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Introduktion 
Piraternas tid

Upphovsrättsliga frågor debatteras ständigt i dagens samhälle. Många följer till exempel rättegångarna mot männen bakom ”The Pirate bay”, en trackerhemsida med miljontals användare och filer som är fritt tillgängliga för nedladdning. I den senaste domen (26 november 2010) dömdes de åtalade till flera månaders fängelse samt ålades 46 miljoner kronor i böter. Domen, som bevakas med särskilt intresse av fildelare, musiker, filmare, samt inte minst film-,  musikbolag och dataspelsutvecklare världen över, förväntas dock överklagas. De flesta upphovsrättsliga tvister idag rör, precis som ”The Pirate bay”-målet, musik, filmer, program, e-böcker, spel m.m. som gjorts tillgängliga för gratis nedladdning för vem som helst via vissa  Internetsidor. Det är lätt att tro att piratkopiering och upphovsrättsliga tvister är en ny företeelse som blivit stor i och med Internets utveckling. Men det är ett sedan gammalt mycket omdiskuterat ämne. Det räcker med att gå tillbaka några decennier, så ser man upphovsrättsliga tvister av helt andra slag. Under 1960-talet blev Xerox-maskiner vanliga, och utgjorde ett hot mot tryckbranschen. Tidigare var man tvungen att vända sig till tryckerier eller förlag för att få särtryck eller liknande, men plötsligt fanns det lättillgängliga kopieringsmaskiner på både skolor, bibliotek och senare även i privata hushåll. Detta väckte givetvis en stor oro hos många tryckerier och förlag, som fruktade att många av deras trycksaker nu skulle kopieras nästan gratis. Ett annat exempel är kassettbandet. Det utvecklades under 1960-talet, men fick sin största utbredning under 1970-talet och användes flitigt till 1990-talets mitt då det till stor del utkonkurrerades av CD-romen. Stora delar av skivbranschen fick i det närmaste panik när man plötsligt utan större svårighet kunde spela in musik från exempelvis radio direkt till ett kassettband, och de fruktade att allmänheten helt skulle sluta köpa skivor. I Storbritannien drev ett musikbolag till och med en omfattande kampanj mot kassettinspelningen, ”Home Taping is Killing Music”. I Sverige ledde debatterna till en långvarig och snårig juridisk process som 1999 utmynnade i ”Privatkopieringsersättningen”. Lagen innebär att tillverkare och 
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importörer av produkter särskilt väl lämpade för kopiering (t.ex. cd- och dvdskivor, kassettband, mp3-spealre m.m.) får betala en extra avgift. Denna avgift fördelas sedan till en sammanslutning av upphovsmän till material som kan kopieras. 1 Det går alltså att se en rad olika upphovsrättsliga tvister bara de senaste decennierna. Men debatten är betydligt äldre än så. För att hitta de första exemplen på upphovsrättsliga tvister räcker det inte med att gå tillbaka några decennier, eller ens några hundra år. Redan den grekiske läkaren Galenos (129-216 e.Kr.) och den romerske arkitekten Vitruvius (levde omkring år 0) drabbades. Galenos beklagade sig över böcker som tillskrevs honom, trots att inte ett ord var hans, och Vitruvius ville dra falska författare inför rätta, eftersom de stulit hans verk och publicerat dem under eget namn.2 Det handlar kanske inte om regelrätta upphovsrättsliga frågor, men det visar att problemet i princip lika lång tid som det funnits författare. 
”Literary property” 

Man betraktar gärna författare som ett urgammalt yrke som alltid har funnits och vars roll varit statisk i alla tider. Man tänker på Strindberg, Goethe, Shakespeare, Luther, Abelard och inte minst antiken, som nästan verkar svämma över av litterära förmågor; Platon, Aristoteles, Plinius, Hippokrates, Cæsar och många fler. Men författarrollen har förändrats radikalt under bara de senaste tre hundra åren. Det är ingalunda så att den litterära kvaliteten plötsligt har förfinats, utan det är snarare villkoren under vilka författarna skriver, som helt har förändrats under modern tid. Idag är det ingen som skulle ifrågasätta att författarna får del av vinsten när bokhandlare säljer deras böcker. Men för bara några hundra år sedan hade vissa författare inte ens mage att ta betalt av sina förläggare. Fram till 1700-talet såg man författaren snarare som förmedlare av de sköna konsterna, än som en upphovsman till dem. Det var på så sätt inte konstigt att författare inte fick betalat för vad de skrev, för hur skulle man kunna sätta ett pris på tankar och idéer? Ända sedan antiken var idealet att författaren var förmedlare av gudagiven kunskap, och att denna kunskap skulle ges fritt till alla som sökte den. Under medeltiden argumenterade vissa teologer för den ”fria kunskapen” - under devisen ”Scientia 
1 http://www.regeringen.se/sb/d/6143/a/55365 (besökt 2010-11-30)
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Donum Dei Est, Unde Vendi Non Potest” ('kunskap är en gåva från gud, och kan alltså inte säljas'). Man såg gärna boken som endast ett verktyg som underlättade förmedlandet av det talade ordet. En bok betraktades inte som en ägodel som andra. Om en tjuv stal en bok kunde han till exempel inte bli åtalat för stöld.3 Under hela antiken och medeltiden var det snarast så att om man ägde ett visst manuskript så ägde man också verket. Man kunde fritt kommentera, kopiera eller ändra i det. Önskade man göra 10 exemplar av samma bok och sälja den, hade man all rätt på sin sida. Det var egentligen först med boktryckarkonstens frammarsch som mindre förändringar började ske. När man plötsligt kunde skapa hundratals eller tusentals identiska exemplar av en viss bok, och de första förläggarna började dyka upp, började också författarens roll förändras. Förändringarna gick dock långsamt, och det skulle ta lång tid innan man närmade sig dagens moderna författare. Under högmedeltiden och renässansen hade man börjat omvärdera författaren. En författare kunde betraktas som ett geni och kunde prisas för sina verk. Men uppfattningen att skönheten kom ”ovanifrån”, och inte från författaren själv, bestod. Ekonomiskt sett är författarens roll mycket intressant. Om författarna nu inte fick betalt per bok de sålde, hur kunde de då livnära sig? För själva företeelsen ”författare” är ju, som ovan nämnts, inte ny. Istället för att få betalt per såld bok, så fick man istället ”beskyddare” eller mecenater, som kunde ta en under sina vingar och som betalade underhåll. Författarna var på så sätt ekonomiskt helt beroende av sina beskyddare, som kunde vara kungar, adelsmän, högt uppsatta inom kyrkan eller andra förmögna. Man ser därför ofta att dedikationer eller tillägnanden inleder böcker som är producerade under 1700-talet och tidigare. Detta kunde vara ett sätt för författaren att antingen säkra sig ekonomiskt stöd eller för att lättare kunna få privilegium på sitt verk. En del författare fick en summa från boktryckaren för varje bok de lämnade in, men det var oftast en symbolisk summa som sällan utgjorde en rimlig del av vinsten på bokförsäljningen.4 Tanken om literary property, att all litteratur tillhörde alla, ifrågasattes anmärkningsvärt sällan före 1700-talet, och den var ett mer eller mindre accepterat faktum under nära 2000 år. Författare som Bacon, Kepler, Galileo, Descartes och Newton hade alla klarat sig utmärkt utan ”royalties” på sina verk. Fortfarande under 1800-talet rasade debatten på många håll, mellan objektivist-utilitaristerna på ena sidan, som förespråkade att allmänhetens intresse för litteraturen vägde tyngre än den 
3 Hesse, s. 26-28 
4 Rose, s. 22, Woodmansee, s. 434. Lunds UniversitetBBH R01Handledare: Henrik Horstbøll2010-12-13



enskilde författarens anspråk5, och universal-naturalisterna på andra sidan, som argumenterade för författarens rättighet till sina verk och för internationella överenskommelser6. 
Framväxten av den moderne författaren 

Den författare som brukar sägas vara den första moderna författare som var ekonomiskt oberoende och helt levde på sitt skrivande, var den engelske författaren och översättaren Alexander Pope (1688-1744).7 Han föddes i en tid när man så smått började ifrågasätta den gamla inställningen att författaren bara var förmedlare av konsten och skönheten. Han livnärde sig med stor framgång på sitt skrivande, mycket tack vare sina översättningar av Homeros verk, och vid hans bortgång var bilden av författarens som enbart förmedlare inte längre självklar. Fler och fler författare började försöka leva på sitt skrivande. England var ett föregångsland, och i andra länder fanns den gamla författarrollen kvar längre. I Tyskland dröjde det till exempel en generation innan den förste moderne författaren kom. Gotthold Ephraim Lessing  (1729-1781) var där den förste att gå i Popes fotspår. Men även för en framgångsrik författare som Lessing var livet som självförsörjande mycket svårt. I ett brev till sin bror avråder han denne att följa hans fotspår:  ”Take my brotherly advice and give up your  

plan to live by the pen... See that you become a secretary or get on the faculty somewhere. It's the  

only way to avoid starving sooner or later”. Även för andra storsäljande tyska författare som Wieland, Klopstock, Bürger och Schiller var livet som självförsörjande svårt.8  Också giganten Goethe tyckte att utvecklingen för författarna gick trögt framåt trots att fler och fler författare hade skrivandet som enda yrke. Många författare såg avundsjukt hur förläggarna håvade in vinsterna och jämförde, med Goethes egna ord: ”their own very modest, if not downright  

meager condition with the wealth of the affluent book dealers”9.  Men ägandeförskjutningen av ”literary property” från ”allmänheten” (i praktiken förläggarna och boktryckarna) till författarna, var långt ifrån självklar för många. En mycket framgångsrik författare, Christian 
5 Johns, s. 52
6 Hesse, s. 40
7 www.ne.se   'Alexander Pope', besökt 2010-12-01 
8 Woodmansee, s. 431f. 
9 Ibid, s. 435. Lunds UniversitetBBH R01Handledare: Henrik Horstbøll2010-12-13
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Fürchtegott Gellert (1715-1769) hade till exempel, rent moraliskt, mycket svårt att ta betalt för sitt skrivande. Mot slutet av sitt liv, när han inte längre fick ekonomiskt stöd (i form av en ”pension”) från sin förläggare, bad han om en utbetalning om 125 taler. Han fick istället 150, men i förhållande till förläggarens intäkter från Gellerts arbeten var det sannolikt bara en struntsumma. Flera år senare sålde Gellerts förläggare Wendler till exempel delar av en restupplaga av Gellerts Sämtliche Werke för över 10 000 taler på bara ett år. Denna till synes extrema blygsamhet från författarnas håll bottnade nog egentligen i en grundmurad övertygelse om att författare inte borde få betalt för vad de skrev; allt är en gåva från ovan. Men Gellert hörde till den sista generationen  av det ”gamla gardet” av författare. Snart skulle inte någon längre ifrågasätta författarens rätt till ”royalties” på sina verk. 

Pirattryckens uppkomst

Före boktryckarkonsten hade plagiering och piratkopiering inte varit något större problem. Det var 

först när man kunde göra identiska böcker i stora upplagor som de tidigaste copyright-liknande 

tillstånden började användas. Men det skulle dröja över 200 år innan pirattryck  blev vanliga – i och 

med att synen på principen om ”literary property” förändrades och man börjat betrakta litteraturen 

mer som författarnas egendom. Innan tryckets uppkomst var bokmarknaden mindre reglerad. 

Makthavarna försökte dock tidigt på olika sätt att kontrollera bokmarknaden, som växte 

explosionsartat efter Gutenbergs uppfinning. 

Den kanske tidigaste formen för reglering av bokbranschen var privilegiesystemet. Kungar 

och viktiga potentater kunde dela ut privilegier till en viss boktryckare eller författare som därmed 

fick monopol på ett visst arbete eller en viss typ av böcker eller, för författarens del, rätt att själv 

bestämma vem som skulle trycka hans arbete. Den tryckare som trotsade privilegierna kunde få 

böta dyrt eller hamna i fängelse. Privilegierna gällde oftast en bestämd period och kunde ibland 

även säljas eller ärvas. Det tidigaste exemplet på privilegier för tryck är från Venedig, där 

boktryckaren Johan av Speyer fick monopol på allt tryck i staden i fem år. Men privilegiesystemet 

var komplicerat. I många fall slutade det med att en eller flera rika boktryckare köpte upp alla de 

viktigaste privilegierna och på så sätt fick monopol på nästan allt lönsamt tryck. Det finns flera 
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exempel på hur kungar eller andra makthavare har varit tvungna att upphäva alla privilegier för att 

få tillbaka en välfungerande tryckmarknad, kända exempel är Venedig 1517 och England 1641.10  

Censorsämbeten instiftades tidigt, och det blev så småningom också vanligt med 

boktryckerisocieteter, som också kunde användas som ett verktyg för makthavarna att kontrollera 

vad som trycktes. Flera makthavare lagstiftade tidigt om att tryckarens och författarens namn alltid 

skulle vara tydligt utsatt på titelsidan för vissa typer av verk. Det blev på så sätt svårare för 

boktryckarna att utge regimkritiska arbeten11. För boktryckarna innebar censuren, registreringen av 

verk hos boktryckerisocieteten, de många privilegierna och självklart också själva trycket, stora 

kostnader. Förutom att man var tvungen att betala för att få rätt att trycka något, var en stor del av 

marknadens mer lukrativa verk redan låsta till en viss boktryckare i form av privilegiebrev.12 Det 

blev alltså långt billigare för boktryckarna att göra pirattryck. De slapp då betala avgifter för att 

godkännandet av arbetena, men den stora vinsten gjorde de tack vare att de kunde bortse från 

privilegiesystemet och boktryckarsocietetens registerkataloger. Oprivilegierade boktryckare kunde 

pirattrycka stora upplagor av den typ av arbeten som var mest lättsålda, och kunde på så sätt lätt 

sälja samma arbeten som de privilegierade boktryckarna, fast billigare, såvida de inte upptäcktes 

och åtalades. 

Under 1600-talet (i flera länder långt senare) började allt fler boktryckare förgrena sig  i två 

yrkesgrupper; boktryckare och förläggare. Förläggarna ville givetvis maximera sin vinst på 

böckerna de sålde, och det öppnade upp för samarbete med boktryckare utanför storstäderna eller 

utomlands. Fördelen med att låta böckerna tryckas utomlands var att man inte behövde ta någon 

hänsyn till privilegierna som existerade inom landet; de var nationella. Så engelska förläggare kom 

att tjäna stora pengar på att trycka lättsålda arbeten på engelska hos boktryckare i Frankrike, 

Schweiz, Österrike, Tyskland eller andra närliggande länder och vice versa. Detta skapade givetvis 

en stor frustration hos de inhemska boktryckarna, som i flera fall lyckades driva igenom 

importförbud för böcker i vissa ämnen eller på vissa språk. I Sverige fanns ytterligare en 

komplicerande faktor. Bokbindarna hade nämligen monopol på att sälja inbundna böcker inom 

landet. De började också låta trycka sina böcker billigare utomlands och binda in dem och sälja dem 

i Sverige13. Men i takt med att bokmarknaden förändrades och allt fler bröt mot lagarna, började 

makthavare runt om i Europa komma med nya lagar och direktiv. 

10 Rose, s. 10-15
11 Johns, s. 19 
12 Ibid, s. 25 & 28
13 Schück, s. 141 Lunds UniversitetBBH R01Handledare: Henrik Horstbøll2010-12-13



1752 års förordning

Upptakten till förordningen

Marknaden i Sverige var betydligt mindre än i många andra europeiska länder. Under hela 1500-talet fanns det till exempel bara ett tryckeri i Sverige – det kungliga. Under 1600- och 1700-talen växte marknaden, men antalet boktryckare i landet var lågt. Privilegiesystemet användes flitigt. Utdelade privilegier var oftast tidsbestämda till en eller två tioårsperioder. Genom att studera skrivelserna från den ledande förläggaren och boktryckaren under 1700-talets mitt, Lars Salvius (1706-1773) till kanslikollegium14 har litteraturhistorikern Henrik Schück förmedlat en god bild av hur bokmarknaden i Sverige vid 1700-talets mitt kunde te sig ur en förläggares/boktryckares perspektiv. Salvius beklagar sig över boktryckare som låter trycka upp billigare upplagor av hans tidigare utgivna verk, då de slipper kostnader för censur, författararvode och översättning, och dessutom kan sätta texten direkt efter Salvius förlaga. ”Landsortstryckerierna” får sig också en känga. Salvius poängterar att både mat och husrum är billigare för dem och att de inte håller samma höga kvalitet vad gäller papper och tryck. Han nämner kollegor som har privilegier på vissa verk, och som trycker sina böcker billigt utomlands, men ändå tar samma [höga] pris vid försäljningen. Han beklagar sig över att bokbindarna utnyttjat sitt monopol att sälja inbundna böcker genom att trycka billigt utomlands och trots det ta mer betalat än tidigare, då samma arbete trycktes i Sverige. Han känner sig också jagad av kollegor som ständigt bevakar hans privilegier, och så fort tio års privilegium har passerat på något av hans verk passar de på att utge det ”utan at fråga det ringaste hwarken efter auctorens widare förbättring wid senare  

uplagan eller om den första förläggarens Exemplarar ännu äro utsålde, hvilket jag til mit werks  

stora skada här dagel. måste förnimma”. Salvius beklagar sig vidare över att den förläggare och författare som med gemensamt arbete producerar ett arbete inte kan dra någon större nytta av sitt arbete än någon konkurrerande boktryckare, som lätt kan utnyttja de förstas arbete och trycka en ny upplaga. Särskilt utpekas ”den förderfwelige eftertryckningen i provincierne”. Det Salvius efterfrågar är ett ökat upphovsrättsskydd för förläggare och författare, en kraftigt 
14 Ämbetsverk instiftat 1626 och nedlagt 1801 med ansvar för bl.a. en lång rad inrikesärenden. (www.ne.se 

'Kanslikollegium', besökt 2010-12-02). Lunds UniversitetBBH R01Handledare: Henrik Horstbøll2010-12-13

http://www.ne.se/


begränsad import av böcker och instiftandet av en boktryckarsocietet, där alla boktryckare och förläggare måste registrera verk som de önskar  trycka eller utge, samt en domstol kopplad till boktryckarsocieteten, som kan göra bedömningar för branschen. Salvius önskemål föll väl samman med tidens protektionistiska och merkantilistiska inställning, och många av önskemålen, som inkom i skrivelser under 1740-talet, kom att förverkligas i 1752 års boktryckerireglemente.15  
1752 års boktryckeriförordning

Inledningsvis redogör förordningen för att ”missbruk och oredor skola sig inritat [som] hindrat 

Litteraturens och Bokhandelns upkomst och befordran”16. Sedan följer 33 paragrafer fördelat på 

fem artiklar som redogör för bokhandelns problem och hur dessa skall åtgärdas. 

Bildandet av en boktryckerisocietet eller Communauté är en central förändring. Det 

förklaras utförligt i förordningen hur societetens verksamhet ska bedrivas. Societeten förlänas 

mycket frihet och förhållandevis omfattande juridisk makt, och den åläggs bland annat ”at afgiöra 

alla the mindre stridigheter, som antingen emellan Boktryckerie-ägarne, eller theras folk, om 

försummelse i arbete, eller thess förderfwande upkomma kunna, likaledes andra mindre mål inom 

wärken, wid hwilka tillfällen Societeten har, at efter omständigheterne the brottslige med böter 

belägga (...)”17. Kallade boktryckare får inte utebli från societetens möten och societeten äger rätt att 

kontrollera antalet boktryckerier. I förordningen framgår att boktryckarna ansett att det funnits för 

många boktryckare i landet, och det beslutas därför också att ”tils widare intet Boktryckerie må 

inrättas”18. Alla boktryckare i landet ska ingå i societeten, och nya boktryckare får betala en avgift 

för sitt medlemskap. Avgiften påverkas av om man är ny boktryckare, om man är ”Boktryckare-

Son”, gesäll, om man gift sig med en boktryckareänka eller om man är ”Boktryckare-Enka”. De 

sistnämnda behöver inte betala någon avgift för sitt medlemskap såvida de är ”oklandrade, (…) 

ogifte, och i stånd at wärket behörigen underhålla”19. 

En mycket viktig ny regel i förordningen är den att boktryckarna ska skicka in förteckningar 

15 Schück, s. 140-144
16 1752: Introduktion 
17 Ibid: Art. I §. 2.
18 Ibid: Art. II §. 1. 
19 Ibid: Art. II §. 2. Lunds UniversitetBBH R01Handledare: Henrik Horstbøll2010-12-13



till societeten över alla sina tidigare utgivna böcker och det särskilt ska anges vilka som är tryckta 

med privilegium, och vilka som är tryckta utan. Fortsättningsvis ska boktryckarna också varje 

halvår skicka in en lista över vilka böcker man tryckt ”antingen på egit eller andras förlag”. Det 

åläggs sedan boktryckerisocieteten att varje halvår utge en ”pålitelig Catalogue öfwer alt, hwad i 

Riket tryckes”.20  

Förordningen framhäver boktryckares rättigheter, åtminstone när de trycker privilegierade 

verk, och även i viss mån författarnas rättigheter. Den boktryckare som trycker en annan 

boktryckares privilegierade böcker får böta dyrt och får alla exemplar konfiskerade. Önskar man 

utge ett nytt verk, med eller utan privilegium, ska man alltid kungöra detta i tidningen ”på thet ej 

andre sin tid och möda på et och samma wärk frucktlöst förspilla måtte”.21 Det är strängt förbjudet 

för samtliga boktryckare att trycka något utan ”wederbörlig Censur” och boktryckarna måste alltid 

sätta ut ort, årtal och tryckeriets namn. Boktryckaren ska också bevara författarens manuskript.22 

Flera paragrafer dikterar hårda villkor för boktryckeriernas gesäller och andra anställda. Ingen får 

smita från arbetet, gå på krogar eller anstifta trätor och alla ”allmänne sammankomster emellan 

Gesällerna ware aldeles förbudne”23. Mycket skulle styras centralt av societeten, även när det gällde 

boktryckeriernas gesäller. Det var till exempel bara societeten, som efter ett års prövoperiod, kunde 

utfärda gesällbrev.24 

En stor del av Salvius förslag var vettiga och kom att förverkligas i och med förordningen. Men 

långt ifrån alla förslag i förordningen kom att efterlevas. Förteckningarna över allt som trycktes i 

landet (som reglementet ålade societeten att utge) avstannade till exempel efter en mycket kort tid. 

Societeten utgav sådana kataloger endast år 1753 och 1760, sedan skulle det dröja till 1802 tills 

nästa utkom, då efter påtryckningar.25 Förordningen innebar ett förbättrat skydd för de böcker som 

trycktes med privilegium, men även, märkligt nog, för alla böcker upp tio till tolv arks storlek (dvs. 

80-96 sidor). Privilegierna var alltid tidsbestämda. De längsta privilegierna gällde ofta tjugo år. 

Privilegiesystemet var svårt att tillämpa på den växande bokmarknad som existerade under 1700-

talet och även om boktryckeriförordningen förbättrade systemet något, behövdes egentligen mer 

radikala förändringar. Kungörelsen av tryck i tidningarna vållade också en del bekymmer. Vissa 

20 Ibid: Art. III §. 1. 
21 Ibid: Art. III §. 3. 
22 Ibid: Art III §. 4. 
23 Ibid: Art. VI §. 6.  
24 Ibid: Art. VII §. 5. 
25 Klemming, s. 641 Lunds UniversitetBBH R01Handledare: Henrik Horstbøll2010-12-13



annonserade om trycksaker som ännu inte ens genomgått censur, till myndigheternas förtret. Det 

framkom också klagomål på boktryckare som sökte privilegium på många arbeten på en gång, trots 

att arbetet knappt var påbörjat på någon av dem, och andra fick privilegium på arbeten som de 

sedan inte arbetade med på många år. Boktryckerisocieteten beklagade sig också över de avgifter 

som censuren och imprimatursystemet innebar för dem. De menade att kostnaderna var 

oöverstigliga för många boktryckare, eftersom man var tvungen att ta på sig alla utgifter innan man 

kunde få några inkomster. Boktryckarnas klagomål samlades och formulerades i ett tillägg till 1752 

års förordning. Tillägget godkändes visserligen men verkar inte ha fått någon verklig betydelse. I 

1752 års förordning lyfts författarnas rättigheter fram. Men formuleringen är vag, och även om 

intentionen nog varit att man velat styrka författarens äganderätt till sitt verk, så har författarens 

rättigheter inte påverkats nämnvärt av förordningen. Vagheten i formuleringarna är nästan 

förordningens största svaghet.26

Förändringar till 1810 års boktryckeriförordning

1752 års boktryckarförordning har gått till historien relativt obemärkt. Den hade, som tidigare 

nämnts, goda intentioner och har sannolikt betytt mer än vad dess rykte förtäljer. Nästa stora 

boktryckeriförordning, som betytt betydligt mer för eftervärlden än 1752 års, kom nära 60 år senare. 

Det var 1810 års tryckfrihetsförordning: Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers Faststälde  

Tryckfrihets-Förordning; Dat. Stockholm den 9 Martii 1810. Denna förordning skilde sig från 1752 

års på flera punkter. Förordningen börjar radikalt med att kungöra att ”Alla förut gällande Lagar, 

Stadganden och Föreskrifter, i afseende å Tryckfriheten eller Bokhandeln, ware härmed uphäfna, 

och, såsom en följd heraf, äfwen alla hittils gifna särskildta Förbud emot utgifwandet af wissa 

Böcker, Skrifter och Handlingar”27. Förordningen fortsätter med att förändra bokmarknaden i 

grunden: 

1. Alla tidigare boktryckerireglementen upphävs (§1, 1:o)
2. Censuren avskaffas (§1, 2:o; något som påbörjats redan 1766) 
3. Privilegiesystemet avskaffas (§1, 3:o-4:o)

26 Schück, s. 144-151
27 TF 1810, §. 1. 1:o Lunds UniversitetBBH R01Handledare: Henrik Horstbøll2010-12-13



4. Författaren får vara anonym28 (§1, 5:o)
5. En översättares utgåva räknas som ett nytt verk och ger honom samma rättigheter till verket 

som en författare (§1, 6:o)
6. Boktryckaren behöver ej ansvara för innehållet i böckerna han trycker (§1, 7:o)
7. Författaren är ägare till sina arbeten (§1, 8:o)
8. ”Intet hinder ware för fri Bokhandel eller för utgifning til föryttrande af någon Skrift, ware 

sig inländsk eller utländsk”. (§1, 11:o)
9. Författare och förläggare får utge allt, så länge det inte inkräktar på andras egendom (§2 3:o)
10. ”Förbjuden” litteratur specificeras (§3)
11. Hovkanslerns makt begränsas och definieras (§4)
12. Tvister inom boktryckarbranschen ska lösas vid ”Kämnersrätten”, ”Rådstugerätten”, eller 

vid akademiernas ”Constitutioner”, ej vid boktryckarsocieteten (§5)  
 

Skillnaderna mellan 1752 års boktryckeriförordning och 1810 års tryckfrihetsförordning är ganska 

många. 1752 års förordning präglas snarare av förbuden, och det tillåtna ses snarast som undantag 

från det förbjudna. 1810 års förordning präglas å sin sida av allt som tillåts, men innehåller en lång 

lista med undantag. Det är nu istället ”Hof-Cantzleren” som behöver lyda lagar för att kunna dra in 

en skrift. Tidigare har det varit boktryckarna som fått bekosta censur och liknande. Man känner igen 

betydligt mer från 1810 års förordning än från 1752 års när man tittar på författarrättigheter och 

förlagens skyldigheter idag. Det är lätt att uppfatta 1752 års förordning som en betydelselös 

föregångare till senare förordningar. Men den behövdes väl när den kom. Bokmarknaden hade växt 

långt utanför dess tidigare stadgade ramar och pirattryck och felaktigt utnyttjande av privilegier 

m.m. behövde regleras för att bokmarknaden inte skulle kollapsa. Så även om mycket i 

förordningen inte kom att efterlevas eller bevaras till kommande förordningar, så var den ett 

nödvändigt måste i en för bokmarknaden oerhört omvälvande period. 

Efterord

1700-talet var en tid av förändring på oerhört många områden, så även för bokmarknaden. På ett 

drygt sekel hade den urgamla författarrollen förändrats i sina grundvalar, och många (främst 

europeiska) bokmarknader hade liberaliserats. Det skulle fortfarande dröja ända till 1800-talets slut 

innan en omfattande internationell överenskommelse gällande författarnas rättigheter hade nåtts.

Men piraternas tid är långt ifrån över än idag. Det finns fortfarande många länder som inte 

skrivit under Bernekonventionen, och pirattryck av den ”gamla” typen är alltjämt ett problem för en 

28 Förutsatt att författaren lämnat bevis om sin riktiga identitet till boktryckaren. Lunds UniversitetBBH R01Handledare: Henrik Horstbøll2010-12-13



del författare och förläggare.

Idag står vi på gränsen till en nya era av upphovsrättslig oklarhet. Internet och den olagliga 

fildelningen som florerar idag påminner mycket om tiden då trycket, och pirattrycket, förändrade 

1400-talets bokmarknad. Troligtvis kommer det, liksom för bokmarknaden, ta mycket lång tid innan 

några stabila lösningar utvecklats. Och när den tiden kommer, kommer säkert nya typer av 

piratverksamhet ha sett dagen. För vare sig om man befinner sig på 1500-talet, 2000-talet eller 

kanske 200 år in i framtiden, så verkar piratverksamheten fortsätta att utvecklas och förbli ett 

mycket omtvistat ämne. 
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