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Den antika mytologin påstår att vishetsgudinnan Athena sprang fullrus- 
tad ur fader Zeus' huvud. På liknande vis är det något av ett axiom i 
böcker om böcker, att boktryckarkonsten redan vid sin europeiska 
debut i Mainz på 1450-talet var tekniskt och bokkonstnärligt fulländad. 
Gutenbergs 42-radiga bibel brukar presenteras som ett ojämförligt 
typografiskt mästerstycke, genom typsnittets skönhet, radernas välav- 
vägda längd och avstånd, layoutens harmoniska balans, tryckfärgens 
djupa svärta mot det förstklassiga vita linnelumppapperet. Sentida 
beundran och beröm har mött och strötts över de flesta av de första 
boktryckarnas mödosamt framställda produkter.

Är det alltså som konsthantverkare vi bör se 1400-talets tryckare? 
Lägger vi tonvikten på de första decennierna, 1450-60-talen, blir det 
gärna så. Det är ganska klart, att de första tryckarna, typ Gutenberg 
och Schöffer, inriktade sig på att göra vad man kan kalla handskrifts- 
faksimil för en begränsad religiös marknad. Man ville behålla tillverk
ningsprocessen som en hemlighet och konkurrera med handskrifts- 
producenterna i deras centra. De flesta utgåvorna var kyrkliga beställ- 
ningsarbeten. Det är bokhantverket i detta tidiga skede som får ärke
biskopen i Mainz att tala om ”en gudomlig konst” och handskriftspro- 
ducenterna i Paris att förklara djävulen själv som de tryckta böckernas 
upphovsman.

Men sysslar vi med ekonomisk, social och kulturell historieskriv
ning, är det inte de första decenniernas boktryckeri som är viktigt. Det 
är i stället vad som sker på 1470- och 1480-talen.

Det är då tryckpressen börjar förändra världen. Elizabeth Eisenstein 
har övertygande argumenterat för det revolutionerande i händelseför
loppet.

Det som händer är, och jag citerar Eisenstein, att ”nya yrkesgrupper 
som använder ny teknik och installerar ny utrustning i nya typer av 
verkstäder, bygger upp handelsnät och söker nya marknader för att 
öka vinsten från försäljning av nya varor”. 1450 var boktryckeri ett
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Den nya tekniken 
exploateras

1. Från handskriftsepoken: bokproduktion genom avskrivning. Ur Aisopos, 
Fabeln, 1491.

okänt begrepp i Europa. Vid seklets slut fanns boktryckerier i varje 
betydande stad.

Francis Bacon, som levde omkring 1600 och hade bättre överblick 
över den föregående perioden än vad vi har idag, har i ett berömt 
yttrande uppmanat alla att notera den utomordentliga betydelsen av 
tre uppfinningar, okända för antiken: boktryckarkonsten, krutet och 
kompassen. Dessa har, menade han, förändrat hela vår värld.

En teknisk uppfinning eller en politisk filosofi är inte revolutionär i 
sig. Den nya tekniken eller den nya ideologin medför inte automatiskt 
någon revolution. Om en revolution kan man tala först när någonting 
åstadkommit en omvälvning från grunden av vår världsbild, vårt lev
nadssätt, vår sociala struktur.

Den verkliga förändringen kommer först när tekniken eller ideologin 
exploateras i stor skala. Därför är alla revolutioner egentligen kom
mersiella. Det gäller att sälja varor och idéer för att lyckas.

Bilen har förändrat vår tillvaro och vår miljö inte på grund av Karl 
Benz eller Gottlieb Daimler (1885) utan på grund av Henry Ford (1908). 
Det är inte Marx och Engels kommunism som ändrat världens politis
ka struktur utan Lenin och Mao. Datamaskinernas första decennier 
gick i forskningens tjänst, relativt obemärkta. Först nu, när datorerna 
säljs och finns överallt, förändrar de vårt sätt att leva, och framför allt: 
vårt sätt att tänka.

Många framställningar har presenterat tryckpressen med dess lösa, 
utbytbara typer som den första maskinen, en pionjär för den indu
striella revolutionen, och boken som den första massproducerade 
varan.
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Det viktiga med boktryckarkonsten är inte tekniken, Gutenbergs 
”uppfinning”, vad den nu bestod i. Den kunde ha förblivit något av en 
kuriositet, ett hantverksredskap bland andra hantverksredskap. Det 
intressanta var och är dess kommersiella möjligheter.

Boktryckarkonstens potential blir tydlig först efter 1470. Det är där
efter som tryckerier etableras explosionsartat, som svampar efter ett 
regn, över hela Europa. 1470 trycktes böcker på ett tiotal platser i 
Europa, med centrum i Rhenlandet. 1480 var tryckpressar igång på 
mer än 110 orter, varav omkring 50 i Italien. När seklet gick ut, hade 
man försökt sig på boktryckeriverksamhet i omkring 240 städer i 
Europa.

Totalt framställdes under boktryckets första halvsekel, inkunabelpe
rioden, ungefär 40 000 editioner i en sammanlagd upplaga av omkring 
20 miljoner exemplar.

Det innebär en informationsmängd som den föregående handskrifts- 
tiden inte på långa vägar nått upp till. Skiftet från handskrift till tryck 
innebären revolution.

Vilka är då skillnaderna mellan handskriftsepokens textspridning 
och boktryckets?

En ny marknad Jag har redan indikerat två viktiga skillnader. För det första: den 
geografiska spridningen. Den avviker starkt från manuskriptepokens. 
Mängden av nya boktryckerier på 1470-80-talen etableras inte där 
handskrifterna brukade produceras. Sålunda normalt inte vid klost
ren.

I stället växer det fram nya centra för den nya produktionen. De 
storskaliga boktryckerierna förläggs till stora handelscentra, och 
boktryckets spridning följer de redan etablerade stora europeiska 
handelsvägarna. Den viktigaste och rikaste handelsstaden i det slutan
de 1400-talets Europa var Venedig - den staden ensam svarade för 
mer än en tredjedel av alla Italiens och mer än en tiondel av alla 
Europas utgåvor under inkunabeltiden.

Lokaliseringen av tryckerierna är ett tecken på den omorientering av 
bokmarknaden som sker. I början av boktryckstiden produceras böc
ker huvudsakligen fortfarande på samma sätt som handskrifterna, 
nämligen på beställning. Kyrkliga dignitärer tog initiativet att kalla en 
tryckare till en ort för att göra en upplaga av någon kyrklig handbok, 
t ex ett missale. Danmarks och Sveriges förste boktryckare, Johann 
Snell, är ett bland många exempel på det systemet.

Men den typen av marknad är osäker, och den uppmuntrade inte till 
större investeringar i utrustning. Snart uppstod en för oss mer välbe
kant företagsekonomisk situation: bokproducenterna söker i stället 
fånga en marknad och exploatera ett förut inte känt konsumentbehov.

Så börjar t ex Peter Schöffer redan på 1460-talet söka nya distribu
tionsvägar för sina produkter till nya marknader. Småningom uppar
betade han en vidsträckt försäljningsorganisation.

Boktryckarna i Paris övergår under 1470-talet till att i första hand ge 
ut populära böcker. Stora upplagor ger högre vinst per enhet. Större 
vinster ger företagen en säkrare bas.
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Och det är ju just här, i förmågan till produktion i långa serier på kort 
tid, som boktryckets övertag gentemot handskrifterna är tydligast.

Det har gjorts försök att visa, att stora upplagor visst kunde före
komma under handskriftsepoken, och att handskriftshandlare kunde 
effektuera stora beställningar. Men inget av dessa försök är övertygan
de. Den tryckta bokens marknadsförhållanden är i grunden annorlun
da än handskriftens.

Antalet tryckta editioner är mot slutet av 1400-talet nästan choc
kerande högt. Under 1490-talet utkom hälften av inkunabeltidens tit
lar, eller ungefär 20 000. Den sammanlagda upplagan blir över 10 
miljoner ex. Och Europa hade då en befolkning på ca 20 miljoner 
personer. Det betyder att varannan levande europé kunde få en bok i 
handen.

Om upplagorna på 1460-talet hade legat kring 250 ex per titel, så är 
kring sekelskiftet upplagor på 2-3 000 ex alls inte ovanliga. Böckerna 
spreds genom ett internationellt bokhandelsnät, som omkring 1490 är 
väl etablerat över Europa. Den starka konkurrensen och de stora 
upplagorna hade sänkt bokpriserna.

Under handskriftsepoken kunde en juristprofessor för sin årslön få 
kanske 2 lagböcker. Vid sekelskiftet 1500 kostade 2 foliovolymer om 
400-450 blad ungefär en veckolön för en latinprofessor.

De nya tryckarna Nu är det dags att titta på personerna som åstadkom produkterna, 
boktryckarna. Yrket var nytt, och de personer som blir tryckare på 
1400-talet är en blandad skara. Där fanns en hel del präster och 
munkar, vidare ganska många akademiker, främst studenter men 
också lärare. En del kom naturligtvis från handskriftsproduktionens 
yrkesgrupper: skrivare, illuminatörer, bokbindare, pappershandlare. 
Men boktryck var ju inte bara en fråga om litteraturkännedom och 
hantverkserfarenhet. Det gäller också i hög grad att investera kapital 
och få det att ge avkastning. Därför bör man notera att många bok
tryckare kom ur köp- och handelsmännens led. Ett exempel är Johann 
Koelhoff, en ullhandlare i Köln som också producerade böcker för bl a 
den skandinaviska marknaden.

Att personer med så varierande bakgrund kunde etablera sig som 
boktryckare, berodde på att sysselsättningen var ny. Det fanns inga 
skråregler, som begränsade eller styrde verksamheten. Bokmarkna
den var obunden, och det är en oerhört viktig faktor bakom dess 
snabba expansion. I den medeltida skråvärlden utskiljer sig boktryc
kets marknad som en rent kapitalistisk sektor.

Även om det fanns de som blev tryckare av ideella skäl, som t ex 
Aldus Manutius, så låg oftast ett profitintresse bakom tryckerietable- 
ringarna.

1400- och 1500-talens boktryckare var stadsbor engagerade i maski
nell massproduktion, pionjärer i en kapitalkrävande bransch med hård 
konkurrens om marknadsandelar. De kan kallas tidiga kapitalister.

Att investeringarna och vinstpotentialerna gällde varor inom kultur
sektorn, litteratur, var boktryckarna naturligtvis inte omedvetna om. 
Bokmarknadens industribaroner kring 1500, en Froben, en Koberger,

10



2. Den äldsta kända bilden av ett boktryckeri. Ur Danse macabre, Lyon 1499.

en Aldus, var också humanister. Genom sin verksamhet stod de i 
direkt kontakt med tidens radikala intelligentia.

Men alla boktryckare stod inte högt i kurs hos de lärda. I stället får vi 
från 1480-talet och framåt många belägg på en polarisering mellan 
författare och tryckare. Lärdomsskrået bygger upp bilden av den 
okunnige tryckaren, som bara tänker på profiten.

Ibland tycks bilden emanera ur intellektuellt snobberi och elitism. 
Det är tydligt hos Fra Filippo di Strata, som i en skrift drar boktryckar
na över en vass kam: de är okunniga och druckna latmaskar, som bara 
drömmer om sin vinst, tyska intränglingar, som tar brödet ur munnen 
på hederliga italienare. De vulgariserar det intellektuella livet genom 
att sälja famnar av böcker på gatorna för småslantar, böcker så billiga 
att barn kunde köpa omoraliska och hedniska kärlekshistorier. Fra 
Filippo är inte ensam. Humanister som Giorgio Merula och Hieronimo 
Squarciafico går från tidig entusiasm över boktryckarkonsten till kla
govisor över att den hamnat i olärda rövarhänder. Barbariet råder, och 
böcker trycks på folkets språk. De klassiska texterna korrumperas.

Något låg det kanske i kritiken, och att många tidiga boktryckares 
privatliv var långtifrån fläckfritt, det visar bevarade domstolsprotokoll.

Dyrbara investe- Men det var inte lätt att göra sig snabba pengar på boktryckeriverk- 
ringar ger inte samhet. Den som ville starta ett större tryckeri, stod inför höga 
alltid resultat etableringskostnader.
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limm bni prfcipm 
tiam atm öairmam öulti öcrptciut* 
^uiJt filt rat btfciplmä prfe tut tt ut 
btratttas Itgtm mf 10 wt:at abtatur 
pcatia raptti mun toiputs tollo tim* 
jfili mt fi tt latfanmnt ptröresrm at^ 
tjuitlcas bt|dt mal uDbtltu*
fufiOttmar fägumt*abfcöiJam9 téifc 
rulaa stra iafomtm fcuöra*ittgltttia^ 
mus ?u litim tuftcuus umtuté * inte* 
gcunwiua& teftébeutéin latu:nmné 
pciola IHöantiä rtjeciemMmplebim^ 
tomnsnras Wt^fijnem mitte no* 
hifcum*marfupm itt nnnm ornntu 
ntmrfilt mi ne ambules tu eis*^ro* 
fytiie pebem tuu a femitis eott^ebes 
ent illtm ob malu currutn feflinat ut 
efifunbant fägumem*ifruöra autcm 
iatifrete ante otulos pmatou^pi
3. Ur Gutenbergs 42-radiga bibel, Mainz 1455.

Själva tryckpressarna var visserligen mycket billiga. Den tidiga trä
pressen bygger på vin- eller textilpressen och har få rörliga delar.

Men stilmaterialet var mycket dyrt. Både patriser och matriser för 
egen stilgjutning och färdiga stilförråd kostade var för sig två till fem 
gånger så mycket som en press - för varje stil. Och det behövdes 
många stilar för att klara av vanligen förekommande bok- och acci- 
denstryck. Till detta kommer ornament, vinjetter, träsnittsstockar och 
sådant dekormaterial.

Ett helt större tryckeri, med tre till fem pressar, kan beräknas ha 
kostat mer än vad en universitetskansler, alltså ingen obetydlig per-
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Itemcum é lento lentas: Vnde Virgilius: Lentandus remus i 
Unda. Ex hoc mchoatiuum lentefco facit ut idem Virgilius 
Et pids in morem ad digitos lentefcit habendo. Eiufrnodi 
figuratio parum admifit ex fe perfedaimmec conuenit ad 
mittere ut aut poffitiaut debeat cum cxteris temporibus p 
totam declinationem uim incipiendi (Tgnificare. Abfurdii 
é ergo ea qux funt inchoatiua perfedto tempote defihirejö^ 
mox furu rum declinando inchoanua effe demoftrare*Nec 
enim poteft cum tota uerbi fpecies inchoatiua dicatur alfa 
parte finitiua uidéri ut perfedum admittat.Nec enim pale 
fciui;horrefcfui dicimus.per aliam tamen tranffiguraaoné 
hax uerba qufdam declmareconfueuerunt.ut palefcorpale 
fadus fumdiquefco liquefadus fum.quäuis quidamad p 
fedum inchoatiuum uenennt modo primftiui ut horrefco 
horrui ex eo quod é horreo. Nec tamen omnia inchoanua 
habent phmam pofiuonem, Albefco enim nd habet albeo 
licet figuran ter Virgilius: Campiqj igentes offibus albent. 
Item putrefco :grädefco: filuefco: uilefco:brutefco: iuuene 
fco no habet fuueneo.Nam fenefco &C feneo apud ätfquos 
dicebarur.Vnde Sc Catullus nunc recondita fenet.

Deducuntur item inchoatiua a neutris uerbis 6c appellahoni 
bus,ex uerbis:ut caleo calefco:deliteo delitefco: frddeo frd 
defco:floreo florefco.Et funt hsec qux a perfeda forma ue 
nfut.Sutité qux orfgfné fuinö habet:ut cofuefco:cöquie 
fco. Sunt quoqj aiiainchoatiuis fimilia qux inchoatiua nd 
efle temporum confiderahone pemofcimus ♦ ut compefco

4. Ur ett av Nicolaus Jensons tryck: Diomedes, De arte grammatica, 1480.

son, tjänade på ett år. Andra jämförelser är att ett tryckeri kostade en 
summa motsvarande priset för mellan 20 och 60 ton vete eller motsva
rande priset för åtta små hus.

Sedan måste tryckaren räkna med de fasta kostnaderna för driften i 
hyra, löner och kost till personalen m m. Sättare och korrekturläsare 
var dyrare än de som arbetade vid pressen.

Aldus Manutius i Venedig med femton anställda hade fasta utlägg 
per månad på 200 dukater. För att täcka den kostnaden måste bokför
säljningen ligga över 1 000 ex i månaden.

Varje utgåva medförde ytterligare kostnader, framför allt det dyra
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tryckpapperet. En tumregel är att papperskostnaden för en upplaga av 
en bok vid den här tiden var lika stor som tryckningskostnaden.

Även om en boktryckare kunde skrapa ihop pengar för att produce
ra en bok, genom lån eller genom att ingå kompanjonskap med någon 
finansiär, gällde det att snabbt täcka utläggen. Om boken sålde dåligt, 
eller om han hade svårt att få in betalning från bokhandlarna, stod 
boktryckaren snart inför en ekonomisk kris. På en ung och svårbe
dömbar marknad, i ett Europa med långsamma kommunikationer och 
täta krig, var boktryckarens situation inte lätt. Bäst klarade man sig, 
om man höll sig till en liten lokal marknad med någorlunda regelbund
na beställningsarbeten - men det gav heller knappast mer än livsuppe
hället.

I de större städerna var konkurrensen hårdare, och livslängden på 
tryckerierna blev ofta kort. Av alla de 150 tryckerier som var verksam
ma i Venedig på 1400-talet, var det bara 25 % som lyckades existera i 
mer än fem år.

Finansieringen var problemet. För att överleva behövdes kapitalre
surser. Det fanns naturligtvis en viss tillgång på riskvilligt kapital i ett 
Europa, som kring 1500 upplevde en ekonomisk blomstringstid, med 
livlig handel och snabb förmögenhetsbildning. Köp- och handelsmän 
ställde i stor utsträckning upp som finansiärer för boktryckare. Stun
dom blir deras inblandning i branschen så stark, att de kan kallas 
reguljära förläggare.

Den störste och rikaste förläggaren i Paris kring 1500, Jean Petit, 
kom från en redan välbärgad slaktarfamilj. Flans namn återfinns på 
mer än tusen editioner, men tryckningen sköttes av andra.

Boktryckar- och förläggarsläkten Giunta med bas i Florens var ur
sprungligen ullhandlare. Grundaren av det största multinationella fö
retaget på tidens bokmarknad, Anton Koberger, var från början guld
smed och tillhörde en betydande borgarfamilj i Nurnberg.

De tryckare som lyckades bli rika var de som kunde associera sig 
med de rätta finansiärerna, sådana köpmän som hade ett välutvecklat 
handelsnät. Fransmannen Nicolaus Jenson, verksam som boktryckare 
i Venedig på 1470-talet, backades från början upp av två tyska köp
män. Genom att i rätt tid gå samman i ett bolag med den andre av 
Venedigs två storboktryckare och därigenom undvika en för båda 
parter kostsam konkurrenssituation hoppades Jenson nå total domi
nans på marknaden. Men inom ett år var bägge huvudpersonerna 
döda. Jenson betraktades av samtiden som extremt rik. Han adlades 
av påven och efterlämnade enbart i kontanter 4 000 dukater.

Jenson var boktryckare och kapitalist. Men han var också konst
hantverkare. Ursprungligen gravör vid det franska myntverket hade 
han lärt sig boktryckarkonstens hemligheter i Mainz omkring 1460. De 
antikvatypsnitt Jenson tillverkade för sitt nyupprättade tryckeri 1470 
hör fortfarande till de vackraste som skurits, och precisionen och 
balansen i hans typografiska produkter var föredömlig. Till en början. 
Men ju mer Jenson ägnade sig åt att bygga upp sin förlags- och 
försäljningsverksamhet, desto slarvigare och fulare blev hans tryck.

Sensmoralen är tydlig. Kvalitetstryck lönade sig inte annat än om
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Ef te ro rd

man försiktigt exploaterade en begränsad lyxbokmarknad och kom
pletterade den verksamhetsgrenen med en bred folkbokproduktion. 
På det sättet arbetade de framgångsrika bokproducenterna i Paris i 
början på 1500-talet.

Den som satsade enbart på lyxböcker i mycket små upplagor, som 
den fd handskriftsproducenten Colard Mansion i Brugge gjorde när 
han försökte sig på boktryckeri kring 1480, hade inga utsikter att 
lyckas. Han förstod inte den egentliga innebörden av boktryckarkons
ten och måste inom några år fly undan sina fordringsägare.

En enda gång tryckte Aldus Manutius en verkligt vacker bok, Hypne- 
rotomachia Poliphili av 1499. Men det var ett beställningsarbete, på 
vilket Aldus själv inte satsade något kapital. Han visste att det var en 
annan väg boktryckaren måste gå för att överleva. Han satsade på 
stora upplagor i litet format av populära författare till låga priser. Det 
receptet hade framtiden för sig. Det gav fler böcker på den läsande 
publikens hyllor.

Och tillgång till fler och fler böcker samtidigt var, då som nu, grun
den för vetenskapens framsteg, för fruktbar samhällskritik och för 
kulturellt liv.

När ett föredrag, som här skett, trycks i obearbetat skick, bör författa
ren, som nu sker, dels ursäkta sig för retoriska överdrifter, svepande 
generaliseringar och obelagda påståenden, dels hänvisa läsaren till 
den litteratur som anlitats och utnyttjats, i detta fall främst dessa 
arbeten:
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