
�Med det nyttiga skola
wi söka att förena det

angenäma ��
Text, bild och språklig  stil i
veckopressens föregångare

Per Ledin

Rapport nr 14

© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

2

Innehåll

1 Inledning 3
2 Veckopressen i historisk belysning 7
3 Teoretiska utgångspun kter 27
4 Analysmodeller 37
5 Naturhistoria och populärvetenskap 51
6 Reseskildringar och historiska skildringar 78
7 Instruktioner och råd 101
8 Kvantitativa iakttagelser av text- och stilhistoria 118
9 En borgerlig skriftkultur tar form 132
Material 150
Litteratur 150



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

3

1  Inledning

Nytta och nöje: det är två av flera anledningar till att vi läser texter. Ett
medium som har till huvuduppgift att förena nytta och nöje, det allmän-
bildande med det underhållande, är veckotidningen. Med ett brett innehåll
avsett för en bred publik har den länge tillhört det som svenskar läst
mest. Den har bidragit till att forma många svenskars världsuppfattning.
Den har fungerat som en rådgivare och ett redskap för handling, den har
gett oss estetiska upplevelser och fördjupade kunskaper om de mest
skilda ämnen.

Veckopressen, eller som det också heter, den illustrerade eller kolore-
rade veckopressen, föddes kring sekelskiftet 1900 – så brukar historien
skrivas (Holmberg m.fl. 1983, Larsson 1990). Men ingen kom-
munikation föds ur ingenting. Veckopressens texter och bilder går
tillbaka på mönster och traditioner som grundlagts långt tidigare. Den här
uppsatsen syftar till att beskriva text, bild och språklig stil i
veckopressens föregångare. Den startar på 1790-talet, med vad jag funnit
vara de tidigaste föregångarna, och fortsätter in på 1860-talet. Jag
kommer att fokusera sakprosans texter och bilder, vilket är naturligt med
tanke på att undersökningen är en del av projektet Svensk sakprosa.
Dessutom är sakprosa den helt dominerande materialkategorin.

Min ansats är semiotisk och inriktad på betydelseskapande. Ett viktigt
begrepp är normer. Återkommande uttryckssätt ser jag som normbeting-
ade, som knutna till bestämda förpliktelser och förväntningar på hur
världen ska göras betydelsebärande. Det mer specifika syftet med uppsat-
sen är att beskriva olika typer av text-, bild- och stilnormer och förklara
deras konstans, variation och förändring.

Undersökningen kan kallas kommunikationshistorisk på så sätt att den
vill ge en förståelse av vilken roll veckotidningar haft i vår historia.
Denna infallsvinkel kan kopplas till ett teoretiskt huvudsyfte, som är söka
en förståelse av sambanden mellan semiotiska och samhälleliga föränd-
ringar, särskilt av hur texter bidrar till att forma vårt handlande och tän-
kande.

Beteckningen veckopress står i motsättning till dagspress och visar på
att veckotidningen är mer oberoende av tid och rum, att den inte som
dagstidningen behöver rapportera om senaste nytt i sitt spridningsområde.



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

4

Det är samtidigt lite olyckligt att periodiciteten fokuseras. Visserligen har
de flesta veckotidningar veckoutgivning, men veckopress står för något
mer än bara utgivningstakten. Det som vanligen avses är en kommersiell
tidning som förenar ett allmänbildande och underhållande stoff, riktar sig
till en bred läsekrets, är illustrerad och avstår från att driva politisk debatt
(jfr Johannesson 1980, s. 61f. och Larsson 1990, s. 290f., not 45). En
besläktad (men inte alltid synonym) beteckning är populärpress.

Eftersom veckotidningar är historiskt föränderliga är det inte självklart
hur de mer exakt ska definieras. Ofta kräver man att veckotidningen ska
vara kommersiell och ha karaktären av masspridd konsumtionsvara, och
då finns det knappast veckotidningar förrän mot slutet av 1800-talet. Tid-
skrifterna i den här undersökningen fyller inte det kravet. Man skulle i
och för sig också kunna driva ett strängt krav på att publiken ska vara
bred och socialt blandad. I så fall blir det lite tveksamt om det finns
veckotidningar idag. Nuförtiden riktar sig veckopressen oftast till köns-
och åldersmässigt snäva målgrupper – se t.ex. på utvecklingen under
efterkrigstiden för tidningar som Vecko-Revyn, Damernas Värld och
Året Runt.

Den riktigt typiska veckotidningen, familjetidningen som fyller alla de
krav som definitionen ovan ställer, är alltså en historiskt begränsad tid-
ningstyp. Den skulle kunna avgränsas till ungefär perioden 1900–1970.
Det framgångsrikaste decenniet är 1950-talet, då den ledande tidningen,
Året Runt, spreds i nästan 500 000 ex. (Bernow & Österman 1978).

Detta gör det inte ointressant att undersöka veckopressens föregångare,
alltså tidningar som satsat på att kombinera nytta med nöje för en bred
publik. Det är mot slutet av 1700-talet som de första föregångarna ser
dagens ljus. Det skedde i en tid när den mesta offentliga kommunika-
tionen var knuten till staten och kyrkan. Men det traditionella ståndssam-
hället började utmanas av en ny borgerlighet, samtidigt som det grun-
dades sällskap som satsade på folkbildningsprojekt för allmogen.

I dessa kommunikationssammanhang dök en del veckotidningsliknande
skrifter upp. De var med och formade nya läsvanor i nya offentligheter
och beredde på så sätt väg för senare veckotidningar. De kom att bli en
drivande kraft bakom sekulariseringen av sakprosan, och de var de första
tidningarna som medvetet kommunicerade med bilder. Detta ska under-
sökningen belysa. I en senare uppsats planerar jag att följa mediet in i
modern tid.
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1.1 Teoretiska frågeställningar

Undersökningen anknyter till de teoretiska frågeställningar som ligger till
grund för projektet Svensk sakprosa och som redovisas i Svensson m.fl.
(1996). Förhoppningsvis kan den bidra till att ge några av de teoretiska
begrepp som är aktuella i projektet lite skarpare konturer. Jag kommer
närmare bestämt att intressera mig för två teoretiska problemkomplex.

Det första och vidaste teoretiska problemet rör förhållandet mellan
språk- och samhällsförändringar, eller, i mitt fall, mellan semiotiska och
samhälleliga förändringar. Projektbeskrivningen lyfter fram en dialektisk
syn på relationen mellan språkbruk och samhälle (Svensson m.fl. 1996,
s. 32ff.). Det innebär att de samhälleliga villkoren å ena sidan påverkar
språkbruket, som dock å andra sidan är med och formar samhället. Dvs.
de handlings- och tankemönster som en text har sitt upphov i bidrar den
till att bevara och förändra. Det här dialektiska sambandet är naturligtvis
komplext och inte alltid så lätt att komma åt. I projektansökan sägs
mycket riktigt att det behöver ges ”metodisk konkretion”.

Jag kommer att utveckla en intertextuell analysmetod för att belysa
förhållandena mellan sakprosatexten och samhället. Den metoden utgår
från att olika textnormer, t.ex. genrer och diskurser, är något som hela
tiden (åter)skapas i kommunikationen. En genre eller diskurs ses inte bara
eller ens främst som ett samhälleligt villkor som ligger till grund för en
text, utan som något som texten är med och (om)formar. Detta kan också
uttryckas som att en text är både kontextberoende och kontextskapande.

Ett andra teoretisk fråga rör relationen mellan text, bild och språklig
stil. Vilka likheter i betydelsebildningen finns det i dessa semiotiska sys-
tem? Och utvecklas det särskilda mönster i veckopressens föregångare?
Den semiotiska ansatsen gör det möjligt att diskutera t.ex. om liknande
betydelser uttrycks i texter och bilder eller om vissa uttryck, t.ex. av
vetenskaplig karaktär, i vissa fall dominerar i texterna och i andra fall i
bilderna. Det är vidare intressant att se om det utvecklas t.ex. särskilda
språk- och stilmönster. De undersökta tidningarna var med och formade
en ny typ av offentlig kommunikation för grupper som ibland inte hade så
stor vana av skrivna texter. Det borde innebära att traditionella skrivsätt
blir problematiska och nya lösningar prövas.
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1.2 Disposition

Undersökningen är upplagd på följande sätt. I kapitel 2 presenterar och
motiverar jag de tidningar som ingår. Jag sätter in dem i ett historiskt
sammanhang, där jag bland annat beaktar läshistorisk forskning. Detta
leder fram till några empiriska utgångspunkter.

Kapitel 3 redogör för de teoretiska utgångspunkterna. Jag tar upp lik-
heter mellan text och bild som semiotiska system, intertextualitet och
kontextbegreppet. Kapitlet utvecklar med andra ord de teoretiska fråge-
ställningarna och ligger till grund för de tre analysmodeller som
presenteras i kapitel 4. Analysmodellerna gäller för det första intertextuell
analys, för det andra språklig textanalys och för det tredje bildanalys.

Modellerna används i de närläsningar av texter och bilder som följer i
kapitel 5–7. Där går jag igenom dominerande genrer och materialtyper i
tidningarna i syfte att frilägga de text- och bildnormer som texterna är
baserade på. Analyserna har en tolkande karaktär, och tolkningarna utgår
från att texter som regel är heterogena och baserade på olika och ibland
motstridiga normer. Detta kan i sin tur ge intressanta indikationer på oli-
ka sociala och ideologiska fenomen.

Kapitel 8 är kvantitativt inriktat. Där sammanfattar jag en del texthisto-
riska resultat som kommit fram i kapitel 5–7 och gör dessutom en kvan-
titativ stilanalys av ett antal artiklar. Denna ska visa vilka systematiska
skillnader i språkanvändning som finns mellan tidskrifter och texter och
låta de skillnaderna ge underlag för en stilkarakteristik.

I det avslutande kapitel 9 finns en allmän sammanfattning. Jag diskute-
rar också den borgerliga skriftkultur som växer fram under 1800-talet och
gör några teoretiska reflexioner.
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2  Veckopressen i historisk belysning

I det här kapitlet ska jag beskriva veckopressens föregångare i två steg.
För det första ger jag en presshistorisk bakgrund. Den presenterar och
motiverar de tidningar som ingår i undersökningen. För det andra ger jag
en läshistorisk bakgrund. Den ger en översikt över vem som läste vad och
hur. Bakgrundsteckningarna utmynnar i några empiriska utgångspunkter.

2.1 Presshistorisk bakgrund

Från och med den andra hälften av 1800-talet är veckopresshistorien väl
beskriven av bland annat Erik Johannesson (1980) och Lisbeth Larsson
(1990). Men längre tillbaka i tiden är forskningsläget ogynnsammare.
Upplagesiffrorna är, i den mån sådana finns, osäkra, och det är svårt att
säga vad som ur redaktionella, läsarmässiga, innehållsliga, språkliga etc.
aspekter utmärker olika tidskrifter. Det krävs alltså ett presshistoriskt
arbete för att hitta veckopressens föregångare.

Jag har fördjupat mig i den presshistoriska forskningen och värderat de
uppgifter som framkommer om 1700- och 1800-talets tidskrifter. Jag har
ställt kravet att (en föregångare till) en veckotidning ska ha en innehållslig
och publik bredd. Mer exakt ska den kombinera nytta och nöje och rikta
sig till grupper utanför samhällets elit. Till dessa positiva kriterier lägger
jag ett negativt: politisk opinionsbildning ska inte vara ett huvudsyfte. På
så sätt fångas tidskrifter som varit med om att utvidga det offentliga
kommunikationen och sprida folkbildande och underhållande läsning till
nya sociala grupper.

Mitt presshistoriska arbete har resulterat i att följande tidskrifter och
undersökningsår inkluderats:

1790-tal: Journalisten (1789–94, undersöks 1793) och Läsning för Menige Mann

(1796–98, undersöks 1797)

1830-tal: Lördags-Magasinet (1836–1838, 1842, undersöks 1837) och Läsning

för Folket (1834–1924, undersöks 1837)

1860-tal: Svenska Familj-Journalen (1862–87, undersöks 1868)

Svenska Familj-Journalen är självskriven såsom den första framgångsrika
familjetidskriften. Det är lätt att se en presshistorisk utveckling från
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Svenska Familj-Journalen till Allers Familj-Journal på 1890-talet och
vidare till t.ex. Året Runt på 1990-talet (Larsson 1990). De övriga tid-
skrifterna är på förhand inte lika givna i undersökningen, men motiveras
nedan.

2.1.1 Journalisten och Läsning för Menige Mann

För att komma åt vilka tidningar som skulle kunna ses som veckotid-
ningar har jag studerat Bernhard Lundstedts (1895) bibliografi över
periodisk press. Det första som faller i ögonen är den rika tidskriftsfloran
mot slutet av 1700-talet, inte minst de många moraliska, ekonomiska och
litterära tidskrifterna. I presshistorien brukar man framhålla att de tid-
skrifterna, liksom vissa mer renodlat politiska, var viktiga för att bryta
statens monopol på informations- och åsiktsspridning (Holmberg m.fl.
1983). Lundstedt anger när tidskrifterna tillhör dessa typer, men det är
oklart om det finns tidskrifter av mer populär karaktär.

Jag har läst några av de tidskrifter vars titlar tyder på ett populärt
innehåll och en bred publik. Det visar sig t.ex. att tidningar med Wecko-
blad i titeln tycks ha dagstidningsskaraktär, något stöds av Brigitte Mrals
(1996) undersökning av Örebro Weckoblad på 1790-talet. T.ex. är Göt-
heborgska Magasinet (1759–1764), sedermera Götheborgska Wecko-bla-
det, snarast en dagstidning. Tidningen har likheter med Örebro Wecko-
blad, bland annat samma typ av lokalt förankrat nyhetsmaterial och brev
från läsekretsen. Tidningen nämns annars av Erik Johannesson som
exempel på en tidning med likartat stoff som senare veckotidningar
(1980, s. 75).

Jag har stannat för att börja undersökningen med två tidskrifter från
1790-talet, Journalisten (1789–94) och Läsning för Menige Mann
(1796–98). Båda tidningarna har ett brett och varierat innehåll och riktar
sig uttryckligen till breda folklager. Både i titlar och programförklaringar
framställer de sig som representanter för en ny sorts tidskrift, även om
det också finns skillnader.

Journalistens fullständiga titel lyder: ”Journalisten eller Utwalda Sam-
lingar i Blandade Ämnen Hämtade i Synnerhet Utur de Nyaste och Bästa
Engelska Journaler till Nytta och Nöje för Medborgare af Bägge Könen.”
Ambitionen är alltså att förmedla ett brett innehåll (”Nytta och Nöje”) till
en bred publik (”Medborgare af Bägge Könen”).

Det framgår att tidningen begagnar sig av engelska översättningar. I
Journalistens första anmälan 1789 prisas de engelska tidskrifterna: ”Hvar
och en som känner det Engelska Journal-verkets egenskaper och ypperliga
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värde, som ljusligen funnit den stora nytta dessa slags skrifter åstad-
komma, och i Engelske Nationens allmänna upplysning igenkännt en
lycklig verkan däraf, har länge önskat att ock i Sverige lika medel till
allmänt ljus och sällhet måtte vidtagas.”

Journalisten ser sig som en ny tidskriftstyp i Sverige, baserad på
engelska förlagor. England var ju det europeiska land som industrialise-
rades först, och det kom att bli föregångare på många områden. Detta
gäller inte minst för pressen, där det engelska inflytandet är starkt även
under 1800-talet. Det har sagts att engelsk 1700-talspress var minst 100
år före sin tid (Mral 1996, s. 74).

Journalisten tar i sin anmälan avstånd från politik och andra tvisteäm-
nen. Tidskriften ska ”med utelämnande af allt Andligt, Politiskt och lärdt
gräl [...] söka upplysa, gagna och förnöja Medborgare af bägge könen,
lärda och olärda, med nyttiga och nöjsamma afhandlingar, som hvarken
bråka deras hjärnor, stöta deras grannlagenhet eller fördärfva deras
hjärtan.” För säkerhets skull framhålls att tidskriften ska ”vörda Religion,
Öfverhet, Lagar, Dygd, Anständighet”.

Det var säkert klokt att skriva så revolutionsåret 1789. Läget var be-
svärligt för den periodiska pressen i slutet av 1700-talet och långt in på
1800-talet. Gustav III:s statskupp 1772 innebar slutet för frihetstiden, och
fram till 1809 var tryckfriheten – med smärre avbrott – starkt inskränkt.
Censuren fortsatte sedan med hjälp av den s.k. indragningsmakten.

Journalisten gör en särskild poäng av att den är illustrerad med koppar-
stick. Den kom ut en gång i månaden och bands samman kvartalsvis i
”tomer”. Det år som undersöks, 1793, omfattar varje tom 190 sidor (plus
några kopparstick) och årgången totalt hela 760 sidor. Föregående år-
gångar är mindre omfattande; t.ex. är årgången 1790 hälften så stor och
omfattar 380 sidor. Tidningen trycktes i det vanliga kvartoformatet, som
motsvarar en knapp A5-sida.

Journalisten gavs ut av fortifikationssekreteraren Johan Fredric Bagge
och medicine doktorn Gideon Herman de Rogier. Enligt anmälan hade de
under en längre tid hållit sig med de bästa engelska tidskrifterna och hade
därför ett gediget material att utgå från. Vilken spridning den fick är
omöjligt att säga. Vi vet mycket lite om upplagorna på 1700-talet och
ännu mindre om antalet läsare. De flesta tidningar hade 100–1000 ex. i
upplaga, men lästes säkert av betydligt fler (Holmberg m.fl. 1983, s. 28).
Tidningar lånades ut, spreds i läsesällskap, fanns tillgängliga på
offentliga lokaler som krogar och kaffehus. Det har antagits att varje
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exemplar av en 1700-talstidning lästes av i genomsnitt 10 personer (Mral
1996, s. 208).

Att Journalisten skulle vara en bred veckotidning ifrågasätts av Per
Sörbom (1972, s. 15). Sörbom menar att språket och ämnesvalet var för
svårt för en bred publik och att de praktiska råden hade ytterst lite att göra
med den svenska allmogens vardagsproblem. Detta understryks av att den
trycktes den med antikva och inte fraktur, som var den folkliga och
religiösa stiltypen. Det är svårt att värdera Sörboms påståenden, eftersom
han inte direkt belägger dem. Sörboms syfte är att också att beskriva
folkbildande tidskrifter som riktar sig direkt till allmogen. Att
Journalisten inte var eller såg sig som en tidning enbart för samhällets elit
framgår ändå av dess anmälan. Antagligen riktade den sig till den
borgerliga medelklass som började ta form under 1700-talets andra hälft
(jfr Mrals 1996 beskrivning av hur en läsande medelklass tar form i
Örebro mot slutet av 1700-talet).

Det ”första svenska genuina folkbildningsförsöket” är enligt Sörbom
(1972, s. 21) Läsning för Menige Mann, eller som den fullständiga titeln
lyder: ”Läsning för Menige Mann och särdeles för Allmogen”. Den ut-
gavs av sekreteraren i Kungliga Patriotiska Sällskapet, Adolf Modéer.

Sällskapet gav på 1790-talet redan ut en tidning,
Hushållningsjournalen. Den riktade sig till ståndspersoner som
intresserade sig för jordbruksfrågor. Men Modéer ville nå breda folklager
och bildade därför Sällskapet för Allmänne Medborgerliga Kunskaper.
Han startade Läsning för Menige Mann med målet att sprida folkbildning
till allmogen. Ett exemplar av varje nummer skickades kostnadsfritt till
landets alla pastorat. Tidskriften skulle sedan cirkulera bland
föreningsmedlemmarna. I alla fall delvis fungerade den distributionen.
Sörbom belägger att en del präster brukade läsa tidskriften i sockenstugan
och därefter lät den gå runt i församlingen. På så sätt skulle allmogens
motstånd mot läsning övervinnas.

Läsning för Menige Mann hade samma kvartoformat som Journalisten
och gavs ut en gång i månaden. Till skillnad från Journalisten trycktes
den i fraktur och hade inga illustrationer. Tidningens första anmälan 1796
har rubriken ”Om Kunskaper och Läsning” och inleds med ett stolt ”Käre
Landsmän!”. Modéer argumenterar för kunskapens nytta. Kunskap är
”Själens Föda: och likasom Kroppen, då den är utan Mat och Dryck,
blifwer tom, wanmägtig och onyttig; så blifwer ock Själen dufwen, tank-
lös och owerksam, då den ej underhålles med Kunskaper.” Han menar att
den heliga skrift självklart är den förnämsta boken men att Läsning för
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Menige Mann ger ”et utwidgat Begrepp at kunna med Förstånd” använda
den heliga skrift.

Jämförelsen mellan kroppen och själen återkommer i slutet: ”Genom
Läsning, Eftertanke och Omdöme stiger Förståndet alt högre och högre,
och därigenom berede wi så mycket mera wår timeliga och ewiga lycksa-
lighet. Kroppen uthärdar ej alla Timar och alla Dagar med Kropps-arbe-
ten; månge ledige Stunder kunna altså anwändas til en nyttig Läsning, och
den samma wederqwicker både Själ och Kropp.” Tidningens religiösa
och uppbyggliga karaktär är tydlig. Det är en skillnad gentemot
Journalisten, som visserligen säger sig vörda religionen men uppenbart är
en profan tidskrift.

Att Läsning för Menige Mann lades ner 1798 berodde på censuren.
Vid Gustav IV Adolfs trontillträde skärptes trycksfrihetslagarna; det
hade annars under 1790-talet funnits vissa lättnader. Detta drabbade
Sällskapet för Allmänne Medborgerliga Kunskaper, som vid sidan av sin
tidning gav ut många småskrifter. Modéer var en flitig och radikal
skriftställare och underlät inte att kritisera adeln när han pläderade för
olika jordbruksreformer.

Den idéhistoriska bakgrunden till tidskriften klargörs av Sörbom
(1972, s. 24). Han säger att Modéer förenar två tanketraditioner som hör
upplysningstiden till. För det första en idealistisk tradition, där det
väsentliga i all upplysning och uppfostran är att individen blir harmonisk
och lycklig. För det andra en upplysningsutilism, präglad av nyttotän-
kande och förnuftstro. Där är huvudsaken att individen bidrar till samhäl-
lets välstånd. Eftersom utilismen stod stark i det engelska 1700-talet, är
det troligt att den också influerat Journalisten.

2.1.2 Lördags-Magasinet och Läsning för Folket

Antalet tidningar fortsatte att växa under 1800-talets första decennier. På
tidskriftsmarknaden uppstod flera s.k. belletristiska tidskrifter, ett slags
modemagasin med många skönlitterära bidrag, avsedda för Karl-Johans-
tidens salonger. Omtalad och ganska långlivad blev Magasin för Konst,
Nyheter och Moder (1823–44), bland annat för de påkostade planscherna
i litografi och kopparstick.

Som den första regelrätta veckotidningen brukar ibland Lars Johan
Hiertas Lördags-Magasinet (1836–38; 1842) räknas. Bernhard Lundstedt
(1895, s. 58) använder i sin bibliografi beteckningen populär illustrerad
veckotidning, medan Claes-Göran Holmberg m.fl. (1983, s. 80) i sin
presshistoria kallar den familjetidskrift. Med dåtidens språkbruk kallades
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den penny- eller skillingsmagasin. Även om både upplagan och livsläng-
den var begränsad, blev den en förebild för senare veckotidningar (Johan-
nesson 1980, s. 76).

Hierta var ju med sitt Aftonblad en föregångare också på andra sätt.
Han gick bland annat i bräschen för tryckfrihet. Genom att ständigt ge ut
ett nytt Aftonblad (det tredje, fjärde, femte etc. Aftonbladet) när det före-
gående förbjöds av myndigheterna var han den som till sist lyckades
avskaffa indragningsmakten och dess krav på utgivningsbevis. Aftonbla-
det, liksom rimligen Lördags-Magasinet, hade sin grund i den borgerliga
medelklass som blev allt starkare på 1820- och 1830-talet.

Lördags-Magasinet var en kopia av den engelska Penny Magazine, som
på 1830-talet hade en upplaga på hela 170 000 ex. i veckan. Penny Maga-
zine satsade enbart på sakprosa. Läsarna möttes av ”berättelser om risk-
fyllda upptäcktsfärder och skildringar av grekiska sjömäns vidskeplighet,
likaväl som beskrivningar av Pompeji och Highgate Church, tillsammans
med små uppbyggliga anekdoter och den senaste engelska befolkningssta-
tistiken” (Sörbom 1972, s. 46). Tidskriften utgavs i bildningssyfte av det
utlistiska sällskapet The Society for the Diffusion of Useful Knowledge,
där den berömde lord Brougham var den drivande kraften.

Särskild uppmärksamhet väckte de xylografiska illustrationerna, och
det var många som ville få tillgång till originalträsticken, som var stereo-
typiserade. (Xylografi innebär att gravera hårt ändträ. Metoden uppfanns
1775 och på 1820-talet utvecklades stereotypisering av trästicken, så att
gravyren kunde mångfaldigas med hjälp av tryckformar i metall. Xylo-
grafin var en högtrycksmetod, vilket innebar att den, till skillnad från
litografin, kunde tryckas tillsammans med text. Se Lena Johannesson
1978.)

Hierta lyckades skaffa sig svensk ensamrätt till trästicken, vilket blev
avgörande för Lördags-Magasinets tillkomst. I den första anmälan 1836
säger Hierta att tidskriften ska vara en del av ”bemödandet att tillfreds-
ställa bildningsbegärets anspråk” och ”wäcka håg för läsning äfwen bland
de mindre bemedlade och arbetande klasserna”. Han redogör sedan för det
engelska sällskapets syfte och tidningsutgivning. Trästicken lyfts särskilt
fram. Hierta nämner deras ”finhet och konstskicklighet”, hur de gör
innehållet ”mera åskådligt och bättre fästa det i minnet”.

Avslutningsvis betonas den innehållsliga bredden:

Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma, ett oskyldigt nöje med en
gagnande underwisning, under det wårt ögnamärke tillika skall blifwa att hos de
unga wänner, wi i synnerhet hoppas i stort antal förwärfwa oss, oaflåtligen werka
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till sedlighet och hjertats förädling. Wi skola framlägga många lärorika och roande
underrättelser ur natural-historien; wi skola redogöra för några af mensklighetens
wigtigaste uppfinningar och sysselsättningar, erinra om främmande folkslags seder
och bruk, samt någon gång om sådana märkwärdiga händelser och företag ur wår
egen eller andra länders historia, som werkat på kommande slägtens öden.

Likheterna med Journalisten är tydliga. Bägge tidningarna är baserade på
engelska förlagor och illustrerade. De har ett bildningssyfte samtidigt
som de vill förena nytta och nöje, och de är profana. En skillnad är att
Lördags-Magasinet, liksom Penny Magazine, enbart innehöll sakprosa.

Den avsedda målgruppen beskrivs å ena sidan som bred och innefat-
tande ”mindre bemedlade” i allmänhet. Å andra sidan tycks Hierta
särskilt sikta på en yngre målgrupp (”unga wänner”). Erik Johannesson
(1980, s. 76) säger att tidningen i praktiken kom att fungera som
lustbetonad läsning för ungdomar och att Hierta var medveten om det.

Formatet hos den åttasidiga tidningen var en dryg A4. Den hade
veckoutgivning, vilket är unikt i mitt material. Upplagan kommenterar
Hierta själv i en serie artiklar 1837. Han säger att tidningen trycks i 6 000
ex. och att en upplaga på 3 000 är nödvändig för att täcka kostnaderna.
Eftersom tidningen lades ner nåddes antagligen inte de siffrorna.

Den första årgången trycktes i fraktur, varefter man övergick till an-
tikva. Johannesson (1980, s. 76) menar att detta tyder på att Hierta miss-
bedömt möjligheterna till bred folklig spridning, eftersom fraktur hörde
ihop med folkläsning.

Johannesson gör också iakttagelsen att det under den första hälften av
1800-talet finns ett tydligt klasstänkande kring underhållning. Att som de
belletristiska tidskrifterna sprida underhållning för samhällets övre skikt
”krävde ingen annan motivering än den estetiska allmänbildningens”
(s. 77). Att sprida underhållning för breda folklager var betydligt känsli-
gare och fick försvaras med att det motverkade olika osunda vanor.

Mycket riktigt framhåller Hierta att tidningen oavlåtligen ska ”werka
till sedlighet och hjertats förädling”. Mottagandet i konservativa kretsar
blev ändå svalt. Svenska Minerva, som brukade försvara kungen och
regeringen gentemot Aftonbladet och andra liberala opinionsbildare, ut-
brast t.ex.: ”huru ytterst eländigt är icke Lördags-Magazinet” (Sörbom
1972, s. 137).

Hierta var inte den förste svensk som ville köpa rätten till Penny
Magazines trästick. Tidigare hade det svenska Sällskapet för nyttiga kun-
skapers spridande gjort en förfrågan hos Society for the Diffusion of
Useful Knowledge, men fått avslag. Sällskapet, som bildats 1833, fick
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överge tankarna på att ge ut en svensk motsvarighet till Penny Magazine.
I stället startades Läsning för Folket. Den började utges 1834 och levde
kvar ända till 1924. Det uttalade syftet var att sprida folkbildning till
allmogen.

Tidskriften kom ut kvartalsvis i kvartoformat, omfattade 96 sidor,
trycktes i fraktur och hade enstaka illustrationer. Framgången var inled-
ningsvis stor. De första årgångarna trycktes i 10 000 ex. per häfte, en för
tiden imponerande upplaga. Till detta bidrog att sällskapet lyckades knyta
prominenta medlemmar till sig. En rad präster, landshövdingar och andra
myndighetspersoner hjälpte till med spridningen.

Upplagan sjönk på 1840-talet. Men en prost, Anders Lagergren, som
var medlem i både sällskapet och riksdagen, lyckades 1851 få igenom en
motion som innebar att staten köpte restupplagan. 15 årgångar av tidskrif-
ten delades ut till var och en av landets 2 400 folkskolor (Sörbom s. 159).

Den första anmälan 1834 är religiöst hållen och späckad med bibelcitat.
Författare är biskopen Frans Michael Franzén, som kom att inleda många
nummer med sina betraktelser. Franzén hyllar boktryckarkonsten för att
den bidragit till att ”den Heliga Skrift blifwit utspridd kring hela Jorden”.
Han fortsätter:

Men jämte dessa andliga böcker, som lära oss, hwad som är det angelägnaste af
allt, huru wår själ skall blifwa frälst ifrån syndens och dödens makt och komma till
Guds rike, är ju äfwen annan läsning, som angår werldsliga ting både nöjsam och
nyttig. Wisserligen kan den ock wara skadlig, när det, som man läser, innehåller
någonting widskepligt, sjelfswådligt, osedligt, oriktigt, någonting som förwillar och
förleder. Men hwarigenom kan denna förderfliga läsning bättre förekommas, än
genom utspridande af sådana skrifter, som tjena till en sann upplysning och för-
bättring, både hwad hushållning, samhällsordning, seder och lefnadssätt angår?

Detta är ändamålet af den Läsning för Folket, särdeles allmogen och den
arbetande mängden, hwaraf en början sker med närwarande häfte.

Det går att finna likheter med Lördags-Magasinet, t.ex. syftet att göra
läsning om ”werldsliga ting både nöjsam och nyttig”. Även den folkbil-
dande ambitionen är gemensam, liksom betoningen av att tidningen ska
verka för sedlighet. En viktig skillnad är den konservativa och religiösa
inriktningen. Till skillnad från Lördags-Magasinet betonar man starkt att
det kan vara skadligt att läsa fel sorts skrifter. Religionen, liksom mål-
gruppen, känns samtidigt igen från Läsning för Menige Mann. Namnlik-
heten är knappast en slump. Andra likheter är frakturstilen och anknyt-
ningen till ett sällskap.
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Sörbom beskriver den idéhistoriska grunden som utilistisk och fysio-
kratisk. Det fanns en stark tro på att kunskapen hade en positiv inverkan
på människorna. Med hjälp av sin tidskrift skulle sällskapet öka arbetshå-
gen, vilket skulle resultera i trevnad och välstånd för såväl individen som
nationen. Det fysiokratiska inslaget innebar att samhällets sociala skikt-
ning sågs som naturgiven. Just genom ökade kunskaper skulle allmogen
förstå denna naturliga ordning. Balansen i samhället kunde alltså upprätt-
hållas genom att de upplysta och bildade delade med sig av sina
kunskaper till de obildade klasserna.

Svenska Minerva var till en början kritisk till de planer som Sällskapet
för nyttiga kunskapers spridande hade på att ge ut en tidskrift. Tidningen
fruktade att den förhatliga ”Penny-litteraturen” skulle få fotfäste i Sverige
– vilket den ju sedermera fick i Lördags-Magasinet. När Läsning för Fol-
ket väl kommit ut ändrade tidningen ståndpunkt och omnämnde den nya
tidskriften i positiva ordalag (Sörbom 1972, s. 129).

Vi har redan sett att underhållning för bredare folklager var kontrover-
siellt. Även mer nyttoinriktad folkbildning var omstridd. Det fanns en
konservativ kritik som gick ut på att folkbildningen undergrävde de reli-
giösa föreställningarna och gjorde allmogen högmodig (Söderberg 1993,
s. 188f.). Den inställningen bottnade ofta i en nyromantisk syn, som
betonade religionen och traditionen (Sörbom s. 77). Man menade att
bonden inte lära skulle sig sådant som var främmande för hans miljö och
ursprung. Det skulle leda till en förvillande och farlig halvbildning.
Denna nyromanstiska syn omfattades för övrigt av Svenska Minerva.
Många liberala opinionsbildare såg å sin sida en koppling mellan obild-
ning och brottslighet, vilket gav folkbildningen en viktig uppgift. I
Lördags-Magasinets anmälan sägs t.ex. att bildning ”förmildrar sederna
och borttager råheten”.

Att Läsning för Folket skulle kunna räknas som populär- eller vecko-
press bestrids av Johannesson (1980, s. 77). Han pekar på att utgivnings-
takten var låg, att uppsatserna var långa och knappast underhållande och
illustrationerna få. Att jag ändå inkluderar tidningen har flera skäl. All-
mänt är som sagt det tidiga 1800-talet en föga undersökt period. Det är
oklart vad dåtiden uppfattade som veckopress, som tidningar där nytta
och nöje spreds till en bred läsekrets. Det blir därför intressant att visa
hur tidskrifter som säger sig vara publikt och innehållsligt breda skiljer
sig åt eller liknar varandra.

I programförklaringarna finns det som framgått beröringspunkter
mellan Lördags-Magasinet och Läsning för Folket. Att Sällskapet för
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nyttiga kunskapers spridande ville köpa Penny Magazines trästick och ge
ut en tidning av samma karaktär som Lördags-Magasinet tyder på att tid-
ningarna inte var väsensskilda. När olika typer av saklitteratur diskuteras
i Helsingforstidningen Morgonbladet 1852 ses också Läsning för Folket
och Lördags-Magasinet som samma typ av populärvetenskaplig och all-
mänbildande tidskrift (Johannesson 1980, s. 42). Det startades för övrigt
flera sådana tidskrifter på 1830-talet. Per Sörbom (1972, s. 137ff.) ger ett
antal exempel, t.ex. ”Skillings-Magasin för spridande af allmänt nyttiga
kunskaper”. Den fick, liksom de flesta konkurrenterna, en kort livslängd,
knappt ett år.

2.1.3 Svenska Familj-Journalen

En ny typ av populär tidning uppstår på 1850-talet, den illustrerade
aktualitetstidskriften. Återigen finns en engelsk förebild, Illustrated Lon-
don News, som startades 1842 och vars illustrationer, liksom Penny Ma-
gazines, kom att bli världsledande (Lena Johannesson 1978). Illustrated
London News kom under 1840- och 1850-talen att få stora framgångar
med i synnerhet tecknade reportagebilder från krigsskådeplatser. Teck-
ningarna reproducerades med hjälp av litografi (dvs. teckningen överför-
des till ett sandstensblock och mångfaldigades; jfr Penny Magazines xylo-
grafiska metod).

En svensk efterföljare var Illustrerad Tidning (1855–67), som införde
den litografiska reportagebilden i Sverige och som, tillsammans med
Lördags-Magasinet, har setts som ett tidigt exempel på en familjetidskrift
(Holmberg m.fl. 1983, s. 80). Under August Blanche ledning blev tid-
ningen respekterad, men litografierna hade relativt dålig teknisk kvalitet,
och upplagan blev som bäst en bit över 3 000 ex. (Johannesson 1980,
s. 79).

Den första renodlade och verkligt framgångsrika familjetidskriften
uppstod på 1860-talet med Svenska Familj-Journalen (1862–87). Fram-
gångarna var med dåtidens mått exempellösa: mot slutet av 1870-talet kan
upplagan har överstigit 70 000 ex. (Johannesson 1980, s. 134).

Svenska Familj-Journalen var på många sätt ett ensamverk. Den gavs
ut av Christian Emanuel Gernandt, som var både förläggare och redaktör
fram till dess att han 1882 sålde tidskriften. Gernandt var enligt Erik
Johannesson en ”fullblodskapitalist” men samtidigt en folkbildare av libe-
ralt och sekulariserat snitt.

Efter ha börjat sin bana som liktornsoperatör, blev han sättarelärling.
Några våghalsiga ekonomiska transaktioner gav ett kapital som tillät
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honom att 1865 förvärva ett tryckeri i Halmstad. Han köpte in flera snäll-
pressar, nya och vackra stilar och startade en särskild xylografisk ateljé.
1870 begav han sig till Stockholm. Det var omöjligt att ge ut en tidning
med stor upplaga från Halmstad, som saknade järnvägsstation.

Gernandts affärsmetoder blev beryktade, särskilt hans lotterier. Alla
som prenumererade på Svenska Familj-Journalen deltog i en lottdragning.
Vinsterna kunde sedan inlösas mot pengar. Eftersom penninglotteri enligt
lag var förbjudet, blev Gernandt inblandad i flera utdragna rättsprocesser,
dock utan att bli fälld. Det kunde inte bevisas att läsarna betalat något för
sina lotter; tidskriften motsvarade så att säga sitt pris. När riksdagen till
slut antar en ny lotterilag (”lex Gernandt”) säljer Gernandt tidningen, som
efter några år läggs ner. Under 1870-talet gick annars affärerna lysande.
Som mest var aktieutdelningen uppe i 57 procent.

Svenska Familj-Journalen startade 1862 som en veckotidskrift med
enbart översättningsmaterial, inte minst tyskt sådant. 1864 sker en om-
läggning till månadsutgivning och en bestående satsning på svenska origi-
nalbidrag. Bilderna gjordes med xylografi, som fick ett nytt uppsving
efter Illustrerad Tidnings litografier. Gernandt lade ut stora summor på
anlita duktiga xylografer, och illustrationskostnaderna var betydligt större
än kostnaderna för manuskript (Johannesson 1980, s. 120). Det var
vanligt med beställningsskriverier till angivna bilder. Dessutom förekom
bilder som prenumerationspremier, särskilt planscher i oljetryck.
Formatet var detsamma som hos Lördags-Magasinet, en dryg A4.

Innehållsligt var tidningen varierad. Erik Johannesson säger att den
”brokiga blandningen var en medveten redigeringsprincip, avsedd att
skapa behaglig omväxling” (s. 120). Till skillnad från i Lördags-Magasi-
net var fiktionsprosa återkommande, inte minst noveller baserade på
bilder.

Jag har valt att studera Svenska Familj-Journalen från 1868. Det moti-
veras av att tidskriften då har funnit en framgångsrik form, både vad gäl-
ler innehåll, upplaga och ekonomi (lotterier). Från föregående år har
upplagan stigit med 10 000 ex. till 18 000 ex., en uppgång som fortsätter
fram till den första upplagetoppen på 42 000 ex. 1871 (Johannesson,
s. 134). Även övriga tidskrifter i undersökningen har för övrigt valts från
ett år då de sannolikt funnit en framgångsrik form.

Johannesson undersöker – med hjälp av lotteriernas abonnentlängder
och lokala subskriptionslistor – vilka som läste Svenska Familj-Journalen
1868. Det visar sig att medelklasspubliken dominerar stort och utgör
75–85 procent av läsekretsen. Särskilt den lägre medelklassen är viktig:
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de vanligaste yrkena är handlande och bokhållare. Men tidskriften lästes
också av samhällets elit, av högre tjänstemän och storföretagare, liksom
av hantverkare.

Däremot tycks den aldrig ha nått ut till allmogen. I takt med att uppla-
gan stiger blir tidskriften i och för sig allt mer spridd utanför städerna,
men mer i industri- och stationssamhällen än i jordbrukssocknar. I de
senare nådde tidningen mest de få tjänstemännen, som länsmän och folk-
skollärare, plus lanthandlarna. Johannesson gör också troligt att kvinnor
och barn utgjorde en betydande del av de faktiska läsarna. Kanske läste
många av de manliga abonnenterna inte tidningen själva, utan köpte den
till sin familj.

I sin avhandling behandlar Erik Johannesson inte bara Svenska Familj-
Journalen, utan också den religiösa Förr och Nu, illustrerad läsning för
hemmet (1869–1879). Tidskriften startades av Bernhard Wadström, som
tillhörde väckelserörelsen och var aktiv i grundandet av Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen. Den var dock inte direkt knuten till stiftelsen och
väckelserörelsen, utan skulle konkurrera med Familj-Journalen på dess
villkor. Icke desto mindre fick den karaktären av kristen ”mottidning”,
som Johannesson uttrycker det (s. 114). I den populära och illustrerade
press som undan för undan växt fram under 1800-talet hade en liberal
anda blivit förhärskande. Materiella synpunkter och framsteg betonades
på bekostnad av det kristna budskapet. Från den utgångspunkten ville
Förr och Nu återinföra en kristen grundsyn i det allmänkulturella program
som familjetidskriften omfattade.

Johannesson ser detta reaktionsmönster som typiskt. Som kristen mot-
tidning till Penny Magazine, som ju var så viktig för Lördags-Magasinets
tillkomst, grundades 1832 The Saturday Magazine. Motsättningen gällde
”useful knowledge” eller ”christian knowledge” och ytterst kyrkans makt
över människans vardag.
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2.1.4 Sammanfattande om de valda tidningarna

Den presshistoriska översikten sammanfattas i tabell 1.

Tabell 1. Några presshistoriska drag hos de undersökta tidningarna. JL=Journalisten,

LMM=Läsning för Menige Mann, LM=Lördags-Magasinet, LFF=Läsning för

Folket, SFJ=Svenska Familj-Journalen.

JL 1793 LMM 1797 LM 1837 LFF 1837 SFJ 1868

Spridning

och publik

Sannolikt

den fram-

växande

medel-

klassen

Spreds ge-

nom präster

till allmogen

Medelklas-

sen, kanske

i synnerhet

ungdomar

Spreds ge-

nom stånds-

personer till

allmogen

Medelklas-

sen

Religiös

anknytning

Svag Stark Svag Stark Svag

Utgiven av

ett sällskap

Nej Ja Nej Ja Nej

Översätt-

ningar

Många

engelska

Få Många

engelska

Få Få

Stiltyp Antikva Fraktur Antikva Fraktur Antikva

Andel bilder   2 %   0 % 23 %   4 % 21 %

Format Kvarto

(knapp A5)

Kvarto

(knapp A5)

Dryg A4 Kvarto

(knapp A5)

Dryg A4

Periodicitet Månad Månad Vecka Kvartal Månad

Upplaga Okänd Okänd Troligen

mindre än

3 000

10 000 Omkring

18 000

Tabellen tydliggör några utmärkande drag hos tidningarna, som grovt kan
delas in i två grupper. Den första gruppen innefattar Journalisten,
Lördags-Magasinet och Svenska Familj-Journalen. Dessa profana
tidskrifter riktar sig till den framväxande medelklassen. Den andra
gruppen innefattar Läsning för Menige Mann och Läsning för Folket.
Dessa religiösa tidskrifter sprids genom ståndspersoner till allmogen.
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Som framkommit står inte de här grupperna skilda från varandra. Det
är t.ex. intressant att Svenska Familj-Journalen liksom de religiösa tid-
skrifterna satsar på svenska originalbidrag, medan Journalisten och Lör-
dags-Magasinet till största delen består av engelska översättningar. Det
utländska och inte minst engelska inflytandet på sakprosan vid den här
tiden vore väl värt en egen studie. T.ex. var de religiösa traktater som
spreds i massupplagor i början av 1800-talet ofta importerade från Eng-
land (Josephson 1997). Att studera översättningsfrågor ligger dock utan-
för syftet för undersökningen. Jag kommer inte att göra någon principiell
skillnad på artiklar med inhemskt och utländskt ursprung.

Jag har i tabell 1 också beräknat bildmaterialets andel av tidskrifterna.
Som synes är det Lördags-Magasinet och Svenska Familj-Journalen som
kan kallas bildtidningar. Båda består till mer än en femtedel av bilder,
medan övriga tidskrifter bara har enstaka illustrationer.

2.2 Läshistoria

Hur såg den publik ut som de tidigaste veckotidningarna riktade sig till?
Kunde den läsa? Vad och hur läste man? Hur såg samhället på läsning?
För att bättre förstå villkoren för veckotidningarna ska jag i detta avsnitt
säga några ord om läsningen hos bredare folklager på 1700- och 1800-
talet.

2.2.1 Vem läste vad?

Sonja Svensson (1983, s. 19) citerar i sin avhandling ett tyskt uttalande
från slutet av 1700-talet: ”De allra lägsta befolkningsgrupperna läser inte
alls, antingen därför att de inte kan läsa, eller därför att de föraktar läs-
andet, ibland väl också därför att de inte har något att läsa.” Uttalandet
sammanfattar sannolikt folkläsningen väl. Minns att Läsning för Menige
Mann på 1790-talet höglästes av präster, just för att allmogen hade ett
motstånd mot läsning. Och fortfarande på 1860-talet tycks det ha varit
mycket ovanligt att bönder köpte och läste tidningar (Johannesson 1980,
s. 138).

Rent allmänt är det ändå på 1700-talet som svenskarna i någon mån
blir ett läsande folk. Böcker blir vanligare hos fler samhällsgrupper. I
början av 1700-talet var böcker en lyx förbehållen ett fåtal; vid
sekelskiftet 1800 hade de flesta familjer åtminstone någon bok (Jan
Svensson 1988). Det är också på 1700-talet som en periodisk press värd
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namnet uppstår. Dessutom startas flera bibliotek under 1700-talets andra
hälft.

Ett försök att sammanfatta vad som lästes av de breda folklagren i
början av 1800-talet gör C.J.L. Almqvist i Svenska Fattigdomens bety-
delse, utgiven 1838: ”Till bondfolket tränger ingen annan skrift ännu, än
psalmboken, katekesen och stundom bibeln: ganska väl att likväl de
tränga dit” (efter Sonja Svensson 1983, s. 25). Senare forskning har
bekräftat att just katekesen och psalmboken var mest läst, medan bibeln
var mer sällsynt.

Almqvists litteraturlista behöver dock kompletteras med Vetenskaps-
akademiens almanacka. Per Sörbom (1972, s. 22) konstaterar att ingen
skrift, katekesen undantagen, ”fått en sådan spridning i landet före vårt
eget århundrade”. Almanackan trycktes redan 1750 i 180 000 ex. och
1785 i 294 000 ex., en upplaga som bibehölls in på 1800-talet. Varje
almanacka innehöll en folkbildande uppsats, ofta av medicinskt, ekono-
miskt eller historiskt slag och gärna av rådgivande karaktär. Även om
almanackan köptes mest för kalendariet, blev nog uppsatsen för många
den första kontakten med profan litteratur.

Det är alltså först religiösa och sedan nyttoinriktade och vetenskapligt
färgade texter som når ut till bredare folklager. Dessa textslag var för det
mesta sanktionerade av staten. Statsapparaten hade på 1700-talet blivit
både stor och centraliserad. Den använde till stor del kyrkan för att
kommunicera med undersåtarna (jfr Abrahamsson 1990, s. 34). Det
skedde på direkt sätt med hjälp av kungörelsystemet, som ålade prästerna
att läsa upp offentliga meddelanden, och mer indirekt genom kristen-
domsundervisningen, som varit obligatorisk sedan 1686, och husförhöret,
som påbjöds 1723. Den vetenskapliga läsningen hänger ihop med 1700-
talets utilism och utvecklingsoptimism. Folket skulle få nyttiga kunskaper
och därmed kunna bidra till samhällets bästa.

Läsning för Menige Mann tycks ansluta till både den religiösa och nyt-
toinriktade traditionen, samtidigt som den vill bredda den läsande publi-
ken med sin inriktning på bönder. Journalisten ansluter nog mer ensidigt
till den nyttoinriktade och vetenskapliga inriktningen, samtidigt som den
med sin betoning av skönlitteratur och underhållning antyder en ny slags
läsning för medelklassen.

Läsning för Folket tycks ha erbjudit en konservativ läsning, där reli-
gion och nyttoinriktning var ledstjärnor. En skäl till att Sällskapet för
nyttiga kunskapers spridande startade tidskriften var att det ansåg att all-
mogen saknade god litteratur. Den läste ”de så kallade Visorna, Sagorna
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och Historierna”, vari bland annat inbegreps Bondepraktikan med sitt
”astrologiska vanvett”. Sådan läsning ”sårar vett och seder” (Sörbom
1972, s. 90).

Per Sörbom menar att Läsning för Folkets urval av texter fungerade
bra i början med blev föråldrat under andra hälften av 1800-talet. Det
behövdes mer lockande texter, menade en av medlemmarna i redaktions-
kommittén, som av egen erfarenhet sade sig veta att bönder föredrog ”en
Resebeskrifning eller Historia” (Sörbom s. 164). Sådana texter fanns nog
i Lördags-Magasinet och Svenska Familj-Journalen, som tycks vara med
och forma en borgerlig läsning.

Den tilltagande textproduktionen under 1700- och 1800-talet är delvis
kopplad till den ökande läs- och skrivkunnigheten. Utifrån husförhörs-
längder uppskattar Egil Johansson (1977) att ungefär hälften av svenskar-
na kunde läsa vid 1700-talets mitt och mer än 80 procent vid seklets slut.
Kyrkans undervisning och årliga husförhör gav många en elementär läs-
färdighet, även om det fanns regionala olikheter.

Det var sämre ställt med skrivkunnigheten, som var låg i början av
1800-talet och utbredd först mot slutet av 1800-talet. En undersökning av
straffångars skrivkunnighet ger resultatet att 60 procent inte kunde skriva
1865 och så gott som alla 1905 (Söderberg 1993).

För mina syften är läskunnigheten intressantare än skrivkunnigheten.
Bristande läskunnighet var inte något större problem för spridningen av
veckotidningarna i undersökningen. Ingen av tidningarna säger något
negativt om läskunnighet. Att en tidning som Läsning för Menige Mann
startas på 1790-talet vittnar snarare om god än om dålig läskunnighet,
även om den spreds genom landets pastorat. Och Läsning för Folket kon-
staterar i ett av sina första nummer att ”kunskapen att läsa modersmålet i
tryck är spridd till alla classer af landets inwånare, utan afseende på stånd
och wilkor” (efter Johannesson 1980, s. 146).

2.2.2 Hur läste man?

Frågan om hur texter lästes på 1700- och 1800-talet har diskuterats livligt
i den forskningsgren som brukar kallas läsandets historia. Det har där
talats om en läsandets revolution i Europa på 1700-talet (Darnton 1987,
1995). I särskilt tysk forskning har revolutionen beskrivits som en över-
gång från intensiv till extensiv läsning. Från att tidigare ha läst en bok
flera gånger börjar medborgarna läsa flera böcker en gång, samtidigt som
den religiösa litteraturen förlorar mark till profan litteratur, som romaner
och vetenskap.
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Övergången från en intensiv till en extensiv läsart problematiseras av
Robert Darnton. Darnton menar både att termerna är olyckliga och att
läsarterna kan användas parallellt. Den intensiva läsarten hade ofta inte
något samband med en intensiv läsupplevelse, utan kunde vara mekanisk
och rituell.

Detta stämmer väl på svenska förhållanden, där kyrkans undervisning
och husförhören ofta ledde till en mekanisk utantilläsning och memore-
ring av katekesen. Denna läsart uppmuntrades av både staten och kyrkan,
eftersom en mer reflekterande läsning ansågs vara skadlig för karaktären.
Den mekaniska läsningen hade, enligt den tyska forskning som Erik
Johannesson refererar, funktionen att ”ständigt upprepa och bekräfta
husets andliga – och samtidigt samhälleliga – innebörd” (s. 15).

Darnton menar också att den extensiva läsningen ofta gick hand i hand
med en intensivare läsupplevelse. Han intresserar sig särskilt för romanti-
ker som Rousseau och Göthe och visar hur en ny intimitet och sentimen-
talitet uppstod. En personlig relation etablerades mellan författaren och
läsarna, som gärna identifierade sig helt med romanpersonerna.

Det är tydligt att läsandet genomgår förändringar på 1800-talet och att
den äldre katekesläsningstraditionen allt mer försvinner. Denna äldre
lästradition kontrasteras av Björn Melander (1996) mot en yngre. Han
särskiljer traditionerna med begrepp som religiös kontra sekulariserad,
mekanisk kontra innehållsbaserad, upprepningsläsning kontra mångläs-
ning, nyttig och moralisk läsning kontra underhållande läsning.

Kanske kan de här lästraditionerna spåras i mitt material. Den äldre
lästraditionen skulle i så fall vara knuten till de två religiösa tidskrifterna
och den yngre till de tre profana. Det finns en del som tyder på att den
nya mångläsningen hör ihop med den framväxande borgerligheten. Den
borgerliga familjen blev på 1800-talet ett avskilt och skyddat område,
som gav utrymme för inlevelse och känslosamhet. På den litterära mark-
naden tog sig den borgerliga självförståelsen uttryck i att nya relationer
uppstod mellan författare, verk och publik. Habermas (1984, s. 70) talar
om ”intima relationer mellan privatpersoner psykologiskt intresserade av
’det mänskliga’, av självinsikt såväl som inlevelse”. Det går lätt att göra
paralleller till den nya intimitet i läsningen som Darnton tar upp.

Den borgerliga familjen var förknippad starka värderingar kring moral
och sedlighet. Det innebar att kvinnlig läsning blev kontroversiell.
Särskilt unga kvinnor måste skyddas från skadlig läsning. Den tidning
som – i mitt material – tydligast uttrycker denna borgerliga självförståelse
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är Svenska Familj-Journalen. Där diskuteras 1868 i artikeln ”Huru böra
unga flickor läsa?” just läsningens eventuella skadlighet.

Artikeln inleds så: ”Omtänksamma mödrar och uppfostrarinnor söka
alltid – och det med fullkomlig rätt! – bevara de åt dem anförtrodda unga
flickorna för alla menliga intryck.” Det sägs också att ”i det, som den
unga flickan läser, ligger den största fara”. Därför måste man träna
flickornas omdöme och ”regulera hela den lilla förståndsmaskinen”:

Geografien och de ”tråkiga” berättelserna blifva under en angenäm belysning
någonting helt annat och nytt, och liksom de dunkla böjelserna mildras och renas,
utvecklas fröna till ett medvetet omdöme. Ju äldre flickan blifver, desto lifligare
blifver hennes uppfattningsförmåga. Riktigt ledd, följer hon lätt berättelsens tråd
och sammansättning, så att hennes fantasi äfven ser bakom kulisserna, och hon lär
att till dess värde uppskatta sin lekturs tekniska skönheter och felaktigheter – allt
saker som hämma sentimentaliteten och känsloömheten.

I citatet talas det om ”sentimentaliteten” och ”känsloömheten”, vilket indi-
rekt pekar på en typ av intim läsning som författaren vill motarbeta.

Motsättningen mellan den äldre, religiösa upprepningsläsningen och
den yngre, sekulariserade mångläsningen är också knuten till valet mellan
fraktur och antikva, som ju skiljer de två religiösa tidskrifterna i mitt
material från de tre profana. Dessa stilsorter hade, vilket Melander (1996,
s. 36) klargör, ett starkt symbolvärde. Frakturstilen stod för ”det gamla,
det religiösa och det folkliga” medan antikvan var förknippad med den
nya medelklassen och hade profana konnotationer.

Till frågan om hur texter lästes hör högläsningen. Att olika former av
högläsning var vanliga under både 1700- och 1800-talet framgår t.ex. av
Erik Johannesson (1980). Johannesson tar upp katekesläsning, sällskaps-
läsning i högre stånd och borgerlig familjeläsning. De högläsningsfor-
merna tycks delvis följa historiskt, så att katekesläsningen är typisk för
1700-talet medan den högläsande borgerliga familjen uppstår i mitten av
1800-talet. Olle Josephson (1997) konstaterar att högläsning med samtal
kring det lästa var den vanligaste läsarten för religiösa traktater under
1800-talets första hälft. Det verkar mot denna bakgrund troligt att alla
tidskrifterna i mitt material lästes högt, om än kanske på olika sätt och i
olika utsträckning.

En intressant, och såvitt jag vet så gott som outforskad fråga, är bil-
dens betydelse för läsningen. Av Lena Johannesson (1978) framgår att
det var under 1800-talet som ett modernt bildsamhälle skapades. Bilder
började massproduceras och blev bland annat viktiga konkurrensmedel på
tidskriftsmarknaden. Beställningsskriverier till bilder var vanliga – det
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var så att säga bilden och inte texten som skulle illustreras. Det tycks på
1800-talet ha varit en allmän uppfattning att bilder inte klarade sig utan
beledsagande text (Johannesson 1978, s. 243). Läsning av bilder som inte
åtföljs av en utförlig text tycks vara förbehållet 1900-talet.

2.3 Några empiriska utgångspunkter

Jag har i detta kapitel presenterat de veckotidningar som ingår i under-
sökningen satt in dem i ett historiskt sammanhang. Mot den bakgrunden
ska jag nu ange några allmänna empiriska utgångspunkter. Dessa får
sedan fungera som riktlinjer och tolkningsgrunder i analyserna.

Veckopressens föregångare tycks rikta sig till två olika målgrupper, å
ena sidan allmogen, å andra sidan medelklassen. Inriktningen på olika
målgrupper åtföljs av en skillnad mellan religiösa och profana tidskrifter
och mellan fraktur och antika som stilsort. Detta gör att vi kan förvänta
oss att materialet också vad gäller utformningen av text, bild och stil
delvis faller sönder i två grupper. Någon absolut skillnad mellan dessa
två grupper kan vi inte förvänta oss. Det förefaller t.ex. som om utilism
och nyttotänkande influerar de flesta tidskrifterna.

Tidskrifterna tycks på samma sätt kunna delas in i två läshistoriska
traditioner. Vi kan anta att en äldre lästradition är tydligast i de två reli-
giösa tidskrifterna. Det skulle innebära att de förutom uppbyggliga texter
innehåller nyttiga texter med praktiska råd till allmogen.

Den nyare lästraditionen borde vara synligast i de profana tidskrifterna
och bland annat ta sig uttryck i mer underhållande och känslosamma tex-
ter. Det förefaller också rimligt att räkna med en utveckling över tiden
mot nyare textslag och läsarter, vilket skulle kunna innebära att Svenska
Familj-Journalen är den tidskrift som starkast vittnar om en den nyare
lästraditionen.

Möjligen spelar högläsning en roll för textutformningen. Det är dock
svårt att säga exakt på vilket sätt och i vilka tidskrifter. Kanske är det
främst i de religiösa tidskrifterna som högläsningen sätter spår i texterna.
Katekeshögläsning var ju länge en viktig kommunikationsform för allmo-
gen. Man kan också undra vad genombrottet för bilder på 1800-talet
innebär för läsningen. Vi har sett att beställningsskriverier till givna bil-
der blev vanligt och att den allmänna uppfattningen var att en bild inte
klarade sig utan en beledsagande text.

En sista iakttagelse är att tidskrifterna i undersökningen är med om att
utforma nya slags texter för nya målgrupper. Att texter tas i bruk i nya
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situationer borde sätta vedertagna text-, bild- och stilnormer under press.
Den tanken tangerar Gertrud Pettersson (1992) i sin historiska under-
sökning av lagspråk. Hon menar att mer komplexa samhällsförhållanden
borde ge upphov till ett mer invecklat språk: en snårigare syntax, mer
komplicerade dispositioner etc.

I projektbeskrivningen framhålls att det kan röra sig om en stegvis ut-
veckling (Svensson m.fl. 1996, s. 36) . Språket blir först mer tillkrånglat
när sakprosatexter tas i bruk för nya syften i nya situationer. Sedan lexi-
kaliseras och standardiseras texterna. Fast textmönster och en ny termino-
logi gör det möjligt att skriva ”åtminstone skenbart enklare”. Det är en
intressant fråga om det i mitt material finns en sådan utveckling, alltså
om mer tillkrånglade och röriga texter avlöses av mer fast strukturerade
texter.
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3  Teoretiska utgångspunkter

I det här kapitlet redovisar jag de teoretiska utgångspunkterna. Först berör
jag den semiotiska hållningen, som lyfter fram att text och bild har
likheter i betydelseskapandet. Sedan behandlas intertextualitet utifrån
Bakhtins verk. Det leder till en tredje utgångspunkt, det nära och ömse-
sidiga sambandet mellan text och kontext.

3.1 Text och bild som semiotiska system

Jag förutsätter att text och bild som semiotiska system har likheter i bety-
delseskapandet. Teoretiskt grundar jag den ståndpunkten i den kritiska
analystradition som vuxit fram i England och Australien under 1980- och
1990-talet. Traditionen grundlades på 1970-talet under beteckningen cri-
tical linguistics med verk av Roger Fowler m.fl. (1979) och Robert
Hodge & Gunther Kress (1993/1979). Med tiden har traditionen utveck-
lats i olika riktningar. En riktning har Norman Fairclough (1992, 1995a)
som ett ledande namn och betecknas critical discourse analysis. Där står
textanalysen i centrum, inte minst texter som indikatorer på social för-
ändring. En annan riktning kallas social semiotics och har Gunther Kress
som ett ledande namn. Där står bildanalysen i centrum, och de viktigaste
verken är Hodge & Kress (1988) och Kress & van Leeuwen (1996).

En viktig teoretisk grund utgörs av Michael Hallidays (1978, 1985)
funktionella språkteori, speciellt hans multifunktionella textsyn. Den
multifunktionella textsynen säger att språket har utvecklats för att fylla tre
grundläggande sociala och kommunikativa behov hos människan, som i
Hallidays terminologi kallas metafunktioner. Vi använder språket för att
koda erfarenheter av och kunskaper om världen (ideationell metafunk-
tion), socialt handlande och sociala relationer (interpersonell metafunk-
tion) och återge detta i en symbolisk helhet (textuell metafunktion). Tex-
ter och för den delen satser fyller alltid och samtidigt dessa funktioner.

Hos Gunther Kress & Theo van Leeuwen (1996) utvidgas denna
multifunktionella syn till bilder. Det innebär att vi använder även detta
semiotiska system för att uttrycka och tolka våra erfarenheter av världen
och av våra sociala identiteter och relationer.
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Med den utgångspunkten blir det möjligt att ställa liknande frågor till
både texter och bilder. Vi kan analysera vilka deltagare som utför hand-
lingar i texten/bilden, hur utförligt olika deltagare och objekt beskrivs och
klassificeras, om det finns ett särskilt tilltal till läsaren/betraktaren, vilka
betydelser som fokuseras och sätts i förgrunden och vilka som utgör
bakgrund osv. Det är en poäng att text och bild kan ta fasta på olika
aspekter av våra erfarenheter. I en given genre kanske vissa typer av
betydelser bara uttrycks i bilder, andra bara i texter.

En sådan här analys får gärna en innehållslig och tolkande karaktär.
Det betyder inte att form och struktur blir mindre viktigt. Innehåll förut-
sätter form och vice versa; former och strukturer är den viktigaste led-
tråden till de betydelser som är aktuella. Analyserna kommer till stor del
att rikta in sig på formella och strukturella drag som antas vara viktiga för
betydelsebildningen.

Bildanalysen kommer att ta fasta på enkla och tydliga betydelser. Jag
ägnar mig inte åt detaljerade beskrivningar och avancerade tolkningar.
Delvis beror det på att jag i grunden är språkvetare och därför ovan vid
bildanalys. Textanalysen har större utrymme än bildanalysen i min under-
sökning, både teoretiskt och empiriskt. Samtidigt kan det kanske finnas
poänger med att fokusera enkla strukturer som är tydligt uttryckta i bil-
derna. Sådana strukturer borde vara relevanta för alla betraktare av bilden
och på så sätt centrala i kulturen, detta oavsett vilken djupare tolkning
som sedan görs.

3.2 Bakhtin och den dialogiska texten

Texter och bilder är en del av vår historia. Och historien är alltid närva-
rande, även om vi inte alltid tänker på det. Vår kommunikation är med
nödvändighet relaterad till hur vi själva och andra tidigare har uttryckt sig
i olika situationer. Olika sätt att utforma texter etableras, bekräftas och
förändras i en ständigt pågående dialogisk process. Min ambition att – så
småningom – följa veckotidningar från 1700-talet till 1900-talet bottnar i
en önskan att få syn på den dialog över tid och rum som texterna ger
uttryck för.

Detta innebär att intertextualitet blir ett centralt begrepp för mig. Den
som framför allt har diskuterat och utvecklat det begreppet är Mikhail
Bakhtin. Jag ska här redovisa några i mitt tycke fruktbara tankar hos
honom. (Det här avsnittet, liksom de två följande, följer i sina huvuddrag
framställningen i Ledin 1997a.)
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Termen intertextualitet myntades inte av Bakhtin utan av Julia Kriste-
va, som i slutet av 1960-talet introducerade den för att sammanfatta
Bakhtins språksyn (se Kristeva 1981). Hon konstaterar att intertextualitet
implicerar ”the insertion of history (society) into a text and of this text
into history” (1981, s. 68). Att historien påverkar en text beror på att
texten på olika sätt besvarar och omarbetar tidigare texter, samtidigt som
den tilltalar och föregriper framtida texter.

Bakhtin kallar själv sin textanalys translingvistisk och menar med det
en analys som utgår från texters kommunikativa funktioner och förut-
sättningar. Bakhtins verk växte fram i opposition till bland annat Ferdi-
nand de Saussure och hans prioritering av språksystemet (langue) på
bekostnad av språkbruket (parole) och av det synkrona på bekostnad av
det diakrona (jfr Zima 1981 och Hodge & Kress 1988). I särskilt Volo-
shinov (1973) kritiseras denna språksyn. Den kallas för abstrakt objek-
tivism och liknas vid en cartesiansk dualism, som på ett konstlat sätt
skiljer språket från dess sociala och historiska liv (originalets kursiv):

Every sign, as we know, is a construct between socially organized persons in the
process of their interaction. Therefore, the forms of signs are conditioned above all
by the social organization of the participants involved and also by the immediate
conditions of their interaction. When these forms change, so does the sign. (1973,
s. 21)

(Att Bakhtin medverkat i Voloshinov 1973, åtminstone som en viktig
inspiratör, är klarlagt. En del, som Holquist 1990, menar att Bakhtin till
och med är den ansvarige författaren.)

Bakhtin menar att alla texter (utterances med hans ord) är dialogiska.
En text ”is preceded by the utterances of others, and the end is followed
by the responsive utterances by others (or, although it may be silent,
others’ active responsive understanding)” (1986, s. 71). Varje talare

presupposes not only the existence of the language system he is using, but also the
existence of preceding utterances – his own and others’ – with which his given
utterance enters into one kind of relation or another (builds on them, polemicizes
with them, or simply presumes that they are already known to the listener). Any
utterance is a link in a very complexly organized chain of other utterances. (1986,
s. 69)

En text är alltså alltid och med nödvändighet relaterad till andra texter.
Såväl skrivna som talade texter karakteriseras av att språkbrukarna aktivt
deltar och omväxlande har ordet. T.ex. ett spontant samtal, en roman eller
en forskningsartikel utmärks av talarbyten. Och den som har ordet ger
respons på tidigare talare – tidigare yttranden i samtalet, tidigare romaner
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eller forskningsartiklar etc. – och föregriper framtida kommunikation.
Andras texter är alltid närvarande, och de ”carry with them their own
expression, their own evaluative tone, which we assimilate, rework, and
re-accentuate” (1986, s. 89).

Det är möjligt att i Bakhtins verk ur skilja olika slags dialogiska – eller
intertextuella – relationer. En huvudtyp utgörs av de kommunikationsked-
jor en text ingår i. Som Bakthin påpekar är de komplexa, och det är inte
självklart att de är synliga i texten. T.ex. kan en text vara ett svar på en
viss genretradition, utan att det direkt sägs ut. Och genretraditionen kan
ha en lång historia.

Det kan också finnas tydliga avtryck av andra texter i den aktuella tex-
ten, som när t.ex. en nyhet refererar en offentlig utredning och därmed
etablerar en dialogisk relation till den. Bakhtin uttrycker det så:

Every conversation is full of transmissions and interpretations of other people’s
words. At every step one meets a ”quotation” or a ”reference” to something that a
particular person said, a reference to ”people say” or ”everyone says,” to the
words of the person one is talking with, or to one’s own previous words, to a
newspaper, an official decree, a document, a book and so forth. (1981, s. 338)

Här rör det sig om en manifest eller explicit intertextualitet, ett synligt
avtryck av en tidigare text i den aktuella texten. Det innebär att olika rös-
ter blandas på ett tydligt sätt. Bakhtin återkommer ofta till tanken på en
text som en mötesplats för olika röster, som kan vara mer eller mindre
invävda i varandra. Hur rösterna är uttryckta i texten ser han som en
viktig indikator på social förändring. I skönlitteratur kan t.ex. berättarens
röst vara mer eller mindre skild från berättelsepersonernas röster såsom
de kommer till uttryck i olika anföringar. När rösterna så att säga går in i
varandra leder detta till att berättarens auktoritet undermineras, vilket i sin
tur kan vara ett uttryck för att de sociala relationerna och
maktförhållandena i samhället är oklara.

Bakhtin understryker att det språkligt sett finns en rad tekniker för att
integrera andras texter i det egna texten. Gemensamt är ändå att ens röst
blandas med andras röster: ”The following must be kept in mind: that the
speech of another, once enclosed in a context, is – no matter how accura-
tely transmitted – subject to certain semantic changes. The context em-
bracing another’s word is responsible for its dialogizing background,
whose influence can be very great” (1981, s. 340).

Låt oss se mer på dolda intertextuella relationer. En speciell typ av
intertextualitet uppstår i relation till de textnormer som texten utnyttjar.
En text är ju med nödvändighet relaterad till hur en viss typ av erfarenhet
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brukar uttryckas språkligt i ett visst sammanhang. Och det är inte själv-
klart att texten traderar etablerade uttryckssätt. Nya blandningar av text-
normer kan uppstå, i synnerhet i tider av social förändring. Bakhtin tar
fasta på den tanken bland annat när han konstaterar att genrenormer kan
ifrågasättas och förändras:

[...] it is generally possible to re-accentuate genres. This is typical of speech com-
munication: thus, for example, the generic form of greeting can move from the
official sphere into the sphere of familiar communication, that is, it can be used
with parodic-ironic re-accentuation. To a similar end, one can deliberately mix
genres from various spheres. (1986, s. 79f.)

Bakthin använder termen heteroglossia för att lyfta fram de motstridiga
normsystem som finns i ett samhälle. Han utgår från att språket i ett sam-
hälle är stratifierat, uppdelat i olika accenter, genrer, stilar, röster, yrkes-
språk etc.:

Thus in any given moment of its historical existence, language is heteroglot from
top to bottom: it represents the co-existence of socio-ideological contradictions
between the present and the past, between different epochs of the past, between
different socio-ideological groups in the present [...] These ”languages” of
heteroglossia intersect each other in a variety of ways, forming new socially
typifying ”languages”. (1981, s. 291).

Heteroglossia är för Bakthin en mötesplats för samhällets centripetala
och centrifugala krafter. Den centripetala kraften är centraliserande och
stabliserande. Den arbetar för ömsesidig förståelse inom och mellan
sociala grupper och motverkar heteroglossia och splittring. Bakthin talar
om ”forces that unite and centralize verbal-ideological thought, creating
within a hetroglot national language the firm, stable linguistic nucleus of
an officially recognized literary language, or else defending an already
formed language from the pressure of growing heteroglossia” (1981,
s. 270f.).

Den centrifugala kraften är decentraliserande och destabliserande och
gynnar den uppdelning och splittring som heteroglossia innebär. Poängen
för Bakthin är att varje text/yttrande måste hantera de motstridiga centri-
petala och centrifugala krafter som verkar i samhället:

Every concrete utterance of a speaking subject serves as a point where centrifugal
as well as centripetal forces are brought to bear. The processes of centralization
and decentralization, of unification and disunification, intersect in the utterance [...]
Such is the fleeting language of a day, of an epoch, a social group, a genre, a
school and so forth. It is possible to give a concrete and detailed analysis of any
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utterance, once having exposed it as a contradiction-ridden, tension-filled unity of
two embattled tendencies in the life of language. (1981, s. 272)

Enligt Bakthin är språket är en viktig indikator på sociala och historiska
förändringar. Att tala om heteroglossia är just att lyfta fram sociala kon-
flikter och deras betydelse för kommunikationen. Bakthin har både en
dynamisk samhällssyn och språksyn. I ett föränderligt samhälle blir det
naturligt att texter blir mångstämmiga, att olika röster, accenter, genrer
etc. bryts mot varandra.

Med detta perspektiv blir det självklart att sätta det dialogiska hos
språket i centrum. Det är samtidigt en intressant att fråga vilken innebörd
Bakhtin lägger i monolog. Det ordet är vad jag förstår negativt laddad. En
monologisk text förnekar språkets dialogiska natur. Det är en text som
tystar invändningar och alternativ, en text som strävar efter att vara det
sista ordet och därmed en text som är typisk för auktoritära regimer.

3.3 Intertextuella relationer

Bakthin ger ingen systematisk redovisning av intertextuella relationer. En
som utifrån Bakhtins språksyn försökt utveckla en analysmodell är Nor-
man Fairclough (1992, 1995a, 1995b). Fairclough skiljer – med varier-
ande termer – på två typer av intertextualitet, som jag kommer att kalla
textsamspel och normsamspel:

Textsamspel Normsamspel

Manifest    intertextuality Constitutive intertextuality

Intertextuality Interdiscursivity

Chain-relations Choice-relations

Textsamspel rör faktiska, fysiskt existerande texter. I denna typ av inter-
textualitet är en annan text explicit närvarande i den aktuella texten. Den
är också språkligt signalerad på något sätt, t.ex. genom citattecken, refe-
ratmarkörer eller anföringssatser. Av detta skäl väljer Fairclough (1992)
att tala om manifest intertextualitet. I Fairclough (1995a) är termen i
stället chain-relations, vilket lyfter fram de kommunikationskedjor en
text kan ingå i och de transformationer den utsätts för när den passerar
genom olika kontexter. T.ex. i massmedier flyttas ju texter mellan
kontexter, så att någons tal i privatsfären, en presskonferens, ett
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sammanträde, en ekonomisk rapport etc. bäddas in i massmediekontexten.
Just inbäddade texter, ”texter-i-texten”, står i centrum för den här
analysen.

Normsamspel rör en mer abstrakt typ av intertextualitet, närmare be-
stämt relationer mellan olika slags discourse types eller textnormer, som
är den term som jag föredrar och som jag hämtat från Kjell Lars Berge
(1990). Enligt Fairclough bygger olika typer av textnormer upp orders of
discourse eller – med min terminologi – diskurssystem. Inom olika
institutioner och sfärer i samhället finns olika diskurssystem tillgängliga
med olika textnormer. Mer konkret tänker sig Fairclough att ett diskurs-
system består av en uppsättning genrer, diskurser, stilar etc. En analys av
normsamspelet frilägger de olika textnormer som texten är baserad på
– därav termen constitutive intertextuality. Att analysen inte längre rör
konkreta texter som bäddas in i den aktuella texten markeras också av
termen interdiscursivity. I Fairclough (1995a) talas det om choice-rela-
tions, detta för att visa att analysen rör ”(combinations of) genres, dis-
courses, styles, modes and voices selected from those socially available
within orders of discourse” (1995a, s. 77).

I Fairclough (1992, s. 118) finns också en terminologi för de typolo-
giska distinktioner som kan göras mellan olika slags intertextuella relatio-
ner. Fairclough särskiljer sequential intertextuality, där olika slags texter
eller textnormer alternerar inom en och samma text, embedded intertex-
tuality, där en text eller textnorm innefattas i och bara är tillgänglig
genom den aktuella texten, och mixed intertextuality, där texter eller text-
normer blandas så att hybridformer uppkommer. Förstår jag Fairclough
rätt så menar han att denna typologi är oberoende av distinktionen mellan
textsamspel och normsamspel.

För Fairclough är en intertextuell analys något annat än en (rent)
språklig textanalys, som beskriver vilka delar av språksystemet som
används i en viss text. Han menar att den intertextuella analysen går utan-
för den språkliga textbeskrivningen och minskar avståndet mellan text och
kontext. Den lyfter fram de resurser som är socialt och historiskt till-
gängliga i olika diskurssystem och visar hur texter förändrar och över-
skrider sina förutsättningar, hur genrer, diskurser etc. ”reaccentueras” och
blandas.

Detta innebär att den intertextuella analysen fokuserar det heterogena
och motsägelsefulla i texter: ”Given the dynamic view of genre above,
according to which a particular text may draw upon a plurality of genres,
discourses or narratives, there is an expectation that texts may be linguis-
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tically heterogeneous, i.e. made up of elements which have varying and
sometimes contradictory stylistic and semantic values” (1995b, s. 189).
Fairclough säger, och jag tycker att han har rätt där, att detta går på tvärs
mot en vanlig uppfattning i språkvetenskapliga textanalyser, nämligen att
de flesta texter språkligt sett är homogena. Han slår sedan fast att hetero-
genitet och homogenitet är relativa egenskaper, som är beroende av soci-
ala och historiska förhållanden. Hans teoretiska antagande blir att texter
är heterogena och motsägelsefulla i tider av social förändring. När social
stabilitet råder är texterna homogena.

Denna språksyn är klart besläktad med Bakhtins. I Bakhtins termer
kunde man säga att samhällets centrifugala krafter skapar texter som är
heterogena, medan de centripetala krafterna skapar relativt sett homogena
texter. Den outtalade normen hos båda tycks vara att förändring och
konflikt är normaltillståndet i samhället, och båda vill förstå hur texter
beter sig under sådana förhållanden. Detta ger upphov till ett slags sön-
derdelande läsning, där det gäller att bryta ner texten i disparata element
och visa att de har olika social och historisk hemvist.

Fairclough (1995b) är ett gott exempel på detta. Där slår Fairclough ett
slag för den intertextuella analysen genom att gå igenom tidigare uppsat-
ser i tidskriften Discourse & Society, husorganet för den s.k. kritiska
textanalysen. Hans återkommande invändning är att homogeniteten hos
texter överskattas i analyserna. Fairclough gör därför om delar av analy-
serna och visar på vad han menar är heterogenitet och blandningar av text-
normer.

För mina syften riskerar Faircloughs typ av analys att i en bemärkelse
bli ahistorisk. Detta är något av en paradox, eftersom Bakhtin ju under-
stryker att all kommunikation är historiskt bunden. Men för Fairclough
står som regel en nutida text eller genre i centrum för analysen, och han
pekar på det text- och normsamspel som den aktualiserar. Analysen är
alltså synkron i den bemärkelsen att tidigare texter bara blir intressanta
när de aktualiseras i en historiskt bestämd situation.

Eftersom jag vill fånga den texthistoriska utvecklingen kommer jag att
skilja på synkron och diakron intertextualitet. Den synkrona intertextuali-
teten tar fasta på de dialogiska relationer som en bestämd text eller genre
aktualiserar vid en viss tidpunkt. Den diakrona intertextualiteten tar fasta
på hur de dialogiska relationerna utvecklas över tid. Det kan ju mycket
väl visa sig att intertextualiteten i en viss genre med tiden blir mer eller
mindre komplex.
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3.4 Text, kontext och rekontextualisering

Att tala om intertextualitet innebär att problematisera kontextbegreppet.
Andra texter blir en självklar del av kontexten. Med dem följer också spår
av andra kommunikationssituationer, som blir närvarande i den aktuella
texten. För att ta fasta på det har en del forskare använt termen
rekontextualisering, inte minst Per Linell (1995a, 1995b, 1996). Den
betonar att (delar av) texter vandrar mellan kontexter.

Linell problematiserar kontextbegreppet på flera sätt. För det första
poängterar han att kommunikationssituationer och kontexter är relaterade
till varandra – det är ju det som gör det motiverat att tala om rekon-
textualiseringar.

För det andra lyfter han fram att kontexter har en tvetydig natur. De
befinner sig både utanför och inuti texter. Följaktligen finns det enligt
Linell (1995b, s. 47) två typiska sätt att ta sin an kontexter. I det ena fal-
let blir kontexten en mer eller mindre stabil omgivning till texten. I det
andra fallet blir kontexten något som är inbäddat i det kommunikativa
handlandet och som till stor del skapas av texten.

Linell menar att båda synsätten behövs men betonar samtidigt att det
inte finns några objektiva kontexter, utan bara relevanta kontexter. Dvs.
en kontext är något som uppfattas som relevant av deltagarna i kommuni-
kationen, inte något objektivt givet som deltagarna oproblematiskt anpas-
sar sina yttranden efter. En kontext är alltså inte någonting fast och fär-
digt som ”finns där” före texten, något som på förhand kan specificeras
med hjälp av givna kontextvariabler.

För det tredje menar Linell att det är missvisande att tala om kontext i
singular. Ordet bör användas i plural och innefatta alla slags kontexter
som aktualiseras i en kommunikationssituation. Varje text förutsätter och
aktiverar en uppsättning kontextuella resurser, t.ex. tidigare texter, den
fysiska omgivningen, antaganden om olika sociala relationer mellan del-
tagarna, olika slags bakgrundskunskaper och situationsdefinitioner. En
text eller kommunikationssituation kan mycket väl aktualisera motstridiga
kontexter, varav bara en del är gemensamma för deltagarna.

Den här tanken förutsätter en konstruktivistisk språksyn, för att nu
använda ett modeord i dagens textforskning. Det konstruktivistiska och
ömsesidiga förhållandet mellan texter och kontexter är något som också
Fairclough tar upp (t.ex. Fairclough 1992). Vår sociala verklighet är inte
objektivt given, utan skapas till stor del i och genom språket. Texter är
både kontextberoende och kontextskapande.
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Linell intresserar sig i första hand för talade texter. Jag menar att hans
tankar om kontext och rekontextualisering är klargörande också för en
intertextuell analys av skrivna texter. Jag kommer att utgå från att texter
aktivt bidrar till att forma kontexter. Och eftersom det finns flera kontex-
ter samtidigt blir det möjligt och rimligt att se kontexter som något som
finns både utanför och inuti texter. En kontext som Linell inte nämner
men som är viktig i min analys är för övrigt bilden. Den ömsesidiga kon-
textberoendet mellan text och bild understryker vikten av att se kontext
som något mångsidigt och dynamiskt.

Det finns också en del metodiska poänger med ett dynamiskt kontext-
begrepp. En sådan är att analysen kan ta fasta på hur olika normsystem
(åter)skapas i kommunikationen. På så sätt kommer fokus att ligga på hur
texter aktivt bidrar till att (om)forma samhället.

En annan poäng kan knytas till en diskussion i dagens diskursanalys
som handlar om huruvida analysen bör ske ur ett deltagarperspektiv, dvs.
utgå från deltagarnas sociala praktiker och verkligheter, eller ett åskådar-
perspektiv, där forskaren sitter vid sitt skrivbord och inte direkt konfron-
teras med de sociala sammanhang där hans forskningsobjekt hör hemma.
(Ett extremt exempel på deltagarperspektivet är den etnometodologiska
samtalsanalysen, medan t.ex. den s.k. kritiska lingvistiken fått kritik för
att vara en skrivbordsskapelse som saknar beröringspunkter med hur
människor själva ser på sitt kommunikativa handlande.) Det går rimligen
inte att säga att det ena perspektivet i sig är bättre än det andra, men
perspektiven kräver olika teoretiska och metodiska utgångspunkter.

Jag anlägger ett deltagarperspektiv i analyserna, dvs. jag försöker när-
ma mig förväntningar och normsystem som var aktuella för dåtidens
språkbrukare. Då är det rimligt att låta deltagarnas kontextuppfattning bli
en del av analysen. Detta blir möjligt med det kontextbegrepp som här
skisserats, där kontexter fortlöpande skapas i kommunikationen av de
inblandade deltagarna. Med ett aktörsperspektiv är det rimligare att låsa
kontexten på förhand och sedan så att säga projicera den på olika histo-
riska situationer. Hur deltagarna själva uppfattade de texter de använde
blir då av underordnat intresse.
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4  Analysmodeller

De här kapitlet presenterar de analysmodeller som används. Modellerna
ska fylla två huvudkrav. De ska för det första ge underlag för en intertex-
tuell beskrivning, som visar på dialogiska förhållanden mellan texter. De
ska för det andra ge underlag för jämförelser mellan text och bild och visa
hur världen görs betydelsebärande i de semiotiska systemen.

Analysmodellerna redovisas i tre avsnitt. Det första tar upp den inter-
textuella analysen, det andra den språkliga textanalysen och det tredje
bildanalysen. Kapitlet avslutas med några urvalskommentarer.

4.1 Intertextuell analys

Den intertextuella analysen ska beskriva de textnormer som texterna
utnyttjar. På så sätt friläggs intertextuella relationer till andra texter och
kommunikationssituationer. Mer exakt gäller det att ringa in de grund-
genrer, delgenrer, diskurser, röster och metatexter som används och
blandas.

4.1.1 Grundgenrer och tradering av textnormer

Traderar texter varandra i en dold kommunikationskedja? är huvudfrågan
i analysen av grundgenrer. I den preciseras de allmänna genrer som
dominerar genom historien. Med den terminologi som etablerades i det
förra kapitlet kan vi säga att det är den diakrona intertextualiteten och en
särskild aspekt av normsamspelet som står i fokus, just traderingen av
genrenormer.

En genre ser jag som en fast och återkommande uppsättning textnor-
mer, som är bunden till en viss social aktivitet och som är namngiven (jfr
Ledin 1996). Den metodiska grundtanken i genreanalysen är att ett åter-
kommande språkligt eller textuellt mönster utgör ett empiriskt belägg för
en underliggande textnorm. För att textnormer ska ges genrestatus krävs
för det första att det finns textnormer som reglerar textens uppbyggnad i
stort, så att ett övergripande och återkommande textmönster kan urskiljas.
Det räcker med andra ord inte med att det finns vissa språkliga eller
stilistiska likheter mellan vissa texter. För det andra ska textnormerna
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vara namngivna, dvs. det ska finnas en genrebeteckning. Genrebeteck-
ningen ska idealt användas av språkbrukarna och gärna antyda vilken
social aktivitet som är för handen; den sociala aktiviteten att predika
resulterar ju i genren predikan, att resa resulterar i genren reseskildring
etc. Därför har jag inventerat vilka genrebeteckningar som de undersökta
tidskrifterna och tidigare forskare använder och övertar så långt möjligt
dem.

Att kartlägga de dominerande genrerna ser jag som ett viktigt delsyfte,
eftersom de rimligen varit viktiga för att forma många människors tän-
kande och handlande. Men det finns många texter som inte kan ges gen-
restatus, eftersom de i olika avseenden varierar för mycket eller inte kan
knytas till en speciell social aktivitet. Även de kommer att uppmärksam-
mas i analysen av norm- och textsamspelet.

För att analysen ska fånga ett brett spektrum av textnormer väljer jag
att först bryta ner det omfattande materialet i tre funktionella texttyper.
Det rör sig om utredande och argumenterande texter, skildrande och
berättande texter samt instruerande och rådgivande texter. Indelningen
sker efter textens huvudsyfte. En utredande eller argumenterande text
syftar till att förklara ett visst ämnesområde och eventuellt övertyga
läsaren om rimligheten i ett ställningstagande. En berättande eller
skildrande text innehåller iakttagelser av en konkret situation eller miljö
och kan basera sig på ett händelseförlopp. En instruerande och rådgivande
text föreskriver eller förslår handlingar så att läsaren ska kunna utföra en
viss uppgift.

Inom varje texttyp urskiljer jag sedan så långt möjligt olika genrer. I
dagens veckotidningar är t.ex. matrecept en viktig instruerande genre,
personreportage en viktig skildrande och berättande genre, och psykolo-
gisk populärvetenskap en viktig förklarande genre. De är bundna till de
sociala aktiviteterna att laga mat, att porträttera intressanta personer och
att presentera vetenskap för en bred publik. I andra tider var delvis andra
genrer centrala. T.ex. är reseskildringen en viktig skildrande och berät-
tande genre i början av undersökningsperioden, och genren naturhistoria,
som oftast behandlar exotiska djur, utgör en central förklarande genre. En
instruerande och rådgivande genre är hälsoråd, som ju också återfinns i
dagens veckopress.

Jag vill inte ge texttyperna någon större teoretisk status på så sätt att de
skulle motsvara några grundläggande kommunikativa handlingar eller
hållningar. Det är ändå intressant att Ottar Grepstad (1997) i sin stora
redovisning av sakprosagenrer utgår från likartade texttyper. Även han
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använder utredande och argumenterande samt skildrande och berättande
texter, och min instruerande och rådgivande kategori motsvaras hos ho-
nom av rettleiende texter.

I och för sig definierar inte Grepstad texttyp likadant som jag. Han
menar att texttyper innefattar både textens huvudsyfte och en bestämd
språklig utformning (jfr Ledin 1997b). Jag vill inte binda texttyperna till
bestämda språkdrag. Det är tvärtom en poäng att t.ex. en argumenterande
text språkligt kan ta sig ut på olika sätt, t.ex. som en berättelse.

Resultatredovisningen kommer att ske efter de funktionella texttyperna.
I kapitel 5 behandlas utredande och argumenterande texter, i kapitel 6
skildrande och berättande texter och i kapitel 7 instruerande och rådgi-
vande texter. I varje materialtyp urskiljs först grundgenrer och sedan del-
genrer, diskurser, röster och metatexter. För grundgenrerna gör jag en
grov kvantitativ beräkning av deras förekomst. I övrigt är den intertex-
tuella analysen kvalitativ och tolkande.

4.1.2 Delgenrer och diskurser i normsamspelet

Hur talar den som har ordet? är huvudfrågan i den här analysen av norm-
samspelet. Analysen visar om olika delar av texten baserar sig på olika
typer av textnormer, så att den innehåller olikartade och kanske motstri-
diga framställningssätt. Analysen tar alltså sikte på textnormers variation
och förändring, till skillnad från analysen av grundgenrer, som inriktar
sig på textnormers tradering och konstans. Den inriktar sig mer exakt på
två typer av textnormer, delgenrer och diskurser.

Genrebegreppet återkommer alltså. Men i stället för grundgenrer
kommer jag i det här avsnittet alltså att tala om delgenrer och applicera
det begreppet på just delar av texter. Dvs. i det förra fallet gäller analysen
om hela texten kan hänföras till en generell textnorm, som reglerar dess
användning inom en social aktivitet. Inom journalistiken är t.ex. intervju,
reportage och nyhet tre generella textnormer och grundgenrer som är
knutna till de sociala aktiviteterna att intervjua, göra reportage och göra
nyheter.

Men genretillhörigheten är ofta mer komplicerad. Kommunikations-
situationer är relaterade till varandra och skapas åtminstone delvis av tex-
ten, vilket gör genreblandningar naturliga och viktiga att undersöka. En
(grund)genre kan mycket väl innehålla olikartade textnormer och blanda
(del)genrer som hör hemma i olika sociala aktiviteter. Intervjun är t.ex.
inte alltid eller kanske främst en egen genre, utan också ett inslag i både
reportage och nyheter, en delgenre.
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Diskurs är ett mångtydigt begrepp. Liksom t.ex. Norman Fairclough
(1992) använder jag det i en betydelse som myntats av Michel Foucault.
Det rör sig då om ett visst perspektiv som läggs på världen, ett sätt att
språkligt representera vissa erfarenheter (och som enligt Foucault är nära
förbundet med maktrelationer, med vem som har rätt att definiera hur
världen kan eller bör se ut). Diskursbegreppet vetter alltså mer mot tex-
tens ämne än genrebegreppet (jfr Kress 1987). T.ex. en pedagogisk dis-
kurs är ett särskilt sätt att tänka och tala om världen som är färgat av
föreställningar om uppfostran, kunskap och lärande, och en vetenskaplig
diskurs anlägger ett perspektiv som är färgat av föreställningar om hur ny
kunskap ska frambringas, vad en teori eller metod eller hypotes är osv.
Diskursbegreppet är praktiskt för att hantera de olika perspektiv som
texten ger uttryck för.

Det är inte alltid självklart om ett viss textutformning ska ses som en
genre eller en diskurs eller kanske någonting annat. I analyserna kommer
jag ibland att tala om olika ”typer av textnormer”, närmare bestämt när en
textutformning inte kan bindas till en viss social aktivitet (genre) eller ett
visst perspektiv på ett ämne (diskurs).

Analysen tar fasta på både synkron och diakron intertextualitet. Den
ska frilägga de relationer till andra texter i samhället och historien som
aktualiseras synkront i en bestämd kommunikationssituation. Ett viktigt
antagande är då att ju komplexare intertextuella relationer en given text
ger uttryck för, desto starkare uttrycker den social förändring och kon-
flikt. Jag kommer även att arbeta diakront med tidsserier och följa olika
textnormer genom historien. Det gör det möjligt att studera om de inter-
textuella relationerna blir mer eller mindre komplexa med tiden.

4.1.3 Röster och metatexter i textsamspelet

Vem har ordet? är huvudfrågan i analysen av textsamspel. Analysen visar
hur texter från andra kommunikationssituationer bäddas in i den aktuella
texten och hur den egna rösten (sändarens röst, relationen) förhåller sig
till andras röster (till referat, anföringar etc.). Nyckelordet i analysen är
just röst, och olika röster urskiljs utifrån talarbyten. En viktig fråga är
om det finns någon tydlig gräns mellan den egna rösten och andras röster
och om andras röster stilistiskt eller semantiskt avviker från den egna
rösten.

Andras röster kommer till uttryck i olika slags inbäddade texter.
Språkligt sett finns det en rad olika tekniker att bädda in texter (se t.ex.
Fairclough 1992, kap. 4; Hellspong & Ledin 1997, kap. 9; Liljestrand
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1983; Rahm 1997). Olika typer av anföringar (direkt, indirekt, täckt),
citat och referat är de viktigaste. I samtliga fall lämnar författaren ordet
till någon annan och markerar detta för läsaren.

En annan typ av textsamspel skapas av metatext, där sändaren genom
att kommentera sin framställning kommunicerar på flera plan. Metatexter
tenderar att skapa distans. De placerar sändaren utanför den egentliga
framställningen och skapar en position där han kan kontrollera och kom-
mentera sin text (jfr Fairclough 1992, s. 122).

Det finns mycket i en text som kan ses som metatextuella inslag (jfr
t.ex. Luuka 1994). Jag kommer att använda begreppet ganska snävt och
främst rikta in mig på explicita kommentarer om textens uppbyggnad och
disposition. Sådana signaleras gärna av deiktiska pronomen i kombination
med språkhandlingsverb: I den här kapitlet/avsnittet beskrivs/utveck-
las/behandlas x etc. Även kommentarer till ord och uttryck (som x brukar
säga o.d.), liksom hänvisningar till bilder innefattas.

En analys av textsamspelet är intressant för att komma åt de sociala
positioner som upprättas i texten och den auktoritet som tillskrivs dem.
Liksom i normsamspelet är det allmänna antagandet att de intertextuella
relationerna blir komplexa i tider i social förändring. Antagandet kan
dock specificeras för textsamspelet. Om samhället förändras och auktori-
tetsförhållandena är oklara blir det viktigt att explicitgöra olika röster och
auktoriteter, att belägga olika påståenden och markera vem som står för
fakta. Om auktoritetsförhållandena däremot är självklara för språk-
brukarna blir textsamspelet implicit. Vi kan t.ex. ta en genre som upp-
slagsboken. Den förväntas innehålla fakta, varför hänvisningar till andra
röster och auktoriteter ofta blir överflödiga och textsamspelet därmed
implicit.

4.2 Språklig textanalys

Den språkliga textanalysen har flera syften. Den ska för det första preci-
sera vilken språklig utformning olika slags textnormer har, alltså säga vad
som språkligt utmärker t.ex. en viss diskurs. Den ska för det andra ge
underlag för stilistiska iakttagelser. Jag använder då stilbegreppet ganska
snävt och låter det omfatta lexikala och syntaktiska konstruktioner som på
något sätt är typiska i förhållande till andra uttryckssätt. (Stilanalysen
utvecklas i kapitel 8.) Analysen ska för det tredje ge underlag för jämför-
elser med bildanalysen, dvs. precisera vilket slags betydelser som
texterna utnyttjar.
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Analysen utgår från Hallidays metafunktioner och de betydelser som är
knutna till dem, vilket gäller också för bildanalysen. Mer exakt kommer
den att baseras på ideationella och interpersonella språkdrag. Jag följer
inte Hallidays funktionella grammatik i detalj (jfr Halliday 1985), utan
tillåter mig att förenkla hans detaljerade grammatiska beskrivningar, vil-
ket jag finner rimligt när språkdragen används på ett omfattande empiriskt
material. Förenklingen ligger för övrigt i linje med hur Halliday brukar
användas inom modern diskursanalys. T.ex. har Norman Fairclough
(1995a) en Hallidayinspirerad analysmodell som är lik min.

4.2.1 Ideationell analys

Den ideationella analysen är inriktad på sådana språkliga drag som bidrar
till att konstruera textens verklighetsbild, dess språkliga representation av
världen. Analysen innefattar delanalyser av referensbindning, processtyp
och framställningsform.

Analysen av referensbindning ska visa vem eller vad som utgör de vik-
tigaste referenterna i texten och hur de beskrivs. Relationen mellan en
referent och dess språkliga beskrivning är ju i princip fri, varför en och
samma referent kan beskrivas på en rad sätt. T.ex. kan en viss person i
olika sammanhang pekas ut av så skilda uttryck som patienten, pappan,
mannen, 35-åringen, passageraren. Som exemplen visar ligger fokus på
nominalfraser som refererar till samma person eller objekt.

Analysen av processtyper ska visa vilka skeenden som olika referenter
är inblandade i (jfr Halliday 1985 för en ingående grammatisk beskriv-
ning av analysen eller t.ex. Fairclough 1995a, kap. 6 för en pedagogisk
tillämpning). Analysen utgår från verbfraser med ett finit verb. Normalt
är det finita verbet som styr klassificeringen. När det finns ett hjälpverb
är det dock huvudverbet som styr.

De viktigaste kategorierna är materiella processer, mentala processer
och tillstånd. Skillnaden mellan materiella och mentala processer är att de
förra refererar till en yttre verklighet och de senare till en inre. Han körde
för fort eller, med hjälpverb, Han bör/kan/ska köra för fort är en
materiell process och Han blev rädd en mental. Som en mental process
räknas verb som uttrycker emotion, kognition och perception.

Materiella processer uttrycker alltså förändring i en yttre verklighet.
De kan delas in i handlingar och händelser. Skillnaden dem emellan är att
handlingar har en medveten avsikt och kan kontrolleras av subjektet, t.ex.
Han fällde trädet, medan händelser kodar ett skeende som ligger utom
subjektets kontroll, t.ex. Trädet föll.
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Tillstånd skiljer sig från materiella processer genom att inte vara
dynamiska och uttrycka förändring utan just ett statiskt tillstånd. Typiska
verb i tillstånd är vara och ha, och de används ofta för att identifiera och
klassificera textens referenter. Tillstånd kan också användas för att ut-
trycka mentala processer: Han är glad, osäker, förtvivlad etc.

Poängen med analysen är att en viss erfarenhet av världen språkligt kan
kodas på flera sätt. Låt oss säga att vi ser hur en bricka som en man hål-
ler i faller i golvet. Kanske ger vi språkligt uttryck åt den erfarenheten
genom att säga ”Mannen tappade brickan”. Då framställs mannen som
inblandad i en händelse som han inte kontrollerar eller direkt kan rå för.
Om någon invänder ”Nej, han slängde brickan i golvet” blir mannen en
aktör i en handling och därmed ansvarig för det inträffade. Vi kan ut-
veckla erfarenheten på flera sätt, genom att t.ex. i en mental process påstå
något om mannens känslor, ”Han blev förbannad”, eller i ett tillstånd
beskriva honom, ”Han var i 30-årsåldern”.

Analysen av framställningsform ska visa hur processerna länkas sam-
man i texten. Den baserar sig på tre huvudtyper av relationer som kan
finnas mellan processer, nämligen tid/rum som ger en narrativ fram-
ställningsform, tillägg som ger en deskriptiv framställningsform och
orsak/motsats som ger en diskursiv framställningsform (jfr t.ex. Berges
1990, s. 83 indelning av språkliga texttyper och Svenssons 1995 resone-
mang kring den diskursiva texten). Lite förenklat gäller att den narrativa
texttypen tar fasta på då-relationer, den deskriptiva på och-relationer och
den diskursiva på därför- och men-relationer. Vilken av dessa tre textty-
per som väljs säger en del om vilken typ av verklighetsuppfattning som
råder i texten.

Det är också intressant att studera om framställningsformerna är ex-
plicit uttryckta med hjälp av konnektiver som därför, då, dock, också,
ändå etc. eller implicit uttryckta, så att läsaren själv måste sluta sig till
den logiska relationen mellan olika processer. Jag kommer dessutom att
studera syntaxen i de olika texttyperna och bland annat klarlägga om de
uttrycks med samordning eller underordning, dvs. med paratax eller
hypotax.

4.2.2 Interpersonell analys

Den interpersonella analysen ska visa vilka sociala identiteter och relatio-
ner som texten symboliskt konstruerar. Den ska svara på frågor som: Hur
framträder författaren och läsarna i texten? Vilka sociala relationer och
gemenskaper upprättas mellan olika ”textjag” och ”textdu” eller ”textvi”
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och ”textde”? Analysen innefattar delanalyser av modus, distans, tempus
och modalitet.

Delanalysen av modus baserar sig på olika meningstyper, närmare be-
stämt påstående, fråga, uppmaning, interjektion och utrop. Allmänt gäller
att påstående är den neutrala meningstypen medan de övriga på olika sätt
etablerar kontakt mellan aktörer.

Delanalysen av distans baserar sig på tilltal till och omtal av läsaren
och andra aktörer i texten. Särskilt uppmärksamhet ägnas första och andra
personens pronomen, som ju kan ha varierande syftning. T.ex. kan ett vi
innefatta enbart författaren, författaren och läsarna eller en grupp aktörer
som kommer till tals i texten. Även omtal i tredje person är intressant.
Läsaren behöver inte tilltalas utan kan mycket väl omtalas som just
läsaren.

Analysen av tempus har för det första att göra med modalitet, med gil-
tigheten hos ett yttrande. En påståendemening i presens slår kategoriskt
fast ett sakförhållande och ger det generell giltighet, medan t.ex. preteri-
tum tenderar att ha lägre giltighet (jfr t.ex. Det är viktigt att göra så med
Det var viktigt att göra så). På så sätt indikerar tempusformer i vilken
grad sändaren solidariserar sig med olika verklighetsbeskrivningar.

En andra och besläktad funktion hos tempus är att vikta texter och
särskilja förgrund från bakgrund. Förenklat gäller att det som uttrycks i
presens vanligen är förgrund. Det har större giltighet eller är mer relevant
för textens huvudsyfte än det som uttrycks i perfekt, som i sin tur har en
viktningsfunktion gentemot preteritum, som markerar förgrund gentemot
pluskvamperfekt (jfr t.ex. Eriksson 1997, kap. 7; Hodge & Kress
1993/1979, s. 90f.; Ledin 1995, kap. 4; Swales 1990, kap. 7).

Med andra ord är tempus ett språkdrag som kan ses både interperso-
nellt (som uttryck för modalitet och en viss sändar-mottagar-relation) och
textuellt (som ett medel att skapa för- och bakgrund i texter). Tempus har
för övrigt också en ideationell funktion, att tidsfästa skeenden. Till detta
kan vi lägga en specialfunktion hos preteritum, att vara huvudtempuset i
berättelser.

4.3 Bildanalys

Även bildanalysen utgår från Hallidays metafunktioner. Analyskategori-
erna liknar ofta dem i textanalysen, och jag kommer att peka ut de ställen
där analyserna åtminstone på förhand tycks tangera varandra. I bildanaly-
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sen har den textuella metafunktionen ett lite större utrymme än i textana-
lysen.

Analyskategorierna är hämtade från Gunther Kress & Theo van Leeu-
wen (1996). Kress & van Leeuwen gör anspråk på att presentera en visu-
ell grammatik. De baserar den på Hallidays funktionella grammatik och
gör fortlöpande jämförelser mellan hur en grammatisk regel uttrycks
visuellt och språkligt.

Deras visuella analyskategorier har med andra ord en allmän karaktär.
Det är inte alltid självklart vilken status de har. Att de skriver en gram-
matik innebär att de vill precisera kategoriska och tvingande relationer
mellan visuella element. T.ex. säger de att känd information regelmässigt
placeras till vänster i en bild eller layout och ny till höger och förutsätter
att alla människor förhåller sig till bilder på det sättet.

Det framgår inte riktigt vilken grund den regeln vilar på. De använder
den i ett antal bildanalyser, men jag är inte övertygad om att den gäller
kategoriskt för alla layouter. De påpekar t.ex. att regeln knappast är
tillämplig i kulturer där läsriktningen i skrift är höger–vänster och inte
som hos oss vänster–höger, eftersom läsriktningen är viktig kulturell
faktor för hur man visuellt kan göra rumsrelationer betydelsebärande.
Och även om man accepterar att deras vänster-höger-regel är vanlig eller
rent av allmängiltig i vår moderna västerländska kultur, kan man undra
hur fast och etablerad den visuella grammatiken var på 1800-talet då det
moderna bildsamhället grundades.

Det ligger utanför den här undersökningens syfte att reda ut de teore-
tiska frågorna. Jag utgår från Kress & van Leeuwens modell för att den
är enkel att använda och på ett fint sätt ger underlag för jämförelser
mellan bilder och texter.

4.3.1 Ideationell och textuell analys

Den ideationella och textuella analysen innefattar två delanalyser, av pro-
cesstyper respektive informationsstruktur.

Analysen av processtyper ska visa hur olika deltagare och de skeenden
som de är inblandade i kodas visuellt. Syftet är alltså detsamma som i
textanalysen, och ytterligare en likhet är att det går att skilja på dynamiska
och statiska skeenden, alltså på om ett skeende uttrycker förändring eller
inte. Ett dynamiskt skeende i en bild utmärks av en vektor, av en verklig
eller tänkt linje som utgår från en deltagare och uttrycker påverkan.
Tydliga vektorer är t.ex. en kniv som höjs mot någon, riktningen på ett
ögonkast, en person som springer och på så sätt skapar en framåtrörelse
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och därmed en vektor. Kress & van Leeuwen kallar detta för narrativa
bildprocesser. Statiska bilder saknar vektorer mellan deltagarna och blir
därmed inriktade på klassificering och analys av olika begrepp. Kress &
van Leeuwen kallar detta för konceptuella bildprocesser.

Processer

Narrativ process Aktion (bilden har en vektor som visar att en deltagare
påverkar en annan). Både transitiva och intransitiva aktioner
är möjliga. Om någon t.ex. höjer en kniv kan den som kniven
riktas mot vara närvarande på bilden eller utesluten.

Reaktion (blicken hos någon utgör vektorn). Både transitiva
och intransitiva reaktioner är möjliga.

Konceptuell process Analytisk process (helhet-del, t.ex. ett land och dess provin-
ser).

Klassificerande process (vilket slag/vilken art någon eller
något tillhör).

Grovt sett hör processerna i bild och text samman så här: en aktion mot-
svarar en materiell process, en reaktion motsvarar en mental process och
en konceptuell process motsvarar ett tillstånd. Detta är nu en sanning med
modifikation. Bland annat har bilden inte så stora resurser att direkt ut-
trycka mentala processer. Att t.ex. ingående skildra någons tankar eller
för den delen tal med rent visuella medel är i det närmaste omöjligt. (I
serier har man ju därför utvecklat konventionen att placera yttranden inom
prat- och tankebubblor.) Å andra sidan tycks det vara lättare att visuellt
uttrycka konceptuella och särskilt analytiska processer. T.ex. en karta
över Sverige (dvs. en analytisk bildprocess) ryms på en A4. Att språkligt
uttrycka den informationen är svårt och sannolikt omöjligt på en A4 (jfr
Kress & van Leeuwen 1996, s. 75f.).

Analysen av informationsstruktur utgår från bildens rumsdimensioner,
som enligt Kress & van Leeuwen (1996) är de viktigaste medlen för att
skapa en visuell texthelhet. De ställer dimensionerna vänster–höger,
överst–nederst och centrum–marginal mot varandra och knyter bestämda
informationsvärden till dem på det här sättet:

Informationsstruk-
tur

Känd info gentemot ny
info

I en komposition som renodlar bildens horisontella dimension
står känd eller oproblematisk info till vänster och ny eller
problematisk info till höger.
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Ideal info gentemot
reell info

I en komposition som renodlar bildens vertikala dimension
står ideal eller generell info överst och reell eller specifik
info underst.

Huvudinformation
gentemot biinfor-
mation

I en komposition som utnyttjar bildens centrum står huvudin-
formationen i centrum medan marginalerna utnyttjas för biin-
formation, för element som på något sätt stöder eller
utvecklar huvudinformationen.

Särskilt dimensionen vänster–höger, som alltså står för känd respektive
ny information, tycks ha en språklig grund. Den förutsätter som sagt en
kultur där skrivande och läsande sker från vänster till höger, något som
gör det naturligt att både i text och bild införa det kända, bekanta och
oproblematiska först och till vänster.

Dimensionen överst-nederst har vad jag förstår sin grund i skillnaden
mellan huvudet och fötterna och för den delen himmelen och jorden. Det
är därför naturligt att den uttrycker det ideala, allmänna eller övergripande
kontra det reala, specifica eller detaljerade. Kanske kan man hävda att
också dimensionen centrum–periferi har en naturlig grund i det att vår
perception är selektiv, att vi gärna vill fokusera vissa objekt och ställa
dem i centrum på bekostnad av andra.

Det finns inga direkta motsvarigheter till de här analyskategorierna i
textanalysen, även om tempus kan vara ett medel att särskilja huvudin-
formation från biinformation.

4.3.2 Interpersonell analys

Den interpersonella analysen innefattar flera delanalyser. Liksom i text-
analysen undersöks modus och distans. Bildens modus bygger på om en
deltagare tittar på betraktaren eller ej. Distans bygger på hur bildramen
beskär deltagaren (närbild, helfigur etc.) och på det sättet skapar en sym-
bolisk relation mellan deltagaren och betraktaren. Vidare undersöks atti-
tyd, som bygger på om betraktaren ser ner eller upp på det avbildade, och
engagemang, som bygger på om deltagare är avbildade framifrån eller
från sidan.

Modus Begäran (en mänsklig deltagare tittar på betraktaren och begär en
symbolisk reaktion).

Erbjudande (ingen deltagare tittar på betraktaren, dvs. bilden fram-
ställs som något att beskåda).
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Distans Personlig (huvud och axlar synliga, på sin höjd midjan, signalerar
en nära relation, en vän eller familjemedlem).

Social (helfigur med lite luft omkring, signalerar en mer distan-
serad relation inom t.ex. affärs- eller yrkeslivet).

Samhällelig (helfigur som upptar högst halva bilden, signalerar en
främling) .

Attityd Betraktarmakt (bildvinkeln gör att betraktaren ser ner på det avbil-
dade, vilket ger honom känsla av symbolisk makt över bildens
deltagare).

Jämlikhet (vinkeln är i ögonhöjd, vilket ger en känsla av jämlikhet
mellan betraktaren och det avbildade).

Bildmakt (bildvinkeln gör att betraktaren ser upp mot det avbil-
dade, vilket ger bildens deltagare en symbolisk makt över
betraktaren).

Engagemang Högt engagemang (en deltagare avbildas framifrån och står
ansikte mot ansikte med betraktaren, vilket skapar ett förväntat
engagemang hos betraktaren).

Lågt engagemang (en deltagare avbildas i profil, vilket gör att
betraktaren kommer ”längre” från det avbildade och inte förvän-
tas direkt engagera sig).

Det är inte självklart hur likheterna mellan text och bild ser ut i uttrycken
för sociala relationer. För modus verkar det rimligt att anta att textens
frågor och nog också utrop tenderar att motsvara bildens begäran och
etablera en tydlig symbolisk relation.

För distans bygger bildanalysen uppenbart på våra erfarenheter av
vardagliga samtal, där den fysiska (och psykiska) distansen normalt är
mindre till våra nära och kära än till yrkeskolleger och störst till främ-
lingar och människor vi aldrig samtalat med. Språkligt motsvaras detta
delvis av tilltalsformer. Särskilt tydligt blir det i en kultur som har ett
komplicerat system av titlar och du- och ni-former. Stilistiska förhållan-
den är säkert också viktiga, som skillnaden mellan informell och formell
stil (jfr Kress & van Leeuwen 1996, s. 134f.)

Ytterligare en interpersonell delanalys rör modalitet, mer exakt vilken
status och vilka sanningsanspråk den aktuella verklighetsbeskrivningen
har. I olika sociala grupper tenderar olika kriterier och uttryckssätt att
växa fram för att avgöra vad som är mer eller mindre sant, pålitligt,
verkligt etc.
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Kress & van Leeuwen (1996, s. 165f.) presenterar en lista över
modalitetsmarkörer. Med hjälp av dem etablerar de några huvudmoda-
liteter i vår kultur. Två huvudkategorier där kallar jag för naturalistisk
och vetenskaplig modalitet (naturalistic coding orientation respektive
abstract coding orientation). Skillnaden dem emellan har att göra med om
bildens representation av världen vilar på normer som säger att vi med
blotta ögat ser den sanna verkligheten eller på normer som säger att
sanningen i själva verket är abstrakt och dold för oss och måste etableras
med vetenskapliga principer. Kategorierna är inte absoluta, utan det finns
blandformer.

Modalitet Naturalistisk modalitet: en avbildning som kodar världen
såsom vi uppfattar den till vardags, med blotta ögat.
Modaliteten markeras av att djup, detaljer, bakgrund, ljus,
skuggor m.m. finns med.

Vetenskaplig modalitet: en avbildning som bortser från vår
vardagliga uppfattning av världen och i stället riktar in sig på
det som finns under ytan, på det generella och principiella.
Modaliteten markeras av att djup, detaljer, bakgrund, ljus,
skuggor m.m. undertrycks.

Språkligt kan modalitet uttryckas på många sätt, t.ex. med det som brukas
kallas epistemiska markörer, alltså uttryck för visshet som kanske, troli-
gen, säkert. En vetenskaplig modalitet kan rimligen också ta sig uttryck i
t.ex. ett abstrakt ordval kombinerat med en rik terminologi.

4.4 Urvalskommentarer

Den metod jag kommer att använda i kapitel 5–7 bygger på tolkningar och
närläsningar av texter och bilder utifrån de modeller som presenterats i
det här kapitlet. Tolkningarna sker som nämnts ur ett deltagarperspektiv
och med en konstruktivistisk språksyn. Jag försöker närma mig de
historiska normsystem som deltagarna själva använde i sin kommunika-
tion och studera hur olika sociala fenomen konstrueras i och genom tex-
ter. Detta får konsekvenser för urvalet på så sätt att jag etablerar min kor-
pus efterhand, som ett resultat av analysarbetet.

Kapitel 5–7 är ju disponerade efter de tre funktionella texttyperna, med
vars hjälp jag gör en första sortering av materialet. I praktiken har jag
översiktligt studerat tidskriftsårgångarna, bedömt vilket huvudsyfte en
artikel har och fört den en texttyp. Sedan har jag bedömt vilka grundgen-
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rer och textnormer som är centrala inom varje texttyp, detta med beak-
tande av tidskrifterna egna genrebeteckningar och, där så är möjligt, tidi-
gare forskning.

För den direkta analysen väljer jag sedan ut texter som jag bedömer är
typiska för vissa textnormer och samtidigt bilder som är knutna till det
aktuella textslaget. Det är på dem jag använder de analysmodeller som
presenterats. Detta innebär alltså att urvalet av texter och bilder görs
fortlöpande. Varje kapitel inleds av en allmän diskussion av grundgenrer
och textnormer, vilket sedan mynnar ut i konkreta text- och bildanalyser.

Jag ska avslutningsvis mer exakt presentera det grundmaterial som
text- och bildurvalet är baserat på. Urvalet av tidningar och undersök-
ningsår har jag redogjort för i kapitel 2. Att undersöka alla nummer av
alla tidningar de åren har visat sig ogörligt. Jag har därför, av forsk-
ningsekonomiska skäl, snävat in materialet. Jag har inskränkt analysen av
Journalisten till det första och andra kvartalet 1797, vilket ändå omfattar
380 sidor. För Lördags-Magasinet har jag valt ut sju nummer (nr 53–59)
under perioden februari till april 1837. Det gör sammanlagt 56 sidor i
drygt A4-format (Journalisten, som är i kvartoformat, har hälften så stora
sidor).

I de övriga tidskrifterna undersöks i Läsning För Menige Mann 48
sidor i kvartoformat (hela årgången 1797), i Läsning för Folket 384 sidor
i kvartoformat (hela årgången 1837) och i Svenska Familj-Journalen 380
sidor i drygt A4-format (hela årgången 1868). I några beräkningar av
grundgenrernas förekomst har jag inskränkt analysen till endast de två
första numren av Familj-Journalen.

Det är detta grundmaterial som text- och bildurvalet är baserat på. Att
det varierar mellan olika tidskrifter har praktiska skäl. I de tidskrifter som
har en innehållsförteckning för årgången (Journalisten, Läsning för Folket
och Svenska Familj-Journalen) är det möjligt att få en behändig överblick,
i synnherhet när merparten av texterna är långa (vilket gäller för
Journalisten och Läsning för Folket). Läsning för Menige Mann är inte så
omfattande, varför hela årgången låter sig behandlas. Lördags-Magasinet
är svårare att överblicka under 1837, så där har jag inte inkluderat hela
årgången. Att grundmaterialet varierar mellan tidskrifterna är förstås inte
idealiskt, men heller ingen avgörande nackdel. Trots allt är det ett stort
material från varje tidskrift som ligger till grund för analyserna.
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5  Naturhistoria och populärvetenskap

Det här kapitlet behandlar text- och bildnormer i de många texterna med
ett förklarande och argumenterande syfte. Det startar med den enda åter-
kommande förklarande grundgenren, naturhistoria. Sedan behandlas den
ganska vida grupp texter som kan kallas populärvetenskapliga.

5.1 Naturhistoria

Naturhistoria är en av de genrer som numera fallit ur bruk i veckopres-
sen. Men under min undersökningsperiod är det en central grundgenre,
som lyfts fram av tidningarna. I t.ex. Journalistens vinjett ingår ett slags
genrelista där ”Natural-Historien” nämns. I Lördags-Magasinets anmälan
står den först av alla textsorter och sägs innehålla ”lärorika och roande
underrättelser”. De naturhistoriska texterna är som regel illustrerade.

Genren behandlar främst exotiska djur. I Journalisten 1797 får vi lära
känna ”Lejonets Natural-Historie” – där finns bara den artikeln. I Lör-
dags-Magasinet och Svenska Familj-Journalen är genren återkommande.
Där talas bland annat om ”Boa Constrictor”, ”Nylgau och Gnu”, ”Adju-
tant-Fogelns glupskhet”, ”Salamandern”, ”En rufvande jätteorm”, ”Buf-
feln”, ”Flodhästar”, ”Sjöhästen”. I Familj-Journalen har genren en fast
placering. Varje nummer av inleds av en historisk skildring, varpå den
naturhistoriska texten följer, ibland föregången av en dikt. Sett till
omfånget utgör naturhistorian i Journalisten 2 procent av materialet, i
Lördags-Magasinet hela 16 procent av materialet och i Familj-Journalen 4
procent.

Genren naturhistoria är en produkt av 1700-talet och det vetenskapliga
genombrott som bland annat Linné var en del av. Mary Louise Pratt
(1992) visar hur naturhistorian som vetenskap grundlade en särskild kun-
skapsstruktur. Den banade väg för en typ av vetenskaplig auktoritet. I
princip allt som fanns på jorden kunde och skulle inordnas i ett abstrakt
klassifikationssystem.

I mitt material är naturhistoria en importerad genre med engelsk bak-
grund. Den saknas i den inhemska Läsning för Menige Mann.
Visserligen behandlar tidskriften ibland naturfenomen, som luft och
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sjöar, men det rör sig om populärvetenskapliga artiklar (se avsnitt 5.2.4).
I Läsning för Folket finns artikeln ”Om Biets natur och hushållning”.
Den artikeln har en tveksam genrestatus, eftersom det saknar det exotiska
inslag som annars är så dominerande. Artikeln utgör 5 procent av
materialet.

 I Svenska Familj-Journalens vinjett finns genrebeteckningen ”Berättel-
ser ur Naturen”. Tidskriften överger alltså den tidigare genrebeteckning
som Journalisten och Lördags-Magasinet använder. Beteckningen tyder
kanske på att genrenormerna med tiden förändrades och utvidgades, så att
en allmän naturgenre uppstod. Vid sidan om de exotiska djuren har tid-
skriften artiklar om olika växter, t.ex. humlen. När Erik Johannesson
(1980, s. 119) beskriver materialkategorierna i Familj-Journalen använder
han den allmänna beteckningen natur för att täcka in artiklar om både
växter och djur – kategorin omfattar 6 procent 1866 och 5 procent 1871.

Att olika slags naturartiklar var viktiga under andra hälften av 1800-
talet visas också av att det i Läsebok för folkskolan fanns särskilda natur-
avdelningar. Alltifrån den första upplagan 1868 skilde man på ”Natur-
skildringar från fäderneslandet” och ”Naturskildringar från främmande
land” (Melander 1996, s. 17). Denna inriktning på svensk natur är delvis
synlig också i Familj-Journalen, fast då mest i reseskildringar, som be-
handlas i nästa kapitel.

Det verkar rimligt att räkna med flera slags naturhistoriska texter och
genrer. Jag väljer att koncentrera mig på text- och bildnormer i artiklarna
om exotiska djur, som avgjort formar en avgränsad genre. Analysen utgår
främst från texterna om lejon, boa och salamander i Journalisten,
Lördags-Magasinet respektive Svenska Familj-Journalen, men även andra
texter används ibland.

5.1.1 Normsamspel och vetenskapliga textnormer

Texterna är präglade av vetenskapliga normer. Det finns en vetenskaplig
diskurs, som är både abstrakt och systematiserande. Det exotiska djur
som är texternas huvudreferent betecknas vanligen med generisk singular,
så att ”lejonet” eller ”salamandern” får syfta på hela arten. Individuella
djur, förankrade i tid och rum i bestämda situationer, ryms inte i den här
diskursen.

Som en särskild delgenre kan vi se vetenskaplig klassificering. Den
kommer bland annat i uttryck i referensbindningen, som ofta bygger på
partonymi och används till att urskilja delar av djuret. Ibland får ett pos-
sessivt pronomen (”hans” eller ”dess”) och någon gång en genitivform
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hjälpa till att göra sådana bindningar tydliga. Till referensfamiljen lejon
hör partonymer som ”dess ben”, ”håren på hele dess kropp”, ”Lejonets
tunga”, till boaormen hör bindningar till ”kroppen”, ”stjerten” och ”fjäl-
len” och hos salamandern urskiljs bland annat ”körtelgrupperna på bak-
hufvudet”, ”giftet” och ”gången”.

Ett annat ideationellt drag som bidrar till klassificerandet är processty-
pen tillstånd. Särskilt vanliga är tillstånd som, med hjälp av ett är,
betecknar en allmän egenskap (motsvarar vad Halliday 1985, s. 112f.
kallar attributive intensive). Processtypen kombineras gärna med
partonyma referensbindningar, så att en kroppsdel beskrivs. T.ex. är
boans gifttänder ”långa, mycket spetsiga och tillbakaböjde; de äro
otjänliga för tuggning”. Och kroppen ”är sammantryckt, men tjockare
midtpå”, och ”fjellen äro små, i synnerhet på hufvudet”. En liknande typ
av tillstånd klargör likheter och skillnader med andra djurarter: ”ramarne”
på lejonet ”likna Kattens”.

Till den detaljerade beskrivningen av djuret bidrar också tillstånd som
uttrycker partonyma relationer, typiskt signalerade av verb som har och
utgör (motsvarande vad Halliday 1985, s. 112f. kallar attributive posse-
sive). Eftersom många partonymier ingår i referensbindningen är dessa
tillstånd inte så vanliga. Men de förekommer, särskilt i artikeln om lejo-
net. Ibland anges helheten före delen: ”Lejonet har 14 tänder i vardera
käfften, 4 skärtänder, 4 hund- och 6 oxeltänder”, ibland delen före helhe-
ten: ”dessa köttfulla uphöjningar utgjöra tillsammans tungans yta.”

Ytterligare en typ av tillstånd benämner och definierar djuret (jfr Halli-
days processtyp intensive). Latinska beteckningar används regelbundet:
”Salamandern eller Eldssalamandern (Salamandra maculosa), urbilden
för en efter honom bestämd familj”, ”den gigantiska storken, eller som
den i Indien kallas, Adjutanten, (Ciconia argala).” Det sägs vara oklart
”hvilken plats Boa Constrictor bör intaga i naturalhistoriens system”.

I artiklarnas inledning förekommer gärna en definierande sats, som
lyfter fram en unik och gärna skrämmande egenskap: ”Lejonet är det
grymmaste och, i mån af dess storlek, det starkaste af alla fyrfota djur”,
”Den största af dessa fruktansvärda varelser, är Boa Constrictor”, ”Bland
alla giftiga djur äro salamandrarne de värsta”. I en del artiklar är de inle-
dande definitionerna sakligare: ”Ormarna bilda den tredje ordningen af
reptilerna eller kräldjuren.”

När en särskilt anmärkningsvärd egenskap lyfts fram i definitionen kan
den sedan behandlas som känd information och omtas i ett adjektivattri-
but. Den egenskap som attributet tar fasta på får extra emfas genom att
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föregås av ett demonstrativt pronomen och följas av ett substantiv med
stort betydelseomfång: ”detta ofantligt stora djur” (=boan), ”denna så gif-
tiga varelse” (=salamandern).

Till den vetenskapliga diskursen hör också en annan delgenre, som kan
kallas den generiska berättelsen. I den beskrivs djurets vanemässiga bete-
ende. Det sker genom att generiska beteckningar för djuret kombineras
med materiella processer i presens. Om antiloparten Nylgau får vi veta att
”den om natten och tidigt på morgnarne begifver sig ut” från skogarna
”för att beta”. Då djuret ”jagas, vänder det sig ofta emot sina förföljare
och angriper dem”. Trots att materiella processer används blir sådana
partier allmänna och får en beskrivande lärobokskaraktär. Det som sägs
gäller generellt för alla djur.

I artikeln om salamandern förekommer ytterligare en vetenskaplig del-
genre, experimentredogörelsen. Vetenskapsmannen Abini utsätter några
salamandrar för experiment, och Familj-Journalen citerar hans redogö-
relse. Denna har en berättande form och avviker från de övriga vetenskap-
liga delgenrerna genom att ha specifik referens och använda preteritum.
Abini ”tvättade” t.ex. ”sorgfälligt åtskilliga djur och släppte det ena efter
det andra i ett glas” och ”ledde genom en öppning häri magnetelekt-
romotorns trådar och kunde sålunda beqvämt utsätta djuret för ström-
men”.

5.1.2 Normsamspel och folkliga textnormer

Även om vetenskapliga textnormer dominerar är de som antytts inte alle-
narådande. Den abstrakta vetenskapliga diskursen bryts mot en folklig
diskurs. I den saknas systematiska klassificeringar av djuret. I stället
uttrycks en lekmannaförståelse, ofta med hjälp av anekdoter och andra
typer av berättelser.

 Det händer då att referensen växlar från generisk till specifik, så att en
enskild individ av arten fokuseras. Så får vi möta en fru som försökte att
”förgifta sin make medelst en salamander, hvars kött hon hade blandat i
maten”. Hon misslyckades dock – maken märkte ingen ”annan verkan än
mättheten”. Den här anekdoten är fast förankrad i tid och rum, och det
inte bara för att nominalfraserna har specifik referens. De materiella
processerna står i preteritum, vilket gör att handlingarna framställs som
avslutade och giltiga endast för bestämda individer. Skillnaden mot expe-
rimentredogörelsen, som ju också är en berättelse i preteritum, är att
anekdoten har en komisk poäng som lyfter fram en felaktig folktro om
salamandern.
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Även generiska berättelser kan stå för spännande inslag. I en kort
berättelse anfaller t.ex. lejonet ”de ullrika hjordarna”, och det hela slutar
med att ”vilddjuret badar marken med blod”. Vi får också följa hur boan
ligger i ett träd och plötsligt ”nedstörtar från sin plats” och ”fattar om-
kring det, ingen fara misstänkande offret” och kväver det.

Att genren bygger på två skilda framställningsformer har antytts:
deskriptiva partier växlar med narrativa, en vetenskaplig klassificering
bryts mot spännande berättelser och anekdoter. Det deskriptiva kommer
till uttryck i tillstånd som adderas till varandra. Det narrativa kommer till
uttryck i de materiella processerna, som gärna binds samman av
temporala konnektiver, inte minst när- och då-inledda bisatser.

Ibland används en mer diskursiv framställningsform. Det rör sig bland
annat om huvudsatser som samordnas med ett men (mina kursiveringar):

Man har i allmänhet gjort den anmärkning, att Lejonet såfver med öppna ögon;
men, ehuru sannt det kan vara, i anseende till ögonlåcken [sic!], förhåller det sig
likväl annorlunda med själlfva ögonen; ty Lejonet har en ganska tjåck hinna,
liggande uti den större ögonvrån, hvilken det, efter behag, kan utbreda öfver hela
ögat, på samma sätt, som hinnan (membrana mottins) hos fåglar, och såmedelst
utsluta ljuset ifrån ögonen, utan att tillsluta ögonlocken [sic!].

Meningen kommer från Journalistens artikel och är 71 ord lång. Den
består av tre huvudsatser, tydligt avgränsade av semikolon och konjunk-
tionerna ”men” och ”ty”. När meningarna blir riktigt långa beror det just
på den här typen av periodisk syntax, där konjunktionsinledda huvudsat-
ser radas. Detta ger parallellism i meningsbyggnaden och bidrar till att
framställa en tankegång som ett avrundat helt. Märk också att den första
huvudsatsen innehåller en inbäddad text, en att-sats som kodar en an-
märkning som ett obestämt man har gjort. Detta man står för en folklig
röst, och det adversativa men som följer signalerar ett tillrättaläggande av
den rösten. Det är främst i inbäddade texter som den folkliga diskursen
kommer till uttryck, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt.

Den diskursiva framställningsformen förekommer också 70 år senare i
Svenska Familj-Journalen. Även om den här meningen är hälften så lång,
består den av tre samordnade huvudsatser:

Blott under lektiden uppsöka de olika könen verkligen hvarandra; men så snart de
hafva tillfredsställt sin böjelse, slutar hvarje förbindelse, och blott den skyddande
platsen, en lämplig fördjupning t. ex., bringar åter de enskilta tillsammans.

Till sist några kommentarer om den interpersonella strukturen och om
den kontakt som texterna etablerar. Eller snarare inte etablerar, för kon-
taktskapande uttryck är ovanliga. Främst förekommer de i artikeln om
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salamandern. Texten har ett par interjektioner – ”ja, till och med farlig”,
”ja, Abini iakttog att” – och ett utrop. De enda jag-formerna i materialet
syftar på vetenskapsmannen Abini och förekommer i citatet av hans sala-
manderexperiment, t.ex.: ”Då jag hade öfvertygat mig, att vätskans ut-
tömning alltid berodde på vilkorlig muskelrörelse, försökte jag genom
användning af elektricitet erhålla en större qvantitet deraf [...]”

5.1.3 Textsamspel

En typ av textsamspel som genomgående används av Lördags-Magasinet
är metatext. Artikeln ”Nylgau och gnu” inleds så: ”Vi vilja [...] i korthet
omtala de tvenne märkvärdiga arter deraf, hvaraf läsaren här nedanför
finner afbildningar.” Märk den direkta kopplingen mellan text och bild,
som jag återkommer till. Och när ”naturalhistoriens system” nämns i boa-
artikeln föranleder det en metatextuell kommentar: ”Vi kunna likväl icke
här inlåta oss omständligt i frågan, utan inskränka oss [...]”

Som synes finns i Lördags-Magasinet ett vi som refererar till tidskrif-
ten. Detta vi ställer sig utanför sin egen text som en förmedlare av veten-
skap till lekmän. Tidningen betonar att artiklarna är korta och illustrerade
och inte innehåller några avancerade begreppsutredningar.

Annars har analysen visat att textnormerna delvis är motsägelsefulla.
Den vetenskapliga diskursen utmanas av folkliga tankesätt. Detta får kon-
sekvenser för textsamspelet. Låt oss se närmare på inledningen till arti-
keln om Salamandern:

Om detta djur uttrycker sig Plinius på följande sätt: ”Salamandern, ett djur af ödle-
gestalt och med stjernlika fläckar, visar sig blott vid starkt regn och är aldrig synligt
vid torr väderlek. Han är så kall, att han, liksom is, genom blotta beröringen släcker
eld. Det slem, hvilket, liknande mjölk, flyter ur hans mun, bortfräter håret på
menniskokroppen; det befuktade stället förlorar färgen och en fläck qvarblifver.
Bland alla giftiga djur äro salamandrarne de värsta. Andra skada blott enskilta
menniskor och döda icke flera på samma gång; salamandern deremot kan tillintet-
göra hela folk, i fall de icke akta sig. Om han kryper i ett träd, förgiftar han alla
frukterna, och den, som förtär något häraf, dör af frossa; faller djuret i en brunn, så
blifver också vattnet förgiftadt. Dock uppätes denna så giftiga varelse af åtskilliga
andra djur, såsom t. ex. af svinen, och det är sannolikt, att hans gift dämpas genom
sådana djur, som han tjenar till näring . . .”

I denna inbäddade text har en latinsk författare, Plinius, ordet. Plinius var
en romersk ämbetsman och en student till den store retorikern Quintilia-
nus. Hans text är en generisk berättelse och används för att ge uppseende-
väckande upplysningar om salamandern. Texten introduceras tydligt med



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

57

metatexten ”på följande sätt” och återges i citatform. Plinius röst är klart
skild från tidskriftens röst.

Artikeln fortsätter med att kort referera den romerska lagen: ”Enligt de
romerska lagarne blef den som gaf någon annan en del af salamandern,
förklarad som giftblandare och befunnen skyldig till döden!” Utropsteck-
net låter ana att tidskriften anser detta vara uppseendeväckande och i strid
med den vetenskapliga kunskapen om djuret. I meningen därefter sägs
explicit att en ”vantro” återges, nämligen alkemisternas syn på salaman-
dern som en guldalstrande demon.

Sedan följer en noggrann beskrivning och klassificering av salaman-
derns uppbyggnad. Så införs ett ”man” som har ”upgifvit, att barn dött,
hvilka hade druckit ur en källa, hvari funnos salamandrar”. Kombinatio-
nen av ett vagt ”man”, referatverbet ”upgifvit”, specifik referens och
preteritum bidrar till misstanken att detta inte är säkerställda fakta.

Inbäddade texter används genomgående för att förmedla fördomar och
folkliga föreställningar om djuret. I artikeln om lejonet, som ju är skriven
70 år innan den om lejonet, används också Plinius, tillsammans med
andra latinska författare: ”Aristotele, Ælianus och andre berätta att Indi-
anerne [sic!] äga konsten att tämja Lejonet, att lära det jaga, som en hund,
och, som Plinius tillägger, att draga som en häst.” Detta visar på en gen-
retradition där latinska källor spelar en stor roll och där den genrekom-
petente vet att inte okritiskt acceptera det de säger. I meningen efter säger
mycket riktigt tidskriften ”vare därmed, huru det kan”. Det finns vidare
samma typ av vaga referat som i Familj-Journalen. T.ex. har ”man” an-
märkt att ”Lejonet såfver med öppna ögon”.

Även i boa-artikeln förekommer Plinius, som nämns i förbigående
eftersom han använt namnet Boa. Artikeln tar också upp ”en fördom, som
ännu är allmän ibland allmogen på en del ställen i vår verdsdel, att nemli-
gen ormarne smyga sig in uti hjordarna och suga mjölken ifrån kornas
spenar”. Att beteckna den inbäddade texten som ”en fördom” gör ju tyd-
ligt att läsaren inte ska tro på upplysningen. Det är samma strategi som
Familj-Journalen använde när den introducerade ett referat som ”vantro”.

I boa-artikeln finns en speciell källa med hög trovärdighet, nämligen
upptäcktsresande. Dessa behandlas som auktoriteter, som ger sanna ögon-
vittnesskildringar. Artikeln både inleds och avslutas med tydligt introdu-
cerade berättelser från ”resande”. Även Familj-Journalen använder res-
ande, t.ex. i artikeln om sköldpaddan, där de får redogöra för hur havs-
sköldpaddor beter sig vid parningen.
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I boa-artikelns mittparti säger sig Lördags-Magasinet uttryckligen följa
Blumenbach, en tysk naturforskare som introduceras i den metatext som
citerades ovan. Dock introduceras varken eller han andra källor. Läsaren
förutsätts känna till eller inse att Blumenbach är en vetenskapsman,
Plinius en romersk författare etc.

Blumenbach får ordet med referatverbet ”säger” följt av en att-sats. Så
följer ett sammanfattande referat, där tidskriftens och vetenskapsmannens
röst går in i varandra. Med kategorisk modalitet och raka påståenden i
presens levereras vetenskapliga fakta. Boan ”intager således samma plats
ibland ormarna, som elefanten ibland fyrfota djuren och hvalfisken ibland
hafvets invånare” etc.

Tidskriften solidariserar sig alltså med vetenskapens röst, vilket är ty-
piskt. Efter redogörelsen för Abinis experiment med salamandrar, som är
ett citat, använder Familj-Journalen ett liknande referat som Lördags-
Magasinet:

Af alla dessa försök fastställer Abini följande fakta: Giftet verkar lokalt retande,
hvilket bevisas genom den starka rodnaden hos mun- och tungslemhuden på de
grodor, i hvilkas mun man ingjutit några droppar af vätskan eller ett vattenhaltigt
extrakt deraf, liksom ytterligare derigenom, att fåglar, som man ingifvit afsönd-
ringen, skakade på hufvudet och gapade med näbben.

I referatets inledning växlar tempus till presens från citatdelens preteri-
tum, vilket gör påståendena kategoriska och generella. Tidskriften säger
också själv att det rör sig om ”fakta”. Att Abinis text inte längre är av-
gränsad med citattecken ger en röstblandning. Tidskriftens och veten-
skapsmannens röst hörs samtidigt. Tidskriften ställer sig bakom de veten-
skapliga fakta som läggs fram och som går tvärtemot Plinius inledande
påståenden om att salamandern kan tillintetgöra hela folk. Det händer för
övrigt att svenska vetenskapsmän får auktorisera beskrivningen av djuret.
I Familj-Journalens artikel om sköldpaddan är det en ”prof. Nilsson” som
förklarar djurets naturhistoriska egenskaper.

Salamanderartikeln kan läsas som en lovsång till vetenskapen, som en
skildring av hur den moderna vetenskapen besegrar folkliga fördomar.
Den slutar med att Abini upptäcker vilken förödande verkan koksalt har.
Plötsligt har människan genom vetenskapen fått total kontroll över djuret:
”Vill man hastigt döda en salamander, behöfver man blott beströ honom
med salt.”

Artikeln om lejonet är lite avvikande från de övriga två, eftersom den
inte har några explicita referenser till vetenskapsmän. Liksom i artikeln
om Salamandern utgörs avslutningen av ett långt citat, men nu av Home-
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ros. Allra sist kommer en dikt ”af den berömmelige Doct. Young”. Där
artikeln om salamandern slutar sakligt med vetenskapens seger, slutar den
om lejonet estetiskt med poesi. Den vetenskapliga hegemoni som både
Lördags-Magasinet och Familj-Journalen är en del av är inte lika självklar
i Journalisten.

Det är möjligt att ordna textsamspelet i en auktoritetshierarki. De olika
röster som kommer till tals i de inbäddade texterna har som vi sett olika
trovärdighet. Ordnade i en skala där auktoriteten och vissheten blir allt
större ser de ut så här:

1. Opsecifierade källor, ofta ett ”man” som förmedlar folktro och fördomar. De
kodas vanligen med referatverb plus att-sats (dvs. som indirekt anföring).
Tempus varierar mellan preteritum och presens. Referatet ryms inom att-
satsen, vilket gör att gränsen mellan tidskriftens röst och referatets röst bevaras.
De här källorna är inte trovärdiga. Den som känner till genren tror inte på det
obestämda ”man” som t.ex. säger att vatten från källor där salamandrar lever
är livsfarligt.

2. Författare, oftast latinska, som står för fängslande berättelser i presens och upp-
seendeväckande påståenden om djuret. De citeras vanligen, vilket ger en klar
gräns mellan tidskriftens röst och författarens röst. De latinska källorna har ofta
fel. Salamandern är t.ex. inte så giftig som Plinius tror. Men det kan ligga något
i vad de säger. När Plinius säger att ”indianerne” har tämjt lejonet och lärt det
att dra som en häst vederläggs det inte direkt i texten. Dessutom används Plinius
för en del sakupplysningar, som t.ex. att han var den förste att använda namnet
Boa.

3. Upptäcktsresande, oftast engelsmän, som står för spännande ögonvittnesskild-
ringar. De kodas vanligen i citatform och ibland med preteritum och specifik
referens. Gränsen mellan tidskriftens röst och upptäcktsresandens röst blir
genom citattecknen tydlig. Den här källan kan vi lita på. Den direkta observatio-
nen ger trovärdighet enligt principen ”ögat ljuger inte”. (I nästa avsnitt finns ett
exempel på en ögonvittnesskildring av boan.)

4. Vetenskapsmän, som slår fast fakta om djuret. De kodas oftast i
sammanfattande referat och ibland med citat. Presens dominerar. Veten-
skapsmännen har den högsta auktoriteten, de förmedlar fakta. Det visas bland
annat visas av att tidskriftens röst och vetenskapsmannens röst blandas i de
sammanfattande referaten.

5.1.4 Bildnormer

Genren naturhistoria är den mest konsekvent illustrerade i tidningarna.
Visserligen saknas illustration till Journalistens lejonartikel, men Journa-



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

60

listen har i sin helhet bara ett fåtal bilder. Fortsättningsvis finns det inte
en naturhistorisk artikel utan bild.

I princip skulle bilderna kunna ansluta till både de vetenskapliga och
folkliga textnormerna, till såväl den vetenskapliga klassificeringen som de
spännande berättelserna. Det visar sig att de betydelser som uttrycks i
bild snarast har en vetenskaplig prägel. Bilderna återger konceptuella,
närmare bestämt analytiska processer, och inte narrativa. Ett typiskt
exempel är bilden på antiloparten nylgau (till vänster i bild 1). Djuret är
statiskt avbildat mot en ganska vag bakgrund. Det finns inga andra aktö-
rer, och det är omöjligt att säga om antilopen har blicken fäst på något
särskilt, även om vi anar pupiller i ögonen.

Att bilden utgör en analytisk process innebär att den fokuserar del-hel-
hetsrelationer. Det bilden säger oss är hur en antilop ser ut och är upp-
byggd. Kress & van Leeuwen (1996, s. 93) ser detta som den enklaste
och mest grundläggande typen av verklighetskonstruktion, ett visuellt
”this is”.

Den analytiska bildprocessen har en ungefärlig motsvarighet i den
språkliga processen tillstånd, liksom i referensbindning byggd på parto-
nymi. Mycket riktigt följs bilden av den här texten:

Denna art är en af de största ibland Antiloperna. Den håller fyra fot i höjd, öfver
bogarne, och dess svarta horn äro nära 8 tum långa. De äro helt släta och utan
ringar, men något trekantiga vid roten, hvarifrån de efter hand afrundas åt spetsen.
Håren äro lena och korta, undantagandes på halsen, der de äro långa, styfva och
uprättstående, samt bilda en manke, som nedgår öfver halfva ryggen. Midtpå hal-
sens underkant har den ett långt styft skägg.

Referensbindningarna mellan det generiska ”antiloperna” till ”dess svarta
horn–håren–halsen–halsens underkant” har visuella motsvarigheter. Att
djuret är statiskt avbildat mot en vag bakgrund ger det en generisk karak-
tär samtidigt som vi lätt kan urskilja dess delar, som hornen eller halsens
underkant. Den typ av tillstånd som inte är visuellt uttryckt är defini-
tionen. Att arten är ”en af de största ibland antiloperna” är omöjligt att
sluta sig till från bilden.

Bild saknas elektroniskt

Bild 1. Antiloper (ur Lördags-Magasinet 18/2 1837).
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Bilden är placerad högt upp på sidan och texten under den. Denna pla-
cering visar enligt Kress & van Leeuwen (1996) att textens uppgift är att
stå får den mer konkreta och exakta informationen, medan bilden ger en
mer allmän föreställning om djuret. Även bilden till höger, av en gnu, är
snarast placerad upptill på sidan, men inte lika högt upp. Det är inte
självklart, tycker jag, vare sig om eller hur Lördags-Magasinet verkligen
utnyttjar den rumsliga dimensionen överst–underst i den här layouten.

Analytiska bilder dominerar i både Lördags-Magasinet och Svenska
Familj-Journalen. Men det finns ett undantag. Artikeln om boan illustre-
ras med en utpräglat narrativ bild, som upptar hela förstasidan (bild 2).
En narrativ process utmärks ju av att en vektor, en påverkanslinje, utgår
från en deltagare. Bilden innehåller flera vektorer. Till vänster finns en
man som riktar en åra mot boan och en annan som svingar en yxa. Till
höger agerar två män med yxa respektive kniv. Allt detta motsvarar pro-
cesstypen aktion. Dessutom ligger en man inslingrad i ormens grepp.

Bilden har också en reaktion, en process där vektorn motsvaras av ett
ögonkast. Boan riktar sig blick mot en av männen. Reaktionen blir tydlig
av att vi så tydligt ser boans huvud, inte minst ögat och pupillen. Att
mannen som blir föremål för boans intresse är viktig förstår vi av att han
står i ljuset i bildens förgrund.

Exakt vilken status mannen har förstår vi av brödtexten, där bilden
utförligt introduceras:

De historier man har, att den äfven anfallit buffeln och leoparden, m.fl. större djur
påstå somlige äro uppdiktade; likväl äro menniskor icke fria från dess anfall. Detta
bevisas af följande tilldragelse, som tillika med den här lemnade planch, är hem-
tadt ur ett Engelskt verk, kalladt Oriental Annual. Den omtalas deri på följande sätt:

”Få år innan vårt besök i Calcutta, sände kaptenen på ett fartyg, som passe-
rade Sunderland, en båt inuti en af vikarna, för att söka förskaffa sig friska frukter,
hvilka odlas af inbyggarna på denna ogästvänliga kust. Ankommet till stranden,
band manskapet båten under en buske och en man stannade qvar, för att bevaka
den. Som det dröjde länge innan de öfrige kommo tillbaka, blef denna matros, en
Indian, utmattad af hettan, sömnig, samt lade sig ned emellan tofterna och insom-
nade. Under detta medvetslösa tillstånd sköt en ofantlig Boa Constrictor upp utur
buskarna, kastade sig öfver båten, hade redan slingrat sin väldiga kropp om den
sofvande samt var just i begrepp att ihjelkrama honom, då lyckligtvis, i det afgö-
rande ögonblicket, hans kamrater kommo tillbaka, angrepo odjuret och, genom ett
lyckligt afhuggande af dess stjert, satte det ur stånd at göra vidare skada. Ormen
blef sedan utan möda ihjelslagen och befanns hålla i längd 62 fot och några tum.”
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Bild saknas elektroniskt

Bild 2. Boa Constrictor (ur Lördags-Magasinet 4/3 1837).

Texten lär oss att ormen dog genom ”ett lyckligt afhuggande af dess
stjert” när ett obestämt antal män ”angrepo odjuret”. Bilden visar att fyra
män var inblandade i striden och att mannen till höger var den som med
en yxa högg av stjärten. Text och bild ger alltså delvis olika information,
men de har det gemensamt att de återger processer där deltagare påverkar
varandra.

Av texten framgår att berättelsen utgör ett bevis som vederlägger en
folktro på att boaormar inte anfaller människor. Ögonvittnesskildringar
har som sagt hög trovärdighet. Citatet är hämtat från genren reseskild-
ring. Närmare bestämt rör det sig om en överlevnadsberättelse, som alltså
uppträder som en delgenre i naturhistorian. Sådana berättelser fokuserar
faror och strapatser som de resande utsätts för (jfr Pratt 1992 och analy-
sen av reseskildringar i kapitel 6). Språkligt kan vi notera att preteritum
och specifik referens används, något som i bilden har en motsvarighet i
den starka naturalistiska modaliteten. Bilden är mycket detaljerad och
arbetar med ljus och skugga, förgrund och bakgrund. Den utger sig för att
skildra en konkret situation såsom vi uppfattar den med ögat.

Den rumsliga dimensionen vänster–höger utnyttjas i layouten. Boan
finns till vänster och är utgångspunkten, det givna i bilden. Den mest
fokuserade deltagaren, det nya i bilden, är just den ljusa mannen till
höger. I det här fallet tycker jag det är tydligt att bildens rumsdimension
är betydelsebärande och ansluter till Kress & van Leeuwens visuella
grammatik.

Bilderna på antilopen och boan är direkt omnämnda i metatexter. Men
går vi från Lördags-Magasinet till Svenska Familj-Journalen försvinner
sådana metatexter samtidigt som layouten blir annorlunda. Illustrationen
av salamandern (bild 3) ansluter till den dominerande genretraditionen
genom sin analytiska karaktär. Det nya i layouten är bilden är centrerad,
vilket gäller alla Familj-Journalens bilder. Centreringen gör enligt Kress
& van Leeuwen att bilden framstår som det viktigaste, som huvudbudska-
pet, medan texten, som med deras ord hamnar i marginalen, på olika sätt
stöder och utvecklar den.
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Det ligger kanske en del i den tolkningen, också med tanke på att de
direkta hänvisningarna till bilden försvinner (den enkla bildtexten undan-
tagen). Möjligen kan man också tänka sig den omvända tolkningen, dvs.
att en liten bild placeras i centrum eftersom den är underordnad texten och
inte utgör huvudbudskapet. Men det motsägs av att alla bilder i tidskriften
är placerade i centrum, oavsett storlek, och av att bilder var viktiga
ekonomiskt, både för att de kostade mycket att producera och för att de
var viktiga för försäljningen.

Bild saknas elektroniskt

Bild 3. Salamander (ur Svenska Familj-Journalen 1868).

Att direkta hänvisningar till bilden saknas är intressant men kanske
inte så förvånande. Naturhistorians analytiska bilder har nog på 1860-talet
hunnit bli så etablerade att läsarna finner dem oproblematiska. Den cen-
trerade layouten ger också en tydlig koppling till texten.

5.2 Populärvetenskap

Det var på 1700-talet som den moderna vetenskapen fick sitt genombrott
och latinet förlorade sin dominans som vetenskapligt språk. För svenska
förhållanden räcker det att påminna om Vetenskapsakademien, vars
Handlingar 1739 blev den första vetenskapliga tidskriften på svenska.
Vetenskapsakademien hade ett handfast mål. Den ville sprida vetenskap
för att höja välståndet i landet. Dess inriktning på ”nyttiga upptäckter”
och ”praktiska rön” är karakteristisk för 1700-talet. Det publicerades en
lång rad skrifter kring praktiska göromål, och även andra än vetenskaps-
män deltog i författandet. ”Alla deltog, alla var experter”, enligt idéhis-
torikern Tore Frängsmyr (efter Mral 1996, s. 174). I Vetenskapsakade-
mien var nästan hälften av ledamöterna lekmän – bergsmän, militärer
m.m. – vilket är unikt i ett europeiskt perspektiv.

Att tala om populärvetenskap är mot den bakgrunden lite problema-
tiskt. Det ordet, liksom ord som populärfilosofisk och populärhistorisk,
kommer i allmänt bruk först kring sekelskiftet 1900 (SAOB P 1470). Jag
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kommer ändå att använda beteckningen och låta den innefatta i första hand
medicinska och tekniska artiklar av förklarande natur. Det förefaller ligga
i linje med hur Gunnarsson (1987) och Johannesson (1980) använder
ordet på 1700- och 1800-talsmaterial.

De populärvetenskapliga texterna utgör inte en tydlig grundgenre, utan
text- och bildnormerna varierar mellan tidskrifter och undersökningsår.
Den allmänna genrebeteckningen kring sekelskiftet 1800 tycks vara ”nyt-
tiga rön” eller ”upptäckter”, som återfinns såväl på Journalistens för-
sättsblad som i lokaltidningen Örebro Weckoblad (Mral 1996, s. 100). På
Familj-Journalens försättsblad används beteckningen ”uppsatser i veten-
skap”.

Den populärvetenskapliga prägeln är påfallande i de tidigaste tidskrif-
terna. Den går hand i hand med en utpräglad utilism. Så sägs det t.ex. i
Läsning för Menige Manns första anmälan 1796 att tidskriften ska ”göra
wårt Omgänge nyttigare, samt wår och wåra Medmänniskors Wälgång
större och säkrare”. Tidskriften rymmer artiklar som ”Om kroppsrörelse
och hwila” och ”Blodets omlopp”. Och Journalisten säger att ”upptäckter,
rön och försök, till Vetenskapernas, Allmänna och enskillda hus-
hållningens, samt konsternas och slögdernas förkofran” tillhör det som
”verksammast bidrager till allmänt gagn”. Bland artiklarna återfinns ”Att
öka Elektriska Machiners styrrka” och ”Svar på Frågan, huru man bör
förhålla sig med Nyfödda Barn, som under födsel-arbetet farit så illa, att
de synas döda då de komma fram; om man hälldre bör blåsa lufft genom
näsan än genom munnen, för att återbringa dem till lifs?”.

En inriktning på populärvetenskap, särskilt teknisk sådan, är synlig
också i Lördags-Magasinet, som bland annat behandlar ”Den argandiska
lampan”, ”Luft-Pumpen” och ”Månan”. Läsning för Folket har en
besläktad inriktning men med en så stark praktisk förankring att texterna
snarare är att betrakta som anvisningar. Tidskriftens vetenskapligt präg-
lade texter behandlas därför i kapitel 7. Möjligen skulle en lärobokslik-
nande artikel om geografi, som fortsätter över två nummer, kunna
betecknas som populärvetenskap.

I Svenska Familj-Journalen finns intressant nog nästan ingen populär-
vetenskap om medicin eller teknik. Dessutom är den nyttoinriktning som
är så tydlig i 1790- och 1830-talstidskrifterna försvunnen. Det finns ett
par artiklar som enligt den levande antika traditionen rubriceras ”Om X”
och som kan kallas populärvetenskapliga, t.ex. ”Om de så kallade jätte-
grytorna”, som behandlar geologi.



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

65

Det är vanskligt att beräkna populärvetenskapens andel av materialet,
eftersom den är svåravgränsad. Med min ganska snäva avgränsning skulle
populärvetenskapen utgöra 27 procent av materialet i Läsning för Menige
Mann och 11 procent i Journalisten. I Lördags-Magasinet utgör populär-
vetenskapen 21 procent av materialet, och Läsning för Folket har 11 pro-
cent (geografisk) populärvetenskap. Andelen sjunker i Svenska Familj-
Journalen till bara 1 procent. Exakt samma låga andel populärvetenskap
finns enligt Johannesson (1980, s. 119) i Familj-Journalen 1876.

Nedan ska jag först beskriva textnormerna i 1700-talstidskrifterna och
därefter text- och särskilt bildnormerna i Lördags-Magasinet, som är den
tidskrift som har flest populärvetenskapliga bilder.

5.2.1 Normsamspel i Journalisten

I Journalisten förmedlas populärvetenskapen ofta i brevform, som i det
här fallet:

ETT NYTT BOTMEDEL FÖR VATTENSOT, UPPGIFVET I BREF TILL UTGIVARENA

AF EN ENGELSK JOURNAL.

–––––––

Mine Herrar!
För några år sedan, då Invaliderne på Chelsea Hospital vid London fingo Ordres
att gå i till Portsmouth i Garnizon, var ibland dem en man, som hade svår vattensot
[...] I denna farliga belägenhet råkade han en Örtsamlare, som frågade, hvad han
ville gifva, om han botade honom? – Den fattige karlen, som redan frucktlöst för-
stört imellan 30 och 40 pund sterl. på medicamenter, såg på honom med ett slags
förackt, och vårdade knappt svara honom, att hans sjukdom var obotlig. Han var på
vägen att gå borrt, då Örtsamlaren ärböd sig att curera honom för en sup brännvin.
Ett så ovanligt förslag började likväl väcka uppmärksamhet hos mannen, då han
hörde kostnaden vara så ringa; och således, utan att säga ett ord, fölljde han Läka-
ren in uti dess Laboratorium, hvarest han fick en bouteille [...] Han [...] vågade
samme affton dricka ut hällften däraf, hvarpå han genast gick till sängs; men han
hade knappt legat en fjärdedels timme, förr än decocten verkade så starrkt, att han
var nödsakad stiga upp och nyttja natt-pottan, hvilken genast fylldes, tillika med en
annan, som tillhörde hans kamrat; men ändå fortfor decoctens verkan, så, att han
jämväl fyllde ett ämbar, som stod i nästa rum. En så ovanlig urin-gång gjorde, som
man väl kan föreställa sig, en betydande förändring hos den sjuke, som också mor-
gonen därefter, var i stånd att själff kläda på sig sina skor, hvilket han en lång tid
förut ej kunnat göra. Han underlät dock icke att hos sin Läkare skaffa sig mera
decoct, hvilken han sedermera drack under fina måltider m. m., med den goda
verkan, att han på mindre än en vecka var fullkomligen frisk. – Ett ämne af sådan
vigt kunnde ej annat än ådraga sig hela Regimentets upmärksamhet, ibland hvilka
jag äfven var åsyna vittne till denna händelse. Jag frågade Örtsamlaren hvad slags
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Medicament detta var, och fick till svar, att det var en Decoct af bladen på Sam-
marhylls- eller Mannablods-örten (Sambucus Ebulus).

Jag är, mine Herrar!
Eder &c.

    Chelsea d. 15 Jan. 1787. J. – –

Ser vi till normsamspelet kan texten i sin helhet genrebestämmas som en
medicinsk fallbeskrivning. Den är till största delen utformad som en
berättelse i preteritum. De viktigaste deltagarna i de många materiella
processerna är den sjuke mannen och den dekokt som botar honom.
Dessa deltagare påverkar ömsesidigt varandra. Mannen vågade t.ex.
”dricka hällften” av dekokten, som snart ”verkade så starrkt att han var
nödsakad att stiga upp och nyttja natt-pottan”. Även kognitiva processer
används för att gestalta mannens perception. Vi får veta vad han ”såg”
och ”hörde”. Att vi kommer mannen nära beror också på de verbala pro-
cesserna, som kodar hans språkliga handlande. Dem kommer jag tillbaka
till.

Berättelsen har en mycket explicit narrativ framställningsform. Expli-
citheten tar sig bland annat uttryck i att tids- och rumsangivelser dubble-
ras: ”För några år sedan, då”, ”in uti dess Laboratorium, hvarest”. Till
konkretionen bidrar att referensen hela tiden är specifik. Artikeln behand-
lar inte sjuklingar eller dekokter i allmänhet, utan är förankrad i en
konkret situation.

Berättandet kombineras med diskursiva inslag, så att tids- och orsaks-
förhållanden vävs in i varandra. Detta bidrar till att ge texten en veten-
skaplig karaktär. Den fokuserar vilka konsekvenser dekokten ger upphov
till allt eftersom tiden går. Det finns en tendens till en periodisk syntax,
där ett långt förlopp återges inom en och samma mening. Meningen där
mannen dricker dekokten har den här uppbyggnaden om man återger de
konjunktioner, subjunktioner och semikolon som följer på den inledande
huvudsatsen: ”hvarpå; men, förr än, så att; men ändå, så att, jämväl”.
Varje ny huvudsats föregås av semikolon och inleds av ett ”men” som
anger att någonting oväntat inträffat. Orsaksrelationer markeras två
gånger av subjunktionen så att och tidsrelationer av subjunktionerna
hvarpå och förr än. Den periodiska syntaxen, byggd på parallellism,
känns delvis igen från de naturhistoriska texterna.

En fallberättelse har normalt ett lyckligt slut: den sjuke botas. Ett vik-
tigt krav i genren är att detta lyckliga slut auktoriseras och behandlingen
generaliseras. Ett sådant avsnitt följer efter tankstrecket i slutet av arti-
keln. Textens ”jag” framträder som ett åsyna vittne. Återigen möter vi



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

67

den direkta observationen och den modalitet som grundas på att det man
sett med egna ögon måste vara sant. Här är detta en del av en
vetenskaplig textnorm. Till vetenskapligheten bidrar också den avslutande
klassificeringen av dekokten: ”det var en Decoct af bladen på
Sammarhylls- eller Mannablods-örten (Sambucus Ebulus).”

5.2.2 Textsamspel i Journalisten

Påfallande är att Journalisten inte framträder med sin egen röst i texten.
Redan i rubriken lämnar Journalisten tidskriften ifrån sig ordet till en
engelsk tidskrift. Så följer en hälsningsfras – ”Mine Herrar!” – som sig-
nalerar att en brevskrivare etablerar en direkt kontakt med den engelska
tidskriften, som inte heller den tar ordet någon gång. Brevet citeras in
extenso. Att båda tidskrifterna är frånvarande i texten gör att citattecken
inte är nödvändiga för att skilja ut brevskrivarens röst från tidskrifternas.

Brevskrivaren framträder som vi sett i jag-form, som en unik individ,
vilket är viktigt för den interpersonella strukturen och den kontakt som
texten skapar. Att textjaget varit ett åsyna vittne innebär att det har till-
gång till andras röster och kan därför skapa en dialog inom texten. Med
indirekta anföringar återges hans eget samtal med läkaren och läkarens
samtal med den sjuke mannen.

Anföringarna uppträder i fråga–svar-sekvenser, vilket ger ett muntligt
intryck: ”Jag frågade [...] och fick till svar att [...]”. I dialogen mellan den
sjuke mannen och läkaren/örtsamlaren, används tankstreck för att avgrän-
sa replikerna: ”I denna farliga belägenhet råkade han en Örtsamlare, som
frågade, hvad han ville gifva, om han botade honom? – Den fattige karlen
[...] såg på honom med ett slags förackt, och vårdade knappt svara
honom, att hans sjukdom var obotlig.” Att till och med blickarna mellan
männen redovisas ger konkretion. Till anföringsnormerna tycks höra att
använda frågetecken även i indirekta frågor, vilket avviker från nutida
normer. Brevskrivaren har också litet syftningsproblem i den första
repliken. I satserna ”hvad han vill gifva, om han” har pronomenen olika
referens, dvs. det första syftar på den sjuke, det andra på örtsamlaren.
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5.2.3 Genretradition för Journalistens medicinska
fallbeskrivningar

Går det foga in texten i en dold kommunikationskedja och etablera en
genretradition? Sedd som ett initiativ, som föregripande kommande texter
är Journalistens text ingen tydlig länk i någon kommunikationskedja.
Berättelser om sjukdomsfall återfinns bara i Journalisten. Men ser vi tex-
ten som ett svar på tidigare texter och går bakåt i historien blir det tydligt
att den ansluter till en vetenskaplig tradition.

I Gunnarsson (1994) återges en populärvetenskaplig text från 1772.
Den är hämtad från Vetenskapsakademiens almanacka. Likheterna med
Journalistens text är uppenbara. I en berättelse tar en läkare tar hand om
en sjukling och lyckas kurera henne. Av Gunnarsson (1987) framgår att
jag-form är standard i alla längre medicinska artiklar i Vetenskapsakade-
miens Handlingar på 1750- och 1760-talen, liksom att artiklar som inleds
med en långa berättelser är vanliga. Hon nämner också att det är viktigt
att auktorisera fallbeskrivningarna. En betrodd person måste vara åsyna
vittne.

Att direkta observationer och vittnen är viktiga framgår också av andra
artiklar i Journalisten. En artikel tar upp en ”Herre i nedra Slesien, 36 år
gammal, af en stark kropps-byggnad och god hällsa”, som i några dagar
hade varit ”plågad af en magvärk, som berodde af väder i tarmarna”. En
läkare, artikelns ”jag”, blir tillkallad. Han konstaterar att mannen ätit för
mycket muskot och lyckas kurera honom. Artikeln slutar med att läkaren
kommenterar observationens status och samtidigt ger ett praktiskt råd:
”jag lämnar åt dem, som äga djupare insigter, att nogare förklara denne
händelse, och låter mig nöja med berättelse om hvad jag observerat, på
det allmänheten därigenom må lära, huru farligt det är att oförsiktigt
omgås med en krydda, som i för stor dosis tagen, kan sätta både lif och
hällsa i störrsta fara.”

Den vetenskapliga artikelns historia brukar skrivas med utgångspunkt
från den första vetenskapliga tidskriften, den engelska The Philosophical
Transactions of the Royal Society, som började utges 1665. John Swales
(1990, s. 110), som beskriver forskningsartikelns historia, sammanfattar
vad andra språkvetare sagt om de tidigaste texterna: ”the genre of the
scientific article developed from the informative letters that scientists had
always written to each other – and still do. Thus, many of the early con-
tributions to the Transactions took the first person descriptive narrative
form associated with letters, some even having the salutation ’Sir’ at their
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outset.” Man skulle kunna tro att det är artikeln från Journalisten som
Swales beskriver.

5.2.4 Norm- och textsamspel i Läsning för Menige Mann

Vi möter delvis annorlunda populärvetenskapliga textnormer i Läsning
för Menige Mann:

Om Luften.
Luft kallas det osynliga Ämne, som wi andas, som kännes när det blåser, som
drifwer wåra Wäderkwarnar och Fartyg som segla, som uprörer Wattnet i Wågor,
och åstadkommer flera andra Werkningar. Luften omgifwer oss öfwerallt och intet
Rum är tomt derpå. Den är wäl 800 Gånger lättare än Watten, men trycker bort
Jordytan lika mycket, som om samma Yta wore öfwergjuten med Watten till 16
Alnars Högd.

Luften är ständigt, fast mer och mindre upfylld med fuktiga Ångor, som små-
ningom upstiga ifrån Haf, Sjöar och Jord; när dessa fina Ångor sammanpackas, så
upkomma Moln, ur hwilka sluteligen detta Watten nedfaller i Regn eller Snö.
Dessutom är äfwen Luften full med fina brännbara Dunster, som upstiga ifrån rut-
nande Djur och Wäxter, samt äfwen ur Jorden ofta samla sig, antändas af sig sjelf-
we eller genom Gnidning, och förorsaka allehanda Lufteldar, såsom Lycktgubbar,
flygande och brinnande Drakar, Stjernfall, Eldkulor och sådant mer.

En Engelsman, Robert Fludd, berättas hafwa efterjagat och nedslagit en Lyckt-
gubbe, en annan wid namn Derham gick sakta intil en, som på 3 eller 4 Alnars
Afstånd tycktes hoppa ikring en rutnande Tistel. – Uti Rättwiks Socken i Dalarne,
straxt wid Boda By, sågs i början af detta hundradetal en Lyseld wid Berget om
Nattetid flera År borrtåt. En Malmletare wid namn Olof Larsson företog sig at
gräfwa derstädes, och fann snart et Hål, som gick ned i Berget, och i hwilket Hål
både Swafwelkies och Bergolja träffades, af hwilkas Utdunstning Lyselden ägde
fin Föda. Efter denna Gräfning wiste sig ingen Lysnad mer.

Texten faller tydligt sönder i två delar som baserar sig på olika textnor-
mer. Den första delen kan kallas vetenskaplig beskrivning och den andra
fallberättelser. Denna strikta uppdelning i beskrivning och berättelse
skiljer den från Journalistens berättande brev, och även avsaknaden av
jag-form avviker. I beskrivningen används tillstånd för att definiera
(”Luft kallas det osynliga ämne, som [...]”, för att ange beståndsdelar
(”Luft är ständigt, fast mer eller mindre upfylld med fuktiga ångor”) och
för att göra exakta jämförelser (”Luft är wäl 800 gånger lättare än
Watten”).

Fallberättelserna är hållen i preteritum och utmärks av att mänskliga
deltagare utför olika handlingar. En engelsman har ”nedslagit en
Lycktgubbe” och en malmletare i Dalarna ”företog sig att gräfwa” vid en



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

70

lyseld. Än en gång möter vi alltså en engelsman, men också svenskars
upplevelser redovisas. Berättelserna fungerar som ett slags argument eller
stöd för den inledande vetenskapliga beskrivningen, men säkert också
som ett underhållande inslag. Växlingen mellan beskrivning och
berättelse ger en övergång från generisk till specifik referens. Så omfattar
”wäderkvarnar” i artikelns början alla väderkvarnar medan ”et Hål” i dess
slut syftar på ett unikt hål.

Meningsbyggnaden har en speciell karaktär som vi inte riktigt stött på
hittills. Även om parallellismer och periodisk syntax används i andra tid-
skrifter, så har Läsning för Menige Mann en mer rytmisk och retoriskt
finslipad framställning. Den inledande definitionen av luft utförs med
hjälp av volymökande anaforer. Luft är det osynliga ämne ”som wi
andas”, ”som kännes”, ”som drifwer”, ”som uprörer”. Nästa mening har
en kiastisk prägel, eftersom den både inleds och avslutas av uttryck för
luft, och den skenbart paradoxala samordningen i dess mitt ger viss ele-
gans: ”Luften omgifwer oss öfwerallt och intet Rum är tomt derpå.”
Meningen därpå uttrycker också en lätt paradoxal kontrast. Luft sägs vara
mycket lättare vatten men ändå utöva ett liknande tryck på jordytan.

Vad gäller textsamspelet hör vi enbart tidskriftens röst i de
beskrivande partierna. Däremot är berättelserna inbäddade. Det sker med
hjälp av de passiva verbformerna ”berättas hafwa” och ”sågs”. Passiverna
gör att det inte framgår vem som berättade och såg. Tidskriften ansluter
sig inte till normen att observationer ska auktoriseras av ett åsyna vittne.
En annan skillnad gentemot Journalisten är att texten etablerar en relation
mellan tidskriften och läsarna, som förenas i ett återkommande ”wi”.

Läsning för Menige Mann är ju den tidskrift som har mest populärve-
tenskap. Dess redaktör, Adolf Modéer var också en flitig medarbetare i
Vetenskapsakademiens Handlingar. Hans förhoppningar om att bli invald
i akademien infriades 1786 (Sörbom 1972, s. 16). Så att tidskriftens
populärvetenskap delvis ser annorlunda ut än Journalistens beror inte på
att författaren saknar kontakt med vetenskapsvärlden.

Läsning för Menige Mann har ofta av korta notiser av den här typen:

Blodets Omlopp.
Rörelsen och Lifwet i Människo-kroppen, underhålles medelst Blodets Omlopp.
Wid hwart och et Pulsslag utwidgar sig Hjertat, och emottager i sina Håligheter en
wiss Myckenhet af Blod; och då hjertat snart derpå drager sig tilsamman, utprässar
det samma Blod igen med sådan Kraft som drifwer Blodet ut til Kroppens yttersta
Delar.
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Pulsen slår inom en Timmas Tid Twåtusende sexhundrade Gånger – Hela
Blod-massan löper omkring i wår Kropp, inom tjugofyra Timmar, femhundra
sjutiosex Gånger. – En så snäll rörelse tjänar til at hålla Blodet friskt: ty så snart det
stadnar någonstädes, är det i Fara för at rutna och borrtskämmas.

Artikeln vill ge en allmän förståelse av blodomloppet, vilket bland annat
visar sig på att referensen genomgående är generisk. Blodomloppet för-
klaras eller gestaltas heller inte utifrån en bestämd person. Vidare finns
inga inbäddade texter, utan tidskriften har hela tiden ordet själv. Återigen
upprättas kontakt och gemenskap med hjälp av första personens prono-
men. Det talas om ”wår kropp”.

5.2.5 Bild- och textnormer i Lördags-Magasinet

Det finns många populärvetenskapliga illustrationer i Lördags-Magasinet.
Bild 4 visar två illustrationer från artikeln ”Luft-Pumpen”. (Luftpumpar
har spelat stor roll för utvecklingen av fysiken och kemin. De höjer och
sänker gastrycket i ett visst rum, som t.ex. kan göras lufttomt.) Bilderna
är utpräglat analytiska och visar hur en luftpump är uppbyggd. De är
placerade längst ner på sidan, vilket indikerar att de ska uppfattas som
mer konkret och praktisk information än den ovanstående texten.

En viktig skillnad dem emellan är modaliteten, hur ”sann” bilden är
enligt en viss norm. Båda bilderna saknar i och för sig kontext, de har
ingen bakgrund. Men i bilden till vänster har ändå starka inslag av natu-
ralistisk modalitet. I och för sig är bilden är generell och avbildar en all-
män, eller om man så vill generisk luftpump. Att modaliteten ändå är
naturalistisk och inte vetenskaplig framgår av att djup, detaljer och ljus-
skiftningar finns med. Bilden är inte väsensskild från hur vi med blotta
ögat uppfattar världen.

I bilden till höger är den abstrakta vetenskapliga modaliteten normen.
Där är den vardagliga verkligheten med dess överflöd av ytliga detaljer
ointressant. I stället utgör det generella och principiella, det som vi inte
ser med blotta ögat, den verkliga sanningen om världen. Bilden, som
föreställer en cylinder i pumpen, återges utan djup, detaljer eller ljus-
skiftningar.

Intressant i layouten är att sidans horisontella dimension tydligt utnytt-
jas, eftersom bilderna är parallellställda. Den naturalistiska modaliteten
introduceras till vänster och den vetenskapliga till höger. Placeringen gör
att den naturalistiska bilden framstår som naturlig och känd, medan den
abstrakta och vetenskapliga blir något nytt och ovant. Bilderna uttrycker
som jag uppfattar det en motsättning mellan vardaglig och vetenskaplig
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erfarenhet, en motsättning som vi känner igen från de naturhistoriska
texterna.

Tolkningen stöds av hur tidskriften i sin helhet är disponerad. Första-
sidan pryds av en naturalistisk och normalt narrativ bild. I numret med
luftpumpen finns bilden av boan på första sidan, i det efterföljande num-
ret visas hur en grupp människor avbarkar en ek. Rimligen ska förstasi-
desbilderna vädja till etablerade och invanda föreställningar om världen.
Det blir naturligt att sedan införa en vetenskaplig verklighetsuppfattning
som ny information.

Bild saknas elektroniskt

Bild 4. Luftpump (ur Lördags-Magasinet 4/3 1837).

Den vetenskapliga modaliteten är återkommande inne i tidskriften. I andra
nummer finns abstrakta scheman av månens topografi och rotation kring
jorden och en principskiss över hur en lampa är uppbyggd. Också i de
numren pryds förstasidan av en naturalistisk bild.

Har då bildernas vetenskapliga modalitet någon språklig motsvarighet?
Ja, det förefaller så. Texterna som beledsagar dessa bilder innehåller få
berättelser. Vi kan tala om en teknologisk diskurs, där vetenskapliga be-
skrivningar och definitioner samsas med utredande partier. Ett exempel:

I allmänhet förstår man med en luftpump ett sådant instrument, hvarigenom i ett,
för den yttre luften otillgängligt kärl, frambringas ett lufttomt rum, så att luften från
ett annat, med det förra förenadt, lufttätt kärl, som innehåller det föremål, hvarmed
undersökningen anställes, till följd af sin spänstighet (elasticitet) tillika kan fördela
sig i det förra luftberöfvade rummet, och således förtunnas.

Den här definitionen uttrycks i en 60 ord lång mening. Meningen är
påfallande hypotaktisk och består av en enda huvudsats. De flesta bisats-
erna, liksom ett par konnektiver, används för att reda ut orsaksförhållan-
den: ”hvarigenom [...] frambringas”, ”så att luften”, ”varmed undersök-
ningen”, ”till följd af”, ”således”.

Textbindningen är problematisk. Det märks på att tidskriften får an-
vända s.k. selektiva pronomen för att peka ut de olika referenterna (mina
kursiveringar): ”ett annat, med det förra förenadt...”, ”det förra luftbe-
röfvade rummet...”. Typiskt är också att använda determinativa pronomen
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vid beskrivningar av referenter. Ett exempel från definitionen är ”ett
sådant instrument, hvarigenom”.

Den teknologiska diskursen märks även i andra artiklar. Den här för-
klaringen till hur man tänder en argandisk lampa gör att kan fundera på
vilket slags läsare Lördags-Magasinet egentligen riktade sig till.
Meningen är 94 ord lång och består återigen av en enda huvudsats:

Denna anstalt begagnas nu till elddon på det, att den vid kranens öpnande utström-
ande gasen antändes genom en serskild anstalt, hvilket sker mycket lätt, antingen
genom en elektrisk gnista, som ifrån ett under flaskorna anbragt instrument, kalladt
elektrofor, afladdas emellan tvenne metallspetsar, mot hvilka gasen utströmmar,
eller, efter en sednare förbättring, derigenom, att gasströmen får spela på en midt
emot densamma anbragt, med platinatråd omlindad s. k. platinasvamp, hvilken
befunnits hafva den egenskapen, att genom en elektrokemisk process komma i
glödgning då den beröres af vätgasen, hvilken dervid jemväl slutligen antänder sig
med låga.

Jag menar att den här meningsbyggnaden faktiskt visar att Lördags-
Magasinet riktade sig till en bred målgrupp. Att meningsbyggnaden blir
så omständlig beror på att tidskriften strävar efter att vara tydlig och
pedagogisk. Alla orsakssammanhang pekas noggrant ut, och man använ-
der en mängd pronomen för att hålla ordning på referenterna. Typisk är
också strävan att i förbifarten definiera och terminologisera begrepp: ”ett
under flaskorna anbragt instrument, kalladt elektrofor”.

Till sist en kort exkurs om luftpumpen och språkhistorien. Ett lustigt
sammanträffande är att den som av många betraktas som den vetenskap-
liga prosans fader, Robert Boyle, utgick från luftpumpen i sina experi-
ment. Boyle var med och grundade Royal Society 1660 och utvecklade en
rad vetenskapliga principer (Swales 1990, s. 111). En princip var att
experiment skulle redovisas öppet så att de skulle kunna upprepas. Språk-
ligt medförde detta ett krav på att texten skulle redogöra för den veten-
skapliga metoden. Ett praktisk konsekvens blev att Boyle tog med sig sin
luftpump till kollegerna i Royal Society. Eftersom luftpumpar var så dyra
och exklusiva ville han offentliggöra sitt viktigaste instrument. Det är
frestande att se luftpumpen inte bara som en vetenskaplig utan också som
en språkhistorisk landvinning.
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5.3 Diskussion

De förklarande texterna i materialet är till stor del präglade av veten-
skapliga tankesätt. Olika vetenskapliga diskurser bryts mot varandra och
mot folktro och fördomar.

Särskilt tydligt är detta i genren naturhistoria, som ju tagit sitt namn
efter en särskild vetenskaplig inriktning. Det naturhistoriska systemet
slog igenom i mitten av 1700-talet och hade totalitetsanspråk. Det syftade
till en ”an immense History, embracing all the objects that the Universe
presents to us”, för att citera en av de ledande naturhistorikerna, Buffon
(efter Pratt 1992, s. 30).

Den vetenskapliga klassificeringen är mycket riktigt en central del-
genre. Den djurart som texterna utgår från definieras och placeras in i det
naturhistoriska klassifikationssystemet. Anatomin beskrivs noggrant.
Texterna ger en mängd upplysningar om benen, halsen, tänderna, tungan,
gången etc. Referensen är hela tiden generisk och tar fasta just på arten,
inte på konkreta individer.

En annan återkommande vetenskaplig delgenre är den generiska berät-
telsen i presens. Där presenteras artens vanemässiga beteende, oberoende
av tid och rum. Vid något tillfälle används också experimentredogörelsen,
och då blir texten förankrad i tid och rum, i situationer där bestämda
vetenskapsmän och djur agerar.

En speciell vetenskaplig diskurs kommer alltså till uttryck i olika del-
genrer. Den kontrasterar mot en folklig diskurs, som också den uttrycks i
olika genrer. Generiska berättelser i presens kan användas även här för att
visa på uppseendeväckande beteenden. I övrigt märks olika anekdoter,
fördomar och specifika berättelser i preteritum som skildrar direkta
observationer och upplevelser av bestämda djur.

Textsamspelet har en intressant roll i genren. De röster som kommer
till tals i inbäddade texter formar en auktoritetshierarki. Låg trovärdighet
har det obestämda man som i korta referat förmedlar folktro och för-
domar, liksom vanligen de återkommande romerska författarna. Förfat-
tarna står för en stor del av de spännande berättelserna. Inte minst citat
från Plinius och hans märkvärdiga iakttagelser av djur är vanliga.

Den som har kompetens i genren vet att Plinius iakttagelser ofta är fel-
aktiga. Däremot kan man lita på upptäcktsresande och deras direkta
observationer av djuret, som oftast förmedlas i citatform. Här lånar de
naturhistoriska texterna material från reseskildringar, som blir en åter-
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kommande gäst- och delgenre. Den högsta trovärdigheten har veten-
skapsmän. De ger fakta.

I genrens idé ligger att spela ut vetenskap mot folktro. Att tidskrifterna
då ställer sig på vetenskapens sida gentemot folktron märks på många
sätt. De vetenskapliga beskrivningarna utgörs av kategoriska påståenden i
presens, som tidskriften gärna själv tar ansvar för. Och när en
vetenskaplig källa används uppstår blandningar mellan tidskriftens och
vetenskapsmannens röst. I de sammanfattande referat som används finns
inga tydliga språkliga markörer för var gränsen går mellan dessa röster.

Hittills har jag beskrivit intertextualiteten i genren synkront, utan
hänsyn till någon historisk utveckling. Eftersom textnormerna är ganska
konstanta över tiden är det rimligt att göra så. Men även den diakrona
intertextualiteten är intressant. Historiskt sett tycks norm- och textsam-
spelet gå mot större vetenskaplighet. Den vetenskapliga normen och auk-
toriteten är tydligast i Familj-Journalen, som lite paradoxalt också är den
tidning som skriver mest personligt och kontaktskapande. De diakrona
resultaten är dock osäkra, eftersom bara en handfull texter undersökts i
detalj.

Materialet innehåller många populärvetenskapliga texter. De kan inte
ses som en avgränsad genre, därtill är textnormerna för olika. Den dia-
krona intertextualiteten är dock intressant på så sätt att populärvetenskap-
liga texter saknas nästan helt i Familj-Journalen och alltså faller ur bruk
med tiden. I Läsning för Folket finns texter som gränsar till populär-
vetenskap, men deras praktiska och rådgivande karaktär gör att det kom-
mer att behandlas i kapitel 7 tillsammans med övriga anvisande texter.

I Journalisten är den medicinska fallbeskrivningen en viktig populär-
vetenskaplig genre. Den lånar sin ram från det lärda brevet, där det
aktuella fallet presenteras i en berättelse i jag-form. Det är en poäng att
textjaget är ett åsyna vittne till det aktuella fallet och auktoriserar det.

Denna genre har anor långt tillbaka i tiden. Den användes på 1600-talet
av de första medlemmarna i det engelska Royal Society och brukar ses
som en föregångare till dagens forskningsartiklar. Den fortlevde i 1700-
talets Sverige, inte minst i Vetenskapsakademiens skrifter. Denna veten-
skapliga tradition skiljer sig klart från den yngre naturhistoriska tradition
vi tidigare stött på. Den naturhistoriska diskursen vilar på ett fast och
abstrakt klasssificeringssystem, som förutsätts vara oberoende av mänsk-
liga handlingar och hållningar. Den diskursen är sällan närvarande i
Journalisten. I stället finns en erfarenhetsbaserad vetenskaplig diskurs av
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äldre datum, där människan är en huvudaktör och aktivt frambringar
kunskap i konkreta situationer.

I Journalistens textsamspel överlagras olika kommunikationssituationer
och röster varandra. Anföringar och fråga-svar-sekvenser ger en dialog
mellan huvudpersonerna. Textens jag förtecknar den dialogen i ett brev,
som i sin tur innehåller ett direkt tilltal till en engelsk tidskrift, vars arti-
kel av Journalisten flyttas till ännu en ny kommunikationssituation. Tid-
skrifterna framträder inte i texterna utan intar rollen som passiva för-
medlare. Den röst som hörs tydligast är artikelns jag.

I den svenskproducerade Läsning för Menige Mann är textsamspelet
oftast undertryckt. De populärvetenskapliga artiklarna har en allmän
karaktär och använder mestadels delgenren vetenskaplig klassificering och
generisk referens. De få och korta berättelserna med specifik referens
auktoriseras inte av åsyna vittnen. Brevgenren och jag-formen används
inte heller, utan tidskriften har ordet. Den framträder ibland med ett vi
som förenar den med sina läsare.

Ytterligare en skillnad mellan 1790-talstidskrifterna rör syntaxen. I
Läsning för Menige Mann används en rad retoriska figurer för att skapa
rytm och sammanhang i texten. Volymökande anaforer, oväntade kontras-
ter m.m. ger texterna en viss elegans och förmedlar en fascination inför
de vetenskapliga rönen. I Journalisten används en annan typ av periodisk
syntax som delvis bygger på parallellism och paratax. Meningarna består
av flera huvudsatser, avgränsade med semikolon och ofta inledda med ett
men, som signalerar ett oväntat brott i händelsekedjan eller tankegången.
Parataxen utesluter inte hypotax: bisatser används genomgående för att
tydliggöra tids- och rumsförhållanden.

Går vi fram till 1830-talet och Lördags-Magasinet möter återigen nya
populärvetenskapliga textnormer. Tidskriften innehåller många och långa
artiklar om tekniska företeelser, som luftpumpen. Artiklarna har likheter
med andra förklarande texter i det att de använder en deskriptiv framställ-
ningsform för att klassificera och benämna världen. Men det deskriptiva
framställningsformen får nu samsas med en utpräglat diskursiv.

Resultatet blir en mycket omständlig prosa. De retoriska figurerna och
samordningarna av huvudsatser försvinner. Det är inte längre paratax utan
enbart hypotax som utmärker de långa meningarna. De många bisatserna
fokuserar gärna orsaksförhållanden. Den omständliga meningsbyggnaden
gör det svårt att hålla reda på de olika referenterna. Det blir nödvändigt
att utnyttja en uppsjö selektiva, demonstrativa och determinativa
pronomen för att peka ut, hålla kvar och beskriva olika referenter.
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Det vore fel att se den här meningsbyggnaden som ett tecken på att tid-
skriften inte ville nå ut till en bred målgrupp. Just eftersom tidskriften
vänder sig till lekmän vill tidskriften inte underförstå några samband.
Den strävar efter att explicit markera alla typer av relationer mellan
processer och referenter. Det är denna (över)pedagogiska ambition som
gör att meningsbyggnaden i det närmaste kollapsar ibland. Den pedago-
giska hållningen är tydlig också i de många metatexterna. Där framträder
Lördags-Magasinet som en välmenande förmedlare av teknik och veten-
skap. Tidskriften kommenterar där sina texter och understryker att de är
korta, illustrerade och inte särskilt svåra.

I bildmaterialet kommer spänningen mellan det folkliga och det veten-
skapliga till uttryck på två sätt, dels i en uppdelning mellan narrativa och
analytiska bilder, dels i en uppdelning mellan naturalistisk och vetenskap-
lig modalitet. De analytiska bilderna dominerar klart. Vi får se statiska
avbildningar av de olika naturhistoriska djuren eller av olika tekniska
apparater. Ofta är bakgrunden bara antydd, vilket ger bilden en generisk
karaktär. Bilderna motsvaras textuellt av delgenren vetenskaplig klassifi-
cering.

Den enda utpräglat narrativa bilden föreställer en strid mellan en boa-
orm och en grupp människor. Bilden visualiserar ett berättande textparti,
som utnyttjar preteritum och specifik referens. Det är placerad på Lör-
dags-Magasinets förstasida, som även annars har narrativa bilder där
människor deltar.

Intressant med Lördags-Magasinet är att det använder både naturalis-
tisk och vetenskaplig modalitet. Förstasidan har alltid naturalistisk moda-
litet. Den visar skeenden så som de uppfattas av blotta ögat, dvs. med
djup och tydlig bakgrund, ljusskiftningar och många detaljer. Inne i
tidningen övergår man ofta till en vetenskaplig modalitet, till bilder som
tar fasta på det principiella och generella hos en viss teknik. Där försvin-
ner bakgrunden, djupet, detaljerna och ljusskiftningarna till förmån för en
abstrakt principskiss. Konflikten mellan den folkliga naturalismen och
den abstrakta vetenskapligheten är särskilt tydlig i artikeln om luftpum-
pen. Där införs den naturalistiska normen till vänster, som något givet
och invant, medan den vetenskapliga principskissen finns till höger och
presenteras som något nytt.

Det är intressant att Svenska Familj-Journalen tycks införa en ny och i
mitt material unik layoutprincip efter centrum och marginal. Alla natur-
historiska bilder placeras mitt på sidan med texten runtomkring, samtidigt
som bildhänvisningar i brödtexten försvinner.
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6  Reseskildringar och historiska
skildringar

Att gestalta världen, att berätta om öden och äventyr, skildra exotiska och
historiska miljöer – det är viktigt för tidningarna. En rad genrer tas i bruk
för dessa syften. Återkommande grundgenrer är levnadsbeskrivning,
reseskildring och historisk skildring. Jag kommer att inskränka analysen
till reseskildringar och historiska skildringar. Därmed inte sagt att
levnadsbeskrivningarna är oviktiga. Tvärtom: de kräver en inledande
kommentar.

I Journalisten är levnadsbeskrivning den enda sakprosagenre som illu-
streras, t.ex. ”Pet. Paul Rubens Leverne med Portrait”. Den utgör 11 pro-
cent av materialet. Lördags-Magasinet utgörs till hela 23 procent av lev-
nadsbeskrivningar, främst av svenska män, som Sergel och Swedenborg.
De här artiklarna är svenskproducerade och visar att Lördags-Magasinet
inte enbart använde engelskt material. Artikeln om Sergel sägs t.ex. vara
hämtad ur ”Svenskt Pantheon, utgifvet här i Stockholm i 21 häften, hvarje
häfte försedt med 4 plancher i stentryck, innefattande porträtter af aflidna
namnkunniga svenska män”.

I Svenska Familj-Journalen finns flera skildringar av musiker, t.ex.
”Johann Sebastian Bach (med porträtt)” och ”Georg August Wallin (med
porträtt)”. Genren är stor och omfattar 22 procent av materialet (räknat på
årgångens två första nummer). I Läsning för Folket finns det 1837 bara
en artikel, ”Den blinde skolläraren”, som skulle kunna föras till genren.
Det rör sig om en biografiskt baserad hyllning till en person som fått en
belöning från ett samfund. Artikeln omfattar 3 procent av materialet.
Enligt Per Sörbom (1972, s. 99) är ”moraliserande levnadsteckningar”
annars vanliga i tidskriften. Genren förekommer inte i Läsning för Meni-
ge Mann.

6.1. Reseskildringar

Reseskildringen är en genre med långa anor. Sedan renässansen var det
vanligt att skildra upptäcktsresor och sjöfärder i skrift. Centrala under-
genrer var då navigations- och överlevnadsberättelsen. T.ex. världsom-
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seglingar resulterade gärna i reseskildringar, i synnerhet om de kunde
kryddas med berättelser om stormar, förlisningar, sjukdomar, fångenskap
etc.

Det vetenskapliga genombrottet för naturhistoria i mitten av 1700-talet
kom att förändra genren (Pratt 1992). Nu föds en vetenskaplig reseskild-
ring där klassifikationen av flora och fauna blir huvudsaken. Resenären
blir ett opersonligt öga i texten och inordnar sina observationer i det
naturhistoriska systemet. Dessutom ändrar själva resandet karaktär. I
stället för sjöfärder kring kuster blir inlandsexpeditioner huvudsaken.
T.ex. tar utforskandet av Afrikas inre fart på 1700-talet och fortsätter
långt in på 1800-talet. Mot slutet av 1700-talet får den vetenskapliga rese-
skildringen konkurrens av den sentimentala. Texterna får nu återigen en
tydlig huvudperson, ett jag vars känslor och upplevelser inför en främ-
mande miljö ställs i förgrunden.

Även i Sverige har genren långa anor. T.ex. utvecklades på 1600-talet
studier av Persien och Turkiet, uppmuntrade av regenter som Kristina,
Karl XI och Karl XII (Kahle 1995). Flora och fauna var ett kärt ämne. Så
skrev Olof Celsius d.ä. 1698 en bok om botanik, inspirerad av en resa till
Sydarabien. Och Linné var ju en central figur i det naturhistoriska
genombrottet, bland annat som reseskildrare. Hans skildring av sin
Lapplandsresa, utgiven på 1800-talet, har t.ex. blivit en litterär klassiker.
Linnés lärjungar kom också att göra många resor ut i världen. Mary
Louise Pratt (1992) tar t.ex. Anders Sparrmans resa till Afrika som
exempel på en typisk vetenskaplig reseskildring.

Reseskildringen var alltså en central och mångfacetterad genre i Sve-
rige och Europa på 1700- och 1800-talet. Det är den även i många av de
undersökta tidskrifterna. I Journalisten finns t.ex. en 57 sidor lång berät-
telse, kallad ”Utdrag utur en Beskrifning öfver PELEW-ÖARNA i
västre delen af Stilla Hafvet; samt om Ostindiske Packetbåten Antelope’s
Skeppsbrott på dessa Kuster.” Genren omfattar 17 procent av tidskriften.

Även svenska miljöer kan ge underlag för reseskildringar. Under
rubriken ”Rese-Beskrifning” finns i Läsning för Menige Mann 1798 ”et
litet Utdrag af en i Stockholm år 1797 tryckt Bok, kallad Bref under resor
i Swerige”. Artikeln behandlar bönder och bergsmän i olika landsändar.
Det år som ingår i undersökningen, 1797, saknas dock genren, och den
saknas också i Läsning för Folket.

Svenska reseskildringar kommer tillbaka i Svenska Familj-Journalen.
Där finner vi såväl ”En utfärd till Nacka” som ”Ett ströftåg i de inre
trakterna af Afrika”. Svenska miljöer är mycket populära: Jemtland, Hel-
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singborgs Kärna, Djurgården i Stockholm och romerska badanstalten i
Malmö hör till det som behandlas. Genren utgör 10 procent av materialet
(räknat på årgångens två första nummer). I Lördags-Magasinet saknas
svenska reseskildringar, men vi hittar t.ex. ”Vulkanisk ö, på södra kusten
af Sicilien”. Genren omfattar även där 10 procent av materialet.

Analysen börjar med Journalistens artikel om Pelewöarna och går
sedan vidare till reseskildringar i Lördags-Magasinet och Svenska Familj-
Journalen. Det är bara i Familj-Journalen som genren förses med bilder.

6.1.1 Normsamspel i Journalistens överlevnadsberättelse

Journalistens artikel om Pelewöarna hör hemma i den äldre genretradi-
tionen. Den är en typisk överlevnadsberättelse, baserad på sjöfart. Den
handlar om en ”Capitaine Wilson” som går på grund med sitt skepp utan-
för öarna. Skeppet riskerar att sjunka och manskapet får försöka rädda sig
och lasten till den närmaste ön. Det visar sig snart att öarna är bebodda,
vilket leder till en rad förvecklingar gentemot infödingarna. Bland annat
vistas Wilsons bror vid den lokale kungens hov ett tag, och andra ur
manskapet ger sig iväg med kungen på en krigsexpedition. Artikeln slutar
med att engelsmännen seglar lyckligt hem. Som ett slags efterord finns
sedan en etnografisk beskrivning av infödingarnas seder och bruk.

Artikeln har den för överlevnadsberättelsen karakteristiska dramatiken.
Skeppet är på väg att sjunka samtidigt, och Wilson och hans manskap är
inte säkra på om infödingarna är vänligt sinnade. I processtyperna märks
detta på en speciell blandning av materiella och kognitiva processer.
Skeppet är indraget i materiella processer som ”stötte och stod fast”, ”tog
det läck”, ”blef på den ena sidan uppfyllt med vatten”, ”började luta”,
”skulle slås i stycken”, ”höll på att slitas lös och rämna”. De mentala pro-
cesserna utnyttjas för att gestalta männens perception och emotion, dvs.
vad de ser, hör och framför allt känner. Skeppsbrottet medförde att män-
nen ”voro [...] i mycket bekymmer”. Men så ”stillades deras frucktan”,
varpå en storm återigen ”satte dem [...] i frucktan” och ”bedröfvelsens
moln” metaforiskt ”spridde sig i allas ansigten”.

Osäkerheten inför infödingarna är tydlig vid besöket hos kungen. Wil-
sons bror berättar om sina upplevelser med hjälp av främst materiella
processer:

Men, som det började bli mörrkt, gingo Kongen, hans bror och jag, in i ett stort hus,
hvarest man tillredt en afftonmåltid [...] Efter afftonmåltiden blef jag af ett frun-
timmer bragt till ett annat hus [...] Man gaf mig straxt tecken att sitta ned på en
matta, som syntes vara ämnad för mig att såfva på [..] jag lade mig ned [..] Efter
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en god stund, då allting var tyst och stilla, stego vid pass 8 karlar fram, och gjorde 2
stora elldar i bägge ändar af huset, som var ganska långt och bestod af ett enda
rum.

Så växlar framställningen till mentala processer där Wilson har rollen
som upplevare (mina kursiveringar):

Detta deras företagande satte mig i ganska mycken frucktan. Jag började straxt
tänka att de ämnade steka mig [...] Men som jag icke såg någon möjlighet att
komma undan, i fall de hade ett sådant uppsåt, så fattade jag så mycket mod jag
kunde, och befallde mig i Allmagtens händer.

Oron visar sig vara överdriven. Invånarna är genom hela berättelsen vän-
ligt sinnade. Perspektivet är etnocentriskt: de är hela tiden Wilsons och
inte infödingarnas känslor som gestaltas.

Den narrativa framställningsformen är som framgått dominerande och
dessutom mycket explicit. Tids- och rumsangivelser är vanliga. Skeppets
position anges i satser som ”d. 10 augusti, då de befunno sig under 7 gr.
19 min. Lat. och 134 gr. 40 min. Long.”. Äventyren på ön är tidsfästa
utifrån dygnets gång, i återkommande sekvenser av typen ”i gryningen”,
”efter middagen”, ”emot afftonen”, ”natten”, ”fölljande mårgonen”.

Enskilda handlingar tidsfästs med konnektiver, i synnerhet med då.
Ibland leder strävan efter att utförligt beskriva och exakt tidsfästa olika
scener till att meningsbyggnaden blir omständlig: ”Kl. 8 om mårgonen,
då somlige härmed voro sysselsatte [med att torka proviant], somlige
höllo på att rödja platts för tällten, och att hugga undan skogen omkring,
då Capitaine Wilson med Tom Rose, en Chinesare, som fölljt med från
Macao, höll sig ned vid stranden för att samla friskt vatten, som flöt ned
ifrån klipporna, fingo desse se tvänne Canoes, som kommo roendes om-
kring udden inåt viken.” Meningen är 63 ord lång och innehåller 6 bisat-
ser.

Den illustrerar också den starka förankringen i rummet. Adverbial som
”nere vid standen”, ”omkring udden inåt viken” ger en rumslig
dimension. Den dimensionen är synlig också i bisatsinledarna där, dit
och hvarest, som är vanliga i texten: ”på stranden, där han [...]”, ”på
denna ö, dit deras [...]”, ”det stället, hvarest de [...]”.

Meningen är dock inte typisk för texten i sin helhet. Vanligen är men-
ingarna kortare. Men utmärkande är att bisatser används för att klargöra
tid och rum, som i den här meningen, som följer strax efter den som nyss
citerades: ”Capitaine Wilson vadade straxt i sjön för att möta dem, och
sedan han på det vänligaste omfamnat allasammans, förde han dem upp
på stranden, där han visade dem sina Officerare och olyckliga kamrater.”
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Ett särskilt dramatiseringsgrepp är det ymniga bruket av adversativa
och koncessiva konnektiver. På så sätt kan oväntade händelser lyftas fram
(mina kursiveringar):

De blefvo i gryningen varse en liten Ö, på 3 eller 4 sjömils (a) [sic!] afstånd, söder
ut; och när dagsljuset ännu mera tilltog, fingo de se flera öar i väster; men deras
glädje öfver denna upptäckt minskades af frucktan för invånarnas lynne på dessa
öar, som de ännu icke kännde. De skyndade sig likväl att affärda tvänne väl be-
mannade båtar [...]

6.1.2 Textsamspel i Journalistens överlevnadsberättelse

Artikeln är i sin helhet en inbäddad text. Rubriken klargör kommunika-
tionskedjan. Det rör sig om ett ”Utdrag utur en Beskrifning”. Vem som
författat beskrivningen är oklart.

Artikeln innehåller två långa citat, som berör besöket hos kungen och
krigsexpeditionen. Citaten introduceras i metatexter som tal, alltså som
direkta anföringar: ”Mr. Wilson anlände kort därefter, och gaf om sin
resa fölljande berättelse:” respektive ”Angående den öfverståndne Krigs-
Expeditionen lämnade tredje Styrmannen, Mr. Cumins, som varit en af de
5 utskickade Engelsmännena, fölljande underrättelse:” I båda citaten
används jag-form.

Det finns många andra och kortare anföringar. Till de många indirekta
hör t.ex.: ”Capit. Wilson befallde straxt att taga vara på krut och krigs-
ammunition, samt att bröd och annan proviant, som kunde skadas af
vatten, skulle bringas upp på däck och betäckas för rägn.”

En intressant blandning mellan direkt och indirekt anföring finns i den
scen där Wilson, tillsammans med sin språkkunnige medhjälpare Tom
Rose, för första gången möter infödingarna. Dessa närmar sig i kanoter:

Båtarne nallkades ganska långsamt och försigtigt; och när de kommo så när, att de
kunnde höras, befallde Capitainen Tom att tala till dem på deras eget språk. De
tycktes i början inte förstå hvad han sade; men stadnade straxt därpå med båtarne
och frågade på samma språk från hvilket land vi voro; om vi kommo dit såsom
vänner eller fiender? Tom svarade, på befallning, att vi voro Engelsmän: att vi
hade strandat på klipporna, men undkommit med lifvet, samt at vi voro vänner.

Partiet börjar med en indirekt anföring, där Wilson befaller Tom att tala.
Infödingarnas reaktion på Toms tal återges i en täckt anföring. Trots att
deras fråga är indirekt och uttryckt i en bisats avslutas meningen av frå-
getecken. Detta tycks dock vara en dåtida konvention – anföringarna i
Journalistens populärvetenskap såg ju likadana ut.



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

83

Intressant är att tredje person inte bibehålls. Infödingarna frågar ”om
vi” är vänner eller fiender. I Toms följande anföring behålls första
person, vilket återigen visar var berättarperspektivet ligger. Vidare sam-
ordnas flera anföringar i replikerna på ett sätt som inte sker i relationen.
Märk t.ex. kolonet i ”att vi voro Engelsmän: att vi hade strandat på klip-
porna”. Anföringen skiljs alltså stilistiskt ut från relationen och får, före-
faller det mig, en viss talspråklig prägel.

Det är intressant att just den första kontakten med infödingarna skil-
dras i dialogform. Det bidrar till levandegöra mötet med den främmande
kulturen och låta den komma till tals. I Mary Louise Pratts (1992)
genrehistorik ses den här typen av dialogisk överlevnadsberättelse som
typisk för tiden före det naturhistoriska genombrottet, även om
berättelsetypen levde kvar även senare. Pratt analyserar t.ex. en skildring
av hottentotterna från 1719 som har många likheter med Journalistens
text.

Normerna för anföringar är inte standardiserade i Journalisten. I en
reseskildring av turkiska galärslavar i Italien finns sådana här direkta
anföringar: ”Jag sade till min följeslagare: låt oss fly ifrån denna bedröf-
velsens hemvist: Vi kunne icke milldra ett elände, som prässar så tunga
suckar utur våra bröst.” Liksom i den förra artikeln används kolon för att
samordna anföringar. Det är dock oklart om kolon ska följas av gemen
eller versal, och anföringarna avgränsas inte av citattecken eller pratmi-
nus. Ibland används en norm med pratminus för direkt tal, som i följande
rappa dialog: ”– Måste de alltid ligga på detta sättet? – Ja. – Huru länge
hafva de varit här? – 20 år. – Hur gamla äro de? – 70 år. Hvilke äro de? –
Turkar.”

Reseskildringen är skriven i jag-form, av en Abbé Dupat, vars namn
nämns i rubriken. I centrum står personliga upplevelser av de miserabla
förhållanden som turkar i Italien måste uthärda. Den tillhör genren
sentimental reseskildring.

6.1.3 Navigationsberättelse i Lördags-Magasinet

Lördags-Magasinets artikel om ön vid Sicilien har många likheter med
Journalistens beskrivning av Pelewöarna. Även här hamnar båtfarare på
en outforskad ö. Framställningen är strikt kronologisk, hållen i preteritum
och innefattar ett antal delberättelser. En skillnad är att det uteslutande är
ett naturfenomen, en ö som uppstått av ett vulkanutbrott, som represen-
terar det främmande. Artikeln är mer en navigationsberättelse än en
överlevnadsberättelse.
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Ett skepp under en kapten Wright ger sig av för att utforska den nya
ön. Vi får följa Wright och senare en annan expedition till ön. Artikeln
avslutas med att ön återigen sjunker ner i havet.

I viss mån finns samma blandning av materiella och mentala processer
som i Journalisten. Ön är inblandad i materiella processer. Den hade
”blifvit upkastad [...] genom ett vulkaniskt utbrott” och hade ”upkommit
från en sandbank, som förut varit, ehuru icke djupt, betäckt af hafvet”.
Som exemplen antyds är också tillstånd vanliga i artikeln för att beskriva
ön. Vi får t.ex. veta att den ”hade formen af en stor kulle höjande sig
omkring 120 fot öfver hafsytan”.

Ön blir ibland en aktör som påverkar resesällskapet, som när detta
”afvisades [...] af ett tjockt moln af hvit rök, som utkom ifrån sidan af
kullen och nära vattenytan”. Detta ger upphov till mentala processer, där
kapten Wrights sicilianska följeslagare blir upplevare. Dessa var från
början ”belåtna”, men började ”sätta ifråga” om man kunde landstiga och
”befarade” att bli uppslukade ”i stoftet” för att till sist bli ”öfvertygade”.

Handlingsförloppet är noggrant tidsfäst: ”Det var den 23 augusti, 24
dagar efter ön första synbara tillvaro, som Wright [...]”. Konnektiver för
tid och inte minst rum är mycket vanliga. Liksom i Journalisten leder
denna explicithet ibland till en hypotaktisk meningsbyggnad (mina kursi-
veringar av bisatsinledare):

De rodde därföre med båten rundtomkring ön, på ungefär tjugu till trettio fots af-
stånd ifrån densamma, intill dess de kommo fram till nordöstra udden, der de fun-
no, att ön var några fot högre än vid den del der de först sökte landa, och der de
äfven bemärkte ett stycke sandbetäckt strand, som tycktes erbjuda ett godt land-
ningsställe.

Denna 57 ord långa mening innehåller 7 bisatser. Rum markeras av
bisatsinledande relativa adverb – ”der de funno” – och av fraser som ”till
nordöstra udden”, ”rundtomkring ön, på ungefär tjugu till trettio fots
afstånd ifrån densamma”.

Även i Lördags-Magasinet används adversativa och koncessiva
konnektiver, som fokuserar oväntade och problematiska punkter i
händelseförloppet. Favoritkonnektiven är likväl: ”Som likväl ingen förut
satt sin fot”, ”De afvisades likväl”, ”Efter några ögonblicks besinning,
sprang likväl”.

Textsamspelet är komplext i artikeln, som är en kompilation av tre
separata texter. Den första delberättelsen sägs vara ”ett utdrag utur den
berättelse” som Wright lämnat om ön – jämför Journalistens nästan iden-
tiska inramning av beskrivningen av Pelewöarna. I en andra delberättelse
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reser en annan engelsman till vulkanön, och berättelsen presenteras åter-
igen som ett utdrag ur hans beskrivning. Vi får också veta (och det fram-
går inte riktigt vem som nu har ordet) att Wright senare återkom och att
ön då var borta.

En tredje och sista delberättelse rör en helt annan vulkanö vid Azorer-
na. Den introduceras med en metatext: ”Den beskrifning, som finnes
öfver denna vulkans tillkomst, hvilken, såsom närbelägen en bebodd
plats, kunde observeras, är så liflig, att vi tro våra läsare icke tröttade af
dess meddelande:” Lördags-Magasinet ställer sig här utanför själva
framställningen, framträder i första personens pronomen och förklarar för
läsarna vilka överväganden som gjorts vid publiceringen. Den första
delberättelsen har en liknande metatext: ”Många av våra läsare torde
erinra den, för något öfver tre år sedan, i tidningarne temligen allmänt
omtalade vulkan, som [...]”. I metatexterna tillskrivs både tidningen och
läsarna mentala processer, som ”tro”, ”torde erinra sig”, ”icke tröttade”.

Anföringar är sällsynta. Den enda direkta anföringen kommer när
Wright ensam har gått i land på ön och blir varse några stenar: ”Han
uptog några af dem och ropade: skynda, skynda mina vänner! här finnes
guld, här är guld!” Samma anföringsnorm har vi stött på i Journalistens
reseskildring. Det anförda avgränsas inte av citattecken men samordnas i
satser som inleds av gemener och särskiljs av olika skiljetecken, här
komma- och utropstecken. Liksom i Journalisten förekommer den direkta
anföringen när de resande för första gången bekantar sig med den
främmande miljön.

Passagen följs för övrigt av en metatext inom parentes, som aktualise-
rar bakgrundskunskaper: ”(Härvid bör läsaren erinras, att en tro ännu
råder ibland Napolitanare och Sicilianare, att de eldsprutande bergen
stundom utkasta guld.)”

6.1.4 Svenska Familj-Journalens vetenskapliga reseskildring

Svenska Familj-Journalens artikel om Afrika hör till den vetenskapliga
reseskildringen, som här för första gången dyker upp i materialet. Den
präglas av samma slags vetenskapliga diskurs som de naturhistoriska tex-
terna. Den har ingen direkt berättande karaktär, utan utspelar sig mer i
rummet än i tiden. Vi får följa David Livingstone när han besöker olika
platser vid Sambesifloden.

Det finns många tillstånd i presens. De används för att klassificera och
benämna de främmande människorna (originalets kursiv):
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Dessa menniskor höra till den stora stamfamiljen Ambonda, som bor i sydöstra
Angola och talar Bundespråket; till detta höra även de munarter, som talas af
Barotse, Bayeye etc., öfver hufvud alla de svarta folk, som inbegripas under den
gemensamma benämningen Makalaka.

Den beskrivning av folkslagen som följer är inte smickrande: ”I jemfö-
relse med deras söderut boende stamförvandter, Barotse och Banyeti,
hafva Makolo ett sjukligt utseende.”

Även naturen klassificeras på olika sätt:

Norr om Schinte’s stad ligger en vidsträckt jemn slätt, som i Januari och Februari
månader till största delen stod under vatten [...] den är alldeles vågrät, utan träd och
buskar, och under den heta årstiden [...] saknar den icke allenast brunnar, utan
äfven andra vattenbehållningar.

Som framgår av citaten blir den mänskliga närvaron minimal i den här
typen av reseskildring. Texten konstruerar ett slags osynligt och kollek-
tivt öga som rör sig över landskapet. Den främmande kulturen levande-
görs inte som i t.ex. Journalistens överlevnadsberättelse, även om det
finns berättande partier med materiella processer i preteritum. T.ex.
skildras hur Livingstone ”lemnade Linyanti”, ”for uppför Liba”, ”sam-
manträffade” med Balonda.

Att den mänskliga närvaron är relativt marginell i texten gör att det inte
finns många mentala processer som ger uttryck för känslor och reflexion
inför det främmande. Och när de förekommer tillskrivs de delvis inföd-
ingarna. Vi får t.ex. veta att Makolo ”äro ganska stolta” över sin huds
”ljusbruna kaffe- och mjölkfärg” och att ”Balondanegrernas” liv präglas
av ”vidskepelig fruktan och ångest”. Denna rasbiologiska klassificering
av bidrar till det rasistiska intryck som artikeln gör på en modern läsare.

För textbindningen gäller att rumsuttryck spelar en stor roll. Det finns
en rad bisatsinledare och adverbial som uttrycker rumsrelationer. Här
några uttryck från början av resan på Sambesifloden: ”Längre uppåt blif-
ver flodbädden klippig”, ”Dernäst följa de 30 fot höga Gonye-katarak-
terna”, ”der drogos farkosterna en halftimmas väg öfver land”, ”i denna
trakt”, ”byarne ligga på jordkullar”. Tidsfästning med hjälp av datuman-
givelser är inte lika vanlig som i de tidigare reseskildringarna.

En annan skillnad gentemot Journalisten och Lördags-Journalen är att
syntaxen inte blir särskilt snårig, trots den explicita rumsmarkeringen.
Jämför de exempel som citerats från de tidningarna med en passage ur
Familj-Journalen:
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Den resande for uppför Liba, som strömmar i en lugn bädd. Under vägen
sammanträffade han med Balonda-män, som ännu aldrig hade sett någon hvit. I
Manenkas by herrskade en qvinlig höfding.

De tre meningarna innehåller bara två bisatser, närmare bestämt relativa
bisatser som används för att karakterisera referenter (floden Liba och
Balondamännen). Rumsmarkeringen sker vanligen i korta prepositions-
fraser: ”i en lugn bädd”, ”Under vägen”, ”I Manenkas by”.

För textsamspelet gäller att artikeln i sin helhet är en inbäddad text.
Källangivelsen är dock knapphändig, det står ”(Efter Livingstone)” under
huvudrubriken. Det finns bara en anföring. Det är säkert ingen slump att
den förekommer då Livingstone möter något så ovanligt som en kvinnlig
hövding. Hövdingen ”bad honom besöka hennes broder Schinte, som icke
bodde vid vattnet; också skulle floden längre uppåt hafva en katarakt.” Vi
känner igen samordningen av anförda satser, här särskilda av ett semiko-
lon.

På några ställen i texten dyker citattecken upp när en anmärkningsvärd
detalj beskrivs: ”För övrigt är ’i hela den trakten intet ställe feberfritt’”.
Citattecknen inuti meningen markerar rimligen att vi nu hör Livingstones
ursprungliga röst och att tidskriftens referat av Livingstones reseskildring
har upphört. Att det rör sig om uppseendeväckande fakta görs tydligt av
kursiveringen. Ett annat exempel: ”Men hövdingen ville icke ha något att
skaffa med den ’hemlighetsfulla bok’, som befallde mannen att hafva
blott en hustru.” Här ska nog den citerade frasen ses som på en och
samma gång Livingstones och hövdingens ordval. Att tidskriften väljer
att direkt följa Livingstone som i sin tur återges infödingarnas ord kan
ses som ytterligare ett sätt att påskina att negrer är primitiva.

En likhet med Lördags-Magasinet är att metatext används. Att artikeln
baseras på utdrag ur Livingstones framställning klargörs i passagerna:
”Vi beledsaga honom här blott ett stycke” och ”Vi vilja nu icke följa
honom längre på hans vandring mot väster; endast må anmärkas, att han
den sista dagen i Maj månad uppnådde Sao Paulo de Loanda.” Familj-
Journalen använder till skillnad från Lördags-Magasinet ett vi som inne-
fattar både tidskriften och läsarna.

6.1.5 En bildanalys

Det är som sagt bara Familj-Journalen som förser reseskildringarna med
bilder. Den afrikanska artikeln har två stora bilder, båda centrerade. Den
ena visar två samtalande män, enligt bildtexten ”Sprättar vid Sambesi”.
Artikeln har ingen direkt hänvisning till någon av bilderna, men upplyser
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oss om att det finns ”sprättar” som sätter ”trattformiga mössor” på huvu-
det, vilket också framgår av bilden.

Den andra illustrationen (bild 5) visar enligt bildtexten ”Hofdamer hos
konung Schinte af Balonda”. Det finns tre narrativa processer i bilden,
två reaktioner och en aktion. En första reaktion utgår från den högra
kvinnan, som från en lägre position ser upp på den vänstra kvinnan – man
skulle kunna tro att hon även socialt har en underlägsen position, tjäna-
rinna e.d. Den vänstra kvinnan riktar i sin tur blicken åt höger, ut ur bil-
den. Vi kan bara gissa vad hon tittar på. Aktionen består i att den högra
kvinnan drar upp sitt höftskynke som för att skyla sig.

En analys av kontakten i bilden ger ett motsägelsefullt resultat. Sett till
modus är bilden ett erbjudande. Dvs. ingen deltagare tittar på betraktaren
och begär en reaktion. Kvinnorna är avbildade i helfigur med en del luft.
Det ger en distans som ligger precis mitt emellan social och samhällelig –
Kress & van Leuwen använder termen far social för denna distans. Det
innebär att kvinnorna å ena sidan framställs som främlingar, å andra sidan
som några som det vore möjligt att etablera en kontakt med. Det senare
stöds av att bilden inbjuder till engagemang, eftersom den vänstra
kvinnan är vänd mot betraktaren. I min tolkning framställs den kvinnan
som någon som på ett undanglidande och tvetydigt sätt inbjuder till kon-
takt.
En hovdam får alltså skyla sin nakenhet samtidigt som hon vagt tar
kontakt kontakt med betraktaren. Även texten beskriver nakna kvinnor.
Det sägs att en syster till Schinte ”var besmord med fett och röd ockra,
som måste ersätta klädseln, ty Balondakvinnorna gå för öfrigt nakna”.
Passagen finns i ett av de inflikade citaten, som än en gång används för
att ge uppseendeväckande fakta och kanske också för att understryka att
det rör sig om något som Livingstone sett med egna ögon.

Bild saknas elektroniskt

Bild 5. Afrikanska hovdamer (ur Svenska Familj-Journalen 1868).

Bild saknas elektroniskt

Bild 6. Susanna i badet av Oscar Björk (ur Främlingen – dröm eller hot, utgiven av

Nationalmuseum)
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En sexuell tolkning av bilden verkar inte ligga långt borta. En sådan
tolkning får stöd i samtida konst. I 1800-talskonsten, inte minst den sven-
ska, fanns en orientalisk inriktning, tydlig hos konstnärer som F.W.
Odelmark, Ergon Lundgren och Anders Zorn (Ådahl 1990). Anknyt-
ningen till direkta händelser och platser var dock svag. I stället kom
motiven att knytas till allmänt orientaliska miljöer och sexuella samman-
hang. Sådana bilder ”blev till ett mode på en konstmarknad som alltmer
riktades mot en anonym borgerlig köpkrets” (Öjmyr 1996:24).

Ett exempel är Oscar Björks Susanna i badet (bild 6). Susanna hör
hemma i de gammaltestamentliga apokryferna, där det berättas om hur
hon avvisar två gubbsjuka män. Öjmyr (1996, s. 27), som diskuterar de
sexuella inslagen i 1800-talskonsten, kommenterar Björks bild så:

Framställningar av Susanna i badet har gamla anor i konsten. I Björks version har
det placerats in i en orientalisk miljö. Målningar som illustrerar berättelsen har
alltid Susannas nakenhet och utsatthet som huvudmotiv och de påklädda männen
brukar sticka fram sina huvuden någonstans. I Björks målning ser vi inga gubbar,
men vi anar att den skräckslagna Susanna tittar åt deras håll. Vi som betraktar
bilden kan däremot ikläda oss rollen av gubbarna, även om Susannas blick inte
riktas åt vårt håll. Inför oss blottar hon hela sin nakenhet och utan att hon vet det
kan vi njuta av hennes såväl som av slavinnans behag.

Familj-Journalens bild har uppenbara likheter med Björks. De nakna
kvinnorna i respektive bild utför samma processer. Den hukande högra
kvinnan tittar upp mot den vänstra, som i sin tur tittar ut ur bilden samti-
digt som hon skyler sig. En skillnad är att hovdamen inte är skräckslagen
utan förefaller behärskad.

6.1.6 Den sentimentala reseskildringen och reportageformen

Sentimentala reseskildringar är vanliga i Familj-Journalen. De kan base-
ras på resor i Sverige eller utomlands och är som regel illustrerade. I bild
7 visas Nacka kvarnar, ur artikeln ”En utfärd till Nacka”. Bildtexten
upplyser att bilden baseras på ”en originalteckning på trä af C.S. Hall-
beck”. Layouten bygger helt på centrering. Bilden är placerad mitt på
sidan, med lika mycket text ovanför som nedanför. Den är också i sig
centrerad kring kvarnarna, som omges av träd. Kvarnarna blir alltså den
medelpunkt som de andra visuella och verbala elementen kretsar kring.

Textnormerna är speciella på så sätt att resediskursen är personlig och
subjektiv. Berättarjaget tar ångbåten ut till Nacka och kommenterar
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ankomsten så: ”Ack, ack! vi voro ju framme redan för en god stund
sedan, och här står jag på Nacka bro och pratar om villor i villan, i stället
för att på värdshuset söka förfriskning. Nå ja, inte just för den skull, men
[...]” Utrop, interjektioner, vardagliga vändningar och uttryck skapar en
starkt personlig ton. Även avsaknaden av systematisk observation och
klassificering av landskapet skiljer texten från den vetenskapliga rese-
skildringen. Däremot finns klara likheter med Journalistens sentimentala
reseskildring, som slutar med ett liknande känsloutbrottt: ”O Genua! dina
palattser äro höga, stora, talrika och lysande! men – de kunna dock icke
förmå mig att glömma dina Galèrer!”

Med nutida genrebeteckningar skulle sådana här texter kunna kallas en
blandning av reportage och kåseri. Just reportagets iakttagande relation
går igen i många texter i Familj-Journalen. Reportageformen behöver då
inte kombineras med personliga och subjektiva element, utan den före-
kommer också i en opersonlig variant, som t.ex. i artikeln ”Romerska
badanstalten i Malmö”.

Den artikeln börjar med en hänvisning till den berömda bildtidningen
Illustrated London News, som för ett tag sedan ”meddelade en serie bil-
der” av ett ”med österländsk prakt och yppighet” utrustat bad i London.
Nu har ett bad också öppnats i Malmö, och texten redogör sakligt för
dess miljö, t.ex.: ”Det första rum man inträder uti, är frigidarium eller
kylrummet, en rymlig sal med belysning ofvanifrån, ett mildt plaskande
springvatten och gaskronor, hvars matta kupoler under aftonen utbreda en
dämpad och magisk belysning.” Iakttagaren omtalar sig själv med det
vaga pronomenet ”man”; jag-form används aldrig.

Detta slags opersonliga reportage är inte nytt. Vi kan jämföra med hur
Lördags-Magasinet i artikeln ”Cigarrfabriken i Manilla” gestaltar miljön.

Man inkommer först i en öfverbygd genomgång af sten, invid hvilken befinnas de
magasiner, der tobaksbladen förvaras. Sedan kommer man till en smal öppen
gång, på ena sidan försedd med en mur, och på den andra med en liten
vaktbyggning samt en port, genom hvilken [...]

Bild saknas elektroniskt

Bild 7. Nacka kvarnar (ur Svenska Familj-Journalen 1868).
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Bild saknas elektroniskt

Bild 8. Romerska badet i Malmö (ur Svenska Familj-Journalen 1868).

Bild saknas elektroniskt

Bild 9. Svensk Familj-Journalens omslagssida.

Reportageformen gör att det berättande draget och det kronologiska för-
loppet får en undanskymd roll. Visserligen har resan till Nacka och
vandringen genom badet och cigarrfabriken en tidsdimension, men det är
gestaltningen av miljön som står i fokus. Med nutida genrebeteckningar
skulle knappast de här texterna räknas som reseskildringar.

Bilden av det romerska badet är även den centrerad (bild 8). Den inne-
håller vagt narrativa processer: till vänster anar vi att en man får något
slags massage, i mitten får en annan man något slags service eller hjälp
och till höger läser en tredje man tidningen. Männen är delvis streckfigu-
rer. Deras fysik framhävs inte, och de får inte heller skyla sig för främ-
mande blickar. Svenska män kan uppenbarligen inte vara sexobjekt.

Varför är då alla bilder i Familj-Journalen centrerade? Ett möjligt svar
ger omslagsidan (bild 9). Den placerar den lilla familjen i den stora
världen. Familjen är centrerad och avgränsad från resten av bilden av ett
tydligt streck. Budskapet är entydigt: familjen är det centrum som resten
av världen kretsar kring. Den är skild från samhället, den utgör en egen
sfär, en unik gemenskap. Erik Johannesson (1980, s. 14) låter den här
bilden pryda omslaget på sin avhandling om Svenska Familj-Journalen
och visar på en rad liknande bilder i tidskriften.

6.2 Historiska skildringar

Historiska skildringar möter i alla tidningarna. Även den här genrebe-
teckningen är vid och tycks förändras med tiden. Beteckningen ”Histo-
rien” står på Journalistens försättsblad. 1793 finns två historiska texter
som behandlar städerna Herculaneum respektive Thebes. De utgör 7
procent av materialet. Läsning för Menige Mann har ett par korta svensk-
historiska artiklar, ”Om swenska Hemman i sin Början” och ”Widare om
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wåra Förfäder”, som omfattar 3 procent av materialet. De avviker från
övriga historiska skildringar, eftersom de inte är direkt berättande. De är
snarast betraktelser över levnadssättet och karaktären i forntiden.

I Lördags-Magasinets anmälan skiljer man på redogörelser från ”wår
egen” och ”andra länders” historia. I de undersökta tidskrifterna ingår
dock bara en enda artikel om Jerusalem, som omfattar 3 procent av mate-
rialet. I Läsning för Folket är just den svenska historien en viktig genre.
Tidskriften innehåller en rad fortsättningsartiklar, som utgör 11 procent
av materialet.

I Svenska Familj-Journalens vinjett lyfts den egna historien fram, det
talas om ”Svensk-historiska samt fosterländska skildringar”, och i inne-
hållsförteckningen nämns ”Historiska bilder”. Genren tycks vara viktig:
en svensk-historisk skildring inleder varje nummer av tidskriften. Liksom
i Läsning för Folket är artiklarna kronologiskt ordnade. Kvantitativt är
skildringarna inte så betydande; de omfattar 6 procent av materialet
(räknat på årgångens två första nummer). Enligt Erik Johannesson utgör
9 procent av artiklarna svensk historia i årgången 1866.

Särskilt i Familj-Journalen bereder genreavgränsningen problem.
Johannesson (1980, s. 119) säger att ”svensk topografi och historia i
mängder av artiklar om berömda platser, byggnader och minnesmärken
glider in i varandra på ett oupplösligt sätt. En artikel om Göksholm kan
t.ex. beskriva både Hjälmarlandskapet och Engelbrektsminnena och åter-
berätta historien om Engelbrekts död.” När Johannesson mäter hur stor
del av materialet som alls berör svensk historia finner han att siffran
uppgår till omkring 30 procent i årgångarna mot slutet av 1860-talet.

Jag inriktar mig i analysen på att fånga den svenska historietraditionen
som den kommer till uttryck i Läsning för Folket och Svenska Familj-
Journalen. Detta för att det förefaller dels som om den svenska historie-
skildringen får ett genombrott i början av 1800-talet, dels som om det
finns en utvecklingslinje mellan tidningarna. Genren är inte illustrerad.

6.2.1 Läsning för Folket

Fortsättningsartiklarna i Läsning för Folket följer en strikt kronologi både
inom sig och mellan sig. Så har den artikel jag valt att studera,
”Stockholms blodbad”, en rak kronologi, samtidigt som nästa artikel i
serien, ”Gustaf Wasa”, går vidare i historien.

Stockholms blodbad skildras dramatiskt och med klar anti-dansk ten-
dens. Vi får följa Kristian Tyranns avskyvärda handlingar mot de rättrå-
diga och intet ont anande svenskarna. Berättelsen, genomgående hållen i
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preteritum, följer ett enkelt berättelseschema. Den inleds med en neutral
utgångssituation: Kristian kröns i Storkyrkan och kröningen firas på
Stockholms slott. En plötsligt vändpunkt kommer när slottets portar
stängs. Sedan följer förvecklingen, den negativa händelsekedjan. De in-
stängda svenskarna förhörs, förs till fängelsehålorna och morgonen därpå
till Stortorget. Där avrättas de. Detta är huvudberättelsen, som följs av ett
efterspel. Texten tar upp de avrättningar som Kristian gör sig skyldig till
på hemvägen till Danmark.

Mycket av artikelns tendens kommer till uttryck i de mentala och ver-
bala processer som tillskrivs Kristian. Redan i inledningen avslöjas hans
planer (mina kursiveringar):

Konung Christian wiste alltför wäl, att Swenskarne icke gerna fördrogo Danska
Konungars wälde. Han trodde sig likwäl kunna hålla folket i tygel, om han undan-
röjde de mest betydande bland adeln. Allmogen skulle då blifwa utan anförare och
kunde lättare kufwas.

I den sista meningen är för övrigt den mentala processen inte markerad,
vilket gör den till en inre monolog i täckt anföring.

När Kristian tar emot gästerna på slottet får vi veta att han ”wisade sig
särdeles glad” och att glädjen ”war allmän”. Dessa positiva känslor kon-
trasteras mot negativa när han satt sin plan i verket: ”En förskräcklig
ångest intog allas sinnen, och förmiddagen framskred under hemsk tyst-
nad.”

Artikelns första del, fram till avrättningen på Stortorget, domineras
annars av verbala processer. Många olika personer kommer till tals på
olika sätt. Kristian ”sade”, ”tillade” m.m., de anklagade svenskarna ”an-
förde klagomål” och ”erinrade Konungen” m.m. Skildringen av förhöret
är dialogiskt uppbyggt med flera fråga-svar-sekvenser där svenskarna
”tillspordes”, varpå de ”bemödade sig [...] på bästa sätt rättfärdiga”, och
där de ”tillfrågades” och ”swarade ja”. Förhöret ger också upphov till
många formella talhandlingar, som ”begärde”, ”förblef wid sitt yrkande”,
”förband sig”.

Ibland beskrivs talhandlingen närmare med hjälp av sättsadverbial. Vi
kan jämföra ”Med hycklande saktmod sade han” och ”Med ädelt mod
framträdde Fru Christina Gyllenstjerna”. Den lömske Kristian kontraste-
ras mot en svensk hjältinna.

Vid avrättningen blir de materiella processerna fler. Stadens portar
hade ”blifwit stängda”, alla allmänna platser ”befattades” med vakter,
längs gatorna ”uppställdes” soldater och från slottet ”fördes nu mellan
bödlar och vakt, Sweriges ädlingar och yppersta män”. Processerna är
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intransitiva, eftersom de återkommande passiveringarna utnyttjas för att
stryka agenten. Förklaringen till passivformerna kan vara att den tillåter
oss att tolka handlingarna som ett mer direkt utslag av Kristians lömska
handlande än om agenten hade varit utsatt (jfr ”X stängde porten”, ”Y
ställde upp soldaterna”, ”Z förde fångarna från slottet”).

Framställningsformen är genomgående narrativ. Konnektiven då an-
vänds regelbundet för att introducera nya situationer: ”[...] då han den 4
november 1520 lät kröna sig i Stockholms Storkyrka”, ”Då sade Konung-
en [...]”, ”Då inträdde i domsalen twenne Danske höfwitsmän [...]”. Som
synes finns samma exakta datumangivelser som i reseskildringarna.

Syntaxen blir aldrig lika snårig som den kunde bli i resebeskrivning-
arna. Meningarna är ganska korta och ibland utpräglat parataktiska. Se
t.ex. på berättelsens upplösning, där de anklagade försöker ta till orda:

Flere af de olyckliga offren började nu äfwen att tala. Twänne af Stockholms Råd-
män uppmanade folket att afskudda sig tyrranens ok. Men deras ord hördes ej för
soldaternas buller och de tystades snart af bödlarne.

Här finns fyra huvudsatser, varav de två sista är samordnade i den sista
meningen. Meningarna är i genomsnitt tolv ord långa, och bisatser sak-
nas. Tidsförloppet markeras av ett par korta adverb, ”nu” och ”snart”.

I textsamspelet redovisas aldrig några källor. Det innebär att tidskrif-
tens osynliga berättarröst blir den indirekta garanten för framställningen,
inklusive de starka värderingarna. Till de värderande och dramatiserande
uttryck som redan nämnts kan läggas adjektiven i fraser som ”mordiska
planer”, ”det gräsliga skådespelet”, ”det sorgliga tåget”. På sätt och vis är
de här värdeorden onödiga, eftersom Kristians grymhet görs så tydlig i
redan i artikelns inledning. Men tidskriften vill måla upp en värld där ont
och gott entydigt står mot varandra.

Textsamspel används alltså inte för att underbygga trovärdigheten.
Däremot används anföringar för att gestalta och dramatisera. Det finns
flera täckta anföringar. T.ex. erinrar Kristina Gyllenstierna ”Konungen
om de förbindelser han ingått, då Stockholm till honom uppgafs, om de
löften och försäkringar, han gifwit, om den ed han wid altaret swurit och
med sakramentets anammande bekräftat”. Passagen kan i och för sig läsas
som ett sammanfattande referat. Men den anaforiska upprepningen av
”om de”, ”om de”, ”om den” och en pleonasm som ”löften och försäk-
ringen” gör att passagen rytmiseras och får viss karaktär av återgivet tal.

En tydlig täckt anföring står en annan av de svenska hjältarna för, just
innan han avrättas: ”Derwid upphöjde Biskopen i Skara, Bicentinus, sin
röst, och ropade högt och oförfäradt, att intet af allt detta wore sant:
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Konungen wore en förrädare mot de Swenske och for med lögn, drafwel
och list: Biskopen nedkallade derföre öfwer honom Guds hämnd, tog
Gud till wittne öfwer sin oskuld och fordrade, att under owäldige domare
få weta, för hwilken sak han skulle dö.” Konventionerna känns igen
sedan tidigare. Anföringen markeras inte av citattecken e.d. Men
karaktären av direkt tal framhävs av en avvikande syntax, satsradningar
med kolon. Kanske ska detta förmedla en känsla av talspråkets direkta
och flyktiga karaktär.

En annan norm vi tidigare stött på är att låta direkta anföringar inledas
av gemener. Så sker i artikelns avslutning, som behandlar Kristians hem-
färd. Hemfärden präglas som sagt av en mängd avrättningar, och till arti-
kelns dramatiska karaktär hör att de mest levande återgivningarna av tal
möter i avrättningsscenerna. I Jönköping ser en pojke ser sin storebror
halshuggas:

Då den yngre brodern såg den äldres blod rinna, sade han till bödeln: ”käre man,
bloda icke så mina kläder, jag får annars bannor af min mor!” Det oskyldiga
barnets menlösa ord rörde bödeln så, att han kastade swärdet ifrån sig och sade:
”nej, jag skall icke bloda din skjorta, om än min egen skall derföre blodas.” Då
framkallade tyrannen en annan krigsknekt, som först afhögg gossens hufwud och
sedan den medlidsamma bödelns.

Till det talspråkliga intryck som partiet gör bidrar satsradningar, utrops-
tecken och interjektioner.

Det går inte i mitt material att se någon tradition för den här typen av
enkel och dialogisk historieskrivning. Att i tidningsform förmedla svensk
historia till breda grupper var åtminstone delvis någonting nytt. Som de
första allvarliga populariseringsförsöken av historia har nämnts Arvid
August Hazelius Svenska folkets sagohäfder, som kom ut i elva band
1839–1870, och inte minst Anders Fryxells Berättelser ur svenska histo-
rien. Fryxells historia kom ut i 46 häften mellan 1823 och 1879 (Nordin
1996).

En hastig blick i Fryxells historia låter ana en genremässigt samband.
Hans skildring av Stockholms blodbad kom ut 1826 och trycktes liksom
Läsning för Folket i fraktur. Fryxells fick kritik av dåtidens fackhis-
toriker för att han saknade källhänvisningar. Även den enkla och rappa
berättarstilen förenar.

6.2.2 Svenska Familj-Journalen

Familj-Journalen har liknande historiska artiklar som Läsning för Folket.
Artikeln ”Sveriges förmånligaste fred” behandlar freden i Roskilde 1658.
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Liksom i Läsning för Folket är berättelsen är strikt kronologisk. Den har
dramatiska poänger, och en rad anföringar används.

Men en del textnormer skiljer, och jag väljer att uppehålla mig vid
dem. I Familj-Journalen är det viktigt att auktorisera framställningen med
exakta källangivelser. Som ett motiv för att skildra Roskildefreden anges
i inledningen att en del enskildheter ”först i sednare tider framletats ur
äldre anteckningar”. En bit in i berättelsen om fredsförhandlingarna på
slottet Wordingborg anges en exakt källa: ”Det protokoll, som fördes vid
denna öfverläggning, finnes ännu i behåll och breder ljus ej blott öfver
hvad den svenske konungen ansåg sig kunna fordra, utan äfven över [...]”
Det här textsamspelet skapar en kommunikationskedja av en vetenskaplig
karaktär.

Som anföringsnorm använder Familj-Journalen principen att låta indi-
rekt och direkt anföring få en konsekvent grafisk markering, citattecken.
Ett exempel: ”Sten Bjelke frågade betänksamt, ’om konungen skulle kun-
na behålla så stora länder.’ ’Det hoppas jag med Guds hjelp’ svarade
konungen lifligt.”

Förutom i källangivelserna avviker Familj-Journalens historiska skild-
ring i det att den har en lång diskursiv inledning. Den ger en bakgrund
både till Sveriges geografiska utbredning i olika epoker och till den
aktuella fredsförhandlingen. Den dramatiska berättelsen är alltså inte till-
räcklig, utan tidningen vill ge en förklarande översikt. En sådan översikt
återfinns i alla svensk-historiska skildringar.

Påfallande är de många metaforerna från affärslivet. Det är frestande
att sätta dem i samband med den borgerliga offentligheten, som ju förut-
sätter en kapitalistisk marknadsekonomi som grund för både affärslivet
och familjen (originalets kursiv):

Ett Vinst- och Förlustkonto finnes för det allmänna liksom för den enskilte. Vårt
fosterland har i förhållande till sina tillgångar och krafter gjort storartade och lysan-
de affärer, men ock lika storartade förluster. Summera vi ihop kontots debet och
kredit från den tid, då vi började komma med i de stora europeiska angelägenhe-
terna, skola vi dock finna, att slutsummorna gå i det närmaste ihop.

6.3 Diskussion

Kapitlet har visat att berättande texter är en viktig del av de flesta tid-
skrifterna och att berättelserna tar sig uttryck i många olika slags texter
och genrer. Det finns t.ex. många slags reseskildringar. Journalisten och
Lördags-Magasinet anknyter till en äldre genretradition och använder
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överlevnads- respektive navigationsberättelsen. Dessa utgår från sjöfart
och upptäckter av nya kustområden. Särskilt överlevnadsberättelsen
omhuldar teman som förlisning, fångenskap och faror.

Texterna är utpräglat berättande med stark tids- och rumsförankring.
De följer en rak kronologi, och det dominerande tempuset är preteritum. I
både Journalisten och Lördags-Magasinet ger detta upphov till ett enkelt
övergripande textmönster och en ibland omständlig syntax. Att oupphör-
ligt precisera tid och rum leder till en hel del långa och hypotaktiskt
byggda meningar.

Familj-Journalen använder en annan typ av reseskildring, den veten-
skapliga. Då försvinner mycket av den mänskliga närvaron och de kon-
kreta situationerna till förmån för en vetenskaplig klassificering som
känns igen från de naturhistoriska texterna. Resenärerna blir till ett osyn-
ligt öga som betraktar landskapet. Människorna i den främmande kulturen
framställs sällan som individer, utan mer som objekt att klassificera.
Språkligt blir tillstånd i presens vanliga och tränger en del av de mate-
riella processerna i preteritum. Syntaxen är enkel, delvis för att tidsför-
hållanden inte uttrycks så explicit.

I textsamspelet är det intressant att anföringar nästan saknas i Familj-
Journalen men är vanliga i Journalisten, där de får levandegöra den
främmande kulturen. Skillnader märks också i de mentala processerna,
som i Journalistens berättelse är vanliga och uttrycker de engelska upp-
täcktsresandes oro. De fruktar bland annat att bli anfallna och uppätna av
infödingarna. I Familj-Journalens artikel av Livingstone är de mentala
processerna färre, vilket ligger i linje med avsaknaden av mänsklig när-
varo. Men de förekommer, och då gärna för att klassificera afrikanska
folkslag i rasbiologiska termer. Detta ger artikeln en rasistisk tendens.

Det är vanligt att använda direkt anföring vid den första mötet med den
främmande kulturen. Mötet blir därigenom extra levande och dramatiskt,
och den genomgående kontrast som finns mellan ”vi” (svenskar, väster-
länningar, europeisk civilisation) och ”de” (infödingar, primitiva folk,
barbari) understryks.

Lördags-Magasinet använder många metatexter. Liksom i de naturhis-
toriska texterna upprättar de en kommunikationskanal utanför den egent-
liga framställningen, där tidskriften kommenterar olika delberättelser och
hjälper läsarna till rätta. Även Svenska Familj-Journalen har återkom-
mande metatexter.

Mary Louise Pratt (1992) gör kopplingar mellan reseskildringar och
olika former av subjektivitet och makt hos den frambrytande borgerlighe-
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ten. Den vetenskapliga reseskildringen har enligt henne ett samband med
den europeiska expansionen på 1700-talet och koloniseringen av främ-
mande länder. Den nya naturvetenskapliga auktoritet som slog igenom
gynnar en abstrakt och föregivet neutral klassificering av i princip alla
människor, djur och växter i alla kulturer. Inte minst i reseskildringar
blev den central för att forma en diskurs om det främmande och samtidigt
avdramatisera det, göra det självklart och oproblematiskt.

I mitt material är det Livingstones reseskildring som passar in i det
mönstret. Livingstone var ett återkommande namn i Familj-Journalen.
Enligt Johannesson (1980, s. 180) såg tidningen honom som den stora
vägröjaren för europeisk kultur i Afrika.

Familj-Journalen har också många sentimentala reseskildringar. Enligt
Pratt motsvarar den sentimentala reseskildringen en annan sida av den
borgerliga offentligheten, privatsfären. Den uttrycker den nya subjektivi-
tet och känslosamhet som där utvecklas.

Resediskursen blir påfallande personlig och subjektiv i de här texterna.
De är skrivna i jag-form och det vimlar av utrop, interjektioner, frågor,
omtagningar och vardagliga vändningar. Det finns också en del texter
som använder en liknande iakttagande relation som i de sentimentala rese-
skildringarna men saknar det subjektiva draget. Då blir resultatet vad som
man med moderna genrebeteckningar kan kalla ett opersonligt reportage,
en textform som för övrigt både Lördags-Magasinet och Familj-Journalen
använder.

Att den sentimentala reseskildringen speglar den borgerliga familjen
märks enligt Pratt på att sex är ett vanligt tema. I mitt material märks det
temat framför allt i den bild som illustrerar Livingstones artikel. Den
visar några halvnakna och inbjudande afrikanska hovdamer.

Svenska Familj-Journalens omslagssida visar en bild på borgerlig
familjeläsning i fotogenlampans sken. Familjen är centrerad och (med
grafiska medel) skild från samhället. Familjen som den trygga mittpunk-
ten i en kaotisk värld – så lyder budskapet. Det är intressant all layout i
tidningen bygger på centrering. Denna upprepade visuella figur ser jag
som ett slags ideologisk anspelning på familjen som samhällets viktigaste
institution.

Det går kanske att göra en koppling från familjen till de svensk-histo-
riska artiklar som är vanliga i både Läsning för Menige Mann och Familj-
Journalen. Värderingar om familjen och fosterlandet hörde nära ihop i
den borgerliga ideologin. När t.ex. Johan Gabriel Carlén i mitten av
1800-talet ger ut Svenska Familjboken var avsikten att ”väcka och utbreda
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en frisk, en stark och städse lefvande national-känsla”, detta utifrån en
liberal grundsyn (Johannesson 1980, s. 174).

Nu riktade sig ju inte Läsning för Folket till den borgerliga familjen,
utan till allmogen. Men det fanns på 1830-talet många som förhärligade
allmogens familjeliv. C.A. Agardh menade t.ex. 1838 att allmogefamiljen
var den sanna källan till fosterlandskänslan (Johannesson 1980, s. 175),
liksom att bönderna var garanterna för att arbetarklassernas upplysning
inte skulle bli farlig för samhället (Sörbom 1972, s. 146f.). Agardh var
vid denna tid biskop i Karlstad och en konservativ kyrkoman; tidigare
hade han varit professor i botanik och ekonomi i Lund. Agardh var också
med och grundande en värmländsk folkbildningsförening, som kom att
hjälpa till med spridningen av tidskriften.

I Läsning för Folket är de historiska skildringarna mycket populärt
hållna. I artikeln om Stockholms blodbad används en rad grepp för att
skapa dramatik. Med hjälp av mentala processer avslöjas redan från bör-
jan Kristians mordiska planer. Kronologin är hela tiden rak, och syntaxen
präglas av korta meningar och paratax. Direkta anföringar förekommer i
de mest grymma avrättningsscenerna, och en rad värdeord gör att det
övertydligt framgår vem som är god (svenskarna) och som är ond (Kris-
tian).

Artikeln saknar källangivelser. Dess auktoritet vilar helt på den oper-
sonliga och samtidigt starkt värderande berättarrösten. Det tycks finnas
en intertextuell koppling till Anders Fryxells berömda svenska historia.
Samma dramatiska och rappa framställning, baserad på den opersonliga
berättarröstens auktoritet, möter även där.

Familj-Journalens svensk-historiska skildringar har likheter med Läs-
ning för Folkets. Men de skiljer sig dels genom tydliga källangivelser,
dels genom diskursiva partier som ligger utanför den kronologiska hän-
delsekedjan. Dessa partier sätter in den historiska skildringen i ett större
och borgerligt sammanhang, och källangivelserna skapar en vetenskaplig
auktoritet. Erik Johannesson (1980, s. 36f.) menar att den fosterländska
skildringen hade stor betydelse i den borgerliga familjeläsningen. I
Läsebok för Folkskolan inrättades för övrigt i den första upplagan 1868
den bestående avdelningen ”Berättelser och lefnadsbilder ur fäderneslan-
dets historia”, där Anders Fryxell var den vanligaste författaren (Melan-
der 1996, s. 47).

Till sist några ord om anföringsnormerna, som är varierande, särskilt i
början av undersökningsperioden. Citattecken och tankstreck förekommer
godtyckligt, och bruket av versaler och gemener i direkta anföringar väx-
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lar. Däremot finns en ganska fast norm att använda satsradningar med
kolon eller semikolon både vid direkta och indirekta anföringar men inte i
relationen. Enligt nutida normer leder detta till många täckta anföringar på
så vis att de indirekta anföringarna blir stilistiskt avvikande från rela-
tionen. Den norm som med tiden utvecklas tycks säga att alla anföringar,
såväl direkta som indirekta, ska ha en tydlig grafisk markering. Åtmin-
stone är det så i Familj-Journalen, som använder citattecken för all anförd
text.
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7  Instruktioner och råd

Olika typer av instruktioner, råd och anvisningar har en stark ställning i
dagens veckotidningar. Det är därför lite förvånande att sådana texter är
ojämnt fördelade i mitt material. De lyser t.ex. nästan helt med sin från-
varo i Svenska Familj-Journalen.

1790-talstidskrifterna har instruerande texter, vilket hänger samman
med den utilism som präglar dem. Vi har redan sett hur den starka inrikt-
ningen på nyttiga upptäckter och praktiska rön kom till uttryck i en mängd
populärvetenskapliga texter. Knyts upptäckten till ett förväntat handlande
av läsaren blir sådana texter instruerande.

Det är inte alldeles självklart var gränsen ska dras mellan populärve-
tenskapliga och instruerande texter. Ta t.ex. Journalistens artikel ”Svar på
Frågan, huru man bör förhålla sig med Nyfödda Barn, som under födsel-
arbetet farit så illa, att de synas döda då de komma fram; om man hälldre
bör blåsa lufft genom näsan än genom munnen, för att återbringa dem till
lifs?”. Det är inte omöjligt att se den som en anvisning till läsarna. Men
rimligare är att se den som populärvetenskaplig, eftersom den domineras
av en fallberättelse med en läkare som huvudperson. I renodlat instrue-
rande texter förutsätts ju läsaren vara huvudperson, den som utför hand-
lingarna.

Trots att nyttiga upptäckter går som en röd tråd genom Journalisten
finns det bara fem direkt instruerande texter, vilket motsvarar 3 procent
av materialet. Två av artiklarna rör jordbruk och behandlar hur man bäst
rötar lin respektive förbättrar mager jord utan gödning. En artikel rör
hälsa och berättar om rakstriglar, en rör tvätt och behandlar bläckfläckar
på linne och en artikel är ett brödrecept.

Läsning för Menige Mann har betydligt fler instruerande texter, när-
mare bestämt tolv stycken, vilket motsvarar 28 procent av det totala inne-
hållet. Fem artiklar är matrecept, fyra behandlar jordbuk och tre hälsa –
ämnena är alltså ungefär desamma som i Journalisten.

Även i Läsning för Folket är det praktiskt upplysande och rådgivande
draget mycket starkt. De praktiska upplysningarna är direkt eller indirekt
knutna till jordbruket. Sex längre artiklar, motsvarande 15 procent av
materialet, vill jag se som direkt anvisande. Artiklarna berör praktisk
mekanik, beredning av fnöske, smide, juridik, mätning av åkrar och ängar



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

102

och uppförande av klensmedjor. Både deras längd och innehåll skiljer
dem från 1790-talsanvisningarna. Matrecept saknas, liksom hälsoråd.
Dock visar Sörbom (1972) att de senare någon gång förekom.

Det finns också annat material i tidskriften som har en rådgivande
karaktär. Dit hör tre texter som betecknas som samtal och där t.ex.
”twenne jordbrukare” får utreda  ”orsaken till deras olika wälstånd” och
peka på ”en förbättrad landthushållning”. Samtalen omfattar 13 procent av
materialet. Dit hör också par allmänt undervisande artiklar, närmare
bestämt ”Om barns underwisning” och ”Underwisning i hästkännedom”.
De artiklarna omfattar 7 procent av materialet och ligger genremässigt på
gränsen mellan populärvetenskap, lärobok och instruktion. Slår vi sam-
man alla de här textsorterna ser vi att mer än en tredjedel av Läsning för
Folket har en anvisande karaktär.

För både Lördags-Magasinet och Svenska Familj-Journalen gäller att
anvisningar om jordbruk, mat och hälsa saknas. Det finns bara enstaka
instruerande texter, intressant nog av heminredningskaraktär. Lördags-
Magasinet berättar om ”Att återställa oljmålningar, då lärftet blifvit ska-
dadt”, ”Flera sätt att gifva jern och trä bronsfärg”, ”Enkel oljefärgsbe-
redning” och ”Om den garfningsmetod, som nu utnyttjas af de bästa gar-
fare i Frankrike”. Artiklarna upptar 6 procent av materialet. I Familj-
Journalen har jag bara funnit en enda instruktion, som rör ”Hyacinter i
glas”.

De instruerande texterna kan knappast föras till en gemensam genre.
Det är också oklart vilka genrebeteckningar som var vanliga. Läsning för
Folket använder beteckningarna ”anwisning” och ”råd”, och Journalisten
”nyttiga rön” – en beteckning som dock lika mycket tycks syfta på popu-
lärvetenskap.

I analysen kommer jag först att behandla 1700-talstidskrifternas instru-
erande texter. De många anvisningarna och råden i Läsning för Folket
behandlas sedan för sig. Läsning för Folket förser sina instruerande texter
med illustrationer, vilket annars inte sker. Avslutningsvis kommenterar
jag Lördags-Magasinet och Familj-Journalen. Textanalysen kommer att
baseras på två olika textnormer som är speciella för instruerande texter,
förgrund och bakgrund.

7.1 Ett par 1790-talsrecept

En instruerande text har ju en självklar huvudfunktion, att ange handling-
ar som läsaren förväntas utföra. De textnormer som fyller denna hand-
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lingsinriktade funktion kallas jag efter Jan Anward (1994) textens för-
grund. Det rör sig om narrativa partier där satserna utgörs av materiella
processer som är ordnade i samma följd som momenten faktiskt ska ut-
föras. Aktören i de materiella processerna sammanfaller med läsaren, och
rollen mål intas av det som han riktar sina handlingar mot, t.ex. en viss
matvara. Handlingarna i förgrunden är obligatoriska: de måste utföras för
att uppnå det önskade resultatet (jfr Jäderberg 1995).

I Anwards (1994) syntaktiska analys av matrecept diskuteras också hur
bakgrunden ser ut i instruerande texter. Den utgörs antingen av villkor,
förutsättningar etc. för handlingarna eller av partier som saknar direkt
samband med förgrundens narrativa sekvens.

Med de här distinktionerna blir det möjligt att visa vilka syntaktiska
uttryck som är tänkbara i förgrunden. Det visar sig att den kan ha tre
typer av satser: imperativ (kavla dagen), s-passiv (degen kavlas) eller
aktiv presens (man kavlar degen). Lars Jäderberg (1995) har undersökt
hur dessa former fördelar sig i recept från 1650 till 1879. Det visar sig att
imperativer dominerar till mitten av 1700-talet, då s-passiver och i viss
mån aktiv presens börjar vinna terräng. Från 1790-talet och hela 1800-
talet dominerar s-passiverna helt. Den dominansen bryts inte förrän i
mitten av 1900-talet, då imperativ återigen blir den dominerande formen
(Anward 1994). Det som varierar är alltså främst fördelningen av
imperativ och s-passiv: endera konstruktionen tenderar att dominera. Att
aktiv presens är så sällsynt i recept förklaras med att det är oekonomiskt
att hela tiden språkligt ange den handlande läsaren, som ju är den själv-
klara huvudpersonen.

Låt oss jämföra för- och bakgrunden i ett recept från Läsning för
Menige Mann 1797 (det övre) och ett från Journalisten 1793 (det nedre).
Båda recepten gäller potatisbröd. Jag har kursiverat alla verb och ibland
verbfraser i förgrunden och satt verben i bakgrunden i fetstil. I före-
kommande fall markerar jag när man är subjekt i aktiv presens.

At baka Bröd af Potates eller Jordpäron.
Först twättas Jordpäronen wäl rena, och läggas i Watten at kokas så länge tills
Skalen sönderspricka, som aftagas, och Päronen stötas eller prässas wäl
sönder. Synas de då intet ge nog Saft, slås warmt Watten därtil, samt litet Salt,
hwarefter en Deg knådas med någon Tilsats af Rågmjöl, hwartil så mycket Jäst
lägges som behöfwes. Häraf bakas nu Bröd, på samma Sätt som annat
Sädesbröd. Detta är til alla Delar lika godt, i synnerhet då det ännu icke
torrkadt eller blifwit gammalt. Wid Sädesbrist borde detta Bakningssätt icke
uraktlåtas. [Ur Läsning för Menige Mann]
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Att gjöra Bröd af Potatoes.
Sedan Potaterna äro väl tvättade, skalade, och alla ögonen borrtskurna,
lägger man dem i en gryta eller kettil, och slår därpå så mycket vatten, som väl
betäcker dem. Därpå kokas de öfver sackta elld, så länge att de gå sönder till
ett mos, och slås sedan i ett tråg, där de, utan någon annan tillsatts af vatten, än
det spa, hvaruti de kokat, böra väl knådas och arbetas, till dess alltsammans är
förvandladt till en mjuk och jämn massa, utan några klimpar. Sedan tillblandas
mjöl och jäst, och hela massan knådas väl tillhopa innan den kallnar; men man
bör likväl förut taga undan så mycket mjöl som behöfves till utbakningen i
kakor. Man behöfver alldeles icke slå något mera varmt vatten på degen i
tråget, ty det spa, hvaruti Potaterne blifvit kokade, är alldeles tillräckligt för den
mängden af mjöl, som fordras, och ju stadigare degen är, ju bättre blifver
brödet.

Ugnen, hvaruti detta brödet gräddas, bör vara väl het, och tilltäppas en stund
innan kakorna insättas, ty annars gräddas de ej jämnt, utan blifva brända
åfvanpå, och inuti degiga och osmakliga.

Proportion imellan ingredienserna till detta brödet är den, att man tager
8 delar Potater
3 delar Hvete-Mjöl af andre storten.
3 delar Korn-Mjöl af bäste sorten.
Tager man t. e. 4 Lisp. Potater, och af Hvete- och Korn-Mjöl 1 hallft Lisp. af

hvardera, så får man vid pass 8 Lisp. smakligt och hällsosamt bröd.
Korn-mjölet är en ganska hällsosam tillsats. Därigenom har man äfven

brödet till lindrigare pris, och i anseende till smaken kan det icke röjas af den
läckraste gomm.

Denna beskrifning är inlämnad till Patriotiska Sällskapet i Bath i England, af en
Man som försäkrar att han, med hela sitt hus, i flera år icke brukat något
annat bröd. Han säger: det är så godt, att den som behagar en gång göra
försök, icke lärer vidare fråga efter något annat bröd. [Ur Journalisten]

I receptet från Läsning för Menige Mann består förgrunden uteslutande
av s-passiver. Läsaren är den underförstådda aktören i den narrativa
sekvensen ”twättas–läggas–kokas–aftagas-
–stötas–prässas–slås–knådas–lägges–bakas”. Bakgrunden används bland
annat för att ange förutsättningar för handlandet i förgrunden, som i
konditionalsatsen ”Synas de då intet ge nog saft, slås [...]”, för att
tidsfästa det, ”så länge tills skalen sönderspricka”, och för att prisa
brödet, ”Detta är til alla Delar lika godt”. Dessutom finns allmänna
rekommendationer på slutet, som saknar direkt förbindelse med
förgrunden.

Journalistens recept handlar ju också om potatisbröd men använder
delvis andra textnormer. Att potatisen ska skalas framställs i första
meningen som bakgrund – ”Sedan Potaterna äro väl tvättade, skalade
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[...]” – medan det var förgrund i Läsning för Menige Mann. Förgrunden
inleds sedan med aktiv presens och man-form, varefter s-passiverna tar
över.

Bakgrunden är större i Journalisten, vilket gör texten längre. Den
används bland annat till att i bisatser tidsfästa handlingarna i förgrunden:
”så länge att de gå sönder”, ”till dess alltsammans är förvandladt”, ”innan
den kallnar”. Den starka tidsföränkringen röjs för övrigt också av de
upprepade konnektiverna ”därpå” och ”sedan”. I det första stycket finns
ett annat slags bakgrundsparti, som tar vid när receptets kronologi plöts-
ligt bryts. Ett par rekommendationer ges, t.ex.: ”man bör likväl förut taga
undan”. Denna rekommenderade handling ska i tiden föregå många av
handlingarna i textens tidigare förgrund. Den är uttryckt i aktiv presens
och man-form.

Man-formen harmonierar som jag ser det med bakgrundskaraktären.
När texten tydligt anger att ett obestämt man är den handlande parten blir
framställningen mindre situationsbunden. Med s-passiv erbjuds och
förutsätts på ett tydligare sätt en aktörsroll för läsaren, varför det är
logiskt att båda recepten föredrar den formen i förgrunden.

Journalisten använder en modern delgenre i bakgrunden, ingrediens-
listan, som märkligt nog kommer mot slutet. I Jäderbergs kokboksmate-
rial kommer den första ingredienslistan 1879 och då i inledningen. Listan
är sannolikt ett tidigt experiment med en ny textnorm.

Ett parti, det där man ska värma ugnen, är tvetydigt mellan för- och
bakgrund. Att värma ugnen är ju sakligt sett en obligatorisk handling vid
bakning, men språkligt har partiet ingen tydlig förgrundskaraktär. Det
ligger utanför den inledande och obligatoriska narrativa sekvensen och är,
med hjälp av det modala hjälpverbet bör, formulerat som ett råd. Det får
samtidigt viss förgrundskaraktär av den korta narrativa sekvensen i
passiverna ”tilltäppas–insätttas”. Överhuvudtaget ger receptet intryck av
att inte riktigt följa fasta textnormer.

Typiskt för Journalisten är textsamspelet i den avslutande avsändaran-
givelsen, som upprättar en kommunikationskedja mellan en engelsk brev-
skrivare och ett sällskap. Journalistens läsare får avlyssna denna brevväx-
ling. Typiskt är också Journalisten lyfter fram brevskrivarens personliga
erfarenhet, och detta i en direkt anföring. Anföringsnormen har vi stött på
tidigare: det anförda är grafiskt omarkerat och inlett av en gemen (”Han
säger: det är så godt”).
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7.2 1790-talets råd om hälsa och jordbruk

Ett återkommande ämne i 1700-talstidskrifterna är kroppen och hälsan –
minns de många medicinska fallbeskrivningarna. I Läsning för Menige
Mann behandlas förkylningar, bad och ”En skön Salfwa”. Tidskriften har
också en inriktning på jordbruksfrågor som förebådar Läsning för Folket
och dess folkbildningsprojekt för allmogen. Den ger anvisningar om hö-
bärgning, fårklippning, behandling av råg och bärgande av säd.

De båda hälsoartiklarna är rådgivande och har följaktligen en lite annan
funktion än recepten. Språkligt kommer detta till uttryck dels i bör-
former, dels i numrerade uppräkningar. Ett exempel: ”Wid badningar bör
man ihogkomma 1. At wälja Badnings-ställe, där ingen Fara kan
befruktas. 2. Man bör wara välmående och frisk. 3. Intet vara upphettad
eller nyligen ätit förut [...]” Uppräkningen innehåller sex punkter, och en
motsvarande uppräkning i fyra punkter finns i artikeln om förkylningar:
”Då man blifwit mycket uphettad genom häftig Kroppsrörelse, Arbete
eller Löpande, så bör man 1. Intet genast hwila sig, utan [...]”

Hälsoråden har inte som recepten en stark kronologi. De numrerade
punkterna skulle mycket väl kunna kastas om utan att sammanhanget gick
förlorat. Den nutida normen att låta numrerade punkter tidsfästa och
strukturera handlingarna har inte fått fotfäste. Kanske ska numreringen
signalera en disposition efter fallande vikt, men innehållsligt har jag svårt
att särskilja råden efter t.ex. deras relevans för den badande läsaren. En
förklaring till att aktiv presens och man-form används är nog att
relationen mellan handlingen och läsaren är ganska indirekt.

Även i Journalistens hälsotext om rakning är aktiv presens och man-
form genomgående. Den har dock inte samma rådgivande karaktär, efter-
som handlingarna uttrycks kategoriskt, utan modala garderingar: ”Sedan
man gjort strigeln väl ren [...] bestryker man honom med tallj [...] Därpå
tager man [...]”. Här skulle man som jag ser det mycket väl kunna använ-
da s-passiver, inte minst som det finns en tydlig kronologi. Även den här
artikeln går tillbaka på ett brev. Avsändarangivelsen säger att brevet är
skrivet i Stockholm av en ”de Rogier”. Det kan betyda att Journalisten
ibland tog in svenskt material.

En av jordbruksartiklarna är intressant, Menige Manns ”Får-Ulls rätta
skötsel”. Artikeln har samma numrerade punkter som hälsoråden. Men nu
används den moderna konventionen att låta punkternas ordning avbilda
den ordning i vilken läsaren ska utföra handlingarna. Så här ser artikeln ut
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– verbfraserna i för- och bakgrunden är liksom tidigare markerade med
kursiv respektive fetstil.

Får-Ulls rätta Skötsel.
1. Fåren, särdeles de af Spanskt Slag, böra klippas årligen innan

Midsommar.
2. Klippningen bör ske således: först klippes Rygg-ullen, så långt ned på

Sidorne, at denne Ull utgör vid pass hälften i Wigt af all Skörden: denna är den
första Sorten, som lägges i hög för sig sjelf [...]

3. Sedan Klippningen skedt, twättas hwar Ullsort för sig sjelf i rinnande eller
friskt Watten [...]

4. Så fort Ullen är twättad, utbredes hon på rent och torrt Rum, tunnt, i Sol-
skenet eller under Tak på öpen och wädrad Skulle.

5. När Ullen är wäl torr, inpackas hon i Säckar och märkes utanpå, om det
är af första, andra eller tredje Sorten.

Härigenom blir Ullen sälgbar, och Afsättningen befordras.

Återigen möter vi normen med s-passiver, som förefaller mig mer
naturlig än aktiv presens när kronologin är så starkt markerad som här.
Påfallande är den tydliga informationsstrukturen. En handling i förgrun-
den omtas regelbundet i bakgrunden och blir avstampet för en ny hand-
ling. Mellan punkt 1 och 2 blir s-passiven i förgrunden. ”klippas”, sub-
stantiverad och får ingå i en metatextuell kommentar: ”Klippningen bör
ske således:”. Punkt 3 använder samma substantivering för att ge en tids-
bakgrund: ”Sedan Klippningen skedt”. Punkt 4 knyter an till förgrundens
s-passiv ”twättas” i punkt 3, som blir till particip och får ingå i ännu en
tidsbakgrund: ”Så fort Ullen är twättad”.

Textnormerna fungerar såvitt jag kan bedöma väl. Att med siffror
framhäva kronologin och systematiskt utnyttja för- och bakgrund för att
strukturera informationen ger ett enkelt och tydligt sammanhang. Nor-
merna känns faktiskt igen från nutida instruktioner, även om den noggrant
genomförda informationsstrukturen kanske ger ett överpedagogiskt
intryck på en modern läsare.

7.3 Text- och bildnormer i Läsning för Folket

Anvisningarna i Läsning för Folket är ambitiöst skrivna. Den aktuella
tekniken eller produkten förklaras ingående, vilket gör artiklarna långa.
”Om beredning af fnöske” omfattar t.ex. 11 sidor, ”Försök till en lättfatt-
lig anwisning för Allmogen, att sjelf uppmäta sin åker, äng m. m.”
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omfattar 12 sidor och ”Praktisk Mekanik” 9 sidor. De två senare artiklar-
na är illustrerade.

De materiella processer som ingår i de direkta anvisningarna uttrycks
både med aktiva och passiva verbformer. Dessa former varierar både
inom och mellan texter, till synes ganska fritt. Ett exempel ur texten om
fnöske:

War swampen förut mer eller mindre torkad, så måste man wäl blöta upp den
under ett par dygn i ett fat med watten, ned i hwilket man håller swampen
nedtryckt på det sätt, att man lägger några brädbitar öfwer den och lastar dessa
med stenar.

Dessa aktiva verbformer avlöses snart av passiva: ”Efter denna förmult-
ning [...] afföres med en skarp knif den sega, läderartade betäckningen på
swampens öfre sida, hwarwid swampen bäst hålles i wanlig täljbänk.”

Möjligen finns det en tendens att aktiva verb och man-former föredras
när bakgrunden blir komplicerad och olika förutsättningar för handlandet
anges, som i det första exemplet från texten om fnöske. Ändå vet vi från
Lars Jäderberg (1995) att kokboksrecept från denna tid så gott som ute-
slutande använder s-passiver och att aktiv presens i förgrunden generellt
sett är ovanligt.

Bilderna i anvisningarna präglas av en vetenskaplig modalitet som vi
tidigare stött på i Lördags-Magasinet. Det rör sig om principskisser, där
detaljer, bakgrund och djup undertrycks. Ett exempel är bilden av lutande
planet från artikeln om praktisk mekanik (bild 10). Den strävar tydligt
efter att blottlägga generella principer för kraft och rörelse. De olika
bokstäverna är ibland förbundna med varandra genom streck och pilar,
vilket gör att bilden åtminstone delvis har en narrativ karaktär.

Den narrativa karaktären markeras tydligast av pilen till bokstaven K.
Med Kress & van Leeuwens terminologi utgör pilen en vektor som ut-
trycker en aktion där vagnen är aktör. Något mål för aktionen är inte
uttryckt, utan pilen visar snarast att vagnen rör sig framåt. Normen att
låta pilar beteckna förflyttning är för övrigt vanlig i moderna diagram av
olika slag. Kanske ser vi i Läsning för Folkets text hur den normen håller
på att etableras.

Bild saknas elektroniskt

Bild 10. Lutande planet (ur Läsning för Folket 1837, häfte 1).
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Kress & van Leeuwen (1996, s. 60) påpekar att pilar inte bara uttrycker
förflyttning i rummet utan också, och ofta samtidigt, ett kausalt förhål-
lande, en orsaksbetingad förändring. Pilar står med deras ord för både
transport och transformation. Det är ofta svårt att utifrån ett enskilt dia-
gram veta vilket slags aktion en pil står för.

Är vagnen på bilden utsatt för en transformation, en förändring? Det är
möjligt, eftersom de streckade linjerna tycks visa på något slags förut-
sättning för eller konsekvens av vagnens förflyttning. Så här förklaras
bilden (originalets fetstil):

T.ex. om AB föreställer en sådan ställning, uppåt hwilken någon tung massa
såsom en större sten eller dylikt drages, så att den slutligen kommer upp till B,
så är denna ställning att anse såsom ett häftyg, hwilket underlättar
uppfordringen på det sätt, att den tunga kroppen till stor del hwilar på planet eller
ställningen, och hwarwid följaktligen en wida mindre kraft är af nöden, än om
man skulle lyfta samma kropp rätt upp igenom samma lodräta höjd eller från C
till D. För att finna huru stor befwaring i kraft man härwid erhåller, undersöker
man planets lutning, d. w. s. från planets öfwersta ända B fäller man en linie BC
winkelrätt mot den genom planets nedersta ända A dragna horizontela linie AC;
linien BC kallas då planets höjd, AB dess längd, och alldenstund wid
uppfordringen kraften måste genomlöpa hela planets längd, under det lasten i
lodrät riktning lyftes lika högt som planets höjd, och wi förut weta, att wid
häftygen i allmänhet, kraft förhåller sig till last som lastens wäg till kraftens, så
måste äfwen lagen för detta häftygs werkan blifwa: kraften förhåller sig till
lasten wid jemwigt som planets höjd till dess längd.

Passagen är 194 ord lång och består av två meningar, som redogör för
principer för kraftöverföring. Själva ställningen fokuseras inledningsvis:
”en sådan ställning, uppåt hwilken någon tung massa [...] drages”, varpå
den terminologiseras som ett ”häftyg”.

Efter den citerade och övervägande abstrakta passagen förankras för-
flyttningen i en hypotetisk situation, då ”en arbetare antages draga i linan
wid K”. Upplysningen är intressant, eftersom den säger att pilen i själva
verket är en lina. Texten talar fortsättningsvis om just ”linan wid K”.

Denna beskrivning har delvis stöd i bilden: pilen/linan är ju fastsatt i
en ögla på en vagn. Det finns ändå en tydlig kollision mellan en
naturalistisk och en vetenskaplig modalitet. Att en lina är fastsatt i en
ögla på en vagn stämmer utmärkt med vår vardagliga erfarenhet av hur
världen ser ut. Men när bilden låter linan sluta hängande i luften och
förser den med en pil bryts denna naturalistiska beskrivning av en
vetenskaplig. Då blir linan/pilen ett uttryck för en generell princip för
kraftöverföring.
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Av texten framgår att de streckade linjerna uttrycker en mer renodlad
vetenskaplig modalitet. De anger förutsättningar för kraftöverföring på ett
lutande plan. Den språkliga konsekvensen blir en diskursiv texttyp där en
rad kausala förhållanden uttrycks. I exemplet märks det på bisatser som
uttrycker resultat (”så att”, ”på det sätt att”, ”hwarwid följaktligen”) och
villkor (”om AB föreställer”, ”om man skulle weta”). Vi ser också att
jämförelser (”än”) och förtydliganden (”d. w. s.”) förekommer, liksom en
strävan att etablera en terminologi. Bildens streck och bokstäver
kombineras och terminologiseras: ”linien BC kallas då planets höjd, AB
dess längd”. Med hjälp av de termer som etableras kan sedan den generel-
la regeln för kraftöverföring slås fast som en slutsats. Att den är central
framgår av att den har fetstil i originalet: ”kraften förhåller sig till lasten
wid jemvigt som planets höjd till dess längd”.

Det komplicerade resonemanget förutsätter att referenter och nya ter-
mer tydligt relateras till varandra. Därför används demonstrativa prono-
men (”denna ställning”, ”detta häftygs verkan”) och komparativa prono-
men (”samma kropp”, ”samma lodräta höjd”) för att visa att det rör sig
om samma referent.

Ett stildrag som finns i alla tidskrifterna men som är särskilt vanligt i
sådana här diskursiva partier är framförställda satsvärdiga particip. De
gör det möjligt att aktualisera bakgrundskunskaper om referenten: ”den
genom planets nedersta ända dragna horizontela linie AC”. Här ger ver-
salerna en hänvisning till bilden. Det är slående hur explicit texten är, hur
noggrant den markerar bakgrundskunskaper, logiska relationer och sam-
band mellan referenter.

Både texten och bilden tillhör en teknologisk och utredande diskurs.
Den vetenskapliga karaktären och det undervisande syftet gör att den gen-
remässigt inte är olik en lärobok. Det finns samtidigt anvisande partier av
den här karaktären:

Wid begangnandet af detta häftyg är dessutom den omständigheten att komma
ihåg, att man icke bör låta kroppen släpa på själfwa planet, emedan derwid
motgnidningen eller den så kallade friktionen blir betydlig och erfordrar en ökad
kraftansträngning, utan man bör under kroppen anbringa antingen hjul eller
rullar, på hwilka den drages uppåt, hwarigenom det nämnda motståndet till
större delen undanrödjes.

Med konstruktionen ”man bör” formuleras konkreta råd. Att de undervi-
sande lärobokspartierna är betydligt längre än anvisningarna gör att man
kan undra över textens huvudsyfte. Kanske är det rimligast att säga att
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texten är både en lärobok och en instruktion och lika mycket öppnar för
båda de läsningarna.

Att texten är så komplicerad gör att man kan ifrågasätta dess relevans
för målgruppen. Analysen har visat är att texten har inbyggda motsätt-
ningar. Den är både undervisande och anvisande och blandar ett veten-
skapligt och ett vardagligt tänkande. Den komplicerade meningsbyggna-
den uppstår eftersom förklaringarna och noggranna och explicita och
nödvändiga bakgrundskunskaper anges. Att texten blir svår beror alltså på
att den vill vara pedagogisk och tillrättalagd för breda läsargrupper.

Det finns partier där ambitionen att skriva så explicit som möjligt leder
till en i det närmaste oöverskådlig syntax. Ett senare parti i texten handlar
om skruvar, och det innehåller en mening på 143 ord. Inte minst dess 14
bisatser uttrycker en mängd invecklade logiska relationer som ställer stora
krav på läsaren. Meningen utmynnar i samma slags generella regel som i
det tidigare exemplet.

För att visa den genomgående hypotaxen har jag ställt upp meningen i
ett schema, som klargör vilka satser som är bestämningar till andra sat-
ser. (H står för huvudsats, B1 för en bisats som bestämmer en huvudsats,
B2 för en bisats som bestämmer en annan bisats som i sin tur bestämmer
en huvudsats osv.)

H B1 B2 B3
T. ex. om wi antaga

att skrufmuttern wore fästad
och skrufwen sättes i rörelse genom en wid dess hufwud anbragt 

häfstång,
så ser man tydligen,

att för hwart hwarf
som kraften med häfstången beskrifwer,

skrufwen stiger igenom muttern ett spiralhwarf af fina gängor,
och att således,

om skrufwen wore anbragt i lodrät ställning,
och dess rörelse skedde uppåt,

den höjde sig sjelf och lasten
som den hade att lyfta,

i lodrät riktning jemt så mycket, som höjden af en spiralgång eller
som det kallas

en gängad höjd,
under det att kraften på samma tid måste genomlöpa en hel cirkel,

hwars radie är hela häfstångens längd;
– på lika sätt som wid lutande planet sluta wi då häraf,
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att kraften förhåller sig till lasten som lastens väg till kraften på samma tid,
d. ä. som en gängas höjd till omkretsen af den cirkel,

hwilken kraften beskrifwer.

Det är inte alla texter som är så här komplicerade. Rubriken ”Försök till
en lättfattlig anwisning för Allmogen att sjelf uppmäta sin åker, äng
m.m.” antyder att tidskriften ser artiklar som den om praktisk mekanik
som väl komplicerade och vill uttryckta sig mer ”lättfattligt”. Det lyckas
man också med.

Ett avsnitt i artikeln om mätning illustreras av en principskiss av
vinklar som mätningen av åkern ska utgå från (bild 11). Sådana bilder
med vetenskaplig modalitet är återkommande genom hela texten. Men-
ingsbyggnaden är ändå ganska enkel, vilket delvis förklaras av att impe-
rativformer används (mina kursiveringar):

afsätt från C på ömse sidor, åt A och B till, lika stora stycken CE och CD af
hwad längd som helst, t. ex. 6 alnar; tag sedan 2:ne snören hwardera af något
större längd t. ex. 10 alnar, fäst ändan af det ena i E, det andra i D, och utsträck
dem tills [...]

Förekomsten av imperativer är oväntad, eftersom formen inte förekom-
mer i några av Jäderbergs (1995) kokböcker på 1800-talet. Den leder till
en rakare och mindre hypotaktisk meningsbyggnad, eftersom imperativer
inte tillåter bisatser i samma utsträckning som s-passiver eller aktiv
presens. Med de formerna skulle anvisningarna kunnat uttryckas mer
hypotaktiskt: ”Sedan lika stora stycken avsatts, tas två snören, som sedan
fästs och utsträcks” etc. Den meningsbyggnaden används för övrigt i
resten av artikeln: ”Om man nu emot den utstakade raka längden AB,
från något bestämt ställe C, skulle utstaka en vinkelrät linia, uppsättes
först en stör uti C, hwarefter nyssnämnde snöre, med en af de slagne
knutarne, fästes wid stören i C.” Men snårigare än så här blir inte syn-
taxen.

Bild saknas elektroniskt

Bild 11. Uppmätning av åker och äng (ur Läsning för Folket 1837, häfte 1).

Det finns inget textsamspel i de här texterna, vilket är typiskt för de
instruerande texterna i allmänhet. De förutsätter en sakkunnig sändare,
som inte behöver hänvisa till andra och stödja sig på t.ex. vetenskapliga
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källor. Och att använda olika slags anföringar är vanligen otänkbart, även
om vi såg Journalistens brevskrivare göra det.

7.4 Lördags-Magasinet och Svenska Familj-Journalen

I både Lördags-Magasinet och Svenska Familj-Journalen är som sagt
anvisningarna knutna till heminredning. De är alla kronologiskt upplagda
med tydlig för- och bakgrund. Den dominerande anvisningsformen är s-
passiv, men aktiv presens förekommer.

Lördags-Magasinets text ”Flera sätt att gifva jern och trä bronsfärg” är
intressant i det sammanhanget. Den är indelad och numrerad i två partier.
Det första partiet har aktiv presens: ”Man öfverstryker först de föremål,
åt hvilka man vill gifva bronsfärg, en eller två gånger, med olja och gul-
ockra; sedan denna färg torkat, stryker man dem åter med en mörkgrön
oljefärg, en eller två gånger.” Det andra partiet har s-passiver: ”Den gul-
ockra, som skall utgöra första färglagret och som påstrykes med en tjock
gräfsvinspensel, rifves raskt med terpentinspiritus, och massan utspädes
sedan med kopalfernissa.” Det är svårt eller omöjligt att se något skäl till
de varierande textnormerna, men som vi sett finns liknande växlingar i
Läsning för Folket. Informationsstrukturen är ändå tydlig, eftersom för-
grunden konsekvent anger kronologiskt ordnade handlingar och bakgrun-
den tidsfäster handlingarna.

Låt oss se närmare på en av Lördags-Magasinets anvisningar (verbfra-
serna i förgrunden är markerade med kursiv och de i bakgrunden med fet-
stil).

Att återställa oljmålningar, då lärftet blifvit skadadt.
Målningen omflyttas ifrån det gamla lärftet på nytt lärft, och om taflan icke förut
är spänd i ram, eller är så sönderrifven, att den ej kan utspännas, upklistras
den på i ramen utspändt papper. Sedan öfverdrages det målade på taflan med
draglim, och då detta limlag väl torkat, fastlimmas derofvanpå ett stycke lärft,
litet vidare än sjelfva målningen [...] Då taflan fullkomligt torkat, lägges den
omvänd, eller med det fastklistrade lärftet nedåt, på ett jemnt bord, och
fasthäftas stadigt medelst den utom taflan öfverskjutande lärftskanten. Derpå
fuktas det gamla lärftet på baksidan med kopparhaltigt skedvatten, (man kan
använda sådant som redan blifvit nyttjadt till etsning), och med denna
påblötning fortfares intill dess det gamla lärftet är så skört, att det, sedan
skedvattnet blifvit afsköljdt, med lätthet kan bortplockas i stycken eller trådar
ifrån sjelfva oljmålningen, hvilken icke lider det ringaste af skedvattnet.
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Sedan det gamla lärftet på detta sätt blifvit bortskaffadt, pålimmas det nya,
hvilket bäst kan ske medelst en tjock och klar oljfernissa. Då det väl
fasttorkat, omvändes taflan åter [...]

Förgrunden innehåller återigen kronologiskt ordnade handlingar, nu i pas-
siv form: ”omflyttas–upklistras–öfverdrages–fastlimmas” etc. Bakgrun-
den används konsekvent för att ange tidpunkter för de nya handlingar som
ska utföras: ”då detta limlag väl torkat”, ”då taflan fullkomligen torkat”,
”sedan skedvattnet blifvit afsköljdt”, ”Sedan det gamla lärftet [...] blifvit
bortskaffadt”, ”Då det väl fasttorkat”. Följden blir en enkel kronologisk
struktur där varje handling som läsaren ska utföra tydligt placeras in i ett
sammanhang.

Det är oväntat att Familj-Journalen nästan inte alls använder instrue-
rande texter. T.ex. måste kokböcker och recept ha använts av den borger-
liga medelklassen. Här är ett utdrag från den enda anvisningen, som rör
växtodling i hemmet:

Hyacinter i glas.
Att under vintern bringa hyacinter till blomning i glas har många fördelar.
Glasen, i synnerhet de nyare, hafva ett elegantare utseende, än krukorna med
jord, samt äro mera lämpliga till bordprydnad; dessutom är det ganska intressant
och roande, att vid rötternas utveckling kunna betrakta naturens verksamhet i
hennes eljest förborgade hemligheter.

Insättningen kan börjas i Oktober och fortsättas till December, allt efter som
man önskar, att blommorna skola utveckla sig tidigare eller senare. Med
temmelig säkerhet kan man antaga, att lökar, som insättas i glasen före jultiden,
behöfva sex veckor för att blomma, och att de, som sättas senare, härtill endast
erfordra fem veckor, och slutligen att de ännu senare insatta blomma redan
efter fyra veckors förlopp [...] Beskrifningen öfver de vanliga glasen förbigår
jag, men anmärker, att färgade glas, i synerhet mörka, äro vackrare och
ändamålsenligare. De äro så inrättade, att en upptill befintlig bägare upptager
löken, så att lökbottnen uppfyller glasets trängre del, hvarigenom rötterna
nedtränga i det nedtill vidare glaset [...]

Förfaringssättet är nu följande: Man gjuter i glasen eller kärlen så mycket
flod-, dam- eller regnvatten, att omkring 1/8 tums mellanrum skiljer det från
löken och tillsluter öppningen med lökbotten. I vattnet lägger man ett stycke
soda, hvilket håller vattnet friskt och klart. Man ställer nu glasen (eller
porslinskärlen) i en källare eller i en frostfri, oeldad kammare, betäcker lökarne
3 tum högt med något fuktig (icke våt) mossa, och emedan dagsljuset fördröjer
rotbildningen, drager man försorg derom, att, då kärlet är genomskinligt, nedra
delen deraf hålles mörk [...]

Texten inleds av en lång (och i exemplet nedkortad) bakgrund. Den ut-
vecklar fördelarna med att sätta hyacinter i glas och ger allmänna anvis-
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ningar, som ska öka läsarens kännedom om den aktuella metoden. Först i
slutet av artikeln, i exemplets sista stycke, kommer förgrunden och den
direkta anvisningen. Denna introduceras av en metatext (”Förfaringssättet
är nu följande:”), som tydligt skiljer ut den.

Varför är då bakgrunden så stor? Det verkar som om Familj-Journalen
vill upprätta en borgerlig värdegemenskap, vilket ju känns igen från
tidigare texter och bilder. Vi ser att tillstånd används för att beskriva och
värdera hemtrevnaden med hyacinter i glas. Sådana har ”många fördelar”.
Glasen ”hafva ett elgantare utseende” och ”äro mera lämpade till
bordprydnad”. Särskilt färgade glas ”äro vackrare och ändamålsenligare”.
Det hela är ”intressant och roande”. Författaren framträder dessutom i
jag-form.

Dessa estetiska omdömen kombineras med exakta utredningar av olika
detaljer. T.ex. är glasen ”så inrättade, att en upptill befintlig bägare upp-
tager löken, så att lökbottnen uppfyller glasets trängre del, hvarigenom
rötterna nedtränga i det nedtill vidare glaset [...]”. Den nästan överdrivna
exaktheten (”en upptill befintlig bägare”) och de noggranna orsaksangivel-
serna i bisatsinledarna (”så att”, ”hvarigenom”) för tankarna till veten-
skapliga textnormer.

Spänningen mellan å ena sidan det personliga, värderande och subjek-
tiva och å andra sidan det vetenskapliga, exakta och objektiva har vi ju
stött på tidigare, t.ex. i den sentimentala respektive den vetenskapliga
reseskildringen. Det tycks som om detta är grundläggande i den borger-
liga självförståelse som Familj-Journalen ger uttryck för.

7.5 Diskussion

De instruerande texterna är på flera sätt heterogena. I 1790-talstid-
skrifterna finns i och för sig ett ämnesmässigt släktskap. Liksom i dagens
veckotidningar är mat och hälsa viktiga ämnen, och dessutom finns en del
jordbruksanknutna texter. Men textnormerna varierar. T.ex. är bakgrun-
den olika lång i olika recept och utnyttjas också för olika saker. Ibland
används den till att tidsfästa handlingar i förgrunden, ibland till att ange
allmänna förutsättningar, ibland till att ge allmänna rekommendationer,
ibland för att berömma maträtten, ibland för att ge en ingredienslista, som
då märkligt nog hamnar mot slutet av texten. Ingredienslistan är sannolikt
ett experiment med en ny textnorm. Sådana listor inte dyker upp förrän
mot slutet av 1800-talet i Lars Jäderbergs (1995) stora kokboksmaterial. I
Journalisten finns också en inramande bakgrundstext sist i ett recept, som
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placerar det i en kommunikationskedja från en engelsk brevskrivare till en
engelsk tidskrift och vidare till Journalisten. Detta känns igen från andra
genrer.

Förgrunden i brödrecepten är språkligt mer homogen än bakgrunden,
eftersom s-passiver som anger ett kronologiskt handlingsförlopp vanligen
föredras. I bakgrundens rekommendationer föredras i stället aktiv presens
och man-form, vilket ger ett mer indirekt förhållande mellan läsaren och
handlingen. Ett problem med samspelet mellan för- och bakgrund är att
bakgrunden ibland bryter handlingarnas kronologi och att vissa partier är
tvetydiga mellan för- och bakgrund.

Går vi till 1790-talets hälsoråd, blir man-form med ett modalt bör
dominerande i förgrunden, vilket förklaras av att funktionen snarare är att
ge allmänna råd än direkta anvisningar. Nu används också numrerade
punktningar, men det är svårt att se vilken funktion punktningen har. Den
markerar i varje fall inte kronologi. Det finns ändå en text där punktning
används för att på ett modernt sätt ange handlingarnas ordningsföljd, en
anvisning om fårklippning. Sammantaget verkar det inte ha utvecklats
standardiserade textnormer för recept och andra instruerande texter.

Läsning för Folket omhuldar jordbruket. Tidskriften har ambitiösa
instruerande texter om åkerbruk, mekanik m.m. Utmärkande för jord-
bruksanvisningarna är de långa och vetenskapligt hållna bakgrundspar-
tierna, som ligger nära läroboksgenren. Den pedagogiska ambitionen är
att förmedla kunskaper kring t.ex. mekanik som är relevanta för jordbru-
kare. Därför utvecklas de abstrakta principerna för mekanisk kraftöver-
föring med hjälp av en rad hypotetiska orsaksresonemang. Följden blir en
extremt snårig och krånglig prosa. I långa och hypotaktiska meningar och
fraser markerar tidskriften invecklade logiska relationer mellan skeenden,
samband mellan olika referenter och nödvändiga bakgrundskunskaper.
Den lyckas dessutom introducera en terminologi för mekaniken.

Stilistiskt liknar de här partierna Lördags-Magasinets snåriga prosa i
de populärvetenskapliga artiklarna om teknik. Och liksom där är det
tydligt att komplexiteten har sitt upphov i en (över)pedagogisk ambition.
Man vill förklara ämnet i grunden och förutsätter en läsare som saknar
bakgrundskunskaper. Det tycks innebära en typ av kommunikation som
man saknar textuella och språkliga resurser för att hantera.

Mot de abstrakta lärobokspartierna står de direkta anvisningarna, som
är formulerade som råd med hjälp av man-form och ett modalt bör. Att
det finns en konflikt mellan de delgenrerna stöds av bildanalysen. Bilden
som illustrerar artikeln om praktisk mekanik blandar vetenskaplig och
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naturalistisk modalitet, vilket vi ju också såg Lördags-Magasinet göra i
sin tekniska populärvetenskap.

Bilden är en vetenskaplig principskiss, där detaljer, bakgrund och djup
undertrycks. Med pilar, streckade linjer och bokstäver uttrycks generella
förutsättningar för kraftöverföring. Det naturalistiska inslaget ligger i att
bilden har en lina som är fastsatt i ögla på en vagn. Åtminstone sägs detta
vara fallet i ett exempel i texten där en arbetare antas dra i linan. Men
linan hänger rakt ut i luften, vilket ju inte stämmer med vår vardagliga
erfarenhet av hur linor uppför sig, och blir i andra ställen i texten till en
abstrakt princip för kraftöverföring. Tidskriften lyckas alltså inte riktigt
hantera sina dubbla syften att undervisa och instruera.

Ett oväntat inslag i Läsning för Folket är några anvisande partier med
imperativer, som leder till en rakare och enklare meningsbyggnad. Impe-
rativen förekommer inte i någon annan instruerande text i materialet och
saknas också i Jäderbergs (1995) kokböcker.

Lördags-Magasinets instruerande texter rör heminredning. De är
relativt standardiserade. I och för sig finns en godtycklig växling mellan
aktiv presens och s-passiv i förgrunden. Men förgrunden anger alltid
kronologiskt ordnade handlingar och de korta bakgrundsinslagen anger
tidpunkter för handlingarna, oftast med hjälp av bisatser.

Svenska Familj-Journalens enda instruerande text handlar om att plan-
tera hyacinter och avviker från de övriga i materialet. Dess långa bak-
grundsparti tycks ge uttryck för en särskild borgerlig självförståelse.
Denna rymmer en spänning mellan en känslomässig, estetisk hållning och
en objektiv, vetenskaplig syn.
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8  Kvantitativa iakttagelser av text- och
stilhistoria

Det här kapitlet har två syften. Det första är att att kvantitativt beskriva
vilka materialtyper som förekommer i de olika tidskrifterna. I kapitel 5–7
har jag genom närläsningar etablerat olika genretraditioner och textnorm-
komplex och även kvantifierat deras förekomst. Det har blivit dags att
sammanställa de siffrorna och ge en grov texthistorisk översikt. Det
andra syftet är att ge en språk- och stilhistorisk översikt. Det sker genom
att jag kvantitativt redovisar hur några språkliga variabler fördelar sig på
olika materialtyper, tidskrifter och tidsskeden.

8.1 Texthistoria

I tabell 2 visas hur olika materialkategorier fördelar sig på tidskrifterna.
Tabellen baseras som sagt på de mer eller mindre tydliga grundgenrer
som urskiljts i kapitel 5–7. Där återfinns de mer exakta överväganden
som gjorts vid klassificeringen. Tabellen är uppställd så att den följer
kapitlen. Dvs. först står förklarande och argumenterande texter, sedan
berättande och skildrande och så instruerande och rådgivande. Allra sist
kommer skönlitteratur, vars andel av tidskrifterna jag också beräknat. För
bilder gäller att de förts till den genre och text de närmast till hör, dvs. de
är inkluderade i procentsiffrorna.

Att det finns skillnader mellan de profana och religiösa tidskrifterna
understryks av tabellen. Grovt sett hör mer underhållande och gärna
berättande genrer ihop med de förra, medan sakliga och ”nyttiga” genrer
hör ihop med de senare. Vi kan t.ex. lägga ihop procentandelarna för de
genrerna naturhistoria, levnadsbeskrivning och reseskildring. De profana
tidskrifterna få då följande siffror: Journalisten 30 procent, Lördags-
Magasinet hela 49 procent och Svenska Familj-Journalen 36 procent. I
Läsning för Menige Mann saknas dessa genrer helt, medan några få texter
med tveksam genrestatus ger en andel på 8 procent i Läsning för Folket.
Genrerna tycks vara förknippade med en sekulariserad och borgerlig
läsning, som siktade på att förena ”det lärorika och roande”, för att låna
Lördags-Magasinets karakteristik av genren naturhistoria.
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Tabell 2. Procentandel för olika materialkategorier i de undersökta tidningarna.

JL=Journalisten, LMM=Läsning för Menige Mann, LM=Lördags-Magasinet,

LFF=Läsning för Folket, SFJ=Svenska Familj-Journalen.

  JL 1793   LMM

1797

  LM 1837   LFF 1837   SFJ 1868

Naturhistori

a

    2 %     –   16 %     5 %     4 %

Populärve-

tenskap

  11 %   27 %   21 %   11 %     1 %

Levnads-

beskrivning

  11 %     –   23 %     3 %   22 %

Reseskild-

ring

  17 %     –   10 %     –   10 %

Historisk

skildring

    7 %     3 %     3 %   11 %     6 %

Instruerande

och rådgiv-

ande text

    3 %   28 %     6 %   35 %     0 %

Skönlittera-

tur

  25 %   18 %   –     1 %   33 %

Övrigt   25 %   24 %   21 %   34 %   24 %

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Till borgerliga läsningen hörde också skönlitteratur. Den utgör mycket
riktigt en stor del av Journalisten och Familj-Journalen, 25 respektive 33
procent. Den saknas dock i Lördags-Magasinet, som ju övertog Penny
Magazines koncept, där skönlitteratur inte ingick. Mot den bakgrunden är
det logiskt att de nämnda underhållande genrerna utgör nästan hälften av
materialet i tidskriften. Även Läsning för Menige Mann har ganska
mycket skönlitteratur, 18 procent. Den har en speciell karaktär, eftersom
den gärna kopplas till det utilistiska tänkandet. Så är fabler återkom-
mande, med sensmoraler som att man ”gärna bör fördraga en liten
Obeqvämlighet, då den medförer en större Nytta”.



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

120

Annars är utilismen främst synlig i populärvetenskapliga och instrue-
rande texter. De materialtyperna lät sig uppenbarligen väl förenas med
religiöst baserad folkbildning för allmogen. De utgör 55 procent i
Läsning för Menige Mann och 46 procent i Läsning för Folket, medan
Familj-Journalen så gott som helt saknar dem. Lördags-Magasinet har 27
procent ”nyttiga” texter och Journalisten 14 procent, vilket visar att
genregränserna mellan profana och religiösa tidskrifter inte är absoluta.
En ofta roande genre som historisk skildring förekommer t.ex. i alla tid-
ningarna och mest i Läsning för Folket.

Alla texter i alla tidningar har, naturligt nog, inte kunnat beaktas i
analyserna. Upp till en tredjedel av materialet, skönlitteraturen oräknad,
har i vissa tidskrifter inte kommenterats och redovisas i tabellen på raden
Övrigt. Övrigt-kategorin domineras av olika slags utredande betraktelser.
Så utreder Läsning för Menige Mann ”Nyttiga frågor at göra sig sjelf”,
och Läsning för Folket har en betraktelse över ”hvad fördelar huslig ord-
ning och omsorg, äfwen med ringa hjälpmedel, kunna åstadkomma”, lik-
som en lång predikan. I de profana tidskrifterna märks artiklar som Jour-
nalistens ”Tankar om skönhet” och Familj-Journalens tidigare nämnda
”Huru böra unga flickor läsa?”.

Läsning för Folket står ganska isolerad genremässigt. Som tabell 2
visar delar den i och för sig vissa genrer med andra tidskrifter, men de
ingående texterna är ofta avvikande. Det i flera fall enklare att se kopp-
lingar till de traktater från den första hälften av 1800-talet som Olle
Josephson (1997) undersökt. Traktaterna var vanligen importerade från
England och spreds till allmogen i ett uppbyggligt syfte.

Direkta samband finns t.ex. mellan genren samtal, som utgör 13 pro-
cent av materialet i Läsning för Folket och räknats in bland de instrue-
rande texterna i tabell 2. Genren innefattar regelrätta skriftliga samtal där
två personer framträder uteslutande i repliker och omväxlande har ordet. I
traktaterna hittar vi t.ex. ”Samtal emellan twänne Resande” och i Läsning
för Folket ”Samtal emellan twenne jordbrukare om orsaken till deras
olika wälstånd och om en förbättrad landthushållning”.

Ytterligare en gemensam genre är den paragrafbaserade, pedagogiska
texten. Läsning för Folkets geografiska populärvetenskap (som utgör alla
de 11 procenten populärvetenskap i tabell 2) är liksom många traktattexter
uppbyggd av korta paragrafer där fakta i ämnet slås fast. Och båda me-
dierna använder sedelärande berättelser. Det finns vidare ett personsam-
band. Biskopen Frans Michael Franzén medverkade i båda publika-
tionerna.
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Läsning för Folket satsade ju på svenska originalbidrag. Jämförelsen
med traktaterna visar att tidskriften ändå använde genrer med en engelsk
bakgrund. Josephson påpekar att traktaterna har beröringspunkter med
veckopressen. Förutom det engelska inflytandet finns likheter i funktion
och läsart: båda medierna var med och utvecklade en folkläsning för
familjen. Det finns vidare en utvecklingslinje till Evangeliska Foster-
landsstiftelsen och Berhard Wadström, som ju var redaktör för Familj-
Journalens huvudkonkurrent Förr och nu.

I mitt material är de nämnda genrerna ändå unika för Läsning för Fol-
ket. Vi kan dra slutsatsen att de knappast spelat en avgörande roll för
veckopressens utveckling, även om de var viktiga inslag i folkläsningen
under första hälften av 1800-talet.

8.2 Stilhistoria

I det här avsnittet ska jag med kvantitativ metod ge en språklig profil av
några materialtyper och tidskrifter. Det kvantitativa angreppssättet kan
motiveras på flera sätt. För det första är det ett sätt att objektivera de iakt-
tagelser och tolkningar som gjorts i närläsningarna. Det visar vilka
språkliga likheter och skillnader det finns mellan olika texter, genrer och
tidskrifter. För det andra möjliggör det jämförelser med andra undersök-
ningar inom projektet Svensk sakprosa. I en rad undersökningar görs lik-
nande kvantifieringar. Detta ska sammantaget ge en bred historisk
överblick över språkliga likheter och skillnader mellan olika slags sak-
prosa. För det tredje kan de kvantitativa beräkningarna visa på språkliga
egenskaper som inte uppmärksammats i närläsningarna.

8.2.1 Metod

Jag kommer att kvantifiera följande språkliga variabler (jag har inom
parentes markerat hur variablerna förkortas i tabell 3 och 4 nedan):

Procentandelen substantiv (Sbst)

Procentandelen pronomen (Pron)

Substantiv-pronomen-kvot (S/p)

Gemonsnittlig längd för makrosyntagmer (Ms-längd)

Antal påståendemakrosyntagmer (Pms)

Antal övriga makrosyntagmer (Öms) (kategorin innefattar tilltalsfraser, interjek-
tioner, utrop, frågor, imperativiska satser och meningsfragment)
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Genomsnittlig längd för grafiska meningar (Gm-längd)

Andel semikolon per 100 grafiska meningar (Semi/100 gm)

Det rör sig alltså om åtta variabler. De sju första tillhör standardreper-
toaren i grammatiskt inriktade textanalyser (se Teleman 1974 för exakta
definitioner), och merparten av dem används också i andra undersök-
ningar inom projektet. Jag har kompletterat med en åttonde variabel,
semikolon, eftersom jag under läsningen av tidskrifterna fått intrycket att
det skiljetecknet används oftare än i dagens sakprosa.

Variablerna kan sorteras i tre stildimensioner. En första rör syntaktisk
komplexitet, som mäts enligt principen ju längre makrosyntagmer eller
grafiska meningar, desto högre komplexitet. Förfaringssättet är etablerat
inom grammatiskt inriktade textanalyser (jfr t.ex. Svensson 1993, s. 52).

En andra dimension rör informationstäthet, som bland annat kommer
till uttryck lexikalt. Principen är att ju högre andel substantiv en text har,
särskilt på bekostnad av pronomen, desto informationstätare och skrif-
språkligare är den, medan en hög andel pronomen, särskilt på bekostnad
av substantiv, omvänt ger en informationsgles och mer muntlig text.
Generaliseringen är möjlig därför att substantiv är den ordklass som
främst bär upp textinnehållet, medan pronomen ofta inte tillför texten
innehåll utan t.ex. upprepar tidigare textinnehåll (som i anaforiska, till-
bakasyftande ord som det och hon).

En tredje dimension rör dialogiskhet. Ett sätt att mycket grovt
kvantifiera den är att se på fördelningen mellan påståendemakrosyntagmer
och övriga makrosyntagmer. Den senare kategorin innefattar meningsty-
per som frågor, utrop och interjektioner, som ju kan används för att t.ex.
tilltala läsaren eller låta berättelsepersoner framträda i anföringar.

Delvis kan de här dimensionerna kopplas till muntlighet, även om det
är vanskligt att tala om muntlighet i skrivna texter (jfr t.ex. Ledin 1995,
s. 118f. och 191 och Lagerholm 1996). Närmare bestämt är det möjligt
att se en låg informationstäthet och en hög grad av dialogiskhet som ett
uttryck för att en text har en muntlig stil (jfr diskussionen i Josephson
1997, s. 28ff.)

8.2.2 Material

De fem undersökta tidskrifterna representerar ett mycket stort material.
Ett strängt urval är av nöden för den kvantitativa analysen. Jag har valt att
basera urvalet på de textnormer som hittills visat sig vara dominerande i
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tidskrifterna. Jag väljer alltså texter från viktiga grundgenrer och låter
varje tidskrift representeras av de genrer och textnormkomplex som den
omhuldar. Det innebär att de profana tidskrifterna i första hand bidrar
med olika slags berättande och underhållande texter, medan de religiösa
tidskrifterna i högre grad bidrar med populärvetenskapliga och in-
struerande texter.

Av praktiska skäl satte jag en gräns kring 3 000 ord för varje tidskrift,
som samtidigt ska bidra med minst fyra texter. En del artiklar är mycket
långa, och då har jag valt att ta med bortåt 1 000 ord. Eftersom Läsning
för Menige Mann genomgående har korta texter, har jag tagit fler texter
därifrån. Antalet ord är dock något mindre än i övriga tidskrifter.

Totalt består materialet av 15 309 ord och 27 artiklar. Uppställningen
nedan visar hur de fördelar sig tidskrifter och genrer. Jag har med
versaler markerat hur artiklarna förkortas i tabellerna i nästa avsnitt och
även numrerat dem. De valda texterna har i de flesta fall redan analyserats
intertextuellt.

Journalisten (totalt 3175 ord)

1. ”Lejonets Natural-Historie.” LEJON. Tillhör grundgenren naturhistoria,
omfattar 1006 ord.

2. ”Svar på Frågan, huru man bör förhålla sig med Nyfödda Barn, som under
Fördsel-Arbetet farit så illa, att de synas döda då de komma fram; om man
hälldre bör blåsa lufft genom näsan än genom munnen, för att återbringa dem
till livs?” BARN. Tillhör den populärvetenskapliga genren medicinsk
fallbeskrivning, omfattar 422 ord.

3. ”Utdrag utur en Beskrifning öfver PELEW-ÖARNA i västre delen af Stilla
Havet; samt om Ostindiske Packetbåten Atelope's Skeppsbrott på dessa
Kuster.” PELEW. Tillhör grundgenren reseskildring och överlevnadsberättelse,
omfattar 843 ord.

4. ”Om Galére-Slafvarna i Italien.” GALÄR. Tillhör grundgenren sentimental
reseskildring, omfattar 585 ord.

5. Att göra Bröd af Potatoes.” BRÖD. Tillhör genren matrecept, omfattar 319
ord.

Läsning för Menige Mann (totalt 2273 ord)

6. ”Om Luften.” LUFT. Tillhör materialtypen populärvetenskap, omfattar 251
ord.

7. ”Blodets Omlopp.” BLOD. Tillhör materialtypen populärvetenskap, omfattar
100 ord.
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8. ”Jordens Upodling.” JORD. Tillhör materialtypen populärvetenskap, omfattar
516 ord.

9. ”Erinran angående Gäss.” GÄSS. En utredande text som ligger på gränsen
mellan populärvetenskap och jordbruksanvisning, omfattar 310 ord.

10. ”Om Förkylningar.” FKYL. Tillhör genren hälsoråd, omfattar 197 ord.

11. ”At baka Bröd af Potates eller Jordpäron.” BRÖD. Tillhör genren
matrecept, omfattar 89 ord.

12. ”At bränna Brännewin af Potatos.” BVIN. Tillhör genren recept, omfattar
111 ord.

13. ”Får-Ulls rätta Skötsel.” FÅR. Tillhör genren jordbruksanvisning, omfattar
225 ord.

14. ”Badningar.” BAD. Tillhör genren hälsoråd, omfattar 202 ord.

15. ”Matredning af Rofwor och Kålrötter.” KÅL. Tillhör genren matrecept,
omfattar 272 ord.

Lördags-Magasinet (totalt 3021 ord)

16. ”Boa Constrictor.” BOA. Tillhör grundgenren naturhistoria, omfattar 895
ord.

17. ”Vulkanisk Ö, på södra kusten af Sicilien.” VULK. Till  Ur Lördags-
Magasinet den 18 februari 1837. Tillhör grundgenren reseskildring och naviga-
tionsberättelse, omfattar 991 ord.

18. ”Luft-pumpen”. PUMP. Tillhör materialtypen populärvetenskap, omfattar
893 ord.

19. ”Att återställa oljmålningar, då lärftet blifvit skadadt.” OLJE. Tillhör den
instruerande texttypen; genren är närmast heminredningsråd; omfattar 242 ord.

Läsning för Folket (totalt 3582 ord)

20. ”Skildringar ur Swenska Folkets Historia. 8. Stockholms Blodbad.” HIST.
Tillhör grundgenren svensk-historisk skildring, omfattar 954 ord.

21. ”Praktisk Mekanik. 7). Skrufwen.” SKRUV. En utredande text som ligger
på gränsen mellan populärvetenskap och jordbruksanvisning, omfattar 881 ord.

22. ”Om beredning af fnöske.” FNÖSK. Tillhör genren jordbruksanvisning, om-
fattar 964 ord.

23. ”Försök till en lättfattlig anwisning för Allmogen, att sjelf uppmäta sin åker,
äng m.m.” ÅKER. Tillhör genren jordbruksanvisning, omfattar 783 ord.

Svenska Familj-Journalen (totalt 3258 ord)



Per Ledin ”Med det nyttiga skola wi söka att förena det angenäma …”
© denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

125

24. ”Salamandern.”. SALAM. Tillhör grundgenren naturhistoria, omfattar 797
ord.

25. ”Ett ströftåg i de inre trakterna af södra Afrika. (Efter Livingstone.)”. AFR.
Tillhör grundgenren vetenskaplig reseskildring, omfattar 801 ord.

26. ”En utfärd till Nacka”. NACKA. Tillhör grundgenren sentimental reseskild-
ring, omfattar 674 ord.

27. ”Historiska Bilder. XLIII. Sveriges förmånligaste fred.” HIST. Tillhör
grundgenren svensk-historisk skildring, omfattar 986 ord.

8.2.3 Resultat

Tabell 3 och 4 visar hur de språkliga variaberna fördelar sig. Tabellerna
kan ses ur flera perspektiv. Om vi börjar med stilhistorien, så finns det
en viss utveckling mot minskad syntaktisk komplexitet och ökad informa-
tionstäthet. Jämför vi 1830-talstidskrifterna, alltså Lördags-Magasinet
och Läsning för Folket, med Svenska Familj-Journalen, har den senare en
7–8 ord kortare makrosyntagmer i genomsnitt och ett par procent fler
substantiv. I förhållande till 1790-talstidskrifterna är makrosyntagmerna i
Svenska Familj-Journalen bara något ord kortare, men substantivandelen
å andra sidan klart högre.

Det är inte självklart hur detta ska tolkas. Jämför vi med modern sak-
prosa är Svenska Familj-Journalens makrosyntagmlängd, 16,1 ord, och
substantivandel, 26 procent, ungefär densamma som i många offentliga
texter (se t.ex. Svensson 1993). Däremot är de 26 ord långa grafiska
meningarna längre än i de flesta nutida texter. T.ex. varierar meningsläng-
den i olika slags bruksprosa från slutet av 1960-talet mellan 12,5 och 19
ord (Westman 1974, s. 56). Att de grafiska meningarna blir långa i
Familj-Journalen, liksom i de andra tidskrifterna, förklaras ofta av att
semikolon används flitigt. Skulle semikolon räknas som ett meningsav-
gränsande skiljetecken sjunker meningslängden i Familj-Journalen under
20 ord.

Kanske är utvecklingen mot högre informationstäthet och lägre syntak-
tisk komplexitet ett allmänt drag i sakprosan under 1800-talet. Samma
tendens finns i Gunilla Byrmans (1997) undersökning av notiser från
1750 till nutiden, och i Ulla Ekvalls (1997) läroboksmaterial från 1800-
talet.
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Tabell 3. Fördelningen av åtta språkliga variabler på artiklar i Journalisten (JL) och

Läsning för Menige Mann (LfMM). Variablerna presenteras i avsnitt 8.2.1 ovan och

artiklarna i avsnitt 8.2.2.

Sbst Pron S/p Ms-

längd

Pms Öms Gm-

längd

Semi/

100 gm

JL

1. Lejon 19,9 19,7 1,0 20,5   43     0 43,7 78,3

2. Barn 19,4 16,1 1,2 15,1   28     0 16,2 15,4

3. Pelew 21,0 15,9 1,3 23,4   35     1 35,1 37,5

4. Galär 21,8 21,4 1,0   9,6   30   26 13,9   4,8

5. Bröd 20,4 15,0 1,4 17,7   18     0 29,0   9,1

Totalt JL 20,5 18,1 1,1 17,0 160   27 25,2 27,0

LMM

6. Luft 25,5 13,9 1,8 22,8   11     0 27,9 11,1

7. Blod 27,0 12,0 2,2 16,7     6     0 20,0 20,0

8. Jord 23,8 17,6 1,4 18,4   22     6 34,4 53,3

9. Gäss 21,6 14,5 1,5 25,8   12     0 28,1 27,3

10. Fkyl 24,9 13,2 1,9 24,6     8     0 21,9 11,1

11. Bröd 19,1 12,4 1,5 17,8     5     0 17,8   0

12. Bvin 22,5   9,9 2,3 15,9     7     0 22,2   0

13. Får 19,6 11,1 2,0 14,1   16     0 22,5 10,0

14. Bad 18,8 11,4 1,7 11,2   16     2 13,5   0

15. Kål 22,4 10,3 2,2 19,4   14     0 22,7   8,3

Tot.

LMM

23,0 13,5 1,7 17,5 113     8 23,7 16,7
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Tabell 4. Fördelningen av åtta språkliga variabler på artiklar i Lördags-Magasinet

(LM), Läsning för Folket (LFF) och Svenska Familj-Journalen (SFJ). Variablerna

presenteras i avsnitt 8.2.1 ovan och artiklarna i avsnitt 8.2.2.

Sbst Pron S/p Ms-

längd

Pms Öms Gm-

längd

Semi/

100 gm

LM

16. Boa 23,0 16,8 1,4 20,3   44     0 27,1 36,4

17. Vulk 22,0 15,4 1,4 21,5   44     2 29,1   8,8

18. Pump 26,4 12,0 2,2 30,8   29     0 44,6 35,0

19. Olje 19,8 13,6 1,5 20,2   12     0 34,6   0

Totalt LM 23,4 14,7 1,6 24,0 129     2 32,1 23,4

LFF

20. Hist 28,1 15,7 1,8 13,8   67     2 18,0   1,9

21. Skruv 22,7 14,1 1,6 38,3   23     0 42,0   9,5

22. Fnösk 21,0 13,9 1,5 27,5   35     0 43,8 13,6

23. Åker 25,3 15,2 1,7 28,0   28     0 31,3 24,0

Totalt

LFF

24,3 14,7 1,7 23,1 153     2 30,6   9,9

SFJ

24. Salam 24,1 15,4 1,6 16,4   46     2 31,9 56,0

25. Afr 28,6 13,7 2,1 12,3   65     0 19,1 33,3

26. Nacka 25,0 14,2 1,8 19,8   24   10 35,5 31,6

27. Hist 26,2 14,7 1,8 17,9   51     4 22,4   0

Totalt SFJ 26,0 14,6 1,8 16,1 186   16 26,1 26,2

Både Byrman och Ekvall påpekar att det i deras material finns ett kom-
plementärt samband mellan de här dimensionerna. Dvs. är informations-
tätheten hög tenderar den syntaktiska komplexiteten att vara låg och vice
versa. Detta stämmer inte riktigt på mina texter. Tar vi t.ex. de texter som
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har en substantiv-pronomen-kvot på över 2 så varierar makrosyn-
tagmlängden mellan 12 och och 30 ord (jfr text 7, 12, 13, 15, 18 och 25).

En makrosyntamlängd på 30 ord är en hög siffra. Den finns i text 18
från Lördags-Magasinet. Hög syntaktisk komplexitet visar också texterna
21, 22 och 23 från Läsning för Folket. Deras makrosyntagmlängd vari-
erar mellan 27 och 38 ord. I de här texterna används den teknologiska och
vetenskapliga diskurs som tidigare beskrivits. Det leder till en snårig
prosa som gör att utvecklingen mot minskad syntaktisk komplexitet inte
är kontinuerlig i materialet. I 1830-talstidskrifterna skjuter komplexiteten
i höjden för att sedan minska drastiskt i Familj-Journalen.

De tekniska texterna kan jämföras med de två socialpolitiska utred-
ningstexter från 1837 som Jan Svensson (1997) undersöker. Där ligger
makrosyntagmlängden mellan 32 och 33 ord, alltså klart lägre än i den
text som har det högsta värdet i mitt material (text 21). Substantiv-
pronomen-kvoten ligger på 2,0 respektive 1,7 i de båda socialpolitiska
texterna (siffrorna är framräknade från tabell B 2 i Svensson 1997, s. 83).
Ungefär samma informationstäthet har de tekniska veckotidningstexterna,
som än en gång ändå står för det högsta värdet, 2,2 (text 18).

Informationstätheten tenderar som sagt att öka med tiden. Klart lägst är
den i Journalisten, som har en genomsnittlig substantiv-pronomen-kvot
på 1,1, medan Svenska-Familj-Journalen står för de högsta värdet, 1,8.
Journalistens låga informationstäthet, som är unik i materialet, stämmer
ganska väl överens med förhållandena i de traktater från 1800-talets första
hälft som Olle Josephson (1997) undersöker. Där finns ofta en jämn
fördelning mellan substantiv och pronomen; i flera fall dominerar rentav
pronomen. Andelen substantiv är ungefär 20 procent, vilket ger ytterli-
gare en likhet mellan materialen.

Informationstätheten i Svenska Familj-Journalen vetter snarare mot den
som Ulla Ekvall (1997) redovisar för läroböcker i botanik från mitten av
1800-talet (period 2 i hennes undersökning). Där ligger substantivandelen
på bortåt 30 procent, i något fall högre, och substantiv-pronomen-kvoten i
de flesta fall över 2. Det är i och för sig en högre siffra än för Familj-
Journalen, men en möjlig tolkning är ändå att tidskriften omhuldar exakta
beskrivningar men viss lärobokskaraktär.

Man kan kanske säga att utvecklingen i veckopressen går från munt-
lighet till skriftlighet, i den mån detta kan härledas till bestämda ordklass-
fördelningar. Att Journalisten i alla fall delvis har en muntlig stilkaraktär
styrks av att det är den tidskrift som har flest icke-påståendeformade
makrosyntagmer. I och för sig är det en text (nr 4) som skapar den höga
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siffran. Texten har en mängd dialogpartier med utrop, frågor och interjek-
tioner. Men det visar ändå att en dialogisk framställning fick utrymme i
tidskriften. Intressant nog ansluter Familj-Journalen till Journalisten just
när det gäller dialogiskheten. Den har näst mest icke påståendeformade
makrosyntagmer.

Ytterligare ett sätt att läsa tabellerna är att utgå från genretraditioner.
Att Journalisten och Familj-Journalen använder en dialogisk stil vad gäl-
ler icke påståendeformade makrosyntagmer, beror på att de omhuldar en
bestämd genre, den sentimentala reseskildringen. I den framträder både
berättaren och berättelsepersonerna med frågor, utrop och interjektioner.

Genom att hålla genren konstant får man också stöd för utvecklingen
mot högre informationstäthet och lägre syntaktisk komplexitet. Ser vi på
reseskildringens utveckling i de profana tidskrifterna i text 3, 17 och 25
minskar makrosyntagmlängden från 23,4 till 12,3 ord och den grafiska
meningslängden från 35,1 till 19,1 ord, medan substantiv-pronomen-
kvoten ökar från 1,3 till 2,1. Motsvarande utveckling för genren naturhis-
toria och text 1, 16 och 24 ser ut så här: makrosyntagmlängden minskar
från 20,5 till 16,4 ord, den grafiska meningslängden från 43,7 till 31,9
ord, medan substantiv-pronomen-kvoten ökar från 1 till 1,6. Man kan
kanske ana skilda språknormer i genrerna: reseskildringar tenderar att ha
mindre syntaktisk komplexitet och högre informationstäthet.

Undersökningarna av textnormer har ju visat att materialet ofta faller
sönder i kategorierna profana respektive religiösa tidskrifter. En generell
sådan tudelning går inte att göra på språkliga grunder. Ett språkligt
resultatet är i stället att Lördags-Magasinet och Läsning för Folket har
likheter och delivs skiljer sig från övriga tidskrifter, särskilt då vad gäller
den höga syntaktiska komplexiteten.

I enstaka genrer ökar meningslängden över tiden. Läsning för Menige
Mann har 13,8 ord långa makrosyntagmer i sin historiska skildring (text
20) medan Familj-Journalen har 17,9 (text 27). Det anmärkningsvärda här
är den låga syntaktiska komplexiteten i Läsning för Menige Mann, inte
minst som tidskriften samtidigt, i de anvisande tekniska texterna (text
21–23), uppvisar den högsta syntaktiska komplexiteten.

Det är uppenbart att genren ofta styr språknormerna, så att språklig
variation hänger samman med genremässig variation. Med andra ord
skulle resultaten förskjutas med ett annat genreurval. Det gäller inte minst
för Läsning för Folket, som ju har en del genrer gemensamma med
religiösa traktater, genrer som inte finns med i tabellen. Skulle t.ex.
genren samtal tagits med skulle Läsning för Folket säkert framstå som
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betydligt mer präglad av ett muntligt stilläge, både vad gäller informa-
tionstäthet och dialogiskhet.

Värdena för Läsning för Menige Mann förklaras till stor del av att jag
valt texter från den dominerande materialkategorin, korta råd och
instruktioner (text 9–15). Generellt gäller att pronomen är sällsynta i
instruerande texter. Jan Anward (1994) redovisar en andel på cirka 3 pro-
cent i några 1900-talsrecept. Mot den bakgrunden skulle man kunna säga
att pronomenandelen i de direkta recepten i tidskriften (text 11, 12 och
15), som i genomsnitt överstiger 10 procent, relativt sett är ganska hög.
På samma sätt blir receptens genomsnittliga substantiv-pronomen-kvot på
ungefär 2 ur en modern synvinkel snarast ett tecken på låg informa-
tionstäthet – i Anwards recept går det nästan 10 substantiv på ett prono-
men.

En viktig delförklaring till de många pronomenen i 1700-talsrecepten
jämfört med 1900-talsrecepten är att de förra har en resonerande karaktär
medan de senare mer radar handlingar efter varandra. När som man i
1700-talsrecepten tydligt markerar orsaks- och tidsförhållanden tenderar
pronomenandelen att öka.

8.3 Diskussion

De text- och stilhistoriska resultaten pekar åt lite olika håll. Texthistoriskt
är det ingen tvekan om att materialet faller sönder i två grupper, profana
respektive religiösa tidskrifter. Stilhistoriskt är detta inte lika tydligt. Där
är i stället utvecklingen över tid mer påfallande.

De texthistoriska skiljelinjen går mellan å ena sidan berättande och
underhållande genrer, som dominerar i de profana tidskrifterna, och å
andra sidan sakliga och ”nyttiga” texter, som dominerar i de religiösa tid-
skrifterna. Genrer som naturhistoria, reseskildring och levnadsbeskriv-
ning hör tydligt ihop med en borgerlig läsning, medan de religiösa
tidskrifterna satsat på populärvetenskap och olika slags instruerande och
rådgivande texter. Någon absolut gräns mellan tidskriftstyperna finns
dock inte. Historiska skildringar förenar t.ex. i många fall, liksom popu-
lärvetenskap.

Delvis är det genretraditioner som förklarar de stilhistoriska resultaten.
I Lördags-Magasinet och Läsning för Folket blir tekniskt utredande texter
vanliga. Det leder till att den syntaktiska komplexiteten skjuter i höjden.
Det är tänkvärt att komplexiteten överstiger den som finns i social-
politiska utredningar som används av samhällets politiska elit. Som visats
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i de tidigare kapitlen förklaras det invecklade och snåriga i veckotidnings-
texterna av att både Lördags-Magasinet och Läsning för Folket har (för)
höga pedagogiska ambitioner. Både tidningarna vill förklara svåra ämnen
för en bred publik. Problemet tycks vara båda saknar textuella och
språkliga resurser för detta.

Utgår vi från ett par av de profana tidskrifternas paradgenrer, natur-
historia och resekildring, blir en annan stilhistorisk utveckling tydlig: den
syntaktiska komplexiteten minskar och informationstätheten ökar. Särskilt
mellan Journalisten och Familj-Journalen är skillnaderna stora på dessa
punkter. Gemensamt för dessa tidskrifter är en dialogisk stil, som hör
hemma i en speciell delgenre, den sentimentala reseskildringen.

Vill man tala om en muntlig stil är det i synnerhet Journalisten som
kommer ifråga, bland annat för att den har den lägsta informationstätheten
i materialet. Att informationstätheten är högre i 1790-talskollegan
Läsning för Menige Mann beror dock till stor del på att denna använder
andra genrer, som olika instruerande texter. Sådana är generellt sett
fattiga på pronomen.

Att informationstätheten är klart högre i Familj-Journalen än i
Journalisten går dock inte att förklara utifrån genreuppsättningen. Familj-
Journalen har både vad gäller informationstäthet och komplexitet mer
likheter med samtida läroböcker än med Journalisten. Tidskriften tycks
lägga sig vinn om en exakthet och noggrannhet i beskrivningen som har
vissa likheter med läroboksprosa.
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9  En borgerlig skriftkultur tar form

Det har blivit dags att ge en samlad bild av veckopressens föregångare.
Det gör jag genom att återknyta till de tre semiotiska aspekter som lagts
på tidningarna, mer exakt genom att samla ihop de text-, bild- och stilhis-
toriska resultaten i varsitt avsnitt. Jag diskuterar också den borgerliga
skriftkultur som undan för undan växer fram och är så tydlig i Svenska
Familj-Journalen, och avslutar med några teoretiska kommentarer.

9.1 Texthistorien

Texthistorien har undersökts från en intertextuell infallsvinkel. Den har
gällt konstans, variation och förändring i de textnormsystem som tidning-
arna gör bruk av. I en första grov sortering av materialet har jag valt att
så långt möjligt urskilja olika grundgenrer, alltså undersöka om det finns
texter som följer liknande mönster och kan knytas till en gemensam social
aktivitet. I ett andra steg har jag gått vidare och analyserat hur norm- och
textsamspelet ser ut, alltså om olika delar av text är baserade på olika
slags textnormer. Det underliggande antagandet har då varit att texter
tenderar att vara heterogena, särskilt i tider av social konflikt och föränd-
ring. Jag kommer att i tur och ordning behandla dessa två aspekter av
texthistorien.

9.1.1 Grundgenrer

Det visar sig att det utifrån grundgenrer går att urskilja en borgerlig läs-
tradition. Den innefattar genrer som hade en mer eller mindre underhål-
lande funktion, som var ”roande” eller ”angenäma” eller som förenade
”nytta och nöje”, för att låna några av tidningarnas egna karakteristiker.
Till dessa genrer hör reseskildringen, naturhistorian och levnadsbeskriv-
ningen. De förekommer i de tre profana tidskrifterna, som ju huvudsak-
ligen riktade sig till en borgerlig publik. Genrerna utgör upp till hälften
av materialet i de tidskrifterna, medan de nästan helt saknas i de religiösa
Läsning för Menige Mann och Läsning för Folket. Den enda genren med
en underhållande karaktär som återkommer i alla tidskrifterna är svensk
historia, som särskilt i Läsning för Folket är en viktig grundgenre.
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I vissa fall kan grundgenren specificeras. Det finns t.ex. olika slags
reseskildringar. Den äldsta genretraditionen utgörs av överlevnads- och
navigationsberättelser, som utgår från sjöfärder. I den förra genren lyfts
olika strapatser fram, medan den senare mindre dramatiskt behandlar vad
resenären möter under sin seglats. De här genrerna förekommer i Jour-
nalisten och Lördags-Magasinet.

Under andra hälften av 1700-talet utvecklas i Europa en vetenskaplig
och en sentimental reseskildring. I den vetenskapliga reseskildringen för-
svinner mycket av förankringen i tid och rum. Den främmande kulturen,
dess människor, djur och växter, placeras in i abstrakta klassifikations-
system. I den sentimentala traditionen är det tvärtom resenärens person-
liga känslor som fokuseras, den egna och unika upplevelsen. Enligt Mary
Louise Pratt (1992) är de här genretraditionerna viktiga för den fram-
brytande borgerligheten. Det är typiskt att traditionerna finns i Familj-
Journalen och intressant att även Journalisten har en sentimental rese-
skildring. Det finns också, i både Lördags-Magasinet och Familj-Journa-
len, en typ av reseskildring som med moderna genrebeteckningar skulle
kunna kallas ett opersonligt reportage.

De religiösa tidskrifterna omhuldar populärvetenskapligt och praktiskt
inriktade texter, som utgör ungefär hälften av materialet. De texterna är
svåra att hänföra till någon speciell grundgenre. Tidningarna betecknar
själva sådana texter som bland annat ”råd” eller ”nyttiga rön” eller anvis-
ningar. Det här materialet innefattar såväl konkret instruerande texter,
t.ex. matrecept och hälsoråd, som långa, tekniska utredningar av t.ex.
mekanik. Materialet pekar mot en särskild agrar lästradition, där den
praktiska nyttan och välfärden var central.

Nu finns det sådant material också i Journalisten och särskilt Lördags-
Magasinet, om än i mindre omfattning, så det går inte att dra någon
entydlig gräns mellan religiösa och profana tidskrifter här. Den tidskrift
som framför allt avviker är Familj-Journalen, som nästan helt saknar
materialtypen. Det är också intressant att varken Lördags-Magasinet eller
Familj-Journalen använder genrer som matrecept och hälsoråd, vilka ju
har en självklar plats i dagens veckotidningar. På denna punkt är det
främst Läsning för Menige Mann som är föregångare till 1900-talets
veckopress.

9.1.2 Norm- och textsamspel i vetenskapliga diskurser

Analysen av norm- och textsamspelet har visat på blandningar av text-
normer och frilagt kommunikationskedjor till andra texter och tider. Ett
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påfallande drag i normsamspelet är att många texter gör bruk av veten-
skapliga diskurser. I tabell 5 ger jag en översikt över i vilka tidskrifter,
grundgenrer och delgenrer några olika vetenskapliga diskurser tar sig
uttryck.

Tabell 5. En översikt över i vilka tidskrifter, grundgenrer och delgenrer olika

vetenskapliga diskurser tar sig uttryck.

Diskurs Tidskrifter Grundgenrer Exempel på
delgenrer

Vetenskaplig och
naturhistorisk

Finns i Lördags-
Magasinet och
Familj-Journalen och
i viss mån i
Journalisten

Naturhistoria och
vetenskaplig rese-
skildring

Klassificering

Definition

Generisk
berättelse

Experiment-
redogörelse

Vetenskaplig och
erfarenhetsbaserad

Finns i Journalisten Medicinsk fallbe-
skrivning

Brev

Fallberättelse

Dialog

Klassificering

Auktorisering av
åsyna vittne

Vetenskaplig och
teknologisk

Finns i Lördags-
Magasinet och
Läsning för Folket

Populärvetenskap
(saknas etablerad
genrebeteckning)

Klassificering

Definition

Slutledning utifrån
hypotetiska fall

En av de vetenskapliga diskurserna är naturhistorisk och återfinns i de
profana tidskrifterna. Den är abstrakt och utgår från fasta klassifikations-
system. Det rör sig om färdiga taxonomier med bestämda egenskaper för
bestämda över- och underavdelningar. Det hela känns igen från Carl von
Linné, som var ett centralt namn i genombrottet för naturhistorian som
vetenskap. Hans Systema Naturae (först utgiven 1735) kom med tiden att
omfatta klassificeringar av omkring 6 000 växter och 4 000 djur (Pratt
1992, s. 15).

Mary Louise Pratt menar att naturhistorian skapade en abstrakt kun-
skapsstruktur, som i sig var en ideologi. Naturhistorian tillät européer att
bortse från främmande kulturers värderingar och kulturmönster. Dessa
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naturaliserades i ett färdigt klassifikationssystem, som inte hade något att
göra med hur den ”primitiva” kulturen själv upplevde värden. Det rör sig
enligt Pratt om ”strategies of representation whereby European bourgeois
subjects seek to secure their innocence in the same moment as they assert
European hegemony” (1992, s. 7). Denna ideologi är i mitt material
särskilt påfallande i en reseskildring av Livingstone – som var en
återkommande person i Svenska Familj-Journalen – där afrikanska inföd-
ingar klassificeras rasbiologiskt.

Klassifikationssystemen gick också på tvärs mot traditionella agrara
kunskaper, mot de ”vernacular peasant knowledges they sought to dis-
place” (1992, s. 5). Detta är tydligt i grundgenren naturhistoria, som
behandlar exotiska djur. Genomgående spelas den vetenskapliga
diskursen ut mot en folklig. Genremässigt tar den vetenskapliga
diskursen sig uttryck i klassifikationer, definitioner, generiska berättelser
i presens om arten (och inte individuella djur) och någon gång en
experimentredogörelse. Mot detta står bland annat anekdoter och andra
specifika berättelser i preteritum, förankrade i tid och rum. Dessa skildrar
hur unika individer har upplevt det aktuella djuret.

I textsamspelet visar det sig att tidningen solidariserar sig med den
vetenskapliga rösten. Dvs. många av de vetenskapliga delgenrerna läggs i
munnen på en bestämd vetenskapsman. Och då väljer tidningen ofta att
göra ett sammanfattande referat, där det är omöjligt att skilja dess röst
från vetenskapsmannens röst. När vardagsmänniskor för stå för anekdoter
o.d. kan tidskriften markera att det för sig om en ”fördom”. Även
grafiska medel hjälper till att avgränsa vardagsrösten från den egna rös-
ten.

På detta sätt spelas hela tiden vetenskapen ut mot folktron, och det är
alltid vetenskapen som står för fakta, som vet sanningen. Det är också
intressant att upptäcktsresande är återkommande i textsamspelet. De står
för trovärdiga reseskildringar, något som understryker att reseskildring
och naturhistoria är besläktade genrer.

Speciell för Journalisten är den erfarenhetsbaserade vetenskapliga dis-
kursen, som särskilt kommer till uttryck i medicinska fallbeskrivningar.
Här ligger inte ett abstrakt klassifikationssystem till grund för framställ-
ningen, utan tvärtom de erfarenheter en bestämd person gjort i en bestämd
situation. Dessa förmedlas i en fallberättelse, där en sjuk person mot
förmodan blir botad. Artiklarna slutar med en latinsk klassificering av
botemedlet och en auktorisering av berättelsen av ett åsyna vittne.
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Textsamspelet är komplicerat i de här artiklarna. En typ av textsamspel
ger dialoggenren, som tillåter textens huvudpersoner, läkaren och den
sjuke, att samtala i fråga-svar-sekvenser. Textens jag, vanligen en
engelsman, har förtecknat den här dialogen i ett brev till en tidskrift eller
ett sällskap. Journalisten flyttar texten till ännu en ny och svensk
situation. Komplexiteten i textsamspelet beror alltså inte främst, som i
naturhistorian, på att olika auktoriteter spelas ut mot varandra, utan på att
artikeln får vandra mellan många kommunikationssituationer.

Med hjälp av tidigare forskning går det att rekonstruera en kommuni-
kationskedja ända tillbaka till 1600-talet och det engelska Royal Society
och dess tidskrift Transactions. Där föddes dagens forskningsartikel i en
form som är lik den i Journalisten. Även många av artiklarna i den sven-
ska Vetenskapsakademiens tidskrift Handlingar på 1700-talet ser likadana
ut (jfr Gunnarsson 1987 och 1994). Det vi möter är alltså en vetenskaplig
diskurs som försvinner på 1800-talet till förmån för den naturhistoriska
diskursen.

Ytterligare en vetenskaplig diskurs kan kallas teknologisk, eftersom
den ofta rör tekniska uppfinningar och landvinningar. Den utmärks av en
resonerande form, inte minst en strävan efter att utifrån ett antal hypote-
tiska fall härleda generella regler. I samband med detta görs en rad defi-
nitioner, så att bestämda begrepp namnges och terminologiseras. Diskur-
sen hör hemma i 1830-talstidningarna, i Lördags-Magasinet och Läsning
för Folket.

Ett antagande bakom den intertextuella analysen är som sagt att ju hete-
rogenare en text är, desto starkare indikerar de olika typer av social för-
ändring. I mitt material är heterogeniteten särskilt stor i grundgenren
naturhistoria. I både norm- och textsamspelet kolliderar diskurser, genrer
och röster med vetenskapligt och folkligt ursprung. Detta tyder på att det
fanns en osäkerhet om vad skulle räknas som fakta. Annorlunda uttryckt
är intertextualiteten komplex ur ett synkront perspektiv. Nu är det en
poäng att genren har en stark tradition och fortlever genom hela min
undersökningsperiod. Dvs. den diakrona intertextualiteten är inte särskilt
komplex.

Detta kan tolkas som att kontrasten mellan vetenskapliga och folkliga
tankesätt länge var viktig för den borgerlighet som tar form i 1800-talets
Sverige. Man kan kanske följa Pratt och säga att den frambrytande sven-
ska borgerligheten i den abstrakta naturhistoriska diskurs som är norm i
genren fann en självförståelse. Där finns en typ av vetenskaplig ratio-
nalitet som vi kan känna igen från 1900-talet. Analyserna har ju också
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visat att den abstrakta vetenskapliga auktoriteten på flera sätt blir starkare
med tiden och är som tydligast i Familj-Journalen.

En tidning som inte nämns i tabell 5 är Läsning för Menige Mann.
Även den har vetenskapligt präglade texter. Diskursen är dock inte så lätt
att precisera. Genremässigt gäller att beskrivningar och klassificeringar
av ett visst fenomen (luft, sjöar e.d.) dominerar och ibland interfolieras
av en specifik berättelse i preteritum. Klassificeringen vilar inte på ett
fast naturhistoriskt system, utan knyts gärna, med hjälp av retoriska
stilfigurer, till olika typer av reflexioner. Till skillnad från i de andra
vetenskapliga diskurserna finns det mycket lite textsamspel. Tidskriften
lägger för det mesta själv ut ordet, utan att ta hjälp av vetenskapliga eller
andra källor.

Familj-Journalen har en annan typ av vetenskaplig diskurs som inte
nämns i tabell 5. Den bygger på källkritik. Den återfinns i svensk-histo-
riska skildringar och tar sig uttryck i återkommande källhänvisningar. För
att styrka olika händelser och uttalanden redovisar tidskriften sina källor.
På så vis får skildringen en vetenskaplig auktoritet. Detta kontrasterar
mot de historiska skildringarna i Läsning för Folket. Där finns inga som
helst källhänvisningar, utan det är enbart berättaren som auktoriserar
framställningen. Berättaren anser sig självklart ha tillgång till vad olika
personer kände, tänkte och sa.

9.1.3 Mer om norm- och textsamspelet

Alla textnormer låter sig inte inordnas under olika vetenskapliga diskur-
ser eller ens beskrivas som en avgränsad diskurs eller delgenre.

Det finns en rad textnormer som är knutna till en mycket vanlig del-
genre, berättelsen i preteritum. Sådana berättelser har en enkel grund-
struktur: de är strikt kronologiska och handlingen kretsar kring en tydlig
huvudperson som på ett eller annat sätt råkar ut för någonting oväntat.

I berättelsernas textsamspel fyller olika slags anföringar en viktig
funktion. I reseskildringar används anföringar genomgående vid det första
mötet med den främmande kulturen, som därigenom levandegörs.
Anföringar blir med tiden ovanligare i genren. Det finns flest i Journalis-
ten som genomgående gestaltar de exotiska människorna och deras miljö.
Fråga-svar-sekvenser är vanliga, så att dialog blir en viktig delgenre. I
Familj-Journalen vinner som sagt en naturhistorisk och vetenskaplig dis-
kurs insteg i genren, och då försvinner mycket av gestaltningen av det
främmande, däribland dialoggenren.
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Även Läsning för Folket har många anföringar och dialoger i sin his-
toriska skildring av Stockholms blodbad. Anföringarna är mycket strate-
giskt använda och förekommer t.ex. i särskilt grymma avrättningsscener.
Berättelsen är överhuvudtaget mycket rappt och populärt skriven och
tycks ha likheter med Anders Fryxells berömda svenska historia, som
började utges bara några år innan Läsning för Folket startade.

I Familj-Journalen är de historiska skildringarna inte lika enkla och
raka. Själva berättelsen kompletteras med utredande partier som ligger
utanför själva händelseförloppet och som sätter in artikeln i ett samhälle-
ligt och vetenskapligt sammanhang. Dessutom kommer som sagt källhän-
visningar och en vetenskaplig diskurs till.

Rent språkligt gäller att anföringsnormerna inte är enhetliga men till
viss del standardiseras med tiden, dvs. i Familj-Journalen. I de tidigare
tidskrifterna finns det i och för sig tydliga fall av direkt och indirekt
anföring. Det intressanta är de många fallen av vad som med en modern
terminologi måste betecknas som täckta anföringar, som blandformer.
Många indirekta anföringar får en stilistisk utformning som vore de
direkta återgivanden av tal. Särskilt vanliga är satsradningar, där de
ingående satserna avskiljs av kolon eller semikolon. Detta kan ge intryck
av att talspråkets direkta och flyktiga karaktär behålls. I vilket fall skiljer
det ut anföringen från relationen, där denna syntax inte förekommer.
Satsradningar med kolon eller annat skiljetecken kan användas också i
direkta anföringar.

Det som händer i Familj-Journalen är att alla anföringar får samma
grafiska utformning. Citattecken används för såväl direkta som indirekta
anföringar. Detta innebär att det egentligen aldrig under undersöknings-
perioden görs någon systematisk åtskillnad mellan dessa anföringstyper,
vilket vi ju oftast gör idag.

I många berättelser fyller mentala processer, dvs. verbuttryck för tan-
kar, känslor och sinnesförnimmelser, särskilda uppgifter. I reseskildring-
arna kan de användas såväl för att gestalta resenärernas fruktan och far-
hågor inför den främmande miljön som för att visa på infödingarnas
primitiva tankeliv. I Läsning för Folkets svensk-historiska artikel har de
uppgiften att visa på avgrunden mellan vad kung Kristian tänker och
säger, dvs. lyfta fram hur sällsynt lömsk och illasinnad han är.

En genre med komplexa textnormer är som vi sett reseskildringen. Den
sentimentala reseskildringen har en speciell diskurs, som kan kallas
personlig och subjektiv. Resenären framträder i jag-form, och hans
känslor inför det han möter står i centrum och tar sig uttryck i en rad
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frågor, utrop, interjektioner och vardagliga vändningar av olika slag.
Genren kan också ha humoristiska inpass och då ligga nära kåseriet. I
denna diskurs är tidsförhållanden inte särskilt viktiga. Texterna utspelar
sig mer i rummet, alltså en speciell miljö, än i tiden, alltså ett särskilt
händelseförlopp.

En annan resediskurs som också är rumsligt förankrad kan kallas oper-
sonlig och iakttagande. Den dominerar i de reportageliknande texterna.
Där är resenären/reportern ett osynligt öga som registrerar vad det ser i
en främmande miljö. Det kan gälla interiören i en cigarrfabrik eller ett
romerskt bad. Samma opersonliga och osynliga öga finns i och för sig
också i den vetenskapliga reseskildringen. Men i den genren och diskur-
sen har den unika miljön en underordnad roll, medan den är huvudsaken i
de reportageliknande texterna.

Analysen av de instruerande texterna har byggt på två slags textnormer
som jag, efter Anward (1994), kallat förgrund och bakgrund. Förgrunden
innehåller de kronologiskt ordnade handlingar som läsaren ska utföra
medan bakgrunden på olika sätt stöder förgrunden. Det visar sig att de
instruerande texterna är heterogena. Både språkligt och textuellt finns stor
variation i för- och bakgrunden, och det beror inte bara på att texterna
berör olika ämnesområden.

Det förefaller t.ex. som om matreceptet inte funnit någon fast form. Så
kan den raka kronologin i förgrunden brytas av bakgrundspartier med
utförliga rekommendationer, som t.ex. påpekar att ugnen ska förberedas.
Ett recept i Journalisten har också en ingredienslista, som märkligt nog
kommer mot slutet av texten. Att döma av Lars Jäderbergs (1995) under-
sökningar av kokböcker är denna ingredienslista ett tidigt experiment med
en ny textnorm.

I matrecepten används inte den moderna konventionen att numrera eller
punkta handlingarna. Det sker däremot i hälsoråden. Dock motsvarar
numreringen ingen kronologi. Den enda gång numrering motsvarar ett
tidsförlopp är i en anvisning om fårklippning i Läsning för Menige
Mann.

Till heterogeniteten i de olika instruerande texterna bidrar också den
språkliga utformningen av förgrunden. Det finns en viss tendens till att
verben i förgrunden står i passiv form och att agenten, dvs. i praktiken
läsaren som ska utföra handlingarna, stryks. När bakgrunden anger
handlingar föredras snarare aktiv presens och man-form. Men i flera fall
växlar passiv form och aktiv presens på vad som förefaller vara ett
godtyckligt sätt. Lite speciellt är att imperativ används i förgrunden vid
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ett tillfälle i Läsning för Folket, vilket att döma av Jäderbergs (1995)
studie är mycket ovanligt vid denna tid.

De anvisande texterna i Läsning för Folket har en speciell karaktär. De
rör jordbruk och är långa. Stora delar av texten hör hemma i den tekno-
logiska diskurs som beskrivits ovan och som strävar efter att klassificera,
terminologisera och slå fast generella regler. Detta kombineras med
allmänna anvisningar, där man-form kombineras med ett modalt bör.
Tidskriften lyckas inte alltid med att kombinera sina dubbla syften att
undervisa och instruera i de här texterna.

I Lördags-Magasinet och Familj-Journalen handlar de instruerande
texterna om heminredning, vilket snarare för tankarna till det borgerliga
hemmet än till jordbruksfamiljens gård. Familj-Journalen har faktiskt
bara en instruerande text, om hur man planterar hyacinter. Den är intres-
sant. Den inleds av en lång bakgrund där man kan ana en personlig och
subjektiv diskurs av samma snitt som i den sentimentala reseskildringen.
Ett textjag värderar och esteticerar fördelarna och hemtrevnaden med
blomman.

En särskild kategori i textsamspelet är metatext. Det är särskilt Lör-
dags-Magasinet som använder metatexter för att kommentera sina texter,
och det i ett pedagogiskt syfte. Metatexten blir en särskild kommunika-
tionskanal som används för att ge bakgrundsupplysningar, understryka att
texterna inte är svåra eller att de är illustrerade – ja, överhuvudtaget för
att hjälpa läsarna tillrätta.

Även Journalisten använder ett slags metatext, avsändarangivelser,
som får avsluta texter i olika genrer. Där förklaras vem som har skrivit
texten och varför. Vanligen får läsaren veta att texten lämnats in som ett
brev till ett sällskap eller en tidning. De här metatexterna skildrar indirekt
hur en borgerlig offentlighet formas, där olika engelska sällskap med
hjälp av olika medier etablerar ett meningsutbyte utanför den traditionella
statsoffentligheten.

9.2 Bildhistorien

Att det är under 1800-talet som vi får ett bildsamhälle bekräftas av
undersökningen. I 1790-talstidskrifterna liksom i Läsning för Folket
finns bara enstaka bilder. Den som på allvar inför bilder i veckopressen
är Lördags-Magasinet, och i Svenska Familj-Journalen är bilder en själv-
klarhet. Båda tidskrifterna består till mer än en femtedel av olika illu-
strationer.
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Till största delen är det de ”borgerliga” grundgenrerna som illustreras,
alltså naturhistoria, reseskildring och levnadsbeskrivning. I Lördags-
Magasinet är bilder av exotiska djur något av tidskriftens signum. De pla-
ceras gärna på förstasidan. Liksom i Familj-Journalen finns det inte en
enda naturhistorisk artikel som inte är illustrerad.

Naturhistorian rymmer ju både folkliga och vetenskapliga textnormer.
Bildnormerna ansluter snarast till de senare. Analytiska (och inte narra-
tiva) bilder dominerar, alltså statiska avbildningar av djuret mot en vag
bakgrund. Det är snarare arten än ett individuellt djur som avbildas.
Bilderna visar helt enkelt hur djuret brukar ser ut, vilka karakteristiska
fysiska egenskaper det har. Textuellt motsvaras det närmast av delgenren
klassificering och språkligt av den generiska referens som är återkom-
mande i de vetenskapliga partierna.

I Lördags-Magasinet tycks det finnas en motsättning mellan å ena
sidan vetenskapliga och analytiska bilder och å andra sidan naturalistiska
och narrativa bilder. Det finns både bilder vars representationer är
inriktade på principiella och allmängiltiga klassificeringar och bilder som
skildrar unika företeelser och handlingar i bestämda situationer.

Den återkommande förstasidesbilden har alltid naturalistisk modalitet
och visar skeenden såsom de uppfattas med blotta ögat. Den är vanligen
också narrativ. Den enda narrativa naturhistoriska bilden återfinns just på
förstasidan och visar hur några upptäcktsresande kämpar mot en gigantisk
boaorm. Den som läser själva artikeln märker att bilden visualiserar en
specifik berättelse i preteritum av en upptäcktsresande.

Inne i tidskriften blir modaliteten ofta vetenskaplig. De naturalistiska
normerna rensas bort, så att bakgrunder, djup, detaljer, ljusskiftningar
o.d. försvinner till förmån för en abstrakt principskiss, gärna av en viss
teknik. Motsättningen mellan folklig naturalism och abstrakt vetenskap-
lighet är särskilt tydlig i en artikel om luftpumpen. I layouten utnyttjas
rumsdimensionen vänster-höger för att först, som given och okontrover-
siell information, återge en luftpump naturalistiskt, och sedan, som något
nytt, införa en vetenskaplig principskiss.

Ett gemensamt drag för Lördags-Magasinet och Läsning för Folket är
som vi sett den tekonologiska och vetenskapliga diskursen. Det är i kom-
bination med den som bildnormkonflikterna mellan naturalism och veten-
skaplighet uppstår. Konflikten är synlig också i (de i och för sig få) bil-
derna i Läsning för Folket. I en artikel om praktisk mekanik finns en bild
som vid en snabb anblick tycks vara en vetenskaplig principskiss, där
detaljer, bakgrund och djup undertrycks. Med pilar, streckade linjer och
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bokstäver uttrycks generella förutsättningar för kraftöverföring på ett
lutande plan. Det naturalistiska inslaget ligger i det finns en vagn i vilken
en lina är fastsatt i en ögla. Detta utvecklas i texten till att en arbetare drar
i linan. Men på bilden hänger linan rakt ut i luften och har en pil i änden,
vilket ju inte stämmer med vår vardagliga erfarenhet av linor. Och på
andra ställen i texten ses den som en abstrakt princip för kraftöverföring.

Det är möjligt att göra en intertextuell (eller om man så vill intervi-
suell) koppling till Isaac Newton. När han vid sekelskiftet 1700 redo-
gjorde för sina experiment använde han bilder med naturalistisk modalitet
(Kress & van Leeuwen 1996, s. 179). Han ritade av rummet för experi-
mentet och använde sig av djup. Så den vetenskapliga bildmodaliteten
tycks vara ett ganska sent fenomen.

Familj-Journalen har en del unika bildnormer. En sådan är att en del
bilder har en sexuell laddning. Livingstones vetenskapliga reseskildring
illustreras av en narrativ och naturalistisk bild på några halvnakna,
afrikanska hovdamer. Bilden är uppbyggd så att en av hovdamerna skyler
sig samtidigt som hon i en visuell process riktar blicken åt sidan. Den
visuella processen finns också i annan samtida konst och inbjuder,
åtminstone i en tolkning, den manlige betraktaren att bli den som kvinnan
har blottat sig för.

Enligt Erik Johannesson (1980, s. 181f.) är sådana här bilder snarare
regel än undantag i tidskriften. Skalperingar, barnamord, avrättningar,
nakna och vällustiga kvinnor – allt detta visas på bilder av primitiva folk.
Det ligger en dubbelmoral i detta, eftersom den borgerliga familjen var
förknippad med sedlighet. Familj-Journalen tillåter i sina bilder ett smyg-
tittande på våld och sex. Den primitiva och sexualiserade kvinnan tycks
motsvara en förbjuden sida hos den borgerliga kvinnan.

En annan bildnorm som är speciell för Familj-Journalen är att layouta
efter centrum och marginal. Bilden placeras alltid i centrum och texten
runtomkring. Enligt Kress & van Leeuwen (1996) gör detta att bilden blir
huvudbudskapet, som den omkringliggande texten stöder. De säger också
att layouter efter centrum–marginal är ovanliga i västerländska kulturer
(1996, s. 203).

Det kan diskuteras om bilden verkligen bär huvudbudskapet i varje
enskild artikel. Jag tolkar layouten som ett sätt att lyfta fram den visuella
tankefigur om familjen som omslagsbilden uttrycker. Den visar familje-
läsning i fotogenlampans sken. Familjen är centrerad och (med grafiska
medel) skild från samhället, alltså en självklar medelpunkt. Detta
stämmer väl med Habermas (1984) karakteristik av den borgerliga famil-
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jen. Habermas menar att denna både fysiskt och psykologiskt utvecklar en
egen intimsfär. Hos Abrahamsson (1990, s. 37) uttrycks detta som att
den borgerliga 1800-talsfamiljen var skild från samhället ”inte bara av
murar och väggar, utan även av upplevelsen att oberoende av börd och
förläningar ha förskaffat sig ett slutet och skyddat privatområde”.

9.3 Stilhistorien

Stilhistorien har undersökts kvantitativt, med hjälp av en uppsättning
lexikala och syntaktiska variabler. De stildimensioner som undersökts är
(syntaktisk) komplexitet–enkelhet, (lexikal) informationstäthet–informa-
tionsgleshet och (syntaktisk) dialogiskhet–monologiskhet. En del
stilhistoriska resultat har också framkommit i närläsningarna.
Sammantaget pekar resultaten i lite olika riktning. Både tidsförhållanden
och genrevariation påverkar stilutvecklingen. Till skillnad från i text- och
bildhistorien finns det inga riktigt påfallande skillnader mellan profana
och religiösa tidskrifter.

Genrerna naturhistoria och reseskildring förekommer under hela
undersökningsperioden och kan följaktligen konstanthållas. Den stilut-
veckling som då blir synlig går mot syntaktisk förenkling och ökad infor-
mationstäthet. Mer exakt blir meningarna kortare samtidigt som den
informationsrikaste ordklassen, substantiv, ökar sin andel gentemot den
informationsfattiga ordklassen pronomen. Detta tycks vara en utveckling
som gäller för många typer av sakprosa. Samma tendens finns i Gunilla
Byrmans (1997) studie av notiser från 1700-talet till nutid och i Ulla
Ekvalls (1997) läroboksmaterial från 1800-talet.

Det är mindre klart hur utvecklingen ska tolkas. Följer vi Michael Hal-
liday (1993) kan den ses som en utveckling mot skriftspråklighet (jfr Le-
din 1995, s. 132). Halliday renodlar distinktionen mellan tal och skrift
genom att kontrastera det vardagliga samtalet mot den vetenskapliga pro-
san. Han menar att den vetenskapliga prosan typiskt utmärks av lexikal
densitet, dvs. den är innehållstung, vilket språkligt tar sig uttryck i många
och långa substantiv och nominalfraser. Den är däremot syntaktisk enkel:
dess komplexitet ligger på ord- och frasnivå och inte på satsnivå. För var-
dagliga samtal är förhållandena omvända. Spontant tal är inte innehålls-
tungt. Det är däremot syntaktiskt komplext: informationen sprids ut i
satser som kombineras med varandra.

Det är tveksamt vilket överföringsvärde Hallidays resonemang om tal
och skrift på engelska har på den svenska sakprosahistorien. Det kan ändå
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vara tänkvärt att hans karakteristik tycks stämma in på stilutvecklingen i
flera olika slags sakprosa. De drag som han ser som talspråkliga tycks
med tiden bli mindre vanliga i många typer av sakprosa.

Ulla Ekvall (1997) tolkar mycket riktigt sina resultat som att utveck-
lingen går mot skriftspråklighet. Hon för också fram tanken att många
substantiv och enkel meningsbyggnad är ett resultat av en lättlästhets-
norm. Dvs. det skulle under 1800-talet etaberas ett sätt att skriva läro-
böcker för breda grupper som bygger på just de språkdragen.

Det finns inslag av dialogisk stil i både Journalisten och Familj-
Journalen på så sätt att frågor, utrop, interjektioner och första personens
pronomen förekommer. Den stilen är genrebunden och hör hemma i de
sentimentala reseskildringarna. Den mest muntliga tidningen stilistiskt
sett är Journalisten. Den har klart lägst informationstäthet i materialet.
Anföringar är vanliga, liksom delgenren dialog. Att tidningen ofta har
långa makrosyntagmer förklaras delvis av att tids- och rumsförhållanden
görs explicita i bisatser.

En lite speciell stilnorm gäller användningen av semikolon, som stund-
tals gör de grafiska meningarna mycket långa. Semikolon används för att
kombinera makrosyntagmer med varandra i en lång parataktisk följd. Det
ger en parallellism i meningsbyggnaden och bidrar till att framställa en
tankegång som ett avrundat helt. Stilnormen förekommer under hela
undersökningsperioden, främst i de naturhistoriska texterna.

Ett oväntat resultat är att den syntaktiska komplexiteten skjuter i
höjden i Lördags-Magasinet och Läsning för Folket. Det gäller närmare
bestämt i den teknologiska diskursen. När olika tekniska apparater och
tillvägagångssätt beskrivs blir t.ex. makrosyntagmerna längre än i samtida
socialpolitiska utredningar (jfr Svensson 1997). Tidningarna använder en
ytterst snårig prosa och har uppenbara textbindningsproblem. För att reda
ut orsaksförhållanden används en mängd bisatser – det är främst det som
gör meningarna långa. Och för att hålla ordning på alla referenter måste
man ta till en rad selektiva, determinativa och demonstrativa pronomen,
så att läsaren ska förstå vilken referent som avses.

Intressant nog kommer sig den snåriga prosan inte av att man riktar sig
till tekniska specialister, utan tvärtom av att man med höga pedagogiska
ambitioner vill nå lekmän. Tidningarna skriver om ny teknik till nya
målgrupper. När då allt noggrant ska noggrant förklaras, alla orsaks-
samband och syftningar göras tydliga, då kollapsar nästan meningsbygg-
nad och textbindning.
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Det verkar som om det på 1800-talet uppstår sådana här brytningspe-
rioder där språket blir invecklat. Gertrud Pettersson (1992) visar i sin
undersökning av lagspråk hur de nya krav som ställdes på strafflagen på
1860-talet leder till besvärliga språkliga överväganden och bland annat
resulterar i en komplicerad syntax. Just 1860-talet pekas också ut av
Thore Roksvold (1985) som det decennium då den norska tidningsprosan
är som mest kanslispråkspräglad.

Kanske ska brytningsperioderna ses i ljuset av att 1800-talet är det
århundrade då skrivna texter blir allmänt spridda. En ny skriftkultur
uppstår, och traditionella text- och stilnormer sätts på olika håll i samhäl-
let under press. Man kan då tänka sig att syntaxen och textbindningen
under en period blir tillkrånglad, innan olika lösningar har etablerats (jfr
Svensson m.fl. 1996). I mitt material hittar man dock inga lösningar på
problemet hur man i detalj ska förklara ny teknik för oinitierade. Eller
rättare: Familj-Journalens lösning blir att helt enkelt inte publicera den
typen av tekniska utredningar.

En tidning som står ganska isolerad i såväl text-, bild- som
stilhistorien är Läsning för Menige Mann. Jämför vi stilnormerna med
1790-talskollegan Journalisten är meningslängden ungefär densamma men
informationstätheten högre. Det kan tyckas förvånande, eftersom den
riktade sig till en allmoge som var ovan vid skrift. I traktater till samma
målgrupp från början av 1800-talet är också informationstätheten
väsentligt lägre och syntaxen något enklare (Josephson 1997). Dessutom
säger Per Sörbom (1972, s. 15) att Journalisten hade ett betydligt svårare
språk än Läsning för Menige Mann.

En förklaring ligger i genrerna. I Journalisten har främst de typiskt
”borgerliga” genrerna undersökts medan urvalet från Läsning för Menige
Mann har skett från de textslag som dominerar, populärvetenskap och
olika slags instruktioner. Eftersom instruerande texter generellt sett är
pronomenfattiga, är det inte så märkligt att informationstätheten är jäm-
förelsevis hög. Jämför vi nutida matrecept med recepten i Menige Mann
blir informationstätheten tvärtom låg (Anward 1994).

I de populärvetenskapliga artiklarna använder tidskriften en speciell,
retorisk stil, som är unik i materialet. Parallellismer, volymökande anafo-
rer, olika slags kontraster och omtagningar, skapar rytm och engagemang.
Den relativt höga informationstätheten hänger alltså inte samman med en
torr och distanserad prosa.

Till sist en kommentar kring texternas användning. Tidigare forskning
har ju visat att texter under 1700- och 1800-talet gärna lästes högt, både
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av allmogen och borgerligheten. Det är utifrån den här undersökningen
inte möjligt att säga så mycket om högläsning. Det finns språkligt och
textuellt sett inte något som direkt hindrar att olika texter höglästes, men
å andra sidan inte heller något som uppenbart stöder en sådan användning.

9.4 En borgerlig skriftkultur

Ett huvudresultat av undersökningen är att det i veckopressens föregång-
are finns en motsättning mellan en borgerlig och agrar skriftkultur. Sär-
skilt text- och bildhistorien visar att de tre profana tidskrifterna kan kon-
trasteras mot de två religiösa på det sättet.

Den agrara skriftkulturen administrerades av präster och ståndsperso-
ner. Både Läsning för Menige Mann och Läsning för Folket spreds
genom sådana personer till allmogen, delvis för att övervinna dess läs-
motstånd. De religiösa tidskrifterna stärker inslaget av ”nyttig” läsning i
denna skriftkultur, och det i en utilistisk anda. Olika råd, anvisningar och
praktiskt inriktade uppsatser ska hjälpa bönderna att höja sitt eget och
samhällets välstånd. Nöjesläsning finns det inte mycket plats för; sådan
ansågs också skadlig i konservativa kretsar.

Denna agrara och utilistiska skriftkultur är i och för sig inte osynlig i
de profana tidskrifterna. Ändå är det tydligt att en borgerlig skriftkultur
växer fram i dem. När vi kommer fram till Svenska Familj-Journalen har
denna skriftkultur slagit igenom på allvar. Nu saknas så gott som helt de
praktiska upplysande texterna. I stället dominerar levnadsbeskrivningar,
naturhistoriska texter och inte minst olika slags reseskildringar, och även
skönlitteraturen får stort utrymme.

Tidskriften uttrycker en alldeles speciell borgerlig självförståelse.
Denna har å ena sidan en offentlig, ja i princip global karaktär. Det främ-
mande och exotiska bereds stort utrymme och blir ett kittlande inslag.
Den har å andra sidan en privat och känslosam karaktär. Många textnor-
mer är inriktade på det personliga och subjektiva, den unika känsloupp-
levelsen, som gärna esteticeras.

Den borgerliga skriftkultur som Familj-Journalen representerar tycks
ta form i mitten av 1800-talet. Det beror säkert på att det är först då som
det i Sverige har utvecklats en egentlig borgerlig publik. Erik Johannes-
son (1980) visar att ordet familj i sin moderna betydelse (’anhöriga som
bor tillsammans’) kommer i bruk under 1800-talets första hälft. Familje-
begreppet behängs snart med en särskilt ideologi och moral, med före-
ställningar om renlighet, sedlighet etc. Kring 1850 blir idén om familjen
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som moralens högborg vanlig i de bokannonser som Johannesson studerat
(1980, s. 34).

Den borgerlig skriftkulturen blir ännu tydligare om vi skärskådar ett
par andra medier. Jag har sett närmare på en av de många familjeböcker
som började utges på 1850-talet. Den heter Vandringar genom verlden
och naturen jemte Arkif för skön konst, med undertiteln En familjebok
för alla samhällsklasser. Utgivare är en viss Carl Magnus Ekbohrn, en
skriftställare och tullinspektör, och det rör sig om den tredje upplagan
från 1854. På de 288 sidorna finns sammanlagt 97 illustrationer, mest
xylografier.

Om man inte visste vad det var för en bok skulle det vara ganska svårt
för en modern läsare att skilja den från Familj-Journalen. På de första
femtio sidorna märks t.ex. reseskildringar från S:t Bernhard i Alperna,
”Jordbäfningen i Riobamba”, berget Chimborazo och Sierra Nevada. Där
finns novellen ”Skogvaktaren”, en levnadsbeskrivning över en engelsk
skeppsredare, de naturhistoriska texterna ”Kausaren från Nya Holland”
och ”Llamadjuret”.

Boken är utgiven på Philipp J. Meyers förlag. Denne Meyer var en
viktig figur i de första svenska försöken att utge uppslagsverk. Gertrud
Pettersson (1997) klargör att Meyer kom bli upphovsmannen till det för-
sta mer heltäckande svenska uppslagsverket, Konversations- och univer-
sallexikon, som kom ut i fyra band mellan 1858 och 1866. Verket blev
dock ingen succé och de ekonomiska bekymren tycks ha ändat Meyers
liv: det har sagts att han begick självmord. Det är nog ingen slump att
även Ekbohrn kom att publicera ett lexikon. 1868 gav han ut Förklaringar
över 23,000 främmande ord och namn m.m. i svenska språket.

Meyers uppslagsbok, liksom sannolikt Ekbohrns lexikon, vände sig
uttryckligen till en bildad publik. Det blev som sagt inte Meyer förunnat
att nå denna publik. Det var i stället Svenska Familj-Journalens redaktör,
Christian Emanuel Gernandt, som blev den förste att producera ett
masspritt uppslagsverk. Det rör sig om Nordisk Familjebok, vars första
upplaga kom ut i 20 band mellan 1875 och 1899. Gernandt är otvivel-
aktigt en centralfigur i 1800-talets sakprosahistoria. Men ekonomiskt blev
Nordisk Familjebok ingen framgång. De stora vinster Gernandt gjort på
Familj-Journalen försvann i det nya projektet, trots att han fick
statsunderstöd.

Gertrud Pettersson (1997) säger med hänvisning till Sven Lidman att
Nordisk Familjebok formade en nationalencyklopedisk genre, där veten-
skapligheten var central. Enligt Lidman var detta ”en del av verkens kul-
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turella framtoning. De var prestigeverk. De förlänade en aura av halv-
fransk bildning och heltysk professorlig gedigenhet åt månget socialt
uppstigande borgarhem.” (efter Pettersson 1997, s. 19f.).

Veckotidningen, familjeboken, uppslagsverket, lexikonet: detta tycks
vara de centrala medierna i 1800-talets borgerliga skriftkultur. Och alla
har de en vetenskaplig anknytning.

9.5 Några teoretiska reflexioner

Ett syfte med den här undersökningen har varit att finna en metodik för
konstruktivistiska textanalyser. Med det senare avser jag en textanalys
som inte bara ser texter som effekter av en viss social struktur, utan
också tar fasta på hur texter är med och skapar det sociala, alltså olika
identiteter, värderingar, ideologier m.m. Jag har valt att utgå från en
intertextuell analys, som tar fasta på betydelsespridningen i och
relationerna mellan texter. Jag ska här försöka utvärdera den analysen.

I en intertextuell analys försöker man bryta ner en text i disparata ele-
ment och visa att den är heterogen. Analysen förutsätter att kommunika-
tionssituationer är relaterade till varandra, så att (delar) av texter ständigt
rekontextualiseras, och utgår från att en text har flera kontexter, varav
många skapas i själva texten under kommunikationen.

Analysen balanserar på gränsen mellan text och kontext och ska bidra
till att minska avståndet dem emellan. Det sker mer exakt genom att olika
typer av textnormer görs till beroende variabler (jfr Ledin 1996). Genrer,
diskurser, röster m.m. blir inte utgångspunkten för analysen, utan ett
resultat av den. Med den metodiken har det varit möjligt att visa t.ex. hur
heterogena och mångstämmiga naturhistoriska texter är. Där blandas en
rad olika genrer, diskurser och röster på ett sinnrikt sätt. Det har samti-
digt blivit tydligt att en naturhistorisk text på en och samma gång hör
hemma i flera kontexter, som skapas i kommunikationen: i vetenskapens
värld, i det folkliga berättandet, i upptäcktsresandes upplevelser i en
främmande kultur.

Att det samtidigt finns svårigheter med en intertextuell analys är
uppenbart. För det första är det skillnad på en intertextuell och en språklig
textanalys. Den intertextuella analysen pekar inte i sig ut bestämda
språkliga drag att undersöka. I och för sig finns det ganska säkra markö-
rer för textsamspelet (referat, citat, anföring o.d.). Men vilka språkliga
drag som ska anses utmärka normsamspelet, alltså en viss genre, diskurs
eller röst, är inte givet. Här får man vägledas av tidigare forskning och av
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sina intuitioner om vilket socialt och historiskt ursprung som olika
språkliga drag har.

Vill man som jag undersöka en historisk period blir problemet att det
på förhand är svårt att ha några säkra intuitioner. För att kunna utföra
analysen måste man ha en viss kompetens i kulturen. Det har jag försökt
förvärva mig genom att läsa in på den epok jag undersöker. Men det säger
sig självt att min kulturella kompetens i t.ex. olika genrer inte kan bli av
samma slag som den dåtidens språkbrukare hade.

Detta tangerar en andra typisk egenskap hos analysen, dess tolkande
karaktär. Analysen förutsätter att man ”tolkar in” eller kanske ”läser ut”
olika slags textnormer i en text och visar på blandningar mellan diskurser
etc. Här spelar analysatorns textuella erfarenheter och sensibilitet in, och
man kan ifrågasätta reliabiliteten, inte minst som begrepp som genre, dis-
kurs och röst är ganska svåra att närmare definiera. Sådana tolkningssvå-
righeter har ibland lett till att jag har avstått från att precisera en genre
etc. och i stället nöjt mig med att säga t.ex. att det i instruerande texter
finns två olika slags textnormer som kan kallas förgrund och bakgrund.

Detta leder till ett tredje problem, att tanken på heterogenitet i texter
förutsätter att det någonstans finns homogena texter. När man talar om
blandningar av genrer, diskurser etc. finns det ett outtalat antagande om
att den genren eller den diskursen förekommer i en enhetlig, avgränsad
och ”ren” form. Det stämmer nog i vissa fall, men det är ett tveksamt
generellt antagande. Var exakt hittar man vetenskapliga delgenrer som
klassifikation, definition eller slutledning i en renodlad form? Var det
levande genrer i den aktuella kulturen? Kanske är det rimligast att se gen-
rer, diskurser och röster som något slags idealtyper.

Att den intertextuella analysen ligger på gränsen mellan text och kon-
text leder för det fjärde till att den bör ha en tvärvetenskaplig inriktning.
Även sociala förhållanden bör analyseras och beskrivas för att vi ska
kunna förstå textnormerna och textnormförändringarna. I den här under-
sökningen har jag därför försökt att tillgodogöra mig forskning om t.ex.
press-, idé-, läs- och offentlighetshistoria.

Problemen till trots tycker jag att en intertextuell analys är fruktbar om
man vill komma åt det dynamiska samspelet mellan texter och kontexter.
Den lyfter fram det sociala momentet i texter på ett handfast sätt.
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Material

Journalisten, första och andra kvartalet 1793, III tomen.
Läsning för Folket, 1837.
Läsning för Menige Mann och särdeles för Allmogen, 1797.
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Svenska Familj-Journalen, 1867.
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