karl Otto Bonnier, Bonniers, en bokhandla-

boken tiger, boken talar



50

refamilj. Anteckningar ur gamla papper och ur minnet, 2: Adolf Bon-
nier och hans bröder, 1. 1830- och 1840-talen, Stockholm 1930, s. 
107–114.

24 Se faksimil av originaltrycken i Johan Svedjedal, Rosor, törnen. Carl Jonas 
Love Almqvists författarliv 1833–1840, Stockholm 2008, s. 347 och 147.

25 G.E. Klemming & J.G. Nordin, Svensk boktryckeri-historia 1483–1883. 
Med inledande allmän öfversigt, Stockholm 1883, s. 493–494.

26 De bevarade arken av Europeiska missnöjets grunder påminner starkt 
om De Dödas Sagor. Bägge är satta med samma typsnitt och med lik-
nande rubriker. Detta binder dock naturligtvis inte arken till Sandwall 
(Strehlenert tog ju över de typografiska resurserna).

27 Tryckarken har följande omfattning: 1: s. 1–24. – 2: s. 25–48. – 3: s. 
49–64. – 4: s. 65–80. – 5: s. 81–96. – 6: s. 97–112.

28 Seseman har behandlats i flera essäer, utförligast och bäst i Per Erik Wah-
lund, ”Sesemansk iliad”, Kammarrådinnans konterfej och andra äremin-
nen. Essayer, Stockholm 1970, s. 109–133.

litteratur

Almqvist, C.J.L., Det Europeiska Missnöjets Grunder, Jönköping 1847 
[samtliga uppgifter enligt handskrivet titelblad]. S. 1–112 [unikt exemplar 
i Kungl. biblioteket].

Almqvist, C.J.L., Grimstahamns Nybygge. Berättelse, Folkskrifter 3. 
Blandade Ämnen. N:o 2, Stockholm 1839.

 Almqvist, C.J.L., Om Skandinavismens Utförbarhet. Föredrag, hållet i det 
Skandinaviska Sällskapet den 4 Februarii 1846, Köpenhamn 1846.

Almqvist, C.J.L., Om Skandinavismens Utförbarhet. Föredrag, hållet i det 
Skandinaviska Sällskapet den 4 Februarii 1846, Stockholm 1846.

[Almqvist, C.J.L.], Törnrosens Bok eller Fria Fantasier, berättade på 
Jagtslottet hos Herr Hugo Löwenstjerna. – Törnrosens Bok. Imperial 
Octav Upplaga [del 2], Stockholm 1849.

Bonnier, Karl Otto, Bonniers, en bokhandlarefamilj. Anteckningar ur gamla 
papper och ur minnet, 2: Adolf Bonnier och hans bröder, 1. 1830- och 
1840-talen, Stockholm 1930.

johan svedjedal



51

Burman, Lars, Tre fruar och en mamsell. Om C.J.L. Almqvists tidiga 
1840-talsromaner, Almqviststudier 2, Hedemora 1998.

Bäckström, Per, Aska, tomhet & eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. 
Öijer, Lund 2003.

Dahlström, Mats, Under utgivning. Den vetenskapliga utgivningens biblio-
grafiska funktion, Skrifter från Valfrid 34, Borås 2006.

Einarsson, Ann-Sofie, Svenska Allmogeförlaget och Jules Ingelow. Ett 
folkligt förlag och dess skapare, Litteratur och samhälle 29:1, Uppsala 
1993.

Gram, Magdalena, Bokkonstnären Akke Kumlien. Tradition och modernitet, 
konstnärsidentitet och konstnärsroll, Stockholm 1994.

Gunder, Anna, ”Forming the Text, Performing the Work: Aspects of Media, 
Navigation, and Linking”, Hyperworks: On Digital Literature and 
Computer Games, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi 
vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 48, Uppsala 2004, s. 
155–282.

Hedlund, Magnus, ”I surrealistbersån”, Dagens Nyheter den 10 maj 1979.
Hemmungs Wirtén, Eva, Global Infatuation: Explorations in Transnational 

Publishing and Texts. The Case of Harlequin Enterprises and Sweden, 
Publications from the Section for Sociology of Literature at the 
Department of Literature, Uppsala University 38, Uppsala 1998.

Henrikson, Paula, Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer, Stockholm 2007.
Hermansson, Gunilla, At fortælle verden. En studie i C.J.L. Almqvists 

Törnrosens bok, Hellerup 2006. 
Johansson, Hans Olof, Svensk lyrik 1931–1960. En översikt av original-

utgivningen i bokform, Litteratur och samhälle 5, nr 63, Uppsala 1969.
Klemming, G.E. & Nordin, J.G., Svensk boktryckeri-historia 1483–1883. 

Med inledande allmän öfversigt, Stockholm 1883.
Larsson, Stig, Avklädda på ett fält, Stockholm 2000.
Larsson, Stig, Natta de mina, Stockholm 1997.
Larsson, Stig, Wokas lax?, Stockholm 1998.
Larsson, Stig, Helhjärtad tanke, Stockholm 1999.
Moretti, Franco, ”Conjectures on World Literature”, New Left Review nr 

1, 2000, s. 54–68.
Romberg, Bertil & Svedjedal, Johan, ”Carl Jonas Love Almqvists Samlade 

Verk. Planer och principer”, Samlaren 114, 1993,  s. 15–26.

boken tiger, boken talar



52

Seseman, Hans Jacob, Brudskrifter, med mera. Af och Öfver, samt utgifne 
af Arithmetices Magistern och Apologisten Hans Jacob Seseman. Första 
Stycket, Upsala 1806.

Svedjedal, Johan, ”Allkonstverket som blev ordkonstverk. C.J.L. Almqvist, 
Törnrosens Bok och Johan Hörberg”, I vitterhetens tjänst. Textkritiska 
uppsatser. En vänbok till Barbro Ståhle Sjönell redigerad av Lars Burman, 
Stockholm och Hedemora 2003, s. 100–116.

Svedjedal, Johan, Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska 
och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840, 
Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi 21, Uppsala 1987.

Svedjedal, Johan, Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 
1841–1866, Stockholm 2009.

Svedjedal, Johan, Rosor, törnen. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 
1833–1840, Stockholm 2008.

Swensk Bibliographi 1846.
Svenska förläggareföreningens branschstatistik för år 2006 (www.forlaggare.

se/branschstatistik).
Tanselle, G. Thomas, ”Textual Criticism at the Millennium”, Studies in 

Bibliography 54, 2001, s. 1–81.
Thour, Arne, Dånande hovar. Äventyrsberättelse från Nordafrika och 

franska främlingslegionen, 1, Vetlanda 1943.
Wahlund, Per Erik, ”Sesemansk iliad”, Kammarrådinnans konterfej och 

andra äreminnen. Essayer, Stockholm 1970, s. 109–133.
Öijer, Bruno K., Samlade dikter. 1973–1981, Stockholm 1986.
Öijer, Bruno K., Samlade dikter, Stockholm 1993.
Öijer, Bruno K., Samlade dikter, Stockholm 1997.
Öijer, Bruno K., Samlade dikter, Stockholm 2004.
Öijer, Bruno K., Spelarens Sten. Dikter, Stockholm 1979.

johan svedjedal



245


