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DANIEL LINDMARK

Från fraktur 
till antikva
Tryckkulturens modernisering i Sverige 
på 1800-talet

From gothic to roman print type. Modernisation of 
print culture in 19th century Sweden
For many years, Swedish print culture was dominated by the Gothic print type. 
The Royal Swedish Academy of Sciences was founded in 1739 and introduced the 
Roman print type to its proceedings. This Roman type became rapidly promi-
nent in bourgeois literary genres such as science, biography and fiction. Popular 
literature, including religious genres and chapbooks, continued to be printed 
in Gothic type. This division of the book market into two distinct spheres re-
flected the widening cleavage between popular and elite culture. However, the 
children’s literature of the 1860s was divided into two separate domains: produc-
tion and distribution and paper quality and pricing. The Gothic print type was 
linked to cheap, non-illustrated books that were sold at markets.

Whereas previous research up till 1839 has presented quite detailed results 
concerning the representation of the print types in various genres, very little 
is known about the latter part of the 19th century. One reason for this is that 
the national library system (LIBRIS) does not offer any information about print 
type after 1839. In this article, the author argues in favour of systematic studies 
about the regression of the Gothic type in the 19th century. 

The proposed study involves the methodical processing of information pro-
vided in Bernhard Lundstedt’s bibliography of periodical literature printed in 
Sweden, 1813–1899. This bibliography contains such data as place of publication, 
publication period, print type, and thematic focus. The hypothesis put forward 
suggests that the Gothic type managed to maintain its position the longest in 
popular and religious genres that were printed in the most peripheral areas. A 
small pilot study indicates that the proposed project needs to take into account 
differences in size and socio-economic structure among the publication places.

ATT LäSA OCH ATT SKRIVA. TVå VåGOR AV VARDAGLIGT SKRIFTBRUK I NORDEN 1800–2000. UMEå 2012.  S. 87–100
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”Vi väljer inte våra öden”, skriver Bengt Pohjanen (2007:116) i sin självbio-
grafiska roman Smugglarkungens son och fortsätter: ”älven, gränsen och 
krokbokstävernas myter bestämmer våra liv”. Den gotiska frakturstilen var 
långt in på 1900-talet den tornedalsfinska tryckkulturens typsnitt. Det finns 
skäl att anta att det var den finskspråkiga kulturens placering i ”marginaler-
nas marginal”, för att låna ännu ett uttryck från Bengt Pohjanen, som gjorde 
att frakturstilen levde kvar i Tornedalen långt efter det att den latinska anti-
kvan gjort sitt segertåg i den svenskspråkiga tryckkulturen. Marginalen var 
både geografisk och kulturell.

Tidigare forskning har med hjälp av den digitaliserade nationalbiblio-
grafin ”Svensk bibliografi 1700–1829” (SB17) skapat god kunskap om intro-
duktionen och framväxten av antikvatypsnittet i Sverige.1 Kunskapen om 
frakturstilens regressionsfas under 1800-talets senare del och början av 
1900-talet är däremot mycket begränsad. I denna artikel kommer jag att 
plädera för forskning om typsnittens geografiska, sociala och kulturella för-
delning under 1800-talet. Hypotesen är att frakturstilen behöll sin ställning 
längst i landsorten inom folkliga och religiösa genrer.

Fraktur och antikva i olika länder
Typografiskt utgör frakturstilen en så kallad ”bruten stil”.2 Termen fraktur 
är bildad på latinets fractum som betyder ’bruten’. Det är typernas kantiga 
utformning som har gett upphov till benämningen. Frakturstilen räknar 
sitt ursprung i den gotiska textur som var allmänt förekommande i europe-
iska handskrifter under senmedeltiden. De brutna typsnitten spreds med 
reformationen från de tyska stilgjuterierna över Europa. I stora delar av Eu-
ropa kom frakturstilen, eller ”den tyska stilen” att bli det dominerande typ-
snittet, särskilt i germanska områden. Skrifter på franska och latin trycktes 
däremot uteslutande på antikva.

När den franska kulturen spred sig över Europa under 1700-talet, börja-
de man i bildade kretsar ta avstånd från frakturstilen. Övergången till anti-
kva påskyndades även av nya stilideal. Nyklassicismen förespråkade raka och 
rena linjer, och frakturstilen uppfattades som ett otidsenligt och onödigt 
utstofferat typsnitt. I samband med den tyska nationalism som blossade 
upp med anledning av Napoleonkrigen stärkte frakturstilen sin ställning. 

1 Databasen är tillgänglig via det nationella bibliotekssystemet LIBRIS, där den är sam-
manslagen med en digitaliserad bibliografi över svenskt tryck från 1600-talet under den 
gemensamma rubriken ”äldre svensktryck”. Se http://libris.kb.se/deldatabas.jsp.

2 Bland typsnittsstudier på svensk botten märks Dahlgren 1917; Nordqvist 1965; Rosvall 
1975; Axel-Nilsson 1983; Petersson 1992; Jonsson 1996; Forsberg 2004; Lindmark 2003 
och 2004. För den tyska utvecklingen, se särskilt Hartmann 1999 och Killius 1999.
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Den blev då en symbol för den tyska kultur som det gällde att försvara mot 
det franska inflytandet. 

Under 1800-talet var frakturstilen det dominerande typsnittet i Tysk-
land. Av hänsyn till en utländsk läsekrets valde man dock i regel att trycka 
vetenskapliga arbeten i antikva. Frakturen fick ett motsvarande uppsving 
efter första världskriget, när typsnittet starkt förknippades med tysk kul-
tur. Understödd av nazismen fick frakturen en dominerande ställning under 
1930-talet för att år 1941 ersättas av antikva i allt offentligt tryck. 

Efter andra världskriget kom frakturstilen till användning i Västtysk-
land fram till 1960-talet inom framför allt religiösa genrer, medan den i Öst-
tyskland levde kvar fram till upplösningen 1990, även om den förde en tyn-
ande tillvaro inom begränsade genrer. I Schweiz och Österrike övergick man 
till antikva på 1950-talet. Övergången till antikva skedde tidigare i Norge, 
Danmark och Finland än inom det tyskspråkiga området, men även där be-
höll frakturstilen en stark ställning in på 1900-talet. 

Den svenska bokmarknadens sociala och kulturella  
uppdelning efter typsnitt
Länge dominerade den tyska frakturstilen i Sverige, där antikvan var reser-
verad för tryck på främmande språk som latin, franska och engelska. När 
Kungl. Vetenskapsakademien strax efter sitt bildande 1739 införde antikvan 
som tryckstil i sin skriftserie Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handling-
ar, blev denna normerande för (natur)vetenskapligt tryck på svenska. De ut-
talade motiven för övergången till antikvatypsnittet var modernisering och 
Europa-anpassning. Eftersom både holländare och engelsmän hade övergått 
till antikvan, riskerade svensk vetenskap att hamna på efterkälken om den 
höll fast vid ett typsnitt som skulle bli oläsligt för dessa kulturnationer. 
Snart nog kom antikvan att dominera också andra borgerliga genrer som 
skönlitteratur och biografier (Jonsson 1996). Frakturstilen höll ställningarna 
längst inom den religiösa litteraturen (figur 5). Om man ser till hela den 
svenskspråkiga bokproduktionen, användes antikvatypsnittet i majoriteten 
av de utgivna böckerna från och med 1800-talets första årtionde (figur 1). 

även om Vetenskapsakademien syftade till att höja bildningsnivån 
bland befolkningen genom att ge spridning åt nya rön inom naturvetenska-
perna, kom valet av typsnitt att för lång tid framåt fungera som en socialt 
och kulturellt särskiljande symbol. Inte nog med det: typsnittet represen-
terade också en faktisk kulturgräns. Medan de övre samhällslagren var be-
kanta med antikvatypsnittet via latinsk, fransk och engelsk litteratur, var de 
breda folklagren i sin läsning begränsade till den tyska frakturstilen. Folklit-
teratur fortsatte att nästan uteslutande tryckas i frakturstil, medan antikvan 
representerade den växande borgerlighetens litterära kultur. Fortfarande på 
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Figur 1. Fraktur och antikva i den svenska bokproduktionen 1700–1829

1860-talet existerade två litterära kretslopp parallellt, vilket är särskilt tyd-
ligt i fråga om barnböcker. Billiga böcker tryckta i frakturstil på dåligt pap-
per utan illustrationer spred via kolportörer och marknader negativ män-
niskosyn och hotfull gudsbild till fattiga barn, medan dyrare, illustrerade 
böcker med antikvatypsnitt som såldes via bokhandeln försökte främja den 
intellektuella och sociala utvecklingen av medelklassens barn genom att 
företräda en positiv människosyn och framställa en välvillig gud (Deijen-
berg 1992). Typsnittet utgjorde alltså ett tydligt tecken på bokmarknadens 
sociala och kulturella uppdelning i Sverige från mitten av 1700-talet till 
1800-talets senare del. 

Klyvningen av bokkulturen i två åtskilda kretslopp kan förstås med 
hjälp av Peter Burkes (1978) perspektiv på den folkliga kulturen i det tidig- 
moderna Europa. Efter att ha delat en gemensam bas som upprätthölls  
genom ömsesidigt utbyte på olika arenor, utvecklades folkkulturen och elit-
kulturen åt olika håll för att slutligen mer eller mindre förlora kontakten 
med varandra. Elitkulturen valde att dra sig tillbaka från den folkliga kultu-
ren och avgränsa sig genom att etablera rationalitet, god smak och stil som 
utmärkande drag. Bokmarknadens delning kan således uppfattas som en del 
av samhällets sociala och kulturella uppdelning. 

 

Folkskolan och övergången till antikva under  
1800-talet
Folkskolan framstår som en viktig agent för tryckkulturens modernise-
ring och homogenisering under 1800-talets senare del. I folkskolestadgan 
från 1842 fastslogs att eleverna vid avslutad skolgång skulle behärska ”ren 
och flytande innanläsning af Swenska språket, så Latinsk som Swensk stil” 

	   	  Diagrammet omfattar alla böcker som uteslutande är skrivna på svenska. Diagrammet har tidigare 
publicerats i Lindmark 2004:147. Källa: SB17.
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(Folkskolestadgan 1842, § 7). Länge förekom också både fraktur och antikva 
i folkskolans läroböcker. I tidigare forskning har Läsebok för folkskolan utpe-
kats som en viktig agent för antikvans utbredning (Furuland 1980, Petersson 
1992). Redan i den första upplagan från 1868 dominerade antikvan kraftigt, 
och i den åttonde upplagan från 1878 intog den en helt dominerande ställ-
ning med närmare 98 procent av sidantalet. även om relationerna mellan 
de två typsnitten tydligt visar vilken tryckkultur som skolan förespråkade, 
vittnar förekomsten av de fåtaliga sidorna satta i frakturstil om att fraktur-
stilen fortfarande uppfattades som ett typsnitt som barnen borde bekanta 
sig med. 

Att valet av typsnitt var en viktig fråga, framgår av den debatt som för-
des vid skolmöten och i lärartidskrifter (Petersson 1992:64–71). På 1860-talet 
gjorde det dansk-tyska kriget att många skandinavister förespråkade ett av-
ståndstagande från den ”tyska” stilen. I stället borde den moderna antikvan 
förena de nordiska länderna. Valet av antikvan förenades ofta med krav på 
rättstavningsreformer och ingick därmed i en diskussion om språklig moder- 
nisering. Önskemålen om moderniseringen rörde dock lika ofta innehål-
let. Med antikvan skulle ett modernt och sekulariserat läsinnehåll bryta de 
bojor med vilka religionen och traditionen hade fjättrat det svenska folket. 
Oavsett vilken principiell inställning som olika skolmän intog i frågan om 
typsnitt, kom praktiska förhållanden ofta att styra valet av tryckstil. När 
frakturstilen i Tidskrift för folkskolan år 1868 ifrågasattes i en recension, hän-
visade redaktören C.L. Anjou i sitt genmäle till det faktum att förmågan att 
”läsa latin” först nyligen hade börjat vinna insteg hos allmogen (Petersson 
1992:68). 

Bokmarknadens geografiska mönster
Vid sidan av de socio-kulturella mönster som spridningen av de två huvud-
typsnitten fraktur och antikva uppvisar, föreligger sannolikt också ett geo-
grafiskt mönster såtillvida att frakturen levde kvar längre i landsortstryckeri-
erna. Detta har emellertid inte blivit systematiskt undersökt. Det finns dock 
tecken som tyder på att Tornedalen skulle ha bildat en särskild motstånds-
ficka som länge höll stånd mot den moderna tryckstilen. Nära knuten till 
den traditionsbundna religiösa läskultur som laestadianismen representera-
de kom den finskspråkiga tryckkulturen i Tornedalen att långt in på 1900-ta-
let ha frakturstilen som sitt särmärke. Viktigare ändå var att huvuddelen av 
den finska litteratur som användes i Tornedalen var tryckt i Finland, och där 
behöll frakturen en stark ställning långt in på 1900-talet. Kopplingen mel-
lan finska språket och frakturstilen är tydlig i den fördjupade härkomstut-
redning som genomfördes i Norrbotten inom 1930 års folkräkning. Medan 
de svenskspråkiga enkätfrågorna var satta i antikva, var de finskspråkiga 
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frågorna tryckta i frakturstil (Elenius 2001:270).3 Den finska tryckkulturen 
utgjorde dock ett specialfall och går inte att lägga till grund för generella be-
dömningar av det kronologiska förloppet i antikvans geografiska utbredning 
på frakturens bekostnad. Det krävs helt enkelt en grundlig empirisk under-
sökning för att fastställa typsnittens varierande användning i tid och rum. 

Antikvatypsnittets införande som innovations- 
spridning
Införandet av antikvatypsnittet i svensk tryckkultur kan betraktas som ett 
innovationsspridningsförlopp. För att beskriva spridning av innovationer 
har kulturgeografer utvecklat modeller som vanligen indelar spridningen 
i olika faser: introduktionsfas, tillväxtfas, mättnadsfas och regressionsfas.4 
Empiriska studier visar att den grafiska representationen av innovations-
spridningen i regel tar formen av en ”klock-kurva” (figur 2). När förekom-
sterna av den aktuella innovationen presenteras i diagram över den kumu-
lativa frekvensen, framträder den däremot som en ”S-kurva” (figur 2). En 
innovationsprocess behöver inte alltid gå in i en regressionsfas direkt ef-
ter det att kurvan planat ut i mättnadsfasen. Ibland kan spridningen av en 
innovation ta ny fart efter mättnadsfasen, och grafiskt tar sig detta uttryck 
i dubbla ”klock-kurvor” respektive ”S-kurvor”.

I tidigare bokhistorisk forskning har den anförda innovationssprid-
ningsmodellen tillämpats i en undersökning av införandet av 1810 års ka-
tekesutveckling i Skellefteå landsförsamling (Lindmark 2004). Spridnings-
förloppet kan följas tack vare att husförhörslängderna under perioden 
1810–1880 innehåller individuella noteringar om vilken katekesversion som 
församlingsborna använde. Grafen över femtonåriga användare av den nya 
katekesen uppvisar inledningsvis en närmast ideal klockform med de olika 
faserna tydligt urskiljbara. Den första klock-kurvan, som har sin tillväxtfas 
under 1810-talets senare hälft, följs av en ny tillväxtfas under senare delen 
av 1830-talet (figur 3). 

Innovationsspridningskurvor erbjuder emellertid inga förklaringar till 
spridningen av olika fenomen. Däremot kan egenheter hos kurvan bilda 
utgångspunkt för undersökningar som klarlägger vilka faktorer som ligger 
bakom olika delar av spridningsförloppet. Så var det till exempel möjligt att 
i fråga om spridningen av 1810 års katekes i Skellefteå identifiera en nytill-
trädd kyrkoherde (Nils Nordlander, kh 1834–1874) som en viktig agent bak-

3 Lars Elenius (2001:270) påpekar att även de tvåspråkiga läroböcker som producerades 
för användning i den svenska delen av Tornedalen på 1870-talet utmärktes av samma 
uppdelning mellan finsk fraktur och svensk antikva.

4 I svensk historisk forskning har Torsten Hägerstrands (1953) modell för innovations-
spridning tilldragit sig stort intresse. Se t.ex. åkerman 1976; Wester 1977; Lundkvist 1977.
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om den nya tillväxtkurva som den nya katekesen uppvisade under 1830-ta-
lets senare hälft.

Också i fråga om den geografiska utbredningen finns tidigare forskning 
att falla tillbaka på. Undersökningen av spridningen av 1810 års katekes i 
Skellefteåregionen resulterade i ett antal kartor, där periodiseringen byggde 
på de olika husförhörslängdernas slutår. Lagda bredvid varandra erbjöd kar-
torna en visuell presentation av de två katekesversionernas inbördes förhål-
lande över tid och rum. Genom att ta kartbilden till utgångspunkt för yt-
terligare bearbetning av underliggande data, blev det möjligt att tydliggöra 
geografiska mönster som motiverade slutsatsen att den gamla katekesen be-
höll en stark ställning i områdets norra del (figur 4). Ytligt sett bekräftades 

Figur 2. Modell för innovationsspridning som 
procentandel av nya förekomster över tid

 
 

 
 

Figur 3. Femtonåriga användare av 1810 års katekes respektive det totala antalet 
femtonåringar i Skellefteåregionen 1810–1870

”Klock-kurvan” beskriver frekvensen av nya före-
komster av ett fenomen över tid, medan “S-kurvan” 
representerar den kumulativa frekvensen av samma 
förekomster. Wester 1977:128.

Det totala antalet femtonåringar (N=18 834) har erhållits ur Demografiska databasens basstatistik. 
Femtonåringarnas antal (N=8 870) har beräknats som en femtedel av ålderskohorten 15–19-åring-
ar. Diagrammet, som visar flytande femårsmedeltal, har tidigare publicerats i Daniel Lindmark 
2004:191. Källa: Demografiska Databasen, Umeå universitet.
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därmed hypotesen att det var i områdets periferi som den nya katekesen 
skulle ha svårast att vinna insteg. Detta mönster förstärktes emellertid av 
det faktum att det traditionalistiska nyläseriet, som avvisade 1810 års ka-
tekes, hade erhållit en stark position i områdets norra del. Här föreligger 
således en möjlig parallell till frakturstilens kvardröjande i Tornedalen, där 
periferin inte bara var geografisk, utan också kulturell, inte minst i form 
av laestadianismens inflytande. I den planerade undersökningen av antikva-
typsnittets utbredning på frakturstilens bekostnad är avsikten att de produ-
cerade kartorna inte bara ska presentera visuella representationer av förlop-
pet, utan också läggas till grund för studier som förklarar de egenheter som 
framträder i spridningsmönstren.

Ett möjligt forskningsprojekt
Ett forskningsprojekt om tryckkulturens modernisering i Sverige på 
1800-talet skulle syfta till att kasta ljus över typsnittens geografiska, sociala 
och kulturella förankring. Medan den digitaliserade bibliografin ”Svensk 
bibliografi 1700–1829” (SB17) innehåller uppgifter om typsnitt, saknas dylik 
information i det nationella bibliotekssystemet LIBRIS för tiden efter 1829. 
Bernhard Lundstedts bibliografi Periodisk litteratur tryckt i landsorten 1813–
1899 (1969) tillhandahåller dock uppgifter om typsnitt för den periodiska 
litteraturen under 1800-talet, men dessa uppgifter är inte sökbara i den digi-

 
 

Figur 4. Stora och medelstora byar i Skellefteåregionen dominerade av antingen 
den gamla eller den nya katekesen år 1862

  = Gamla katekesen; ∆ = Nya katekesen. Kartan har tidigare varit publicerad i Lindmark 
2004:208. Källa: Demografiska databasen, Umeå universitet.
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taliserade version av bibliografin som är tillgänglig via LIBRIS. Därför skulle 
ett framtida forskningsprojekt behöva utgå ifrån den tryckta bibliografin 
och bygga upp en databas som innehåller sök- och bearbetningsbara upp-
gifter om typsnitt. Med sin inriktning på den periodiska litteraturen omfat-
tar Lundstedts bibliografi endast en mindre del av tryckproduktionen, men 
genom att bibliografin är heltäckande för tidningar och tidskrifter, medger 
källmaterialet ändå en systematisk undersökning av förändringarna i typ-
snittens geografiska utbredning över tid. Bibliografin upptar 1 560 enskilda 
tidningar och tidskrifter fördelade på 90 tryckorter. Materialet bedöms 
därmed som tillräckligt stort för den föreslagna undersökningen. Eftersom 
SB17 inte omfattar mer än begränsade delar av den periodiska litteraturen, 
blir det tyvärr inte möjligt att genomföra några systematiska undersökning-
ar för hela perioden 1700–1899. Med reservationer för de inkongruenser som 
skulle komma att föreligga mellan SB17 och en ny Lundstedt-databas, skulle 
det föreslagna projektet lika fullt kunna bidra till att skapa en bild av ut-
vecklingen under 1800-talet som kompletterar den bild som idag gäller för 
perioden 1700–1829 (figur 1).

De 1 560 bibliografiska notiserna i del 3 av Lundstedts bibliografi över 
den periodiska litteraturen innehåller inga uppgifter om tidningarnas och 
tidskrifternas tematiska inriktning. Endast titlarna kan ge någon ledning 
om publikationernas innehåll. I en avslutande ”Systematisk tidskriftsöfv-
ersikt” (Lundstedt 1969:618–656) grupperas emellertid tidningarna och 
tidskrifterna under ett antal tematiska rubriker. Det skulle vara möjligt 
att företa en bearbetning även av dessa uppgifter och därmed skapa för-
utsättningar för undersökningar av typsnittens eventuella koppling till 
litteraturtyp. Som fram gått av undersökningar av SB17 fortsatte fraktur-
stilen att vara mycket starkt företrädd i den religiösa litteraturen (figur 5), 
medan genrer som naturvetenskap och skönlitteratur snart dominerades 
av typsnittet antikva (Jonsson 1996). Frågan är därför om det går att ut-
läsa motsvarande mönster i den periodiska litteratur som gavs ut under 
1800-talet. En undersökning av tidningarnas tematiska inriktning borde 
omfatta ett strategiskt urval av teman som inkluderar både religiösa och 
profana delgenrer. 

En enkel pilotstudie av utgivningen av tidningar och tidskrifter i de fyra 
städerna Kalmar, Luleå, Malmö och Uppsala visar att frakturstilen var svagt 
företrädd bland de utgivningsprojekt som startade efter 1870-talet.5 Medan 

5 Antalet nystartade tidningar och tidskrifter under hela perioden var sammanlagt ca 210 i 
de fyra städerna. Uppsala och Malmö svarade för ca 80 vardera, medan ett trettiotal gavs 
ut i Kalmar och ett tjugotal i Luleå (Lund-stedt 1969). Skillnaderna i antalet publika-
tioner torde bland annat avspegla städernas olika invånarantal.
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Figur 5. Fraktur och antikva i den religiösa litteraturen i Sverige 1700–1829

inga nya periodiska publikationer trycktes uteslutande i fraktur i Malmö 
och Uppsala efter 1879, var frakturstilen oftast förekommande i de tidning-
ar och tidskrifter som började utkomma i Kalmar och Luleå på 1880-talet. 
Om hänsyn tas till hela perioden 1813–1899, är skillnaderna slående mellan 
de två typsnittens inbördes relation i de olika städerna. Medan tre fjärdelar 
av de nystartade tidningarna och tidskrifterna i Kalmar trycktes i fraktur 
(uteslutande eller delvis), var endast en sjundedel av den nya periodiska lit-
teraturen i Uppsala satt i frakturstil. I universitetsstaden Uppsala domine-
rade den borgerliga kulturens tryckalster, medan ett religiöst innehåll var 
starkt företrätt i Kalmar.

Förväntade resultat och fortsatt forskning
Det är svårt att sia om vilka resultat som det föreslagna projektet skulle kun-
na generera. Klart är emellertid att projektet skulle kunna avkasta tydliga 
resultat i fråga om de två huvudtypsnittens inbördes förhållande i tid och 
rum. Pilotstudien och tidigare forskning ger dock underlag för något mer 
preciserade hypoteser om geografiska, tematiska och kronologiska förhål-
landen. Det finns nämligen skäl att anta att frakturstilen behöll sitt grepp 
längre i landets periferi, att den religiösa litteraturen bildade ett reservat för 
frakturstilen och att moderniseringen av landets tryckkultur accelererade 
under 1800-talets senare hälft.

De formulerade hypoteserna erbjuder emellertid inte mycket till svar på 

Diagrammet bygger på litteratur som uteslutande är skriven på svenska. Varje typsnitt  
representeras av böcker som uteslutande är tryckta i respektive typsnitt. Diagrammet har  
tidigare publicerats i Lindmark 2004:148. Källa: SB17.
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de mer intrikata frågorna om de faktorer som ligger bakom de mönster som 
typsnittens spridning i tid och rum kan uppvisa. Det är exempelvis svårt att 
fastställa folkskolans roll i den förändringsprocess som ska undersökas: Var 
folkskolan en agent för tryckkulturens modernisering, eller utgjorde anti-
kvatryckets utbredning inom folkskolans läromedel bara en avspegling av en 
allmän utveckling som styrdes av andra faktorer? Det är heller inte möjligt 
att på det här stadiet fälla några mer bestämda påståenden om de tryckeri-
tekniska faktorer som kan ha legat bakom övergången från fraktur till anti-
kva. Detta inbegriper även hypotesen om frakturstilens starkare ställning i 
periferin: I vilken mån handlade frakturstilens kvardröjande i periferin om 
att landsorten utgjorde en avsättningsmarknad för gammal tryckeriutrust-
ning när de centralt placerade tryckerierna moderniserades? Pilotstudien 
visar för övrigt att det finns anledning att problematisera ”landsorten” med 
utgångspunkt i utgivningsorternas skiftande storlek och socio-kulturella 
karaktär.

Om det visar sig att den geografiska och den tematiska hypotesen 
bekräftas för samma område, torde mer kulturella förklaringar framstå 
som rimliga. Dominansen av mer ”folklig” och religiös kultur i landets 
periferi skulle således kunna erbjuda förklaringar till frakturstilens fort-
satt starka ställning i vissa områden. Marknaden för tryckeriprodukter 
satta i frakturstil skulle därmed ha varit större i landsorten. Ett fasthål-
lande vid frakturstilen på mindre orter skulle alltså lika väl som en tidig 
övergång till antikvatryck i större städer och ”borgerligare” genrer ha 
styrts av rationella marknadskalkyler. Ett sådant perspektiv skulle göra 
tryckarna i landsorten till medvetna marknadsaktörer, snarare än offer 
för strukturella faktorer i form av gammal teknik och bristande resurser 
för tekniska investeringar. Om man däremot betraktar landsortens reli-
giösa tryck i frakturstil ur perspektivet ”marginalernas marginal” (se in-
ledningen ovan), riskerar man att befästa dikotomin modern–omodern, 
där landsorten framstår som hopplöst efterbliven, både teknologiskt och 
kulturellt.

Ett forskningsprojekt som tar sin utgångspunkt i Lundstedts bibliografi 
över den periodiska litteraturen under 1800-talet, kan expanderas till att 
omfatta både en längre tidsperiod med liknande material (den periodiska 
litteraturen för tiden före 1830) och ett större geografiskt område (de nord-
iska länderna). Om exempelvis den föreslagna studien av tidningarnas och 
tidskrifternas tematiska inriktning visar sig fruktbar, kan det vara motiverat 
att gå vidare och genomföra en mer fullständig undersökning av 1800-tals-
periodika utifrån denna aspekt. Vidare kan frågor av tryckeriteknisk karak-
tär visa sig intressanta att följa upp i en fördjupad studie. Andra frågor kan 
gälla de tidningar och tidskrifter som använde fraktur och antikva parallellt, 
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där det kan finnas anledning att göra mer ingående undersökningar av typ-
snittens fördelning på olika typer av innehåll och tilltänkta läsare.6

Typsnitten som kulturbärare – avslutning
Typsnitten är viktiga informationsbärare, inte bara som förmedlare av det 
innehåll som bokstäver, ord och meningar uttrycker, utan också som markö-
rer för olika tryck- och läskulturer med deras geografiska, sociala och kultu-
rella förankring. Därför är det angeläget med en forskning om typsnittens 
utveckling som sätter antikvans segertåg och frakturstilens reträtt i sam-
band med de sociala och kulturella förändringar som förändrade den lit-
terära offentligheten och därmed även relationen mellan ”folkligt” och ”bil-
dat”. Frakturstilens tillbakagång kan preliminärt betraktas som ett resultat 
av det bildningsprojekt som folkskola och folkrörelser gemensamt företog 
från 1800-talets mitt. Medan många forskare redan har ägnat sig åt att skriva 
segrarnas historia genom att skildra utbildningens och folkbildningens ide-
al och genomförande, råder det fortfarande stor brist på forskning om den 
kultur som gick i graven i denna moderniseringsprocess. Vad innebar det 
exempelvis att de så kallade skillingtrycken ända in på 1900-talet var tryckta 
i frakturstil, om än till slut bara på första sidan? En undersökning av frak-
turstilens regressionsfas berör således viktiga delar av den folkliga kulturen 
och dess förändring.

6 Det finns exempel på böcker där användningen av typsnitten fraktur och antikva nog-
samt följer innehållets karaktär och den tilltänkta läsekretsens sammansättning. I den 
grundläggande läseboken ”Kronprinsens Barnabok” från 1780 presenteras först alfabe-
tets bokstäver i de två typsnitten (Murray 1780). I de efterföljande moralpedagogiska 
berättelserna illustreras poängerna med hjälp av människor från olika social bakgrund. 
Folk ur lägre sociala skikt förekommer i korta och enkla berättelser tryckta i frakturstil 
som framställer sådana dygder som lydnad och förlåtelse, medan dygder som förnuft 
och eftertanke uppträder i längre och mer komplexa berättelser tryckta i antikva som 
utspelar sig i högre sociala miljöer. Samtidigt som bruket av typsnitt i ”Kronprinsens 
Barnabok” bekräftade förekomsten av bokmarknadens sociala och kulturella uppdel-
ning, kan introduktionen av antikvan betraktas som ett försök att överbrygga klyftan 
mellan den borgerliga och den folkliga tryckkulturen.
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