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1. Transnasjonale perspektiver på norsk  
bokhistorie 1519–1850

Sommeren 1519 seilte to skip inn Trondheimsfjorden med dyrebar last. 
Det ene kom fra København med alterboken Missale Nidrosiense. Det 
andre kom med last fra Paris: tidebønnsboken Breviarium Nidrosiense. 
Slik kan vi tenke oss ankomsten til de to første bøkene trykt for Norge. 
Bøkene var i alle fall bestilt og betalt av erkebiskopen i Nidaros, Erik 
Valkendorf, og laget spesielt til bruk for kirker og prester i hele Norge, 
inklusive Island og Færøyene. Missale og Breviarium ble dermed de 
første bøkene man med sikkerhet kan si var forlagt i Norge, om enn 
trykt utenfor kongeriket.

Bøkene markerer i år starten på 500 år med trykte, norske bøker 
– bøker trykt i Norge, produsert for norske lesere eller skrevet av nord-
menn. De markerer overgangen fra en manuskriptkultur til et sam-
funn preget av det trykte ords raske og brede utbredelse. I Europa ble 
denne perioden innledet med tyske Johann Gutenbergs oppfinnelse av 
en effektiv trykkpresse mellom 1440 og 1450 (Eisenstein 2005 [1983]; 
Febvre og Martin 1997 [1958]). Missalet og breviariets historie under-
streker at norsk bokproduksjon og lesning helt fra begynnelsen av inn-
gikk i en teknologisk, økonomisk, religiøs og kulturell utveksling på 
tvers av hav og landegrenser, lenge før den første trykkpressen kom til 
Norge i 1643. Når vi i dag kan laste ned en norsk e-bok hvor som helst i 
verden, eller få norske bøker på papir, trykt i Baltikum, er det dermed i 
god bokhistorisk tradisjon.
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Den trykte bokens inntog formet det norske samfunnet i stor 
grad. Da reformasjonen kom til Danmark-Norge 17 år etter Valkend-
orfs bokprosjekt, skulle bokmediet stå helt sentralt i oppdragelsen av 
folket i den lutherske tro. Salmebøker og bønnebøker, katekismer som 
skulle lære alle skolebarn om de ti bud og trosbekjennelsen, ABC-er, 
bibler og huspostiller sørget etter kontinentalt mønster for å spre den 
rette lære, og de bidro til utbredelsen av leseferdigheten som skulle til 
for å tilegne seg den. Men med økt leseferdighet fulgte også under-
holdningslitteraturen hakk i hæl. Eventyr og fabler, romaner og fortel-
linger gjorde bøker og lesning til mer enn plikt og kontemplasjon. 
Parallelt vokste andre trykte medier frem, som aviser, leilighetstrykk, 
tidsskrifter og pamfletter. Disse ga helt nye muligheter for rask og 
rimelig utbredelse av nyheter, kunnskap og meninger. Trykte media 
formidlet kunnskap, men også underholdning og tvilsomme nyheter, 
til et stadig voksende antall lesere. I et samfunn under utvikling, med 
skiftende politiske, teknologiske og kulturelle vilkår og i stadig utveks-
ling med det øvrige Europa, bidro omløpet av trykte tekster til å forme 
leserne − barn og voksne, kvinner og menn − til samfunnsborgere. 
Literary citizenship («litterært borgerskap») er et begrep som i dag bru-
kes for å beskrive hvordan mennesker inngår i og bidrar til litterær 
kultur både som lesere og skrivere. Med tanke på den transnasjonale 
bokkulturen som fantes allerede i de trykte medienes tidligste tider, 
har vi valgt å snakke om «litterært verdensborgerskap».

Merkelappen «bokhistorie» betegner et mangfold av fagdisipli-
ner og materialer. Felles er interessen for de historiske konsekvensene 
av produksjon, spredning og resepsjon av tekster, i alle deres materielle 
former, i alle samfunn og alle tidsperioder (Raven 2018, 1). Dermed er 
bokhistorie i utvidet forstand også mediehistorie, idet den favner his-
torien om trykte publikasjoner. Et sentralt mål er å undersøke hvordan 
ideer ble overført gjennom trykte objekter (Darnton 2003 [1982], 43) og 
hvordan selve trykketeknologien, de fysiske objektene, og samlingen og 
organiseringen av tekstene, påvirker lesernes forståelse og tolkning av 
dem. Dette innebærer et utvidet tekstbegrep, der ordene («de lingvis-
tiske kodene») leses på linje med bøkenes materielle, historisk situerte 
uttrykk («de bibliografiske kodene»; McGann 1985). Ofte inkluderes 
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også tekstens paratekster, det vil si den fortolkningsrammen som eta-
bleres av for eksempel forord og fotnoter, eller av anmeldelser, litterære 
priser og utmerkelser (Genette 1997 [1987]). Det innebærer dermed 
også et utvidet forfatterbegrep, der man er opptatt av hvordan alle ledd 
i tekstproduksjonen, fra trykkere til korrekturlesere, redaktører og 
bokbindere, bidrar med «tekst» som leseren tolker (jf. Darntons modell 
over kommunikasjonskretsløpet, Darnton 2003 [1982], 48). 

Bibliografen og tekstkritikeren D.F. McKenzie (1986) peker på 
hvordan enhver tekst (i ethvert medium) er i konstant endring idet den 
får nye fysiske uttrykk, blir produsert av mange hender, og lest i stadig 
nye kulturelle sammenhenger. De fysiske tekstenes historie og sirkula-
sjon, deres «sosiologi», legger hele tiden nye føringer for fortolkningen 
av verket. Til det fysiske uttrykket hører papirkvalitet og format, som 
er avhengig av hvor mange ganger trykkarket er foldet, størrelsen på 
boken, som betinges av arkets størrelse og hvordan det er skåret til 
rundt den trykte teksten, samt illustrasjoner og trykkestil. Også omslag 
og innbinding kan variere, til og med innenfor ett og samme opplag, 
fordi den trykte teksten gjerne ble solgt uinnbundet slik at det var opp 
til kjøperen å binde dem inn. Format og papirkvalitet sendte tydelige 
signaler om målgrupper eller litterær kvalitet. Det gjorde også valg av 
fonter i dansk-norske trykk, da såkalt antikva (latinske bokstaver) var 
forbundet med utgivelser for lærde eller andre som var vant til å lese 
latin, fransk eller engelsk, mens fraktur (gotiske bokstaver) var noe alle 
kunne lese.

I franskorientert bokhistorie har viktige bidrag kommet fra his-
torie og idéhistorie, særlig relatert til den såkalte Annales-skolen. Det 
gjelder fremfor alt bokhandelshistorie (Febvre og Martin 1997 [1958]), 
sensur (Darnton 1996; 2010) og lesningshistorie (Chartier 1994, Cavallo 
og Chartier 1999, Lyons 2010). Alle disse elementene, teknologispred-
ning, boksamling, handel og lesning, foregår i spennet mellom det 
lokale og det transnasjonale. Dagens bokhistorie er derfor i økende 
grad globalt og transnasjonalt orientert (Shep 2008 og 2015) og tar i 
bruk et bredt spekter av metoder – fra tradisjonell bibliografi og litte-
rær analyse til digital «fjernlesning» (distant reading; Moretti 2013) og 
nettverksanalyser. 



13

Et mer transnasjonalt perspektiv på bøkene skyldes også en 
økende teoretisk interesse for tidlige koloniers og litterære periferiers 
historie, som en utfordring til den tradisjonelle, ofte nasjonalt orien-
terte litteraturhistorieskrivningen og den kanoniserte «verdenslittera-
turen». Her kan norske og skandinaviske «bokhistorier» gi nye inngan-
ger til et felt preget av de store språkområdene og deres beskrivelser, 
samtidig som periferiens avhengighet av disse må løftes frem (Nøding 
2013; Krefting et al. 2015). Det er en økende interesse for hvordan 
tekster har sirkulert på tvers av små og store språk og landegrenser, 
mellom ulike medier som bøker, aviser og småtrykk, så vel som gjen-
nom ulike lag i tekstene selv, og på den måten bidratt til alt fra utbre-
delsen av romansjangeren til nye ideer om menneskerettigheter. Denne 
omfattende sirkulasjonen av tekster begynte lenge før industrialiserin-
gen av bok- og tekstproduksjonen omkring 1850. 

Teknologispredningen som håndverkerne knyttet til bok- og 
tekstproduksjon sto for, er et typisk eksempel på det transnasjonale ved 
bokhistorien. Boktrykkere, kobberstikkere og papirmakere flyttet over 
landegrensene, og produktene deres var internasjonale handelsvarer. 
Samtidig måtte varene og teknikkene tilpasses landenes lover og poli-
tikk, så vel som lokale kjøpere og råvarer. Begrepet «transnasjonal» er 
likevel ikke helt uproblematisk, da det kan signalisere en enkel overfø-
ring mellom klart definerte land. Den transnasjonale vendingen innen-
for bokhistorisk forskning (og flere andre fagfelt), innebærer en økt 
oppmerksomhet overfor «møder, vandringer og udvekslinger af men-
nesker, varer, teknologier, institutioner, netværk, idéer og forestillinger, 
der overskrider statsgrænser […]» (Fossat et al. 2009, 11). Utvekslingen 
mellom, innen, på kryss av, utenfor eller over det nasjonale nivået for-
utsetter i en viss forstand eksistensen av den moderne nasjonalstaten, 
og er derfor problematisk brukt på tidligmoderne historie. Det er like-
vel trolig det beste begrepet tilgjengelig for å beskrive denne utvekslin-
gen, så lenge vi er bevisst dets anakronistiske konnotasjoner (jf. Bout-
cher 2016, 353–356). 

Selve forflytningen som slik utveksling nødvendigvis innebærer, 
gjerne omtalt som kulturell overføring («cultural transfer»), er heller 
ingen enkel forflytning fra A til B. Et begrep fra historie, histoire croisée, 
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kan benyttes i et forsøk på å etablere et mer komplekst bilde (Espagne 
og Werner 1988; Werner og Zimmermann 2006; eng. entangled history). 
Man kan si at overføring snarere burde betraktes som en rekke dyna-
miske møter på kryss og tvers av ulike former for grenser, der påvirk-
ningen godt kan være gjensidig, og lokale tilpasninger og uventede 
kontekster kan oppstå. De kulturelle tekstoverføringene kan for eksem-
pel ta form av boksalg, oversettelser, korrespondanse, opptrykk av 
bokutdrag i tidsskrifter og aviser, gjenbruk av illustrasjoner, eller sen-
surerte og kommenterte utgaver (se for eksempel Thomson et al. (red). 
2010 og Greenblatt 2010). 

Metodisk har digitalisering av boksamlinger, periodika og arki-
ver gjort det lettere å nøste i disse overføringene og møtene på en helt 
ny måte. Det gjelder både kanoniserte tekster og havet av glemte 
tekster (the great unread; Cohen 1999), i tillegg til illustrasjoners 
vandringer og tilpasninger. De etter hvert store digitale samlingene, 
blant annet på Nasjonalbiblioteket, muliggjør bruk av ulike metoder 
innenfor feltet digital humaniora. Digitalisering kan med tiden kanskje 
oppveie noe av den metodiske utfordringen som ligger i at 1800-tallets 
nasjonalstatlige prinsipp er nedfelt i mange sjangre, som litteraturhis-
torie og bibliografier, og i institusjoner, som nasjonalbibliotekene.

Litterære verdensborgere
Den transnasjonale orienteringen som er blitt tydeligere i internasjonal 
bokhistorisk forskning de siste årene, ligger til grunn for forsknings-
prosjektet Literary Citizens of the World. Tracing the Transnational 
Crossroads of Books in Early Modern Norway, som denne boken er et 
resultat av. Boken og prosjektet, støttet av Norges forskningsråd, inn-
går i Nasjonalbibliotekets markering av 500-årsjubileet for trykte nor-
ske bøker i 2019. Målet med prosjektet er å undersøke hvilken betyd-
ning introduksjonen av bokmediet fikk for norsk samfunnsutvikling 
ved å se boken – og andre trykte tekster – i Norge i lys av transnasjonale 
og transmediale perspektiver. Ikke bare leserne, men også de trykte 
tekstene, kan ses som deltakere og aktører på en global litterær arena. 

Både prosjektet og denne boken har perioden 1519–1850 som 
tidsavgrensning, selv om linjer vil trekkes også fremover i tid. Den 
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starter med de første bøkene trykt for Norge og går frem til årene 
omkring 1850, som er et vannskille i bokhistorien. Det var da man gikk 
over fra håndtrykte tekster på tekstilbasert papir, til hurtige maskin-
presser og billig cellulosepapir. Den lange perioden er preget av et fel-
les dansk-norsk bokmarked, men også av betydelig import fra andre 
land og språkområder. De første trykte bøkene ble bestilt til bruk i det 
katolske Norge. Med reformasjonen i 1537 ble også den statlige styrin-
gen gradvis sterkere, med København som rikets ubestridte sentrum. I 
1660 ble eneveldet lovfestet – i Danmark varte dette ved helt til 1849. I 
det dansk-norske dobbeltmonarkiet ble Norge på mange måter en pro-
vins, selv om landet beholdt status som kongerike. Dette gjaldt også 
sett i et bokhistorisk perspektiv. Den sentrale styringen fra rikets 
hovedstad gjaldt også reguleringer av hva som kunne publiseres, og 
hvor det skulle trykkes.

I forhold til andre land fikk Norge sitt første trykkeri sent, først i 
1643, og den første spede norske bokproduksjonen representerer kun 
en begrenset del av historien om boken i Norge. De fleste bøkene som 
rettet seg mot et norsk publikum ble produsert i København. Dette er 
det dominerende bildet helt til slutten av Napoleonskrigene, da forbin-
delsen mellom Danmark og Norge ble brutt. Med de nye statlige for-
holdene etter 1814 og en løsere union med Sverige, økte produksjonen 
av bøker, aviser og tidsskrifter i Norge markant, men fortsatt ble svært 
mye produsert og publisert i Danmark, på det felles skriftspråket 
dansk. Også etter 1850 forble de kulturelle og litterære båndene sterke; 
paradoksalt nok ble de faktisk styrket i siste del av 1800-tallet, da 
Bjørnson, Ibsen og flere andre store norske forfattere utga sine bøker 
på Gyldendals forlag i København. Derfor må norsk bokhistorie nød-
vendigvis ses både i et dansk-norsk og et videre internasjonalt perspek-
tiv for å unngå en anakronistisk nasjonal forståelse.

Bokhistorie har vært et fruktbart felt i Norge og Norden de siste 
par tiårene (blant annet Rem 2003; Bjerring-Hansen og Jelsbak 2010: 
Nielsen 2017; Bjørkøy og Dingstad 2017). I denne boken bygger vi 
videre på det store arbeidet som allerede er gjort, men ønsker samtidig 
å løfte frem noen store spørsmål, som tidvis har kommet i bakgrunnen. 
Hvordan har trykte medier, fremfor alt bokmediet, bidratt til å påvirke 
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utviklingen av det norske samfunnet i perioden 1519–1850, innenfor 
områder som religion, utdannelse, forståelse av kjønn og nasjonal iden-
titet? Hvilke kulturfellesskap, eller lokale særegenheter, er det mulig å 
spore ved å kartlegge sirkulasjonen av tekster som krysser språk- og 
landegrenser, utenfor det dansk-norske fellesskapet? 

Målet med denne boken er å vise noe av bredden i nyere bokhis-
torisk forskning på en måte som formidler hva bokhistorikere interes-
serer seg for i dag, hvordan bokhistorikere arbeider, og hva feltet kan 
tilføre av kunnskap og ideer til andre fagområder. Samlet tegner de 
ulike kapitlene opp en mangefasettert historie om trykte teksters liv og 
betydning i Norge. Det er en historie om løpende kontakt med den 
store verden, og utfordring av hjemlige teknologiske og juridiske ram-
mer. Boken er delt inn i tre deler, som peker på sentrale temaer innen 
bokhistorien: trykte teksters materialitet og teknologiene som beford-
rer dem, deres lesere, og deres funksjon i samfunnet. 

Kunnskap, materialitet og teknologier
Forfattere skriver ikke bøker, hevder bokhistoriker Roger E. Stoddard, 
bøker er ikke skrevet i det hele tatt, men produsert i en kompleks og 
spesialisert prosess (Stoddard 1987, 4). Med dette poenget mener ikke 
Stoddard å nedvurdere forfatterens rolle. Snarere vil han fremheve 
hvordan produksjonen av trykte tekster foregår i et samarbeid mellom 
mange aktører. Kapitlene i første del viser dette samspillet, mellom 
oppdragsgivere, utgivere, trykkere og de som formidlet den trykte teks-
ten videre til leseren. Mer enn på forfatterne fokuserer vi her på hvor-
dan teknologien og tekstenes fysiske uttrykk legger premissene for sir-
kulasjonen av kunnskap under skiftende historiske omstendigheter.

Det første kapittelet er naturlig nok viet de første trykte «norske» 
bøkene, som ble bestilt av daværende erkebiskop i Nidaros, Erik Val-
kendorf. De var liturgiske bøker som skulle brukes av prestene i Norge, 
og bestillingen hørte klart inn under erkebiskopens mandat. Missalet 
var til bruk i kirken under messen, mens breviariet var til styrking av 
prestenes eget kristenliv. Erkebiskop Valkendorf var også opptatt av å 
bringe kunnskap om nordiske forhold tilbake til det europeiske lærde 
fellesskapet: Han bidro til utgivelsen av Saxos danmarkshistorie på 
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latin, gjorde opptegnelser om Grønland, og skrev brev til paven om 
Finnmark. Karen Skovgaard-Petersen viser hvordan hans hånd-
skrevne brev til paven paradoksalt nok fikk et lengre etterliv enn de 
trykte liturgiske bøkene. Mens reformasjonen gjorde de liturgiske 
bøkene utdaterte, vedvarte interessen for Finnmarksbeskrivelsen i 
Europa. 

Også i Erling Sandmos kapittel dreier det seg om en interesse for 
kunnskap om de nordiske landene, eller en «norientalisme» ellers i 
Europa. For hvordan kan man ellers forklare de mange, og forskjellige, 
utgivelsene av den svenske presten Olaus Magnus’ latinske bok om 
«De nordiske folkenes historie», Historia de gentibus septentrionalibus? 
Boken ble utgitt første gang i Roma i 1555. Da var Olaus Magnus alle-
rede et kjent navn på grunn av sin rolle som opphavsmannen til Carta 
marina, et stort kart over de nordlige havområdene med tegninger av 
folk og dyr, og tilhørende forklaringer (1539). I sin bokhistoriske til-
nærming til Olaus Magnus’ verk, viser Sandmo at «De nordiske folke-
nes historie» i de første hundre årene fantes i flere varianter som skilte 
seg fra hverandre både med hensyn til format, innhold og språk. I sin 
fulle lengde eksisterte teksten på originalspråket latin og i italiensk 
oversettelse. Men den forelå også i forkortede utgaver på flere språk. I 
en av disse er Olaus’ forkortede tekst satt sammen med utdrag fra bro-
rens (Johannes Magnus) historie om gøternes og svearnes konger. Også 
illustrasjonene i boken viser det samme mangfoldet, av gammelt og 
nytt, gjenbruk og tilpasninger. De mange utgavene og variasjonene 
mellom dem, forteller om en velutviklet trykkekultur i mange euro-
peiske byer, men også om brytninger i kristendommen og i historia-be-
grepet, og en svekkelse av antikkens betydning for forståelsen av ver-
den.

Først i 1643 ble det første trykkeriet etablert i Norge, og selv 
etter dette, tok det lang tid før vi kan snakke om utstrakt trykkekultur i 
landet. Markedet var lite, de lærde latinkyndige leste bøker som var 
trykket i København og ellers i Europa, og den nye lesergruppen av 
byborgere som kunne lese på morsmålet (dansk), var liten. Anne Eids-
feldt viser i sitt kapittel i denne boken hvor mye som skulle klaffe for at 
en boktrykker skulle kunne klare seg i et lite marked som det norske. 
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Både bokhandlere og trykkere måtte ha bevilling til driften, og utgi-
velse av trykte tekster forutsatte økonomi til å investere i utstyr og 
papir, og til å forfinansiere trykking før salget kunne starte. Ofte var 
det derfor snakk om ganske små og enkle trykk. Eidsfeldt undersøker 
samarbeidet mellom bokhandler Hans Hoff – som senere ble etterfulgt 
i geskjeften av sin kone Margrete Clausdatter Møller – og boktrykker 
Wilhelm Wedemann. Hoff hadde privilegium i Christiania, mens 
Wedemann lenge hadde trykkeri i Fredrikshald (Halden). Senere over-
tok han det eneste trykkeriprivilegiet i Christiania. I nesten tre tiår på 
slutten av 1600-tallet lyktes disse partnerne godt med å satse på ånde-
lige bøker som for eksempel salmebøker, bønnebøker og håndbøker; 
enkle trykk i lite format og uten kostbare illustrasjoner. 

Kunnskapskulturen var i flere århundrer en gjennomgående 
religiøs kultur. I randsonen av denne kulturen finner vi en type tekst 
som kalles himmelbrev, og som fra 1600-tallet og frem til langt ut på 
1800-tallet ble spredt over store deler av Europa. Himmelbrevene kan 
minne om vår tids kjedebrev, men det ble påstått i brevene at de var 
skrevet av Gud selv og sendt til jorden av engler. I kapittelet «Himmel-
brev i reproduksjonens tidsalder» viser Siv Frøydis Berg hvordan him-
melbrev i perioden 1604–1855 ble spredt og kopiert, både som hånd-
skrifter og trykksaker. Innholdet i de én-sides brevene var påfallende 
stabilt, med faste hilsener og formuleringer som understreket autoritet 
og autentisitet. De kunne være rikt dekorerte, og bevarte eksemplarer 
viser hvordan brevene har blitt brettet mange ganger og oppbevart 
som verdifulle gjenstander av sine eiere. Berg undersøker forbindel-
sene mellom tekstens indre logikk og deres store transnasjonale utbre-
delse. Samtidig synliggjør hun hvordan produksjonsløpene til hånd-
skrifter og trykk eksisterte side om side. 

Mens Anne Eidsfeldts kapittel følger én trykkeribedrift i samar-
beid med en bokhandler-forlegger i en tidlig periode i norsk trykkeri-
historie, og lister opp alle trykkene som kom ut av dette, gir Øivind 
Berg i kapittel 6 en bibliografisk analyse over alle norske trykte tekster i 
tidsrommet 1740 til 1819. Analysen er basert på forarbeidet til biblio-
grafien Norske bøker 1519–1850 som er laget av Nasjonalbiblioteket i 
forbindelse med 500-års jubileet. Den store bibliografien er konsentrert 
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om trykk på mer enn 48 sider, men oversikten over perioden 1740–1819 
som er grunnlaget for Bergs analyse, inkluderer også småtrykkene på 
under 48 sider. Analysen viser nesten en tredobling av trykte tekster 
utgitt i Norge, eller av nordmenn i utlandet, fra det første tiåret i perio-
den til det siste. Her fremgår det også at småtrykkene, som utgjør så 
mye som 2/3 av de trykte tekstene, er den vesentligste årsaken til vek-
sten. Berg undersøker også språk, sjanger og emner i utgivelsene, og 
samlet viser oversikten hvordan veksten i trykte tekster illustrerer, og 
ikke minst bidrar til, samfunnsutviklingen. Blant annet viser kurven 
en tydelig topp i sakprosasjangeren akkurat rundt trykkefrihetstiden 
(1770–1773), en skjønnlitterær blomstring i 1780-årene som kan ses i 
sammenheng med det nystartede Det norske Selskap i København, og 
en topp i samfunnsrelaterte og politiske emner i årene rundt 1814. 

Trykkpressen revolusjonerte kunnskapskulturen i renessansen 
og gjorde kunnskap og tekster tilgjengelig for store, nye lesergrupper. I 
vår tid er det digitaliseringen som står for en lignende revolusjon. Pro-
duksjon av nye trykk er en heldigital prosess, mens lesning kan foregå 
både på skjerm og papir – enten vi snakker om nyproduserte tekster, 
eller eldre manuskripter og trykte tekster som er gjort digitalt tilgjen-
gelige. Nasjonalbiblioteket i Norge har satset stort på rask og omfat-
tende digitalisering av bokarven, slik at den nå er tilgjengelig på 
NB-digital. Også publikasjoner som ikke er falt i det fri (utgitt frem til 
og med år 2000) kan leses av alle med norsk IP-adresse. Men hva vil 
det si at teksters materialitet skifter fra trykk og papir til digital gjengi-
velse på skjerm? Og hvilke muligheter gir det den som vil utforske et 
digitalt arkiv? Lars G. Johnsen gjør i kapittelet «Eldre bøker i den digi-
tale samlingen. Et elektronisk blikk på tekster fra perioden 1650–1850» 
rede for infrastrukturen som muliggjør vår lesning av tekster på skjerm, 
og den datamaskinelle behandlingen av bokstavsekvensene i teksten. 
Gjennom eksempler på «fjernlesning» av et avgrenset korpus med 
tekster fra 1650 til 1850, sammenlignet med nyere tekstkorpora i 
NB-digital, viser han hvordan dagens lesere kan utforske både språk-
endringer og diskursvariasjoner i litteratur og sakprosa. Også de inn-
lagte metadataene til postene er det mulig å søke i og bruke som 
grunnlag for litteratur- og kulturhistorisk forskning.
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Nye sjangre, nye lesergrupper og nye lesemåter
Mange litteraturhistorier kan gi inntrykk av at det litterære kretsløpet 
er bokmediets kretsløp. Slik neglisjerer litteraturhistoriske fremstillin-
ger hvordan trykte tekster i andre medier som aviser og tidsskrifter har 
spilt en vel så stor rolle i samfunnet og for leseren. Denne boken sup-
plerer litteraturhistorien ved å synliggjøre at et mangfold av teksttyper 
var i omløp. Samtidig har det anerkjente bokmediet spilt en avgjørende 
rolle i prosesser som distribusjon, synliggjøring, konservering og 
kanonisering av tekster. 

Utover på 1700-tallet økte frekvensen av dansk-norske utgivelser 
for såkalt ulærde lesere, og ved overgangen til 1800-tallet kom de første 
utgivelsene som var myntet på barnlige lesere (Hagemann 1986, 9). I 
bokens andre del handler det om en rekke ulike sjangre, som katekis-
mer, barnebøker, tidsskrifter, nyttårsgaver og underholdningslitteratur. 
Nye sjangre appellerte til nye lesergrupper, og med nye lesergrupper 
kom nye lesemåter, som stillelesningen og fritidslesningen. Mens pug-
ging og utenatlæring bød på utfordringer som kunne skape sosiale 
skiller, bidro nye lesemetoder til å etablere nye (lese)fellesskap, spre 
kunnskap og øke borgernes innsikt og forståelse. Slik fikk den trykte 
litteraturen en viktig demokratisk funksjon. 

Katekismens spørsmål og svar forbinder vi primært med reli-
giøs opplæring, men katekismen har også vært essensiell for leseopp-
læringen (Skjelbred 1999). Fra 1529 og gjennom flere århundrer var 
Luthers lille katekisme delaktig i utviklingen fra en elitær til en all-
menn lese- og skriftkultur. Den var for eksempel fast repertoar i nor-
ske skoler frem til Stortinget i 1969 vedtok at den norske skolen ikke 
lenger skulle bidra til dåpsopplæringen. I kapittelet «Pontoppidans 
pinefulle Sandhed – mellom leseferdighet og utenatlæring» konsentre-
rer Jon Haarberg og Marit Sjelmo seg om det de kaller «den norske 
katekismelitteraturens fremste representant», nemlig Erik Pontoppi-
dans Sandhed til Gudfrygtighed fra 1737. I over hundre år var det obli-
gatorisk å pugge Pontoppidans sannheter både i allmueskolen og under 
konfirmasjonsforberedelsene. Haarberg og Sjelmo utforsker forholdet 
mellom utenatlæring og leseferdighet i bruken av Pontoppidan. Med 
Pontoppidan ble puggingen en viktig sosial terskel, en forutsetning for 
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å kunne tre inn i voksenlivet og oppnå de muligheter og privilegier 
som det kunne by på. I kapittelet studerer Haarberg og Sjelmo derfor 
hvorfor utenatlæringen ble så viktig, hvordan den lot seg gjennomføre, 
og hvordan forholdet mellom pugging, leseferdighet og leseforståelse 
artet seg.

På Holbergs tid var ikke bergenserne spesielt interesserte i lær-
dom og bokkunst, skal vi tro Ludvig Holberg. De var mer opptatt av 
handel (Holberg 1737, 94). Da Holberg vokste opp i Bergen, fantes ikke 
et eneste boktrykkeri i byen, enda Bergen var den byen i Norge som 
hadde flest innbyggere i 1700. Men i Bergen vokste likevel antallet 
trykksaker markant utover på 1700-tallet (Dahl 2011, 165–171). Det 
samme gjorde tilfanget av forskjellige former for underholdningslitte-
ratur i form av småhistorier, romaner, tidsskrifter og aviser med 
skjønnlitterært innhold (Dahl 2011, 185–196), litteratur som i samtiden 
gjerne ble kalt for «Morskabslæsning» og vurdert som «forargerlig». 
Mye av denne litteraturen lånte leserne av hverandre, privat eller i luk-
kede klubber og selskaper. Men utover på 1700- og videre inn på 
1800-tallet ble det også mulig for en større del av allmennheten å låne 
bøker i leseselskap, leiebiblioteker og andre halv- eller heloffentlige 
biblioteker. I kapittelet «Internasjonal underholdning i Holbergs 
fødeby – utlånsbiblioteker i Bergen ca. 1750–1850» gjør Gina Dahl rede 
for utbredelsen av «fornøyelige» skrifter i bergenske utlånsbiblioteker. 
Dette var skrifter som gikk fra å være mer fragmentert representert i 
biblioteker ved kunnskapsinstitusjoner, til å bli anselige innslag i lese-
selskaper og gratis utlånsbiblioteker.

I kapittelet «Norges første barnebok – et transnasjonalt produkt. 
Lommebog for Børn (1798–1807) av Willum Stephanson» drøfter Aasta 
Marie Bjorvand Bjørkøy deler av teksthistorien til det man i barnelitte-
raturhistorien har ansett som den første norske barneboken. Det man 
hittil har referert til som én bok, har under arbeidet vist seg å være fire 
forskjellige bokutgaver med en tilslørende identisk tittel. Lommebog for 
Børn kom altså ut fire ganger i perioden 1798–1807. Kun to av de fire 
utgavene er tilgjengelige i dag, de øvrige kjenner vi bare fra annonser 
og omtale. Bjørkøy har undersøkt hvorvidt innholdet i de to tilgjenge-
lige utgavene fra 1801 og 1807 er originalt eller resirkulert, og dermed 
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hvor transnasjonale Stephansons utgivelser var. I tillegg gjør Bjørkøy 
rede for hvordan 1801-utgaven skiller seg fra 1807-utgaven. 

Også filosofisk og pedagogisk litteratur tilfløt dansk-norske lesere 
fra utlandet. Mary Wollstonecrafts feministiske manifest A Vindication 
of the Rights of Woman (1792) nådde det danske bokmarkedet via en tysk 
oversettelse fra 1793–1794. I kapittelet «Til ‹Qvindernes Forædling› 
Mary Wollstonecraft for danske lesere i 1800», utforsker Anne Birgitte 
Rønning hvordan Wollstonecrafts filosofi kunne ende opp som tillegg 
til en serie med litterære nyttårsgaver som ellers stort sett inneholdt 
lyrikk. Rønning gjør rede for hvordan oversettelse, paratekster og for-
leggerens tilrettelegging gjør Wollstonecrafts feminisme mindre radikal. 
Undersøkelsen viser slik hvordan bokhistorien kan gi svar på kultur- og 
idéhistoriske spørsmål som hvorfor A Vindication of the Rights of 
Woman ble oversatt til dansk akkurat ved århundreskiftet, og hvordan 
den endte opp som gavebok til det danske borgerskapets kvinner.

I 1838–1839 bidro Billed-Magazin for Børn til å stimulere leselyst 
og spre kunnskap om verden til norske barnelesere. Magasinet publi-
serte nyskrevet norsk litteratur, men det resirkulerte også europeisk 
barnelitteratur. I kapittelet «‹Saavel fra fjerne Lande som fra vort eget 
Hjem›. Importert materiale i Billed-Magazin for Børn» gjør Janicke S. 
Kaasa rede for hvordan Norges første barneblad var en del av en større 
internasjonal sammenheng. Kaasa har undersøkt hvordan skillings-
magasinene ble en essensiell forutsetning for utformingen av det første 
norske barnebladet. Funnene belegger barnebladets importvirksomhet, 
og fremhever at Billed-Magazin for Børn bedrev utstrakt gjenbruk av 
både verbalt og visuelt materiale fra forbildene det norske Skilling- 
Magazin og det britiske Penny-Magazine. Ved resirkuleringen av dette 
materialet til en form som var myntet på barn, markerer bladet slik 
overgangen fra ren nyttelesning til anerkjennelse av fritidslesning også 
for barn.

Forhandlinger om identitet, utgivelser og offentlighet
Da det nasjonale ble satt på dagsordenen fra slutten av 1700-tallet av, 
var det i samspill med økt produksjon og etterspørsel etter ulike typer 
trykte medier. Nasjonale trykkeoffentligheter vokste frem, men bøker 
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og innholdet i tidsskrifter og aviser fortsatte å krysse nasjonale, poli-
tiske og språklige grenser.

Kapitlene i tredje del ser nærmere på ulike aspekter ved den 
dansk-norske og skandinaviske trykkekulturen fra 1770-årene til siste 
del av 1800-tallet. Her dreier det seg om sensurstrid, boksamlinger, 
oversettelser, forsøk på å rette seg mot et fellesskandinavisk bokmar-
ked, og konflikter rundt språk, med påfølgende anakronistiske nasjo-
nale katalogiseringspraksiser. Dette er en periode med ulike og veks-
lende trykkefrihetsregimer i de nordiske landene (Björne 2018). Et vik-
tig startpunkt er verdens første – og fortsatt eneste – lov om ubetinget 
skrive- og trykkefrihet, under Struensee (1770–1773). Det eneveldige 
regimet, som i Danmark holdt stand helt til 1849, tok snart igjen mye 
av kontrollen over offentligheten, men forhåndssensur ble ikke gjen-
innført. Trykkefrihetstiden bidro til en eksplosjon av utgivelser, særlig 
i pamflettform. Blant dem som deltok, var også den allerede etablerte 
forfatteren, publisisten og historikeren Peter Frederik Suhm, som kri-
tiserte regimet i en rekke skrifter. I Ellen Kreftings kapittel «De 
usminkede sannhetenes forsvar. Peter Frederik Suhms publikasjons-
strategier og offentlighetsidealer under det dansk-norske eneveldet» 
fremholdes Suhm som en helt sentral aktør i den dansk-norske bokhis-
torien i denne perioden. Han var aktiv publisist, og skrev egne verk i 
tillegg til å utgi kildeskrifter – først i Trondheim og siden i København. 
Han var også en av tidens største samlere av bøker og manuskripter, og 
lånte tidlig ut materiale fra samlingen sin. Han hadde klare ideer om 
sin virksomhet i offentligheten og i den publiseringskonteksten han 
måtte forholde seg til, og det er særlig disse ideene Krefting undersø-
ker i sitt kapittel.

Nesten parallelt med Suhms opplysningsprosjekt, arbeidet Ove 
Malling med sitt patriotiske bokprosjekt. Utgivelsen av det som snart 
ble en av tidens bestselgere, Store og gode Handlinger af Danske, Nor-
ske og Holstenere (1777) kom til på oppdrag fra Ove Høegh-Guldberg, 
en av de mest innflytelsesrike mennene i datidens danske konglomerat-
stat, der både det norske kongeriket, og hertugdømmene Holstein og 
Slesvig var vesentlige deler av staten. 1700-tallets økende tyskspråklige 
dominans, ikke bare i hertugdømmene men også i København, bidro 
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til en statlig patriotisk politikk. Den nye vektleggingen av dansk mors-
målsopplæring og fedrelandshistorie i skolen var bakgrunnen for Mal-
lings verk. I Anne Eriksens bidrag «Fedrelandskjærlighet i oversettelse. 
Ove Mallings Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holste-
nere» diskuterer hun oversettelsene av Mallings bok, som vitner om en 
innflytelse utover den danskspråklige leserkretsen i riket. Oversettel-
sene, til fransk, tysk og engelsk, blir studert nærmere både som kon-
krete materialiseringer av bokens sirkulasjon og med blikk på bokens 
patriotiske agenda. Eriksen viser hvordan hver oversettelse har sin 
egen historie, men likevel på hvert sitt vis også representerer en over-
satt patriotisme.

Bokens to siste kapitler handler om ulike aspekter ved bok- og 
mediehistorien i 1800-tallets mer nasjonalt enn patriotisk pregede sam-
funnsutvikling. I kapittelet «I ‘Tidens Fylde’. Panskandinaviske publi-
sister og transnasjonale tidsskrifter» behandler Ruth Hemstad litterære 
initiativer som var rettet mot et fellesnordisk marked. Den panskandi-
naviske bevegelsen, som gjorde seg gjeldende fra slutten av 1830-årene, 
særlig i Danmark og Sverige, ønsket å fremme litterært samarbeid og 
forståelse som et ledd i å forme en skandinavisk kultur og identitet som 
på sikt kunne legge til rette for etableringen av et politisk samarbeid. 
Blant de viktigste virkemidlene var utgivelsen av transnasjonale tids-
skrifter, med ambisjoner om skandinavisk innhold, skandinaviske 
bidragsytere og en skandinavisk lesergruppe. Flere slike tidsskrifter 
ble utgitt på dansk initiativ, men de panskandinaviske impulsene satte 
også spor i svenske, og i noen grad i norske tidsskrifter. Utfordringene 
med disse transnasjonale prosjektene var imidlertid så store, både når 
det gjaldt distribusjon og interesse, at de fleste av dem hadde en begren-
set levetid. 

Der skandinavismen fikk begrenset gjennomslag, skjønt beve-
gelsens litterære spor ofte er undervurdert, slo det nasjonalstatlige 
prinsippet klart gjennom. I norsk bokhistorisk kontekst er et sentralt 
spørsmål hvordan den dansk-norske felleslitteraturen ble transformert 
til en norsk nasjonal litteratur i etterkant av 1814, selv om sirkulasjonen 
av litteratur mellom Danmark og Norge i praksis fortsatte til langt 
utover på 1800-tallet. I kapittelet «Litterær nasjonalisering. Korleis 
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dansk-norsk litteratur blei norsk» løfter Narve Fulsås frem spenningen 
mellom det dansk-norske sirkulasjonssystemet og det nye nasjonalstat-
lige prinsippet for kulturell grensedragning. I det norske tilfellet fikk 
dette noen anakronistiske utslag som fortsatt bidrar til å komplisere 
forståelsen av hva som var norsk litteratur på 1800-tallet. 1814 repre-
senterte et statlig og politisk skille mellom Danmark og Norge, men de 
kulturelle grensene var ikke sammenfallende med den nye norske sta-
tens grenser. Skriftspråket fortsatte å være dansk, selv om det gjerne 
ble omdøpt til «norsk». Dette var også en markering mot den nye uni-
onspartneren, Sverige. Fulsås viser hvordan ulike typer representasjon 
av litteratur forholdt seg til denne spenningen. Litteraturhistorier, for-
fatterbiografier og bokfortegnelser/bibliografier løste dette på ulike 
måter. Utviklingen fra felleskultur til to distinkte nasjonale kulturer 
skjedde ikke over natten, og dessuten ikke som en lineær utvikling. 
Denne kompliserte historien lar seg vanskelig innordne i generiske 
katalogiseringssystemer, som er preget av det nasjonalstatlige prinsipp. 

Kapitlene i denne boken belyser på forskjellige måter hvordan norsk 
bokhistorie, i alle deler av kommunikasjonskretsløpet, er en del av en 
større europeisk bokhistorie. Nye teknologier gir nye muligheter. 
Fremover vil digitaliseringen trolig påvirke hvordan både mennesket 
og tekstene vil inngå i og bidra til utviklingen og utvekslingen av litte-
rær kultur og litterære borgerskap – i en verden som både er postnasjo-
nal, eller kanskje heller neonasjonal, og global. Ved den trykte bokens 
500-årsjubileum i Norge lever i alle fall det velkjente bokformatet fort-
satt i beste velgående. 
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lig for arbeidspakke 1: Education, religion and 
literacy i prosjektet Literary Citzens of the 
World. Tracing the Transnational Crossroads of 
Books in Early Modern Norway (LitCit). Arbei-

der for tiden bl.a. med eldre barnelitteratur. 
Tidligere har hun blant annet publisert bøkene 
Være hos hverandre ganske stille. Kronotoper 
og romlig fremstilling i Ørstaviks roman Kjær-
lighet (2014), «Eit dikt vert aldri ferdig». Tekst-
historien til Olav H. Hauges dikt (2016) og 
Litterære kretsløp. Bidrag til en bokhistorie fra 
Maurits Hansen til Gunvor Hofmo (2017, med 
Ståle Dingstad). Neste publikasjon er boka 
Skjønnlitterære alderdommer (2020).

gINa DaHL Dr.art., arkivar ved Statsarkivet 
i Bergen, Arkivverket, religionshistoriker og 
bokhistoriker med spesielt fokus på den tidlig-
moderne perioden, ansvarlig for arbeidspakke 
2: Popular books and new readerships i prosjek-
tet Literary Citzens of the World. Tracing the 
Transnational Crossroads of Books in Early 
Modern Norway (LitCit). Har blant annet utgitt 
monografiene Book Collections of Clerics in 
Norway, 1650–1750 (2010), Books in Early 
Modern Norway (2011) og Libraries and Enligh-
tenment– Eighteenth-Century Norway and the 
Outer World (2014). 

aNNe eIDSFeLDT Cand.philol. (hovedfag i 
his torie), forskningsbibliotekar ved Nasjonal-
biblioteket med spesielt ansvar for norsk bok-
historie. Har i det siste arbeidet særlig med 
tidlige norske trykk (ca. 1650–1750) og bøkers 
materialitet, spesielt eldre bokbind. Har ledet 
arbeidet med bibliografien Norske bøker  
1519–1850, og er kurator for Nasjonalbibliote-
kets bokhistoriske utstilling i 2019 (Lause typar 
og stramme bind). Utvalgte publikasjoner: «En 
komplett samling av norske trykk? Pliktavleve-
ringsloven 1815–1839» (Biblis 2010/50); «Fra sur 
plikt til milde gaver. Tilvekst av norsk historisk 
litteratur til Universitetsbiblioteket 1817–70» 
(i Nota bene 2011/4); «Den Grædende Jere-
mias og Siungende Salomon» (Bibliotekaren 
2012/4); «Til Trøcken befodret. Bøker trykt 
i Christiania på 1600-tallet» (St. Hallvard 
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2013/2); «Samarbeid eller konkurranse? Bok-
utgivelser i Christiania 1718–1745» (kommende 
artikkel i 2019).

aNNe erIkSeN Professor i kulturhistorie ved 
IKOS, Universitetet i Oslo og professor II i kultur-
vitenskap ved AHKR, Universitetet i Bergen. Hun 
arbeider blant annet med kunnskapshistorie, 
kulturarv, historieteori og tradisjonsbegrep, og 
har publisert en rekke bøker og artikler. 
Utvalgte nyere monografier: Topografenes 
verden. Fornminner og fortidsforståelse   
(2007), Museum. En kulturhistorie (2009), From 
Antiquities to Heritage (2014) og Livets lære-
mester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge 
1650-1840 (under utgivelse).

NarVe FuLSÅS Professor i historie ved  
Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske uni-
versitet. Har arbeidd med norsk bokhistorie, 
intellektuell historie, kulturhistorie og historio-
grafi. Var redaktør for brevbinda av Henrik 
Ibsens skrifter (2005–2010) og har elles publi-
sert mellom anna Ibsen, Scandinavia and the 
Making of a World Drama (2018, med Tore 
Rem), Havet, døden og vêret: kulturell moderni-
sering i Kyst-Noreg 1850–1950 (2003), Historie 
og nasjon: Ernst Sars og striden om norsk 
kultur (1999) og Universitetet i Tromsø 25 år 
(1993).

JoN HaarBerg Professor i allmenn litteratur-
vitenskap ved Universitetet i Oslo. Arbeider for 
tiden med dansk-norsk katekismehistorie. 
Tidligere har han skrevet om Petter Dass’ kate-
kismesanger (historisk-kritisk utgave 2013). 
Siste bok: Nei, vi elsker ikke lenger. Litteraturen 
og nasjonen (2017).

ruTH HemSTaD Dr.art. i historie, forsknings-
bibliotekar ved Nasjonalbiblioteket og forsker 
tilknyttet Institutt for arkeologi, konservering 
og historie, Universitetet i Oslo, prosjektleder 

for Literary Citzens of the World. Tracing the  
Transnational Crossroads of Books in Early 
Modern Norway (LitCit), (h2018–2019), prosjekt-
leder for UiO:Norden-prosjektet Offentlighet 
og ytringsfrihet i Norden, 1815–1900 (med Dag 
Michalsen, 2016–2019). Arbeider særlig med 
nordisk historie i det lange 1800-tallet, med vekt 
på transnasjonale, ideologiske og begreps-
historiske perspektiver. Utvalgte publikasjoner: 
Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet 
og medborgerskap 1814–1914 (red. med Dag  
Michalsen, 2019), Skandinavisme: Vision og 
virkning (red. med Jes Fabricius Møller og Dag 
Thorkildsen, 2018), Propagandakrig. Kampen 
om Norge i Norden og Europa 1812–1814 (2014), 
Opplysning, vitenskap og nasjon. Bidrag til 
norsk bibliotekhistorie (red. 2011) og Fra Indian 
Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samar-
beid, skandinavisme unionsoppløsningen 
(2008). 

LarS g. JoHNSeN Dr.art. i lingvistikk fra Uni-
versitet i Trondheim, forskningsbibliotekar ved 
Nasjonalbiblioteket, tilknyttet Språkbanken. 
Arbeider særlig med digital tilgang, representa-
sjon og analyse av tekster i Nasjonal bibliotekets 
samlinger. Utvalgte publikasjoner: «TagAl: A tag 
algebra for document markup» (med Claus 
Huitfeldt, 2011), «Digitalisering og klassifika-
sjon», Bibliotheca Nova/4 (med Magnus Breder 
Birkenes, Arne Lindstad, og Johanne Ostad, 
2015), «From digital library to n-grams: NB 
N-gram», i Proceedings of the 20th Nordic 
Conference of Computational Linguistics 
(2014) og «Graph analysis of word networks» 
(2016). 

JaNICke S. kaaSa Ph.d. i allmenn litteratur-
vitenskap, postdoktor ved Universitetet i Oslo, 
ved prosjektet Literary Citizens of the World.  
Tracing the Transnational Crossroads of Books 
in Early Modern Norway (LitCit). Faglige inte-
resseområder er bokhistorie, tidlig moderne 
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barnelitteratur, periodiske skrifter og reiselitte-
ratur. Hun disputerte med avhandlingen  
Shaped by the North, Shaping the North. 
English-Canadian Travel Writing in the 
1950s ved Universitetet i Oslo i 2017. Nylige 
publikasjoner er «Travel and fiction», 
 Cambridge History of Travel Writing (2019)  
og «Anna Karenina i Arktis: Tekst og landskap 
i Aritha van Herks Places Far From Ellesmere», 
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift (2018).

eLLeN kreFTINg Professor i idéhistorie ved 
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og 
klassiske språk ved Universitet i Oslo, ansvarlig 
for arbeidspakke 4: The politics of books. Nego-
tiating identity, print, and the public sphere 
i prosjektet Literary Citzens of the World.  
Tracing the Transnational Crossroads of Books 
in Early Modern Norway (LitCit). Arbeider med 
tidligmoderne intellektuell historie 1600–1800, 
med særlig fokus på fransk og dansk-norsk 
opplysningstenkning, kunnskapshistorie og 
kunnskapspolitikk (bl. a. knyttet til havet), 
offentlighet og tekstkultur. Utvalgte publikasjo-
ner er monografien Vestens idéhistorie 3: 
Modernitetens fødsel 1600–1800 (2012), En 
pokkers skrivesyge. Dansk-norske tidsskrifter 
mellom sensur og ytringsfrihet (medforf. med 
Aina Nøding og Mona Ringvej, 2014) og Eighte-
enth Century Periodicals as Agents of Change. 
Perspectives on Northern Enlightenment (red. 
med Aina Nøding og Mona Ringvej, 2015).

aINa NØDINg Ph.d. i allmenn litteraturviten-
skap, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblio-
teket, prosjektleder for Literary Citzens of the 
World. Tracing the Transnational Crossroads 
of Books in Early Modern Norway (LitCit), 
(2016–h2018, 2020) og ansvarlig for prosjektets 
arbeidspakke 3: Moving books. Trade and 
media transformations. Arbeider særlig med 
1700-og 1800-tallets bok- og mediehistorie. 
Tidligere postdoktor ved prosjektet Mangfol-

dige offentligheter. Tidsskrifter, ytringsfrihet og 
produktiv sensur i Danmark-Norge 1720–1814 
(med Ellen Krefting og Mona Ringvej, 2010–
2013). Utvalgte publikasjoner: En pokkers 
skrivesyge. Dansk-norske tidsskrifter mellom 
sensur og ytringsfrihet (medforf. med Ellen 
Krefting og Mona Ringvej, 2014) og Eighteenth 
Century Periodicals as Agents of Change. 
Perspectives on Northern Enlightenment (red.  
med Ellen Krefting og Mona Ringvej, 2015), 
Claus Fasting, dikter, journalist og opplys-
ningspioner (2018).

aNNe BIrgITTe rØNNINg Professor i allmenn 
litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Har 
skrevet om et bredt spekter av sjangre og tema, 
fra modernisme og historiske romaner til 
eksemplaritetsforståelse og 1700- og 1800-talls 
robinsonader, oftest med fokus på kjønn. Arbei-
der nå med et prosjekt om litterære nyttårsga-
ver myntet på kvinner. Utvalgte publikasjoner: 
«Decadence and Female Subjectivity in Dagny 
Juel’s Prose Poems», i Nordic Literature of 
Decadence (red. Pirjo Lyytikäinen m.fl., 2019); 
«I skyggen av kanon. Empiri som utfordring 
i feministisk litteraturvitenskap», Edda 4/2014; 
Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og 
litteratur (red. sammen med Geir Uvsløkk, 
2013); Eksemplets makt. Kjønn, representasjon 
og autoritet fra antikken til i dag (red. sammen 
med Anne Eriksen og Ellen Krefting, 2012).

erLINg SaNDmo Professor i historie ved Univer-
sitetet i Oslo og leder for Nasjonalbibliotekets 
kartsenter. Arbeider særlig med tidlig-moderne 
kultur- og kunnskapshistorie, historiografi og 
historisk teori. Utvalgte arbeider: Conceptuali-
zing the World: An Exploration Across Discipli-
nes (red. sammen med Helge Jordheim, 
2019), Circulation of Knowledge: Explorations 
in the History of Knowledge (red. sammen med 
Johan Östling, David Larsson Heidenblad, 
Anna Nilsson Hammar og Kari Hernæs Nord-
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berg, 2018), Uhyrlig: sjømonstre i kart og litte-
ratur 1491–1895 (2017) og Tid for historie: en 
bok om historiske spørsmål (2015).

marIT SJeLmo Master i allmenn litteraturviten-
skap ved Universitetet i Oslo. Vitenskapelig 
assistent i Literary Citzens of the World. Tracing 
the Transnational Crossroads of Books in Early 
Modern Norway (LitCit).

kareN SkoVgaarD-PeTerSeN Dr.philos., 
direktør i Det Danske Sprog- og Litteratursel-
skab. Fra 2009 til 2015 leder af den danske del 
af udgivelsesprojektet Ludvig Holbergs Skrifter 
(holbergsskrifter.dk/holbergskrifter.no). I perio-
den 2001–2008 seniorforsker i bog- og lær-
domshistorie, Det Kongelige Bibliotek. Har især 
arbejdet med skandinavisk latinsproget littera-
tur- og lærdomshistorie i renæssance og oplys-
ningstid. Udvalgte publikationer: «Journeys of 
humour and satire – on Holbergs Peder Paars 
and Niels Klim» (2017), «Historical Writing in 
Scandinavia c. 1400–1800» (2012) og «The book 
in the Nordic countries» (sammen med Charlotte 
Appel, 2010).
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Skriftserien Nota bene

NoTa BeNe 1 
Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket | Marianne Takle | 2009

NoTa BeNe 2 
The Archive in Motion. New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought 
and New Media Practices | Eivind Røssaak (red.) | 2009

NoTa BeNe 3 
Axel Charlot Drolsum. Brev 1875–1926 | Bjørg Dale Spørck | 2011

NoTa BeNe 4  
Opplysning, vitenskap og nasjon. Bidrag til norsk bibliotekhistorie | Ruth  
Hemstad (red.) | 2011

NoTa BeNe 5 
Latin Manuscripts of Medieval Norway. Studies in Memory of Lilli Gjerløw |  
Espen Karlsen (red.) | 2013

NoTa BeNe 6 
Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier | Liv Bliksrud, Giuliano 
D’Amico, Marius Wulfsberg og Arnfinn Åslund (red.) | 2013

NoTa BeNe 7 
Naturen og eventyret. Dokumentarfilmskaperen Per Høst | Gunnar Iversen | 2014

NoTa BeNe 8 
Å bli en stemme. Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap | Trond Haugen 
(red.) | 2014

NoTa BeNe 9  
Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812–1814 |  
Ruth Hemstad | 2014

NoTa BeNe 10  
Small Country, Long Journeys. Norwegian Expedition Films | Eirik Frisvold  
Hanssen og Maria Fosheim Lund (red.) | 2017

Skriftserien Nota bene er Nasjonalbibliotekets egen formidlingskanal både for 
forskningsresultater som bygger på samlingen i biblioteket og for forskning med 
relevans for denne samlingen. Alle manuskripter blir fagfellevurdert. Nota bene 
har en vid tematisk profil. For å speile den fulle bredden av samlingen, vil  
publikasjonene kunne ta utgangspunkt i for eksempel håndskrifter, trykte kilder, 
film, musikk, bilder, kringkasting og digitale medier. Vi gir ut både monografier, 
kildedekritiske utgaver og artikkelsamlinger. 



433

Skriftserien Nota bene

NoTa BeNe 11  
Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400–1700: tekst, visualitet og  
materialitet | Bente Lavold og John Ødemark (red.) | 2017

NoTa BeNe 12  
I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten. I anledning 70-årsdagen  
22. juni 2018 | Ola Alsvik, Hans P. Hosar og Marianne Wiig (red.) | 2018

NoTa BeNe 13  
Litterære verdensborgere. Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 
1519–1850 | Aasta M.B. Bjørkøy | Ruth Hemstad | Aina Nøding og Anne Birgitte 
Rønning (red.) | 2019
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Reformasjons-
tidens religiøse 

bokkultur 
 cirka 1400–1700:

tekst, visualitet og materialitet

Bente Lavold og  
John Ødemark (red.)

Skriftserien Nota bene er Nasjonalbibliotekets egen formidlings-
kanal både for forskningsresultater som bygger på samlingen 
i biblioteket, og for forskning med relevans for denne samlingen. 
Alle manuskripter blir fagfellevurdert. Nota bene har en vid 
tematisk profil. For å speile den fulle bredden av samlingen, vil 
publika sjonene kunne ta utgangspunkt i for eksempel hånd-
skrifter, trykte kilder, film, musikk, bilder, kringkasting og digitale 
medier. Vi gir ut både monografier, kildekritiske utgaver og 
artikkelsamlinger.

Historien om boken i Norge startet i Paris og København i 1519, 
med alterboken Missale Nidrosiense og tidebønnsboken Breviarium 
Nidrosiense, bestilt til bruk i Norge. Norsk bokproduksjon og 
lesning har helt fra begynnelsen av vært innvevd i en teknologisk, 
økonomisk, religiøs og kulturell utveksling på tvers av hav og 
landegrenser. Den transnasjonale sirkulasjonen av trykte tekster 
har bidratt til å forme leserne − barn og voksne, kvinner og menn 
− til samfunnsborgere, endog til «litterære verdensborgere».  
Målet med denne boken er å vise noe av bredden i nyere bok-
historisk forskning på en måte som formidler hva bokhistorikere 
interesserer seg for i dag, hvordan bokhistorikere arbeider, og  
hva feltet kan tilføre av kunnskap og ideer til andre fagområder. 
Samlet tegner de ulike kapitlene opp en mangefasettert historie 
om trykte teksters liv og betydning i Norge – fra 1519 til 1814, da 
landet var i forening med Danmark, og videre frem til 1850 og de 
første tiårene som langt på vei selvstendig stat i union med Sverige.
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