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Abstract:  The aim of this thesis is to examine Sven Almqvist’s 

research on the 17th century book printer Johann Kankel who 
was employed by count Per Brahe the younger on the island 
of Visingsö. A model to describe the communications 
circuit, constructed by book historians Thomas R. Adams 
and Nicolas Barker are used as well as the historical source 
criticism method. This model consists of the five phases: 
publication, manufacture, distribution, reception and 
survival. All of these phases are influenced by external 
forces such as commercial pressures or social behaviour and 
taste. 
 
It is not only Almqvist’s study that is being examined. This 
thesis discusses also the primary sources and publications 
preceding of Almqvist’s study. Since Almqvist’s publication 
of 1965 is the latest contribution to information about Johann 
Kankel it is an important task to evaluate his study and to 
shed light upon possible new fields of research about the 
printing office of Visingsö. Furthermore the conditions of 
17th century Sweden are briefly described, such as the four 
estates, gothicismus, censorship and publishing. 
 
Almqvist used mainly primary sources when describing life 
and work of book printer Kankel. The result of his study 
hasn’t therefore been greatly influenced by previous 
publications. In a few isolated cases the lack of primary 
sources permits free scope for speculation. Distribution, 
reception and survival as described by Adams & Barker are 
the most neglected phases in Almqvist’s study. These 
overlooked areas are therefore possible new research topics. 
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1. Introduktion 
 
1.1 Ämnesval och sökprocess 
 
Vilka vägar kan man gå för att finna sitt uppsatsämne? Jag har tidigare studerat ämnen 
som arkeologi, etnologi, museologi och konsthistoria och tycker att den historiska 
aspekten av biblioteksämnet är intressant och inspirerande. Genom mina tidigare studier 
och ett allmänt historieintresse har jag till viss del fått värdefull kunskap och 
förförståelse som skulle kunna tillämpas på mitt ämnesval. Ett exempel på detta är en 
allmän kännedom om äldre tiders kultur och samhälle främst i Sverige men även i ett 
bredare internationellt perspektiv. Om man besitter vissa förkunskaper inom vissa 
ämnesområden är det viktigt att tänka på att resultatet av studien inte styrs av 
förutfattade meningar. I det här fallet borde detta inte innebära något problem, eftersom 
det ämne jag valt fokuserar på av mig mindre kända aspekter av svensk historia. 
 
Utgångspunkten för mitt val var att hitta ett intressant ämne inom området bok- och 
bibliotekshistoria. I Sverige är det vid Lunds universitet som detta ämne ägnas den 
största uppmärksamheten. Inom Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för 
ABM, Avdelningen för bok- och bibliotekshistoria erbjuds kurser i bokhistoria på både 
grundnivå och avancerad nivå, och ger också forskarutbildning i ämnet.1 Andra 
lärosäten som erbjuder utbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap är Biblio-
tekshögskolan/Högskolan i Borås, Uppsala universitet: Institutionen för ABM, Umeå 
universitet samt Växjö universitet. En genomgång av publicerade magisteruppsatser 
från dessa institutioner visade att endast ett fåtal behandlar ett renodlat bokhistoriskt 
ämne. 
 
Bok- och bibliotekshistoria ingår som ett moment inom kollegium 1 vid Institutionen 
Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Kristin 
Johannesson konstaterar i en magisteruppsats från 2006 att bland ämnesvalen inom 
kollegium 1 dominerar tre teman: litteratursociologi, kulturpolitik och bibliotekets 
samhällsroll. Hon konstaterar också att uppsatser om bibliotekshistoria och bokhistoria 
är anmärkningsvärt få, trots att kursmässigt ges dessa ämnen nästan lika stort utrymme 
som litteratursociologin.2 En mer konkret motivering av mitt ämnesval förutom mitt 
personliga intresse för äldre tiders kultur och samhälle är att jag med min magister-
uppsats vill bidra till att ytterligare en pusselbit läggs till den bokhistoriska forskningen. 
 
Med så grundläggande och enkla sökord som "bokhistoria" och "boktryckarkonst" upp-
täckte jag av en tillfällighet på ett bokantikvariats webbplats3 en monografi som hand-
lade om en boktryckare vid namn Johann Kankel. Boktiteln väckte min nyfikenhet. 
Vem var denne boktryckare? Det var denna första fråga som blev startskottet för min 
magisteruppsats. 
 
Den nordtyske boktryckaren Johann Kankel (1614–87) blev 1666 erbjuden en tjänst 
som boktryckare på Visingsö av Per Brahe d.y. Han anlände till ön samma år och var 
verksam där fram till sin död 1687. Det boktryckeri som etablerades av Per Brahe var 
en ovanlig företeelse inom svensk boktryckerihistoria, eftersom det var det enda privata 
hovtryckeriet. När boktryckeriets verksamhet inleddes var det i slutskedet av en period 

                                                 
1 http://www.lu.se/inst-foer-kulturvetenskaper/institutionen/avdelningar/bok--och-bibliotekshistoria 
[2009-01-31] 
2 Johannesson (2006) s. 46 
3 http://www.redins.se/bokv.html [2003-10-14] 
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då högadeln hade en stark politisk och ekonomisk ställning, som försvagades genom det 
kungliga enväldet 1672 och fick sin definitiva avslutning genom reduktionen 1681, då 
en stor del av adelns förläningar drogs in till kronan. 
 
Monografin vars fullständiga titel är Johann Kankel: Per Brahes boktryckare på 
Visingsö författades av Sven Almqvist (1903–90) och publicerades 1965. Den är den 
senaste och mest kompletta sammanställningen av Johann Kankels liv och verksamhet. 
I denna boks källförteckning fann jag bra hänvisningar som jag kunde använda mig av i 
mina vidare efterforskningar. I huvudsak är det de olika litteraturförteckningarna som 
visat sig innehålla värdefull information för mina efterforskningar, men även sökningar 
i kataloger eller sökmotorer som Libris eller Google har gett uppslag om användbar 
litteratur. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Under mina efterforskningar har jag uppmärksammat tre problemområden som kan 
länkas samman med utgångspunkt i Sven Almqvists studie om Johann Kankel från 
1965. Dessa områden behandlar kritisk granskning av Almqvists studie och det käll-
material han utnyttjade samt hur eventuella brister och möjligheter till ny forskning kan 
uppmärksammas genom att analysera hans studie utifrån ett bokhistoriskt perspektiv. 
Jag har genom förberedande studier inför mitt uppsatsarbete och genom samtal med min 
handledare blivit uppmärksammad på en teoretisk modell som skulle vara en användbar 
teoretisk utgångspunkt för min analys. Den modell över det kommunikativa kretsloppet 
som skapats av biblioteksmännen och bokhistorikerna, amerikanen Thomas R. Adams 
och britten Nicolas Barker, har sin fokus på hur samhället påverkar böcker och bokut-
givning. I denna modell återfinns fem stadier som ingår i ett dokuments livscykel: 
publicering, produktion, distribution, mottagande och överlevnad. I utkanten av krets-
loppet finns det yttre samhälleliga faktorer som påverkar processen.  I magister-
uppsatsens teoriavsnitt kommer denna modell att redovisas mer utförligt och jag 
kommer där att mer ingående redogöra för denna modells relevans för min analys. 
 
Det var under mitt förberedande arbete med denna magisteruppsats som jag upptäckte 
att Johann Kankel inte uppmärksammats i någon större utsträckning sedan 1965 då 
Sven Almqvists monografi Johann Kankel: Per Brahes boktryckare på Visingsö 
publicerades. Någon forskning i egentlig mening har med andra ord inte bedrivits på 
mer än 40 år. I sitt förord beskriver Almqvist bakgrunden till sin studie och den process 
som ledde fram till dess färdigställande. Här fanns antydningar om att Almqvist, 
åtminstone innan arbetet inleddes saknade fackmässig kunskap om det ämnesområde 
som han undersökte. Med tanke på att den omfattande monografin utgör det senaste 
bidraget till forskningen om Kankel är det relevant att undersöka författarens bakgrund, 
vilket källmaterial han använde och vad som blev resultatet av hans studie. 
 
För att med större visshet kunna utvärdera och bedöma Almqvists bidrag till forsk-
ningen om Kankel och hans relation till tidigare källor är det av värde att dels käll-
kritiskt värdera studien i sig, dels källkritiskt analysera den tidigare forskningen och 
fastställa hur kunskapen om Johann Kankel utvecklats genom århundradena. Det har 
sedan 1700-talets första hälft publicerats ett antal skrifter som i varierande utsträckning 
behandlat Kankels verksamhet som boktryckare på Visingsö. Det finns dock ingen 
tidigare forskning som ur ett källkritiskt perspektiv analyserat på vilket sätt kunskapen 
om denne boktryckare växt fram. Det är ett faktum att det inte tidigare gjorts någon 
djupare studie kring källmaterialet om Johann Kankel och att han dessutom var den 
ende boktryckaren som var anställd i privat adlig tjänst. Övriga av samtidens 
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boktryckare var antingen i tjänst hos kronan, kyrkan eller universiteten. Dessa 
omständigheter anser jag vara goda anledningar till att Kankel aktualiseras som 
forskningsobjekt. 
 
En annan iakttagelse som gjorts under min granskning av Almqvists studie är att han 
inte i egentlig mening sätter in Kankels förutsättningar som boktryckare i ett bredare 
samhällsperspektiv. Han redovisar endast de faktiska omständigheterna och är mer 
deskriptiv än problematiserande. Det kan därför vara intressant att undersöka i vilken 
utsträckning och på vilket sätt Almqvist förhåller sig till de stadier som ingår i det 
kommunikativa kretsloppet enligt Adams & Barkers teoretiska modell. Boktryckeriets 
verksamhet var en unik företeelse för 1600-talet och det är ett anmärkningsvärt faktum 
att Per Brahe d.y. etablerade ett boktryckeri på Visingsö. En studie av rådande 
samhällsförhållanden under 1600-talet skulle kunna kasta nytt ljus över Johann Kankels 
unika position som grevlig boktryckare, vilket som redan antytts inte tidigare 
uppmärksammats i någon egentlig mening. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med denna magisteruppsats är att med utgångspunkt i Sven Almqvists 
monografi källkritiskt undersöka studien i sig, men även rikta särskild uppmärksamhet 
åt det källmaterial han använder i sin forskning. Genom att på detta sätt mer ingående 
granska Sven Almqvists forskning blir det möjligt att bedöma forskningens relevans, 
betydelse och trovärdighet. I detta sammanhang har jag också för avsikt att med ett 
källkritiskt angreppssätt undersöka hur kunskapen om boktryckeriet genererats över tid 
men även försöka synliggöra möjligheter för vidare forskning. 
 
En av de redan inledningsvis konstaterade bristerna i Almqvists studie är att han inte i 
någon högre grad problematiserar sitt ämne. Med utgångspunkt i hans monografi vill 
jag sätta in boktryckeriets produktion i ett större samhällsperspektiv. Eftersom jag i min 
magisteruppsats vill generera ökad kunskap och komplettera bilden av boktryckeriet på 
Visingsö vill jag med hjälp av Adams & Barkers teoretiska ramverk granska Almqvists 
studie. Det är min förhoppning att jag med utgångspunkt i denna modell ska kunna 
avslöja aspekter av boktryckeriets verksamhet som förbisågs av Almqvist. Min forsk-
ningskritiska studie ska både vad gäller tillämpning av den källkritiska metoden och 
Adams & Barkers modell av det kommunikativa kretsloppet ge ytterligare substans och 
bredd till den etablerade kunskapsbilden och ska kunna utgöra en grund för fördjupad 
forskning i ämnet Johann Kankel. 
 
Jag ställer mig följande frågor i min uppsats: 
 

• Vilka möjligheter för vidare forskning kan Almqvists studie, men även äldre 
källor om Johann Kankel ge ur ett källkritiskt perspektiv? 

• Vilka eventuella brister i Almqvists studie går att upptäcka med hjälp av en 
analys utifrån Adams & Barkers modell över det kommunikativa kretsloppet och 
därigenom uppmärksamma tidigare förbisedda forskningsområden? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Magisteruppsatsens fokus ligger på perioden 1600-1700, vad gäller beskrivning av det 
svenska samhället och dess bokmarknad eftersom denna epok har störst relevans för 
min analys. Det hade givetvis varit möjligt att inkludera även äldre svensk boktryckar-
konst, eftersom den första tryckta boken i Sverige utgavs 1483, men jag har valt att 
avgränsa presentationen, eftersom en mer utförlig summering av boktryckarkonstens 
uppkomst och utveckling i Sverige inte känns motiverad i detta sammanhang. 
 
Johann Kankel presenteras inte i något eget kapitel, dels eftersom magisteruppsatsen i 
första hand fokuseras på själva forskningen om boktryckaren, dels för att glimtar ur 
hans liv och yrkesgärning förekommer i de kapitel som redovisar de samtida källorna. 
Det källmaterial som Sven Almqvist använde i sin studie består av dokument från 
Kankels tid samt tidigare forskning kring ämnet. Det har för presentation och analys 
varit nödvändigt av praktiska och utrymmesmässiga skäl att göra ett urval av det 
material som användes. De litterära källorna som i varierande grad handlar om bok-
tryckeriet på Visingsö sträcker sig från 1700-tal till 1900-tal. Jag har valt av utrymmes-
skäl att bortse från senare publikationer som i olika grad nämner boktryckeriet på 
Visingsö, eftersom de inte tillför någon ny väsentlig information. 
 
 
 
2. Tidigare forskning och litteratur 
 
Eftersom jag valt att i min magisteruppsats granska det källmaterial som behandlar 
boktryckaren Johann Kankel finns det inte i egentligen mening någon ytterligare 
tidigare forskning som explicit fokuserar på mitt uppsatsämne. Jag har inte funnit det 
meningsfullt att i detta kapitels forskningsöversikt presentera de källor som jag senare 
kommer att analysera, eftersom de redovisas och kommenteras utförligt i kapitel 6. 
 
I detta avsnitt vill jag istället ge en översikt över tidigare forskning inom det bok-
historiska forskningsfältet som indirekt kan relateras till min egen studie. Som 
Margareta Björkman (f. 1942), professor i litteraturvetenskap vid Mälardalens högskola 
antyder i en forskningsöversikt över svensk bokhistoria med hänvisning till Robert 
Darnton (f. 1939), amerikansk historiker med stort inflytande över det bokhistoriska 
forskningsfältet och Paul Raabe (f. 1927), tysk litteraturvetare och bibliotekarie är det 
bokhistoriska fältet mycket vidsträckt och tvärvetenskapligt. Raabe har i en artikel listat 
inte mindre än sju speciella forskningsgrenar som samtliga närmar sig boken ur ett 
historiskt perspektiv.4 På grund av ämnets mångfacetterade karaktär har jag gjort ett 
urval av de publikationer som varit viktigast för mitt uppsatsarbete. I denna litteratur-
genomgång inleder jag med några internationella publikationer för att senare presentera 
några exempel på svensk bokhistorisk forskning. Slutligen nämner jag några magister-
uppsatser som har viss anknytning till mitt eget ämne. 
 
2.1 Internationella publikationer 
 
Den engelske historikern S.H. Steinbergs verk Five hundred years of printing utgavs för 
första gången 1955. Denna bok som kan betraktas som ett standardverk i boktryckar-
konstens historia har senare översatts till en rad olika språk. Den senaste svenska 
upplagan med titeln Boktryckarkonst och bokhistoria genom fem sekler utgavs i en 
                                                 
4 Björkman (1998) s. 66 
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nyreviderad upplaga i samband med den svenska tryckta bokens 500-årsjubileum 1983. 
Det är denna version som jag använt som fördjupning och vidare läsning för att bättre 
förstå mitt eget ämne och att få en djupare insikt i bokhistoria utifrån ett större 
internationellt perspektiv. Denna volym redogör allmänt för boktryckeriets uppkomst 
och utveckling samt hur idéer förmedlats genom trycken. Bokens indelas kronologiskt i 
tre avsnitt varav det andra ”Konsolideringsepoken 1550–1800” av naturliga skäl varit av 
störst intresse i samband med min egen studie. Steinbergs verk nämner endast i liten 
omfattning svenska förhållanden, men man får en god inblick i bokproduktionen inom 
de större europeiska kulturländerna såsom Nederländerna, Frankrike, Tyskland och 
England. Dessutom belyser Steinberg faktorer som i olika utsträckning förekommer i 
Adams & Barkers modell över det kommunikativa kretsloppet. 
 
Ett nyare bokhistoriskt verk som redogör för bokens utveckling genom olika stadier är 
The evolution of the book (1998) av Frederick G. Kilgour (1914–2006), en amerikansk 
bibliotekarie som var en pionjär inom utvecklandet av elektroniska databaser. Detta 
verk som sammanfattar fem tusen år av skriftlig kultur innefattar bokens utveckling från 
lertavlor, papyrusrullar till den inbundna boken och vidare till böcker i elektronisk form. 
Kilgour lyfter särskilt fram de teknologiska framstegens betydelse för samhällets 
kulturella utveckling. I denna volym har främst kapitlet ”Printing, 1400–1800” varit 
betydelsefullt för min studie, där aspekter som innovationen av gjutna typer, förläggare 
och bokmarknad behandlas. Liksom Steinbergs översiktsverk är Kilgours intressanta 
arbete inriktat på internationella förhållanden, men den är en värdefull källa till kunskap 
om bokens utveckling. Denna studie har i kombination med Steinbergs bokhistoriska 
översiktsverk gett mig goda insikter i äldre tiders boktryckarkonst. 
 
Claire Squires, lektor i förlagsstudier vid Oxford Brookes University, har i en artikel 
från 2004, ”A common ground? Book prize culture in Europe” diskuterat olika metoder 
för att undersöka fenomenet litterära priser och utmärkelser. Där beskriver hon bl.a. 
Adams & Barkers modell som hon anser kan relateras till denna typ av forskning. Här 
är mottagandet det mest uppenbara stadiet i deras femstegsmodell som kan relateras till 
litterära priser. Även distribution och överlevnad kan påverkas. Hon menar därmed att 
när en bok tilldelas en utmärkelse kan det få stora och betydelsefulla konsekvenser för 
hela förlagsindustrin. Adams och Barkers modell kan vara en möjlig grund för att 
analysera en boks genomslagskraft.5 
 
2.2 Svenska publikationer 
 
1990 publicerades en samling artiklar av f. adjunkten och hedersdoktorn vid humanist-
iska fakulteten vid Lunds universitet, Per-Erik Lindahl (1921–2007) med titeln Att hylla 
boktryckare under 1600-talet och andra bokhistoriska studier. Av de artiklar som ingår 
i denna samling är det den text som gav samlingen sitt namn som varit av intresse för 
min egen undersökning. Denna artikel är en bokhistorisk studie över den svenska 
tillfällesdikten under 1600-talet. För att avgränsa detta omfattande ämne har Lindahl 
valt att specifikt studera en särskild yrkesgrupp till vilka bröllops- gratulations- och 
begravningsskrifter riktades: boktryckarna. Eftersom en större del av Kankels tryck 
utgörs av tillfällestryck från ungefär samma period som i Lindahls studie är den 
intressant som utökad läsning kring mitt ämne. Dessutom ger artikeln kompletterande 
upplysningar från denna epok. Den är också ett utmärkt exempel på hur det är möjligt 
att genomföra en avgränsad studie ur en litterär kategori som utgörs av minst 10 000 
kanske ända upp till 11 000 titlar. Ett av resultaten av Lindahls studie är att tillfälles-

                                                 
5 Squires (2004) s. 42ff. 
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trycken till viss del bidragit till ökad kunskap om boktryckare som t.ex. Georg Hantsch 
och Niclas Wankijf. 
 
Roger Jacobsson, som är fil. lic. i etnologi vid Institutionen för kultur och medier vid 
Umeå universitet och lärare och forskare vid avdelningen för bok- och biblioteks-
historia, institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet författade 2001 en bok 
med titeln Medierad kultur - Bokhistorisk kulturforskning - kommunikation och inne-
börder som har varit inspirerande och till nytta för min egen studie. I denna metod-
ologiskt och teoretiskt diskuterande studie redogör Jacobsson bl.a. för det bokhistoriska 
forskningsfältets framväxt och Robert Darntons analysmodell. Det är i detta samman-
hang som jag först gjordes uppmärksam på den alternativa analysmodell som lanserades 
av Thomas R. Adams och Nicolas Barker och som jag använt som teoretisk grund i min 
analys av Sven Almqvists forskning kring boktryckeriet på Visingsö. I sin text 
diskuterar Jacobsson också begrepp som t.ex. provinsens kulturmiljö. Provins definieras 
som tryckorter utanför Stockholm. I detta sammanhang nämner han Umeå som exempel 
och hänvisar till sin egen studie Boklig kultur i Umeå före 1850: Om tryckeriverksamhet 
och bokförmedling (1995). Jacobsson konstaterar att ”de svenska provinsernas 
tryckkultur i äldre tid är dock ännu ett tämligen outforskat område”.6 Detta menar han 
beror på att källmaterialet i form av räkenskaper, dagböcker, trycknotor etc. ofta är en 
bristvara. Jacobsson antyder att provinsen är ett ”möjligt och intressant område för 
bokhistorisk kulturforskning”,7 vilket också inspirerat mig i mitt ämnesval, eftersom 
Visingsö i högsta grad skulle kunna räknas som provinsens kulturmiljö. 
 
Per S. Ridderstad (f. 1941), professor emeritus i bok- och bibliotekshistoria vid avdel-
ningen för ABM, Lunds universitet har genom åren författat en mängd bokhistoriska 
texter. Jag har valt att kort beskriva en av hans artiklar ”Swedish book history research 
1990-2005”, publicerad i Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekshistoria. I denna 
artikel som är en översikt över svensk bokhistorisk forskning. Han menar att det finns 
två forskningsområden som har ägnats störst uppmärksamhet: medeltida manuskript och 
förlagshistoria. När Ridderstad diskuterar och beskriver den bokhistoriska forskningen 
utgår han från Adams & Barkers modell och disponerar presentationen enligt de fem 
stadier som ingår i kretsloppet. Denna artikel är en intressant översikt samtidigt som den 
visar på hur Adams & Barkers modell kan ge struktur åt redovisningen av ett brett 
forskningsfält. 
 
Mats Dahlström, universitetslektor vid Institutionen Biblioteks- och informations-
vetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås har i sin avhandling Under 
utgivning – Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion (2006) undersökt 
dokumenttypen den vetenskapliga utgåvan, där han utgår från ett antaget samband 
mellan bibliografi och vetenskaplig utgivning. Avhandlingen utgår mer från ett 
kunskapsorganisatoriskt perspektiv, men berör genom sin anknytning till bibliografi den 
bokhistoriska forskningen. I ett kapitel som redogör för historisk bibliografi nämner 
Dahlström på några rader Adams & Barker som anser att fokuseringen på själva 
dokumentet fått stå tillbaka på bekostnad av människors sociala relation till böcker. Han 
nämner också i en fotnot Adams & Barkers diskussion om beteckningen ”bibliografiskt 
dokument”, som i deras definition innebär ”tryckta eller skrivna dokument som går att 
behandla bibliografiskt”.8 
 

                                                 
6 Jacobsson (2001) s. 54 
7 Jacobsson (2001) s. 55 
8 Dahlström (2006) s. 28 
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I sin avhandling refererar Dahlström också till Frederick G. Kilgours ovan nämnda 
arbete The evolution of the book, som han diskuterar mer ingående i artikeln ”Vidgade 
vyer inom bokhistoria: Kilgours bokevolution”, som 2002 publicerades i tidskriften 
Svensk Biblioteksforskning. I denna artikel pekar Dahlström på problematiken kring 
begreppet ”bok” med bakgrund av framför allt introducerandet av e-boken. Han nämner 
Kilgours översiktsverk som genom sitt evolutionistiska perspektiv avsevärt vidgar 
innebörden av bokbegreppet, där han identifierar sju väsentliga språng inom bokens 
historia: från lertavlorna i Mesopotamien till den elektroniska boken. Dahlström är inte 
odelat positiv till Kilgours tankegångar utan menar att fokuseringen kring den tekniska 
utvecklingen bortser från sociala, ekonomiska, infrastrukturella eller politiska faktorer. 
Dessutom begränsas Kilgours resonemang till den västerländska kulturens bokhistoria 
och bortser från utvecklingen i övriga delar av världen. 
 
Olof Kåhrström, bibliotekarie med bakgrund bl.a. inom antikvariatsbranschen och vid 
Kungl. Biblioteket författade 2005 en artikel, ”Tycho Brahe och Petrus de Crescentiis”, 
som publicerades i Biblis, där han redogör för ett bokhistoriskt fynd som gjordes när 
han arbetade med att ordna Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre 
samling. Det bokhistoriska fyndet i fråga är en bok från 1583 författad av Petrus de 
Crescentii och som varit i Tycho Brahes ägo. Kåhrström redogör för Brahes bibliotek 
och hans verksamhet på ön Ven, som han fått i förläning av kung Fredrik II av Danmark 
1576. Här finns en intressant parallell till den avlägsne släktingen Per Brahe d.y.:s 
grevskap. Tycho ska liksom Per Brahe ha haft ett eget boktryckeri, bokbinderi och 
papperskvarn. Kåhrström spekulerar i hur Petrus de Crescentiis bok om lantbruk 
hamnade i Brahes ägo och redogör också för hur boken senare fann sin väg till Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien. 
 
2.3 Magisteruppsatser 
 
Det finns inte många magisteruppsatser i Biblioteks- och informationsvetenskap som 
behandlar enskilda boktryckare eller den tidigare forskningen om boktryckare eller 
boktryckerier. Två magisteruppsatser har dock belyst vissa aspekter som har ett indirekt 
samband med min egen studie. Den första magisteruppsatsen har huvudtiteln Bröd och 
böcker (1998) och är författad av Lisa Romæus Bertelman. Denna text beskriver 
Catharina Hööks villkor som bokbindaränka under stormaktstidens slutskede och 
orsaker som bidrog till att ett välrustat boktryckeri och bokbinderi tvingades att 
upphöra. Det är intressant att notera att uppsatsförfattaren valt att i första hand titulera 
Höök bokbindaränka då hennes make Henrik Keyser II var föreståndare för det stora 
Keyserska tryckeriet. En förklaring till detta framkommer dock senare i texten då hon 
nämner att Keyser ursprungligen hade utbildats till bokbindare innan han övertog 
faderns tryckeri. 
 
Den andra magisteruppsats som i någon mån fokuserar på en enskild boktryckare är Ett 
vittert fruntimmer. En studie av boktryckaränkor och speciellt fru Fougt (2002) av 
Mikaela Lirberg och Anna-Karin Skoglund. I deras text undersöks en grupp bestående 
av 108 boktryckaränkor som var verksamma under perioden 1483-1883. Här får också 
ovanstående magisteruppsats om Catharina Höök ett omnämnande. Uppsatsförfattarna 
väljer dock att fokusera på en boktryckaränka, fru Elsa Fougt som var innehavare av det 
Kungliga boktryckeriet 1782-1811. 
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3. Teori 
 
3.1 Inledning 
 
Magisteruppsatsens ämne hör genom sin inriktning på äldre tiders svenska boktryckar-
konst och den tidigare forskningen kring boktryckeriet på Visingsö hemma inom det 
bokhistoriska forskningsfältet. Denna forskningsdisciplin som uppstod ur olika forsk-
ares behov att lösa problem som rörde kommunikationsprocessen har utvecklats till att 
bli en självständig gren.9 Robert Darnton (f. 1939), som nämndes i förbigående i kapitel 
2 räknas som en av de ledande gestalterna inom den bokhistoriska forskningen. Han har 
utvecklat en allmän analysmodell för hur böcker kommer till och hur de sprids i sam-
hället som han kallar för det kommunikativa kretsloppet.10 
 
3.2 Det kommunikativa kretsloppet 
 
Thomas R. Adams och Nicolas Barker är två amerikanska bokhistoriska forskare som 
har ställt sig kritiska till Darntons modell och av denna anledning skapat en modifierad 
modell av det kommunikativa kretsloppet. De menar att Darntons modell mer handlar 
om kommunikation och behandlar människor snarare än böcker. Den har därför sina 
begränsningar om man är intresserad av bokens totala innebörd.11 
 
I Adams & Barkers modifierade modell, vars struktur hämtat inspiration från Darnton, 
placeras bokens kretslopp i centrum, där man också återfinner de fem stadier som ingår 
i dokumentets livscykel: publicering, produktion, distribution, mottagande och överlev-
nad. I utkanten av kretsloppet finns de yttre samhälleliga faktorer som i varierande grad 
utövar inflytande på de olika stadierna: intellektuella influenser, politisk, rättslig och 
religiös påverkan, kommersiella krafter och socialt beteende och smak.12 Denna modell 
är enligt min mening den mest tillämpbara på den del av min analys där Almqvists 
studie placeras i en större samhällelig kontext, eftersom den till skillnad från Darntons 
modell sätter publikationen i centrum och ger större utrymme åt samhällets påverkan 
och inflytande över kretsloppet. Modellen kan tillämpas inte bara på ett historiskt 
källmaterial, vilket bl.a. framgår av exemplet från Claire Squires artikel i min genom-
gång av tidigare forskning. 
 
Jag kommer att tillämpa Adams & Barkers modifierade modell över det kommunikativa 
kretsloppet i den tredje fasen av min analys då jag undersöker i vilken utsträckning och 
på vilket sätt Almqvist förhåller sig till de stadier som ingår i Adams & Barkers 
teoretiska modell. I min analys kommer jag med hjälp av de fem stadierna publicering, 
produktion, distribution, mottagande och överlevnad samt yttre faktorer resonera kring 
Almqvists forskning och på så sätt försöka upptäcka av honom mindre uppmärk-
sammade forskningsområden. 
 
I nedanstående kapitel presenteras huvuddragen i de fem stadierna samt exempel på 
yttre faktorer som kan påverka det kommunikativa kretsloppet. I min analys diskuteras 
dessa faktorer främst i anslutning till det avsnitt som berör det första stadiet publicering. 
 
 

                                                 
9 Darnton (1998) s. 29 
10 Darnton (1998) s. 31 
11 Adams & Barker (2001) s. 12 
12 Adams & Barker (2001) s. 15 
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3.3 Publicering 
 
Publiceringen, som är det första stadiet i kretsloppet, orsakas av olika behov som ligger 
till grund för beslutet att tillgängliggöra en text. Dessa orsaker kan bl.a. vara kommuni-
kation, vinstintresse eller bevarande. Den vanligaste orsaken är vinstintresse, men för 
staten, kyrkan eller en enskild mecenat kan det vara lika viktigt att i första hand sprida 
ett budskap. 
 
3.4 Produktion 
 
Den grundläggande faktorn för produktionen är arbetskraft: sättning, tryckning, 
papperstillverkning, bläcktillverkning, stilgjutning, tryckning och bokbinderi. Även om 
arbetskraften i dess olika former spelar en viss roll i alla stadier av en boks livscykel är 
det inom produktionsstadiet som dess betydelse är mest synlig. 
 
3.5 Distribution 
 
Distributionen kan innefatta allt från frakter över korta avstånd utförda av en enda 
person till stora laster som i vissa fall transporteras till andra delar av världen. Den bok 
som ska levereras kan vara fullt inbunden, vikt men obunden eller i form av lösa ark. 
Negativa faktorer som kan påverka distributionens olika stadier kan vara kyrkans eller 
statens kontroll över det tryckta ordet. 
 
3.6 Mottagande 
 
Mottagandet är det stadium som är mest svårhanterligt för forskaren eftersom det är 
svårt att få tillgång till läsarens tankar. En boks popularitet kan mätas på en mängd olika 
sätt. Det mest uppenbara är antalet gånger boken blivit omtryckt och i hur många 
exemplar. Här behöver man dock också veta hur många exemplar som faktiskt lästes 
och vad som hände med de tryckta exemplaren. Ytterligare ett sätt att mäta populari-
teten är graden av överlevnad. Här måste man vara medveten om faktorer som kan ge 
missvisande resultat. Vissa böcker kan ha varit efterfrågade och lästa i så hög grad att 
nästan alla exemplar förstörts, t.ex. skolböcker eller manualer. 
 
3.7 Överlevnad 
 
Det finns tre faktorer som påverkar en boks möjligheter att överleva: fysisk form, upp-
lagans storlek och popularitet. Chansen till överlevnad ökar om boken hamnar på ett 
institutionellt bibliotek, som har större varaktighet än en privatsamling och som också 
har möjlighet att införliva privata samlingar till sitt eget bestånd. Vissa böcker blir 
också åtråvärda samlarobjekt eller intressanta för forskningen. 
 
3.8 Yttre faktorer 
 
De fyra yttre faktorer som påverkar bokens kretslopp kan delas in i fler eller mindre 
kategorier. Bokens idé påverkas av samtidens intellektuella klimat. Samhällets restrikt-
ioner i kombination med det intellektuella klimatet påverkar publiceringen och inverkar 
också på både produktion och distribution. Kommersiella krafter, t.ex. kommunikation 
och vinstintresse påverkar både produktion och distribution och har också inflytande 
över vägar till bokens mottagande. Den föränderliga smaken och samhällets seder och 
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bruk som påverkar mottagandet har också inflytande över distribution och överlevnad 
och ger parallellt med det intellektuella klimatet upphov till nya beslut att publicera. 
 
 
 
4. Metod 
 
4.1 Källkritik 
 
Som metod har jag med utgångspunkt i problembeskrivning, syfte och frågeställningar 
valt att i den första fasen av min analys genomföra en källkritisk granskning av den 
befintliga publicerade litteratur som behandlar Johann Kankel. Denna litteratur, som är 
mitt huvudsakliga källmaterial kommer att presenteras mer ingående i kapitel 6. Min till 
karaktären forskningskritiska studie baseras således på tidigare publicerad forskning. 
Jarl Backman nämner vissa fallgropar med att genomföra en litteraturstudie. Att bara 
"rabbla" upp allt man hittat utan att ha varken syntes, integration eller analys är inte 
önskvärt. Då blir uppsatsen enbart en mer eller mindre ytlig inventering av litteratur.13 
Jag vill naturligtvis undvika att min uppsats till sin karaktär blir en forskningsöversikt. 
Förutom att den källkritiska metoden är ett användbart redskap för att kritiskt utvärdera 
den tidigare forskningen känns också valet av den källkritiska metoden av ovan nämnda 
anledning särskilt lämpligt för denna studie. 
 
Källkritik är en samling metodregler vars uppgift är att värdera källor och bedöma deras 
trovärdighet Med andra ord vill man med hjälp av källkritiken bedöma sanningshalten i 
den information man möter.14 Det finns ett flertal metodböcker som behandlar ämnet 
källkritik. Av dessa anser jag att Torsten Thuréns bok Källkritik och Metodpraktikan – 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad tillsammans ger en överskådlig 
sammanfattande bild av källkritiken. 
 
I Metodpraktikans kapitel om källkritik ges en presentation av denna metod, dess 
användningsområden och ursprung samt hur de källkritiska principerna kan användas 
inom forskningen. De fyra källkritiska principerna kan ha lite varierande benämning i 
olika metodböcker. Jag har valt att i min magisteruppsats konsekvent använda mig av 
de kriterier som används i ”Metodpraktikan” eftersom de där enligt min mening 
definieras på smidigast sätt. Dessutom presenterar man också en bra minnesregel för att 
komma ihåg dem: Ädel-OST = Äkthet, Oberoende, Samtidighet, och Tendens.15 
 
Jag kommer att använda de fyra kriterierna som metodologiskt redskap i min första fas 
av analysen, liksom även i den andra fasen då jag riktar särskild uppmärksamhet mot 
Almqvists forskning. Här kommer jag att sätta in den tidigare forskningen om Kankel i 
en källkritisk diskussion. Jag har valt att inte utesluta något kriterium i min analys, 
eftersom jag vill undersöka källmaterialet ur ett brett spektrum. Om jag på förhand 
utesluter några kriterier finns möjligheten att vissa för resultatet intressanta aspekter inte 
uppmärksammas. 
 
 
 
 

                                                 
13 Backman (1998) s. 67f. 
14 Thurén (2005) s. 9 
15 Metodpraktikan (2007) s. 314 
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4.1.1 Äkthetskriteriet 
 
Äkthetskriteriet innebär att källan är vad den påstås vara och inte en förfalskning.16 Har 
berättelsen eller kvarlevan producerats vid den tidpunkt, i det sammanhang eller av den 
upphovsman som anges?17 Äkthetskriteriet utgår i första hand från det fysiska doku-
mentet i sig, men det är oftast själva innehållet som först väcker forskarens misstänk-
samhet. I de flesta fall räcker det med en noggrann granskning av innehållet och en 
jämförelse med andra oberoende källor för att fastställa om källan är äkta eller inte, men 
i vissa fall förekommer även tekniska undersökningar av t.ex. papprets kvalitet eller den 
kemiska sammansättningen av det blyerts, bläck eller trycksvärta som använts.18 
 
4.1.2 Oberoendekriteriet 
 
Med oberoende menas att en källa helst inte bör vara beroende över huvud taget. Den 
ska inte vara en avskrift eller ett referat av en annan källa. Det finns tre olika aspekter 
av oberoende: Möjligheten att bekräfta berättelser, Avståndet mellan berättare och 
berättelse och Berättarens grad av oberoende. Den förstnämnda aspekten innebär att ett 
påståendes trovärdighet ökar om vi kan bekräfta påståendet. Torsten Thurén uttrycker 
detta på följande sätt: ”För att ett påstående ska vara trovärdigt fordras att det bekräftas 
av minst två av varandra oberoende källor”. Två oberoende källor är ett nödvändigt men 
dock inte tillräckligt krav på trovärdighet, eftersom båda källorna kan ha fel”.19 
 
Den andra aspekten Avståndet mellan berättare och berättelse innebär att ett påstående 
blir mer trovärdigt om uppgiftslämnaren själv varit med om en händelse istället för att 
bara återberätta vad andra har sagt. Med andra ord: ”primärkällor (förstahandskällor) är 
mer trovärdiga än sekundärkällor (andrahandskällor). När en berättelse från en första-
handskälla berättas vidare av en andrahandskälla kallas det för tradering. Detta kan 
innebära att sanningen kan förvrängas på olika sätt genom felhörningar, missförstånd 
eller personliga behov.20 
 
Den tredje aspekten Berättarens grad av oberoende handlar om att fastställa graden av 
beroende hos berättaren. Det är rimligt att tänka sig att en person kan vara påverkad av 
yttre omständigheter såsom t.ex. hot, tvång eller förväntningar. Denna aspekt av 
oberoende ligger också nära tendenskriteriet. En skillnad mellan dessa är att 
oberoendekriteriet främst uppmärksammar omedveten påverkan medan tendenskriteriet 
däremot fokuserar på medvetna uppsåt att manipulera ett händelseförlopp.21 
 
4.1.3 Samtidighetskriteriet 
 
Samtidighetskriteriet innebär att ju längre tid gått mellan händelsen och källans 
berättelse om händelsen desto större blir sannolikheten att man minns fel, gör efter-
rationaliseringar eller efterhandskonstruktioner. Därför blir dagboksanteckningar mer 
värda som källmaterial än memoarer som nedtecknats långt senare. En samtidig 
berättelse innehåller också en mängd detaljer som gör den lättare att bekräfta genom 
andra oberoende källor.22 

                                                 
16 Thurén (2005) s. 13 
17 Metodpraktikan (2007) s. 317 
18 Metodpraktikan (2007) s. 315f. 
19 Thurén (2005) s. 36 
20 Metodpraktikan (2007) s. 319 
21 Metodpraktikan (2007) s. 319f. 
22 Metodpraktikan (2007) s. 320f. 
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4.1.4 Tendenskriteriet 
 
Med tendens menas att det inte får finnas någon misstanke att någons personliga, 
ekonomiska eller politiska intressen påverkat källans verklighetsbild.23 Tendenskriteriet 
sätter fokus på berättaren och i vilken miljö eller under vilka omständigheter berättelsen 
uppstått. En politiker i opposition kan t.ex. medvetet svartmåla regeringens ekonomiska 
politik för att det ska gynna det egna partiet inför det kommande riksdagsvalet. Denna 
avsiktliga friserade bild av verkligheten kallas för partsinlaga. En huvudregel är att 
aldrig tro på en ensam tendentiös källa. Man måste alltid hitta fler oberoende källor eller 
hitta en källa som har motsatt tendens.24 
 
 
 
5. Förutsättningar 
 
5.1 1600-talets svenska samhälle 
 
Jag vill i kapitel 5.1 teckna de utmärkande dragen för det svenska samhället under 1600-
talet och därmed sätta in verksamheten vid boktryckeriet på Visingsö i en bredare 
kontext. Följande aspekter kommer att belysas: ståndssamhället (kap. 5.1.1), styrelse-
skick och administration (kap. 5.1.2), konservatism, antikdyrkan och göticism (kap. 
5.1.3), universitet och gymnasier (kap. 5.1.4) samt kungligt envälde (kap. 5.1.5). 
 
I kapitel 5.2 vill jag kortfattat redogöra för 1600-talets bokmarknad. Det blir en 
presentation som i stora drag behandlar förutsättningar, några av epokens framstående 
boktryckare och typiska litterära genrer och typsnitt från detta århundrade. Det hade 
givetvis varit möjligt att inkludera även äldre svensk boktryckarkonst, eftersom den 
första tryckta boken i Sverige utgavs 1483, men jag har valt att avgränsa denna presen-
tation till 1600-talet, eftersom en mer utförlig summering av boktryckarkonstens upp-
komst och utveckling i Sverige inte känns motiverad i detta sammanhang. 
 
Jag har i detta kapitel valt att uppmärksamma följande faktorer eller aspekter: censur 
och pliktleverans (kap. 5.2.1), bokmarknad (kap. 5.5.2), förläggare (kap. 5.5.3), några 
kungliga boktryckare (kap. 5.5.4) samt övriga boktryckerier (kap. 5.5.5). 
 
I kapitel 5.3 vill jag kortfattat redogöra för grevskapet Visingsborg som var en mycket 
viktig förutsättning för etablerandet av boktryckeriet år 1666. 
 
5.1.1 Ståndssamhället 
 
Sverige var under 1600-talet ett samhälle som dominerades av den agrara sektorn. Det 
var ett fattigt, glest befolkat och underutvecklat land. En majoritet av befolkningen var 
bönder. Samhället var indelat i fyra stånd, vars medlemmar hade olikartade funktioner 
och rang. Detta system bildade en harmonisk enhet som dock var känsligt för 
störningar. Längst ner i hierarkin fanns bönderna, som bestod av grupper med olika 
villkor och förutsättningar. En nivå högre upp hittar vi borgarna, som utgjorde bara 
några procent av befolkningen och till största delen bestod av hantverkare och 
småköpmän. Liksom borgarna utgjorde nästa stånd i hierarkin, prästståndet, en liten del 

                                                 
23 Thurén (2005) s. 13 
24 Metodpraktikan (2007) s. 321f. 
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av befolkningen.25 Det högsta ståndet var adeln, som endast utgjordes av ca en halv 
procent av befolkningen. Denna samhällsgrupp hade ett enormt politiskt inflytande och 
stor ekonomisk styrka. Inom adeln fanns också en hierarkisk indelning, t.ex. högadel 
och lågadel.26 
 
5.1.2 Styrelseskick och administration 
 
Under större delen av 1600-talet var Sverige en ”blandad monarki”, där kungen delade 
makten med riksrådet och ståndsriksdagen med representanter från de olika stånden.27 
Rådet bestod av medlemmar ur den svenska högadeln och hade periodvis ett mycket 
högt inflytande över politiken.28 Särskilt under de två förmyndarregeringarna (1632–44) 
och (1660–72) intog rådet en central position.29 Den centrala statsmakten växte i styrka, 
storlek och betydelse under denna tid genom tillkomsten av de statliga kollegierna.30 I 
1634 års regeringsform stadfästes en nyorganisation av landets styrelse och förvaltning 
som bestod av fem centrala ämbetsverk. Dessa var Svea hovrätt, kanslikollegium, 
kammarkollegium, krigskollegium och amiralitetskollegium och leddes av de fem 
riksämbetsmännen: drotsen, kanslern, skattmästaren, marsken och amiralen. Utöver 
denna position hade de också en plats i rådet.31 
 
5.1.3 Konservatism, antikdyrkan och göticism 
 
Under 1600-talet rådde en strikt konservativ syn på samhället. All förändring sågs som 
någonting negativt. Trots denna konservativa samhällssyn genomdrev dock staten en 
rad nyordningar, t.ex. regeringsformen från 1634. Som argument för de reformer som 
där genomdrevs var att det nya var en ”återgång till gammalt och fornt”.32 
 
Ett annat uttryck för den konservativa samhällssynen var dyrkan av det ålderdomliga. 
Det förflutna ansågs vara mycket bättre än det samtida. Under denna period blomstrade 
därför den historiska forskningen i Sverige. Denna forskning var ur vårt nutida per-
spektiv knappast vetenskaplig till sin karaktär, men fungerade som en källa av morali-
serande exempel att inspireras av. Den historiska vetenskapen var den främst gynnade 
bland vetenskaper under 1600-talet. Förutom den konservatism som genomsyrade sam-
hället fanns en annan mer konkret orsak till denna politik. Man ville skänka stormakten 
ära och härlighet.33 
 
De två vanligaste uttrycken för svärmeriet kring det ålderdomliga var antikdyrkan och 
göticismen. Det stora intresset för antiken, som ansågs var en idealisk guldålder, hade 
rötter i reformationen och humanismen och präglade utbildningen inom alla lärosäten. 
Latinet var de lärdas språk. Dyrkan av antiken genomsyrade också de flesta områden 
såsom konst och litteratur, etik, statsrätt och naturvetenskap.34 
 
Göticismen var en historiskt patriotisk strömning som var övertygad om att de forntida 
svearna härstammade från Noas sonson Gog (eller Magog). Hans ättlingar som ska ha 

                                                 
25 Englund (1989) s. 25f. 
26 Englund (1989) s. 11f. 
27 Villstrand (2005) s. 70 
28 Englund (1989) s. 11 
29 Villstrand (2005) s. 71 
30 Englund (1989) s. 103 
31 Villstrand (2005) s. 64 
32 Englund (1989) s. 105-111 
33 Englund (1989) s. 105-112 
34 Englund (1989) s. 113 
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fått namnet goter eller göter grundade ett rike på den skandinaviska halvön. Dessa goter 
ska senare ha erövrat områden på den europeiska kontinenten liksom Egypten och stora 
delar av Asien. Enligt denna historieskrivning var Sverige forntidens stormakt. Myten 
om goternas bedrifter hade en mycket lång tradition. I Jordanes verk Getica från ca 500-
talet skildrades hur goterna från ön Scandza i det arktiska havet lade under sig många 
riken på kontinenten. Senare skulle Adam av Bremen hävda att Scandza var synonymt 
med Skandinavien. Göticismen fick sitt genombrott i Sverige under 1400-talet och kom 
att prägla historieskrivningen under lång tid.35 
 
Grunden till våra dagars kulturvård lades också under stormaktstiden. År 1666 antogs 
under initiativ av sedermera rikantikvarien Johan Hadorph (1630–93) ”Placat och 
Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter”, som kan sägas vara en första 
ansats till fornminneslag. Samtidigt instiftade också rikskanslern Magnus Gabriel de la 
Gardie (1622–86) Antikvitetskollegium i Uppsala. Denna organisation har i olika 
former levt kvar in i våra dagar och heter numera Riksantikvarieämbetet, ett ämbetsverk 
som fick sitt namn 1938.36 
 
5.1.4 Universitet och gymnasier 
 
Universiteten och andra lärosäten upplevde en blomstringstid under 1600-talet. Det 
fanns ett antal bidragande faktorer till det ökade behovet av en lärd kultur. I samband 
med krigen behövdes skribenter vars uppgift var att producera propaganda. Sverige 
skulle framställas som ett kulturellt och moraliskt föredöme. Krigen bidrog även genom 
plundringar av bibliotek i erövrade områden att förse de svenska universitets- och 
gymnasiebiblioteken med behövlig litteratur. En annan faktor som påverkade utbild-
ningsväsendets blomstring var den nyorganisation av Sveriges förvaltning som nämnts 
ovan. Det behövdes folk med goda teoretiska insikter att sköta administrationen inom de 
olika ämbetsverken och därför var utvecklingen av universiteten en angelägenhet för 
staten. Förutom universiteten var inrättandet av gymnasierna en viktig innovation som 
forum för lärdom under stormaktstiden. Det första gymnasiet inrättades i Västerås 1623. 
Dessa skolors främsta uppgift var att utbilda och rekrytera präster till det egna stiftet.37 
 
5.1.5 Kungligt envälde 
 
Under 1600-talets senare hälft utvecklades de reformer som inletts tidigare under seklet, 
men även en stor politisk förändring ägde rum. Från att ha varit en ”blandad monarki” 
inleddes under 1680-talet efter Karl XI:s myndighetsförklaring och trontillträde en 
period av kungligt envälde som varade fram till 1719. Orsakerna till varför det kungliga 
enväldet kunde införas har diskuterats av historikerna. Det förefaller dock som att 
antydningar till envälde funnits under en längre tid. Efter det skånska kriget 1675–79, 
usla finanser och spänningar mellan den gamla och den nya adeln var det många som 
längtade efter ordning och stabilitet.38 
 
De många krigen medförde att nyadlingarna började ta fart kring 1640. Staten belönade 
genom adling ofrälse krigare för deras insatser i krig. Adelsståndets sammansättning 
kom därmed att förändras radikalt. Den gamla högadelns maktposition kom därmed 
efter hand att falla ihop.39 Under 1680-talets riksdagar fattades beslut som innebar att 

                                                 
35 Håkansson (2005) s. 120f. 
36 http://www.raa.se/cms/extern/vart_uppdrag/vart_uppdrag/var_historia.html [2008-07-06] 
37 Eriksson (2005) s. 103-112 
38 Villstrand (2005) s. 82 
39 Englund (1989) s. 13 
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riksrådet avskaffades som institution och riksdagens makt blev marginaliserad. De fem 
riksämbetsmännen kom att ersättas av kungliga råd som presidenter i kollegierna. 
Riksdagarna blev också under enväldet allt kortare och sammankallades mer sällan.40 
Det fanns som synes utan tvivel goda förutsättningar för Karl XI att bli enväldig kung 
och det fanns också ett brett folkligt stöd för en stark kungamakt. 
 
5.2 1600-talets bokmarknad 
 
Det har sagts om 1600-talet: ”Att från 1500-talets Sverige komma till 1600-talets är som 
att komma från en tunnel ut i klara dagen”.41 Med tanke på all utveckling inom förvalt-
ning, krigsmakt, kultur och vetenskap som ägde rum under detta århundrade är det lätt 
att instämma i ovanstående citat. Detsamma gäller det totala antalet tryckalster som 
under 1600-talet tiodubblades jämfört med 1500-talet: ca 4500 mot 453.42 
 
Trots denna stora ökning från föregående århundrade fanns det en rad hämmande 
faktorer som påverkade produktionen av tryckta alster. Dessa var bl.a. skråförordningar, 
censur, papperstull, importförbud, obefintlig författarrätt och outvecklade kommuni-
kationer. Dessutom var Sverige ett fattigt och underutvecklat land vilket medförde att 
underlaget för en litteraturmarknad var starkt begränsat.43 
 
Ursprungligen var det boktryckarna själva som lät binda sina böcker men från mitten av 
1500-talet började bokbinderi att bli ett fristående yrke. Detta medförde en skarp kon-
kurrens mellan boktryckare och bokbindare eftersom skråförordningen från 1630 
fastställde tidigare praxis att boktryckarna inte fick binda sina egna böcker och inte 
heller sälja annat än oinbundna titlar ur sin egen produktion i verkstaden. Detta 
monopol utsattes för motstånd från boktryckarnas sida, men kom att bestå fram till 
mitten av 1700-talet.44 
 
5.2.1 Censur och pliktleverans 
 
I takt med att bokutgivningen ökade under 1600-talet växte också statens och kyrkans 
behov att kontrollera vad som publicerades. Stiftstädernas boktryckare fick enligt 
kontrakt avge en förbindelse där de lovade att inte trycka något som inte godkänts av 
biskopen eller domkapitlet.45 Karl XI:s förmyndarregering utfärdade 1661 en kansli-
ordning, som var den första egentliga censurlagstiftningen. Där fastslogs att allt tryckt 
material oavsett form skulle skickas i två exemplar till Kungl. Maj:ts kansli, där det ena 
skulle placeras i Kungl. Maj:ts arkiv (Riksarkivet) och det andra i Kungl. Maj:ts bib-
liotek. Om något olämpligt uppdagades skulle detta straffas med böter.46 Denna plikt-
leverans blev således upphovet till Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket.47 
 
1662 skärptes kontrollen ytterligare vilket innebar att de kyrkliga myndigheterna upp-
manades att övervaka alla manuskript och att dessa då det gällde viktigare arbeten 
sändes till kanslikollegium för granskning och censur. När Karl XI övertog regerings-
makten 1672 skärptes successivt restriktionerna för vad som fick tryckas vilket ledde till 

                                                 
40 Villstrand (2005) s. 8f. 
41 Lindberg (1983) s. 13 
42 Peterson (1998) s. 153 
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inrättandet av censorsämbetet (censor librorum) 1686. Detta innebar att innehavaren av 
tjänsten ålades att övervaka och granska all utgivning av tryckt material i riket vilket i 
praktiken innebar en orimlig arbetsbörda.48 
 
5.2.2 Bokmarknad 
 
I huvudsak var stormaktstidens bokmarknad litteraturförsörjning snarare än litteratur-
försäljning. Behovet av litteratur på det lärda området, inom skolan, i kyrkan och i 
administrationen skulle tillgodoses. Detta betyder att det inte fanns något publikt inflyt-
ande över bokmarknaden i någon större omfattning. Av praktiska skäl trycktes kate-
keser, psalmböcker, postillor, predikningar och andaktsböcker på svenska, eftersom 
folket via muntlig förmedling kom i kontakt med den skriftliga kulturen. Övriga 
tryckalster på svenska var kalendrar, läroböcker och lagar och kungörelser. Under hela 
1600-talet förekom dock önskemål om att svenska språket skulle användas i större 
omfattning i den tryckta litteraturen. Den största drivkraften bakom dessa strävanden 
verkar ha varit Sveriges ära, som hade sin bakgrund i rikets ställning som stormakt.49 
 
Förutom den religiösa litteraturen, läroböcker och vetenskaplig litteratur trycktes även 
profan litteratur med varierande innehåll, t.ex. folkliga läkarböcker och huskurer samt 
fabler och skämt. Vid sidan om böcker av större omfång trycktes i många tusental de så 
kallade tillfällestrycken, skillingtryck, predikningar samt disputationer och orationer.50 
Tillfällestrycken utgörs av bröllopsdikter, sorgekväden, gravtal, nyårs- och namnsdags-
hyllningar, välgångsönskningar etc. Denna sed med tryckta hyllningar spreds från 1400-
talets Italien och fick sitt genombrott i Sverige på 1650-talet. Sammanlagt utkom under 
hela 1600-talet mellan 10000 och 11000 tillfällestryck.51 
 
5.2.3 Förläggare 
 
Det största litterära projektet för hela seklet var ”Gustav II Adolfs bibel”, som utkom 
1617–18.52 För att finansiera detta projekt skulle en tunna spannmål doneras från varje 
församling i Sverige och Finland. Detta blev den så kallade ”bibeltryckstunnan”.53 Även 
sedan bibeltrycket 1618 avslutats levde avgiften kvar och kom att utgöra en slags 
litteraturfond åt regeringen.54 
 
Även om staten tack vare ”bibeltryckstunnan” blev den mest betydande förläggaren 
under 1600-talet fanns en del andra aktörer. Några av boktryckarna från den här tiden 
var också förläggare som t.ex. Ignatius Meurer (1589–1672) och Henrik Keyser (d. 
1663). Mecenatförläggare som de högadliga Axel Oxenstierna (1583–1654) och 
Magnus Gabriel De la Gardie (1622–86) bidrog till en stor del till utgivningen av den 
lärda litteraturen. Till sist kan nämnas självförläggande författare som t.ex. Georg 
Stiernhielm som helt eller delvis bekostade sina tryckta skrifter.55 
 
 
 
 
                                                 
48 Åhlén (1986) s. 45f. 
49 Hansson (1984) s. 11-12 
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5.2.4 Några kungliga boktryckare 
 
I Stockholm växte tryckerierna i antal genom boktryckare som inkallats från Tyskland. 
Vid slutet av århundradet fanns det sex officiner i huvudstaden.56 Ignatius Meurer 
(1589–1672) anlände till Sverige 1610 och var kunglig boktryckare fram till sin död 
1672. Från hans tryckpress levererades bl.a. lagar, teologisk litteratur och historiska 
verk.57 
 
En annan framstående boktryckare var Christoffer Reusner, som liksom Ignatius Meurer 
var bördig från Rostock. År 1611 påbörjade han sin verksamhet i Stockholm, där han 
efterträdde Andreas Gutterwitz som kunglig boktryckare. Han erhöll utöver rätten att 
trycka böcker ett privilegium på att hålla öppen boklåda vilket så småningom ledde till 
konflikt med bokbindarna. Reusner flyttade därför 1635 till Reval för att där bli 
gymnasieboktryckare.58 
 
Peter van Selow inkallades till Sverige omkring 1618 bl.a. för att gjuta ryska typer för 
den lutheranska litteratur man ville sprida i de erövrade Östersjöprovinserna. Den ryska 
katekesen utkom också 1628. Dessförinnan lämnade van Selow ett viktigt bidrag till den 
svenska boktryckarkonsten. Han var den förste egentlige stilgjutaren i Sverige. Från 
hans stilgjuteri levererades fraktur, schwabach, antikva och kursiv samt även Johannes 
Bureus (1568–1652) nya typsnitt, en för Sverige unik stil, som var en korsning mellan 
fraktur och schwabach. Van Selow blev därmed huvudleverantör av stil till landets alla 
boktryckerier. Vid sidan om stilgjuteriet var han också verksam som boktryckare och 
från hans tryckpress levererades bl.a. förordningar, gravskrifter och krigsartiklar.59 
 
Det största företaget i branschen under 1600-talet var Henrik Keysers boktryckeri som 
grundades 1633 och levde vidare i tre generationer. Henrik Keyser I (d. 1663), som var 
grundaren av denna dynasti kallade sig från 1635 kunglig boktryckare. Under hans tid 
som föreståndare utgavs från tryckeriet en stor mängd kungliga förordningar och 
småtryck, men också en del större arbeten t.ex. lagböcker och bibeln på finska (1642) 
och på svenska (1646).60 Det ursprungliga Keyserska tryckeriet fortsatte med 
verksamheten till 1716, då Henrik Keyser II:s systerson Aron Holm övertog tryckeriet 
under sin egen firma.61 
 
5.2.5 Övriga boktryckerier 
 
Under 1600-talet växte även antalet tryckerier utanför den kungliga huvudstaden. Det 
var framför allt universiteten och stiftsstädernas nyligen grundade gymnasier som var i 
behov av läromedel. De universitet som fick egna tryckerier var Uppsala (1613), Åbo 
(1642) och Dorpat (1632). I stiftsstäderna var det biskoparna som såg till att de präst-
studerande vid gymnasierna nödtorftigt försågs med tryckta böcker till hjälp för under-
visningen. Dessa tryckerier grundlades under seklets gång i Västerås (1621), Strängnäs 
(1622), Kalmar (1626), Linköping (1636), Nyköping (1645), Göteborg (1650), Malmö 
(1659), Lund (1663), Norrköping (1682) och Jönköping (1688). Universitets- och 
gymnasietryckerierna ägdes av staten och därför blev de noggrant inventerade då ett 
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skifte av boktryckare ägde rum. Dessa bevarade inventarielistor har visat sig vara ett 
gott källmaterial för forskningen.62 
 
5.3 Grevskapet Visingsborg 
 
I samband med Erik XIV:s kröning i Uppsala 1561 utnämndes Sveriges första tre 
grevar. En av dem var Per Brahe d.ä. (1520–90), Per Brahe d.y.:s farfar. Per Brahe d.ä. 
var Gustav Vasas systerson och därmed nära besläktad med den kungliga ätten. Året 
efter kröningen erhöll Per Brahe ett kungligt dokument som bekräftade hans innehav av 
grevskapet Visingsborg, som från början bestod av nästan hela Visingsö. Omkring år 
1573 påbörjades byggandet av Visingsborgs slott, beläget på Visingsös östra strand.63 
 
Per Brahes äldsta son Erik Brahe (1552–1614) övertog 1591 Visingsborgs grevskap, 
men lämnade Sverige för gott år 1600 efter en konflikt med hertig Karl, sedermera Karl 
IX. Det blev brodern Magnus Brahe (1564–1633) som utnämndes till ny greve av 
Visingsborg. Han fortsatte byggandet av Visingsborgs slott och lät uppföra slottets 
södra och östra längor samt borggårdsmuren i norr.64 
 
Per Brahe d.y. ärvde 1633 grevskapet efter sin farbror Magnus Brahe. Han föddes på 
Rydboholms slott i Uppland den 18 november 1602 och var son till Abraham Brahe 
(1569–1630) och Elsa Gyllenstierna (1577–1650). Förutom den grevliga titeln var 
Brahe även riksråd, riksdrots och under två perioder generalguvernör i Finland. Per 
Brahe kallade sig ”regerande greve” och Visingsborg förvaltades enligt en sorts 
regeringsform med nio ledande befattningshavare som tvingades avlägga en trohetsed 
till greven och hans familj.65 Den befattningshavare med högst rang kallades hauptman, 
som var något motsvarande en landshövding. Därefter kom lagmannen, tre präster, 
kamreraren och tre länsmän.66 
 
Greven hade också en egen armé som bestod av två kompanier om ca 200 man på 
Visingsö. Per Brahe eftersträvade att grevskapet skulle vara självförsörjande och lät 
därför grunda en rad småindustrier. Det var framför allt produkter som var avsedda för 
den lilla armén som t.ex. musköter och värjor, krut samt tyg till uniformer.67 Det fanns 
även ett pappersbruk i Röttle by, som producerade papper av textillump. Denna 
papperskvarn som anlades 1646 producerade ursprungligen skrivpapper till förvalt-
ningen, men från 1650-talet började man producera tryckpapper. Pappersbruket i Röttle 
by skulle senare komma att vara leverantör till tryckeriet på Visingsö.68 Papperskvarnen 
försågs med råmaterial av grevskapets invånare som var ålagda att varje år leverera en 
viss mängd textillump till kvarnen.69 I sitt grevskap grundade han också 1652 staden 
Gränna (ursprungligen med namnet Brahe-Grenna). 
 
År 1636 etablerade Brahe en skola på ön för att fylla behovet av tjänstemän till 
förvaltningen på sina slott. Brahes skola motsvarade provinsskolan (trivialskolan) enligt 
1611 års skolförordning.70 Han skulle själv svara för lärarnas löner och lärjungarnas 
utgifter. För att finansiera alla kostnader skapade Brahe ”Skolegodsfonden” som bestod 
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av donationer av gods i Småland, Västergötland och Östergötland. Skollokalen kom 
efter en tid att inrymmas i den medeltida Kumlaby kyrka, som efter invigningen av 
Brahekyrkan 1636 inte längre var i bruk. När grevskapets övriga egendomar drogs in till 
kronan 1681 skonades skolan som därmed kunde fortsätta sin verksamhet.71 
 
Per Brahe d.y. var en av stormaktstidens största jordägare i Sverige. Hans domäner som 
var arvegods, förläningar och frälseköp sträckte sig från Bohuslän i väster till Öster-
botten och Savolaks i öster. Han var också ägare och byggherre till en rad slott. Då Per 
Brahe vistades i Stockholm bodde han antingen på Bogesund strax utanför huvudstaden 
eller i ett stenhus i renässansstil på Helgeandsholmen. I sitt grevskap lät han uppföra 
lustslottet Brahehus och fortsatte byggandet av det sedan tidigare påbörjade Visings-
borgs slott. Vid sjön Noen i nuvarande Tranås kommun lät han på en hög klippa 
uppföra det lilla jaktslottet Brahehälla. I sitt grevskap ägde han också Västanå slott.72 
 
Några månader efter Per Brahes död i september 1680 fattade reduktionsriksdagen 
beslutet att grevskapet skulle dras in till kronan.73 Brorsonen och arvtagaren Nils Brahe 
d.y. (1633–99) fick ingen lätt uppgift då grevskapet 1681 upplöstes. Han lyckades föra 
den stora boksamling som inrymdes på Visingsborgs slott till Skokloster som han ärvt 
efter svärfadern Carl Gustaf Wrangel (1613–76). Ännu idag ingår Visingsborgs-
biblioteket i slottets samlingar. Även delar av rustkammaren och konstsamlingar fördes 
till Skokloster. Däremot kom mycket av Per Brahes ägodelar att skingras på auktioner. 
Det lilla lustslottet Brahehus förstördes av en brand 1708 och det en gång så praktfulla 
Visingsborgs slott brändes, troligen av ryska krigsfångar 1718. Idag återstår endast 
ruinen av den södra längan.74 Även Brahehus slottsruin finns bevarad och är idag en 
populär rastplats med en intressant historia och som erbjuder en magnifik utsikt över 
Vättern och Visingsö. 
 
Inom turistnäringen marknadsförs trakten kring Gränna och Visingsö som ”grev-
skapet”75 dock med det icke historiskt korrekta namnet Grevskapet Gränna-Visingsö. 
Per Brahes tid som greve i trakten har därmed inte förpassats till dammiga historie-
böcker. Minnen från denna tid hålls levande genom guidningar, evenemang och turist-
information.76 Dessutom finns sedan sent 1990-tal föreningen Fest i Grevskapet som är 
”en ideell förening vars syfte är att levandegöra Greve Pers och Grevskapets minne 
genom olika arrangemang i bygden”.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Löfgren Ribberfalk (1986) s. 6-13 
72 Losman (1994) s. 95f. 
73 Losman (1994) s. 109 
74 Löfgren Ribberfalk (1986) s. 13 
75 www.grm.se/turistinfo/fakta/Gränna-Visingsöbroschyren-2008.pdf [2008-08-07] 
76 www.grm.se/turistinfo/fakta/Gränna-Visingsöbroschyren-2008.pdf [2008-08-07] 
77 http://www.grevskapet.se/d12d0ed5-49d0-4482-b0f7-3520d7462fa7-29.html [2008-08-04] 
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6. Källmaterialet 
 
Den källa som först väckte mitt intresse för ämnet Johann Kankel, Sven Almqvists 
studie från 1965, har under arbetets gång visat sig vara den mest givande utgångs-
punkten för vidare efterforskningar. Denna skrifts källförteckning tyder på att författ-
aren ägnat stor tid och möda att sammanställa de dittills kända uppgifterna om 
boktryckaren. Vissa av dessa källor har av praktiska skäl varit problematiska att under-
söka. Det kan vara en svår uppgift att tyda de handskrivna samtida dokumenten som 
dessutom endast finns tillgängliga i arkiven. Några av publikationerna från 1700-talet är 
skrivna på latin och är numera endast tillgängliga för allmänheten på ett fåtal svenska 
universitetsbibliotek. Att personligen ta del av dessa texter eller dokument skulle vara 
en inspirerande och säkert givande uppgift om man förmår översätta texten till svenska 
eller tyda 1600-talets handstil. För en djupare studie om Kankel är denna tidskrävande 
uppgift motiverad, men av praktiska skäl tyvärr inte genomförbar inom magister-
uppsatsens ramar. 
 
Jag kommer att i kapitel 6 inledningsvis redogöra för Sven Almqvist och hans forsk-
ning. Vem var då författaren till Johann Kankel - Per Brahes boktryckare på Visingsö? 
Sven Almqvist förekommer inte i några av mig kända uppslagsverk. Inte heller finns det 
någon utförlig biografi om honom på Internet. Det har dock varit möjligt att likt 
pusselbitar sammanfoga den information som ändå finns tillgänglig till en kortfattad 
presentation. I kapitel 6.1.1 redogörs för de biografiska uppgifter som jag lyckats 
sammanställa. De tre följande kapitlen fokuserar på hans forskning om boktryckeriet på 
Visingsö: arbetet med monografin (kap. 6.1.2), innehållet i monografin (6.1.3) samt det 
källmaterial han utnyttjade (kap. 6.1.4). Avslutningsvis presenterar jag som en exkurs i 
sammanhanget några av Almqvist författade publikationer som har en anknytning till 
Johann Kankel (kap. 6.1.5). 
 
I den återstående delen av kapitel 6 redogör jag för källmaterialet i kronologisk ordning 
och inleder därmed med de primära, ursprungliga källor som är samtida med Johann 
Kankel. Jag har valt att i kapitel 6.2 dela in materialet i tre avsnitt: dagböcker (kap. 
6.2.1), Visingsborgstrycken (kap. 6.2.2) samt brev, räkenskaper och protokoll (kap. 
6.2.3). Ovanstående källmaterial utgår med några undantag från Kankels egen hand och 
återger därmed information från den mest primära källan. 
 
Under 1700-talet publicerades ett antal skrifter som behandlade boktryckarkonstens 
uppkomst och dess utveckling i Sverige. Boktryckeriet på Visingsö omnämns i dessa 
verk, som till karaktären främst är översikter över äldre svenskt tryck. Det finns dock 
några författare som i varierande omfattning ägnade Visingsö eller Johann Kankel 
särskild uppmärksamhet. I kapitel 6.3 kommer jag att presentera de personer som haft 
störst betydelse för kännedomen om boktryckaren: Magnus Oxelgren (kap. 6.3.1), 
Johan Alnander (kap. 6.3.2) och Samuel Alnander (kap. 6.3.2). Dessutom redogör jag 
kortfattat för några bibliografiska förteckningar över Visingsborgstrycken som publi-
cerades under det sena 1700-talet (kap. 6.3.4). 
 
I kapitel 3.4 redogör jag för Gustaf Edvard Klemmings och Johan Gabriel Nordins stora 
verk om svensk boktryckerihistoria: Svensk boktryckerihistoria 1483-1883, som utgavs 
1883 med anledning av fyrahundraårsminnet av den första tryckta svenska boken. 
 
Under 1900-talets första hälft publicerades ett antal artiklar som i högsta grad bidrog till 
att ge en mer fullständig bild av Kankel och boktryckeriets verksamhet. Att det fanns ett 
ökat intresse för boktryckarkonst och bibliotekshistoria under denna tid kan märkas av 



 21

att ett antal tidskrifter som behandlade dessa ämnen började publiceras. Bland dessa kan 
nämnas Svenska boktryckarföreningens Meddelanden, ett organ för Svenska boktryck-
areföreningen, Boktryckarekammaren, Sveriges tryckeriers arbetsgivareförbund och 
Sveriges litografiska tryckeriägares förbund som började ges ut 1895, Nordisk boktryck-
arekonst, som grundades 1900 av bröderna Hugo (1873–1956) och Carl Lagerström 
(1869–1925) och Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, som grundades 1914 av 
Isak Collijn (1875–1949). Tidigare okända uppgifter om boktryckeriet på Visingsö kom 
därmed att publiceras i artikelform i någon av ovan nämnda tidskrifter. 
 
I kapitel 6.5 presenterar jag tre artikelförfattare som i högsta grad bidrog till ökad 
kunskap om boktryckaren Johann Kankel och boktryckeriets verksamhet: Carl Magnus 
Stenbock (kap. 6.5.1), Arthur Sjögren (kap. 6.5.2) samt Gunnar Carlquist (kap. 6.5.3). 
 
6.1 Sven Almqvist 
 
6.1.1 Biografiska uppgifter 
 
Sven Almqvist föddes i Uppsala 1903 och var son till bibliotekarien Robert Almqvist 
(1857–1938), som också var en av grundarna till Almqvist & Wiksell Tryckeri AB.78 
Hans farfar var Ludvig Theodor Almqvist (1818–84), en politiker som bl.a. var 
civilminister (1856–60) och justitieminister (1879–80).79 
 
Sven Almqvist inledde en militär karriär 1926 som kröntes genom utnämningen till 
regementschef vid Upplands Signalregemente 1957. Efter pensioneringen 1963 ägnade 
han en stor del av sin tid med att ordna och komplettera förlaget Almqvist & Wiksells 
bokarkiv och inledde också arbetet med monografin om Johann Kankel.80 En annan 
intressant upplysning är att han utnämndes till filosofie hedersdoktor vid Uppsala 
universitet 1974.81 Man kan kanske rimligen anta att det var historisk-filosofiska 
fakulteten som stod för denna utnämning. Enligt upplysning från Uppsala universitets 
webbplats kan en person som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer 
genom utnämning till hedersdoktor knytas till forskningsgemenskapen.82 Det faktum att 
Almqvist under större delen av sitt liv varit engagerad i militär verksamhet antyder att 
han främst ägnat sig åt forskning efter pensioneringen. Den äldsta publikation av honom 
som redovisas i Libris är från 1957. Denna korta skrift Smålandssläkten Almqvist 1657–
1957 var en släkttavla över den egna släkten som ursprungligen sammanställdes och 
utgavs 1907 av fadern Robert, men som nu kompletterades och återutgavs av sonen. 
 
Det stora intresset för släktforskning bidrog till att han 1951 var en av initiativtagarna 
till bildandet av Almqvistska släktföreningen.83 Han insamlade också huvuddelen av de 
handlingar som utgör det stora släktarkivet som deponerats hos Riksarkivet.84 Släkten 
har sina rötter i Småland och föreningen räknar sitt ursprung från stamfadern Harald 
Almqvist (1657–1711) som var kyrkoherde och teologie lektor på Visingsö.85 Harald 
Almqvist som för övrigt omnämns i monografin inskrevs vid Braheskolan 1669 och 

                                                 
78 Kjellander (2003) s. 21 & Almqvist (1979) 
79 Almqvist (1984) 
80 Hæggström (1979) [Förord] 
81 Kjellander (2003) s. 21 
82 http://www.uu.se/node175 [2008-10-24] 
83 http://www.almqvist.org/forening/index.htm [2008-09-10] 
84 http://www.almqvist.org/forening/Arkiv.htm [2008-09-10] 
85 http://www.almqvist.org/1/ursprung.htm [2008-09-11] & 
http://www.almqvist.org/1/oversiktAlmqvist.pdf [2008-09-11] 
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studerade senare en tid vid Åbo akademi.86 En annan anfader som nämns i monografin 
är Johannes Almqvist (1731–1816), Haralds sonson som var prost och teologie lektor 
vid det 1693 inrättade gymnasiet på Visingsö.87 I båda fallen nämner Sven Almqvist 
ingenting om släktskapet med de båda anfäderna. 
 
Utöver engagemanget i släktföreningen var Almqvist en flitig författare. Hans författar-
skap var uteslutande inriktat mot historiska och biografiska teman med texter som 
behandlade ämnen som Per Brahe d.y., Almqvist & Wiksells historia eller Olaus 
Magnus tryckeri i Rom. Han var också upphovsman till en bibliografisk förteckning om 
småländska personverser i tre volymer (1973–75) och en minnesteckning över sin farfar 
Ludvig Theodor Almqvist (1984). Kanske kan man urskilja ett mönster i Almqvists val 
av ämnen? Det fanns en anknytning till den egna släktens historia med dess ursprung på 
Visingsö men också ett mer riktat intresse mot boktryckarkonsten. Intresset för Olaus 
Magnus kan han ha ärvt efter sin far, som från 1886 var bibliotekarie vid Uppsala 
universitetsbibliotek. Fadern, som hade goda kunskaper i latin medverkade under åren 
1906-25 som medarbetare till översättningen av samtliga volymer av Olaus Magnus’ 
Historia om de nordiska folken.88 
 
Samma år som monografin om Kankel utgavs publicerades i Småländska kulturbilder 
1965 en artikel av Almqvist med titeln ”Röttle pappersbruk på Per Brahes tid". Denna 
text har givetvis anknytning till boktryckeriet på Visingsö, och kan betraktas som ett 
komplement till monografin och en fördjupning av avsnittet ”Pappersbehov och 
pappersleveranser”. Det var ingen tillfällighet att den utgavs samma år som det större 
arbetet om Johann Kankel, eftersom det var möjligt för Almqvist att utnyttja källmate-
rialet till ännu en text. Han nämner också detta i sin monografi: ”Förf. avser att i annat 
sammanhang återkomma till en något utförligare undersökning om verksamheten vid 
det Braheska pappersbruket under den tid de bevarade räkenskaperna omfattar”.89 
 
6.1.2 Arbetet med monografin 
 
I förordet till monografin berättar Almqvist om bakgrunden till sin studie. Det framgår 
att ursprungligen ägnade sig Almqvist åt forskning angående Braheskolan på Visingsö. 
Det var i detta sammanhang han kom i kontakt med en del arkivaliska uppgifter om 
tryckeriet. Uppmuntrad av sakkunniga på området inspirerades han att samla ytterligare 
material. De ursprungliga planerna på en uppsats om boktryckeriet fick överges då det 
visade sig att materialet blev alltför omfattande. Almqvist tog kontakt med dåvarande 
chefen för Almqvist & Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, Göran Z. Hæggström som 
visade intresse för att publicera arbetet. Man bestämde att texten skulle utformas som en 
monografi och att det också skulle utarbetas utförliga bibliografiska förteckningar över 
Kankels samtliga kända tryck. 
 
Almqvist fick viss assistans under arbetets gång av historieprofessorn Sten Carlsson 
(1917–89), och litteraturvetaren och sedermera professorn Magnus von Platen (1920–
2002). Carlsson genomläste och granskade manuskriptet och von Platen granskade 
särskilt kapitlet om Kankel som författare. Almqvist fick även hjälp med upplysningar 
om Kankels tryck i Danzig av Maria Pelczarowa, som var avdelningsföreståndare vid 
polska vetenskapsakademiens bibliotek i Gdansk. Den person som verkar ha varit 
viktigast för fullbordandet av boken verkar dock ha varit Almqvists gode vän förste 

                                                 
86 Almqvist (1965) s. 60f., s. 115 
87 http://www.almqvist.org/1/oversiktAlmqvist.pdf [2008-09-11] & Almqvist (1965) s. 120 
88 Almqvist (1979) s. 103f. 
89 Almqvist (1965) s. 90 
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bibliotekarien vid Uppsala universitet Hans Sallander (1903–83), som följt arbetet med 
stort intresse och som hela tiden gett honom uppmuntran och stöd. För övrigt kom 
Almqvist senare att författa en förteckning över Hans Sallanders tryckta skrifter, 
utgiven i olika upplagor, 1973 och 1989. 
 
6.1.3 Innehållet i monografin 
 
Monografin över Johann Kankel är ett omfångsrikt arbete på 167 sidor varav ca 80 sidor 
brödtext, 31 sidor noter, 22 sidor bibliografiska förteckningar över Johann Kankels 
tryck, 7 sidor om Visingsborgstryckens konstaterade vattenmärken, 6 sidor person-
register samt en sammanfattning på tyska. Verket är rikt illustrerat med återgivningar av 
Kankels tryck, samtida målningar eller kopparstick som bl.a. har Per Brahe eller 
stadsvyer, t.ex. Danzig, som motiv. 
 
I nitton olika kapitel redogör Almqvist bl.a. för Kankels tidiga levnadsår i Pommern, 
om hans privata levnadsförhållanden, om boktryckeriets totala produktion och olika 
aspekter såsom lokaler, utrustning och personal. Han berättar detaljerat om de olika 
alster som trycktes på Visingsö, om typografi och dekorativa utsmyckningar. Här finns 
också ett kapitel om Kankels sista levnadsår och tryckeriets vidare öden efter hans död. 
Slutligen finns i denna monografi ett kapitel om provenienser och ägaranteckningar i 
några av Visingsborgstrycken. 
 
6.1.4 Almqvists källmaterial 
 
Almqvists efterforskningar innebar ett omfattande insamlande av källmaterial. Han 
använde sig i viss utsträckning av tidigare publicerad forskning, men i samtliga av 
monografins avsnitt har han utnyttjat källor från arkiv eller universitetsbibliotek. När 
det gäller ämnen som skilsmässoprocessen, Kankels ställning och förmåner och 
pappersbehov och pappersleveranser består i det närmaste allt källmaterial av arkivalier. 
 
De två mest utnyttjade arkiven i hans forskningsarbete är Kammararkivet och Riks-
arkivet. Där finns samtida dokument som t.ex. räkenskaper, brev, mantalslängder och 
kvittenser samlade. Andra arkiv, bibliotek och institutioner som utnyttjats för undersök-
ningen är bl.a. Stockholms stadsarkiv, Vadstena landsarkiv, Uppsala universitets-
bibliotek, Kungliga biblioteket, Linköpings stifts- och landsbibliotek, Lunds universi-
tetsbibliotek, Skoklosters bibliotek samt Växjö stiftsbibliotek.90 
 
6.1.5 Relaterade publikationer 
 
Sven Almqvist lämnade inte helt ämnet Johann Kankel efter utgivandet av monografin. 
1972 författade han en artikel med titeln ”Det enda kompletta exemplaret av Norlandz 
chrönika?” i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. Där han diskuterar 
upptäckten av ett exemplar av Norlandz Chrönika som 1971 inköptes på auktion av en 
norsk privatsamlare. Almqvist fick möjlighet att närmare undersöka boken som visade 
sig innehålla ytterligare sex textsidor som inte är kända i några andra existerande 
exemplar. Han spekulerar kring omständigheterna kring tryckningen och varför dessa 
sidor blev uteslutna i övriga exemplar och hur det var möjligt att detta specifika 
exemplar fick behålla dem.91 
 

                                                 
90 Almqvist (1965) s. 94-121 
91 Almqvist (1972) s. 26-32 
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Det sista verk som Almqvist författade som berör Kankel är en kortare publikation med 
titeln Per Brahe d.y. och Visingsborgs grevskap. Denna text som utgavs 1980 nämner 
endast boktryckaren med några få rader. Innehållet kretsar kring ätten Brahe och dess 
ursprung samt Per Brahe d.y. och dennes insatser som greve av Visingsborg. Angående 
Kankel presenteras kortfattat några av de större arbeten som trycktes på Visingsö.92 I 
denna text har inte heller några nya fakta tillkommit som inte redan var kända när 
monografin trycktes 1965. 
 
6.2 Samtida källor 
 
6.2.1 Dagböcker 
 
Det finns två böcker som man med säkerhet vet ingick i Kankels bibliotek: Calendar-
ium sanctorum et historiarum (1573) av Andreas Hondorff (ca 1530–72) och Occulta 
naturae miracula. Wunderbarliche Geheimnisse der Natur (1580) av Levinus Lemnius 
(1505–68). Dessa båda böckers ägarbeteckningar visar hur Kankel valde att benämna 
sig själv vid två olika tidpunkter: I den förstnämnda bokens ägarbeteckning från 1653 
kallade han sig klockare i S:t Katharina kyrka i Danzig. I den andra boken kallar han sig 
1656 bok-tryckare i Wolgast, Pommern.93 
 
Andreas Hondorffs Calendarium, en kalendariskt ordnade skrift visade sig sedermera ha 
utnyttjats av Kankel som ett slags dagbok, där han införde självbiografiska uppgifter. 
Upptäckten av detta unika exemplar i Lunds universitetsbiblioteks ägo uppmärk-
sammades första gången i en artikel av Gunnar Carlquist 1922 (se 6.5.3) De första 
anteckningarna infördes efter 1653 och nedtecknandet fortgick fram till 1683. Den 
första händelse som antecknades var Kankels födelsedatum och år, den 21 november 
1614 samt föräldrarnas namn: Peter Kankel och Elisabeth Timme.94 
 
Dagboksanteckningarna avslöjar biografiska fakta som tidigare legat gömda i det 
fördolda. Han berättar att han antogs till klockare i S:t Katharinakyrkan i Danzig den 
1/5 1648. I anslutning till en nedtecknad sonett, en hyllning till boktryckarkonsten, som 
Kankel författade 1657 finns en notis som avslöjar att han samma år ansökt om rätten 
att självständigt få etablera sig som boktryckare i Danzig.95 
 
I kalendern framkommer också historien om hans första familjs tragiska öde. Kankel 
gifte sig 1641 med Maria Selle och fick med henne fem barn, varav två avled i späd 
ålder. De andra barnen avled 1653 inom loppet av en månad. Samma år avled även 
hustrun. Det var troligen på grund av pesten, som härjade vid denna tid. Kankel gifte sig 
för andra gången i augusti 1654 med Rebecca Effenbart och fick med henne en son och 
två döttrar, som samtliga nådde vuxen ålder. Nästa episod som Kankel valde att 
nedteckna var att han anlände för första gången till Visingsö den 17 september 1666. 
Han hade inlett resan från Stockholm den 24 augusti och anlände till Norrköping den 31 
augusti.96 
 
De avslutande notiserna av biografiskt intresse handlar främst om två av hans barn. Den 
29 juni 1674 avreste sonen Johannes till Åbo för att påbörja sina studier och den 13 

                                                 
92 Almqvist (1980) s. 1-9 
93 Almqvist (1965) s. 16 
94 Carlquist (1922) s. 102-107 
95 Carlquist (1922) s. 103-109 
96 Carlquist (1922) s. 103ff. 
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mars 1680 blev han prästvigd i Växjö. Den 1/8 1682 lämnade den yngsta dottern Maria 
Elisabeth Visingsö för att resa till Stockholm.97 
 
Utöver de ovan redovisade biografiska uppgifterna har Kankel också i samband med 
kalendariets anekdoter tillfört egna marginalanteckningar. Enligt Carlquist kan man av 
dess innehåll göra vissa tolkningar av Kankels person. Han ska t.ex. ha varit en strikt 
och trogen anhängare till den lutherska läran. Här ska man även kunna spåra vissa 
kommentarer till hans olyckliga äktenskapshistoria, vars olika händelser annars inte alls 
omnämns i dagboksanteckningarna. 
 
I anslutning till detta avsnitt kan det vara värt att nämna Erik Dahlbergs (1625–1703) 
efterlämnade dagböcker.98 Dahlberg som utnämnts till landshövding i Jönköpings län 4 
augusti 1687 var den som tog initiativet till tryckeriets flytt till Jönköping. Den 17 maj 
1688 besökte han Visingsö och kunde personligen bilda sig en uppfattning om den 
rådande situationen.99 De efterlämnade anteckningarna från Dahlbergs hand kan således 
kasta ett visst ljus över händelser kring tiden för tryckeriets sista tid på Visingsö. 
 
6.2.2 Visingsborgstrycken 
 
De bevarade skrifter som trycktes av Kankel under åren 1667 och 1685 är i sig samtida 
källor, eftersom de utgör fysiska bevis på att boktryckeriet på Visingsö verkligen 
existerat. Dessutom har boktryckaren i vissa av trycken bidragit med information i form 
av kommentarer i förord, efterord etc., som Almqvist till viss del har utnyttjat i sin 
forskning. 
 
Det första tryck som lämnade tryckpressen på Visingsö var ett ovanligt arbete som 
tillkom på Kankels initiativ. I samband med en kris som uppstått i hans andra äktenskap 
kände han sig föranledd att skriva ett brev till hustrun. Hon kände sig orättvist 
behandlad och oskyldigt anklagad för otrohet vilket hon också lät omgivningen få 
veta.100 I inledningen till brevet som är daterat 20 juli 1667 förklarar han att hustrun inte 
kan läsa handskrift och motiverar därmed varför det trycktes.101 Brevet som först 
uppmärksammades 1919 i en artikel av Arthur Sjögren (se 6.5.2) och senare av Sven 
Almqvist finns enligt uppgift bevarat i ett enda exemplar i Stockholms stadsarkiv.102 
 
Eftersom båda författarna i sina framställningar väver samman brevets innehåll med 
upplysningar från andra bevarade dokument (se 6.2.3) är det svårt att veta exakt vilken 
information som finns i själva brevet, som visserligen delvis återges som faksimil i 
Sjögrens artikel, men det krävs expertkunskaper för att tyda dess innehåll. Sjögren gör 
dock några hänvisningar i sin text och med ledning av dessa kan man få följande säkra 
ledtrådar till innehållet: Man får veta att Kankel med sin andra hustru hade tre barn, en 
son och två döttrar. Kankel nämner också Adam Albrecht, den man som anklagades för 
att ha förfört hustrun och som skulle ha fått boktryckarens hjälp att söka efter en 
musikertjänst i Stockholm. Här antyds också att Albrecht erkänt otrohetsaffären med 
hustrun.103 
 

                                                 
97 Carlquist (1922) s. 107 
98 Utgavs i bokform 1912 av Herman Lundström. 
99 Almqvist (1965) s. 81, s. 119 
100 Sjögren 1919 s. 377 
101 Sjögren (1919) s. 377 & Almqvist (1965) s. 24, s. 131 
102 Almqvist (1965) s. 57 
103 Sjögren (1919) s. 376ff. 
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De flesta av de personskrifter som trycktes på ön författades av Kankel själv. Ett flertal 
av dessa tillfällestryck är hyllningar till Per Brahe eller dennes släktingar och vänner. I 
den första bevarade hyllningsskriften till Per Brahe från 1667 låter Kankel sitt alter ego 
avge en programförklaring. I denna skrift framkommer stoltheten över yrket, men också 
en ödmjukhet inför vad han kan prestera. Där framkommer också att Kankel betraktade 
sig inte enbart som hovtryckare, utan också och kanske i ännu högre grad som skolans 
boktryckare.104 
 
I den andra upplagan av ”Nils Mattson Kiöping och Olof Willmans resebeskrivningar 
av Ostindien och Japan” som trycktes 1674 hade en del förbättringar genomförts 
jämfört med den första upplagan från 1667. Kankel nämner själv i bokens efterskrift 
dessa ändringar som bl.a. innebar kapitelindelning och en annorlunda typografisk 
uppställning.105 Denna uppgift är kanske ett blygsamt bidrag till Kankels biografi, men 
efterskriften ger ändå upplysningar hur tryckningen av de mer omfångsrika skrifterna 
utvecklades från 1667 till 1674. 
 
Det enda verk som man med säkerhet vet översattes av Kankel var ”Michael Hemmer-
sams resebeskrivning” från 1674. I denna boks företal upplyser boktryckaren läsaren 
om sin dåliga kunskap i svenska språket och att texten på grund av detta innehåller vissa 
fel och brister. Han hoppas dock med tiden förbättra sina språkkunskaper.106 
 
Sist i denna presentation kan vara värt att nämna tre tillfällestryck där Kankel infogade 
en uppgift som under lång tid var den enda ledtråden till hans härstamning. Där kan 
man läsa följande: ”Johan Kankel, Wolgast: Pomer”.107 Den första av dessa skrifter var 
en hyllning till det nygifta brudparet Karl XI och Ulrika Eleonora inför deras ankomst 
till grevskapet 21 maj 1680. Den andra skriften var ett sorgekväde (1680) över Per Carl 
Brahe som 1679 vid 15 års ålder drunknade utanför Flottsund i Uppland. Han var son 
till Per Brahes brorson Nils Brahe d.y. (1633–99) och Margareta Juliana Wrangel. Den 
tredje skriften var en minnesskrift, Columna memorialis som trycktes till Per Brahes 
begravning i maj 1681. 
 
6.2.3 Brev, räkenskaper och protokoll 
 
När Sven Almqvist samlade in material till sin monografi om Johann Kankel använde 
han sig av en typ av källmaterial som tidigare inte använts i någon större omfattning. 
Arkivhandlingar som härrör från Kankels tid har i monografin visat sig ge en mer 
fullständig och detaljerad bild av boktryckaren och tryckeriets verksamhet på Visingsö. 
 
Den förste som på allvar uppmärksammade detta rika källmaterial var Arthur Sjögren, 
som 1919 bidrog till att ge ny kunskap om boktryckarens biografi i allmänhet och om 
hans tragiska äktenskapshistoria i synnerhet. Förutom ovan nämnda Kankels tryckta 
brev till hustrun redovisade han där tre dokument som enligt uppgift tillhör samlingen 
Acta Consistorii holmensis, vol. 40 i Riksarkivet. Det första dokumentet som present-
erades var ett brev till konsistorium108 i Stockholm daterat 4 augusti 1667 där Johann 
Kankel redogjorde för hustruns äktenskapsbrott. De två andra dokumenten är ett brev 
från konsistorium i Stockholm till pastorn vid S:t Katharinakyrkan i Danzig [7 
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september 1667] samt ett brev från konsistorium i Elbing till konsistorium i Stockholm 
[21 september 1667].109 
 
På grund av mängden arkivaliska källor och deras varierande värde som informations-
källor är det tyvärr inte möjligt att i denna magisteruppsats redogöra för samtliga 
dokument och dess innehåll. Föreliggande presentation ska därför inte betraktas som en 
komplett sammanställning. Den som önskar mer information i detta ämne kan genom 
noggrann läsning finna detta material redovisat i Almqvists monografi. Nedan följer en 
allmän redogörelse för de typer av dokument som främst bidragit till att tillföra ny 
kunskap om Johann Kankel. 
 
Det kan vara värt att nämna i detta sammanhang att sedan Almqvist gjorde sina efter-
forskningar har arkivens övergripande organisation och lokalisering genomgått en 
genomgripande förändring. De handlingar som Almqvist i sin källförteckning redo-
visade som tillhörande Kammararkivet respektive Riksarkivet återfinns därför idag 
2008 i Riksarkivet Marieberg, centralt beläget på Kungsholmen i Stockholm. 
 
En typ av källmaterial som i mycket hög utsträckning har bidragit med värdefull 
information om Kankel och boktryckeriets produktion är de brev och brevkoncept som 
förvaras framför allt i Riksarkivet. Brevväxlingen mellan Per Brahe, hauptmannen på 
Visingsö Lars Jonsson, grevskapets sekreterare Gustaf Edman samt Johann Kankel 
under åren 1666 till 1672 har gett en god inblick i tryckeriets verksamhet. Från 1673 
och framåt är dock detta källmaterial mycket ovanligt. Detta bortfall kan enligt Alm-
qvist kanske förklaras med att Brahe vistades längre perioder på Visingsborg och att 
korrespondens per brev inte var nödvändig. Dessutom kan han ha fått större förtroende 
för boktryckarens skicklighet och inte längre behövde granska varje enskilt arbete.110 
 
Det finns också några övriga brevskrivare bland Almqvists redovisade källor, t.ex. bok-
bindaren Magnus Holm, som klagar över att han fått för dålig ersättning för sitt arbete 
och Braheskolans inspektor kyrkoherden Lars Mellin, som lämnade intressanta upplys-
ningar om hur prästerna försökte förmå Kankel att försonas med hustrun, men att deras 
ansträngningar vid det tillfället var förgäves.111 
 
Korrespondensen mellan Per Brahe och hans medarbetare avslöjar detaljer om bok-
tryckarens verksamhet och planering och tryckning av några av de till omfånget större 
verken som lämnade tryckpressen. Kankels brev lämnar också under de första åren 
information om hans privatliv. Här kan man läsa om hans ankomst till Visingsö, hans 
oro för döttrarna som till en början fortfarande vistades i Stockholm och hur han vid ett 
par tillfällen hade brist på livsmedel och bad greven hjälpa honom. En episod som också 
behandlas i breven är den äktenskapliga krisen. Ett faktum som Almqvist inte nämner är 
att boktryckaren upphör att i breven diskutera sina privata angelägenheter efter förson-
ingen med hustrun våren 1670.112 Som redan nämnts finns det överhuvudtaget mycket 
få brev daterade efter 1672. Därmed finns det mycket lite information av privat natur 
om Kankel under den sista perioden av hans liv. 
 
Det huvudsakliga innehållet i de bevarade breven kretsar dock i första hand kring verk-
samheten i tryckeriet. Fram till 1673 kan man i brevväxlingen märka att Per Brahe 
följde arbetet med stort intresse. Han ville ha stort personligt inflytande över produkt-
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ionen eller genom sekreteraren eller hauptmannen. Breven upplyser också om 
tryckarens villkor och relationen till medarbetarna. Man kan också ta del av de problem 
som påverkade verksamheten som t.ex. försenade pappersleveranser eller brist på typer. 
En dramatisk händelse som inträffade under senhösten 1672 var att Kankel brände 
högerhanden under stilgjutningen och kunde på grund av svåra plågor under en period 
inte fortsätta med arbetet.113 
 
En annan typ av dokument som i Almqvists studie på ett betydande sätt bidrog till ökad 
kunskap om boktryckeriet var dels Röttle pappersbruks räkenskaper 1646–76 som 
ursprungligen förvarades i Kammararkivet, dels grevskapets räkenskaper, som kom att 
samlas på Kammararkivet eller Riksarkivet (Brahesamlingen). Dessa dokument inne-
håller meddelanden om inköp, utbetalningar, skulder, beställningar, kvittenser eller 
leveranser. De kompletterar och styrker de uppgifter som lämnats i breven. Här får man 
en inblick i Kankels och hans medarbetares löner, förmåner och utrustning eller de 
villkor som styrde verksamheten. 
 
I Röttle papperbruks räkenskaper kan man se hur tillgången eller efterfrågan på tryck-
papper förändrades över tid. Därför blir det möjligt att få en uppfattning om tryckeriets 
produktion vad gäller verkens omfattning, upplagor och hur mycket tid som krävdes. 
Räkenskaperna ger belägg för att grevskapet inte var helt självförsörjande vad gäller 
pappersleveranserna. Vid ett par tillfällen tvingades man införskaffa papper från andra 
orter.114 
 
Räkenskaperna får ökad betydelse som källmaterial från och med 1673, eftersom det 
som redan nämnts finns endast ett fåtal brev som kan ge upplysningar om tryckeriets 
produktion i arkivens samlingar. Liksom för tryckeriets första fem år upplyser dessa 
handlingar om beställning och leveranser av papper, de tryckta verkens upplagor och 
när de färdigställdes. De bevarade räkenskaperna erbjuder således inte samma möjlighet 
att få detaljerad information om tryckeriets verksamhet, men deras värde som käll-
material är ändå inte obetydligt. 
 
En typ av dokument som haft betydelse för kännedomen om Kankels andra äktenskap är 
ett antal protokoll som nedtecknades i samband med skilsmässoprocessen. Dessa 
protokoll som finns bevarade från de olika instanser som behandlade skilsmässan finns 
liksom ovan nämnda brev enligt Almqvist i Stockholms stadsarkivs ägo.115 Almqvist 
utnyttjar protokollen för att beskriva händelseutvecklingen kring den utdragna skils-
mässoprocessen, som inleddes på allvar då hustrun den 17 juli 1667 på Per Brahes order 
inkallades inför konsistorium i Stockholm för att bemöta mannens anklagelse om 
äktenskapsbrott. Efter otillfredsställande resultat i utredningen flyttades målet över till 
Stockholms norra kämnärsrätt, vars protokoll avslöjar att Kankel infann sig där 8 april 
1668. Det var dock i rådhusrätten som målet slutgiltigt kom att avgöras den 3 juli 
samma år, där domen förkunnade att hustrun var oskyldig och att Kankel ansågs vara 
far till det barn som fötts året innan.116 Man kan bara spekulera kring om en 
undersökning med utnyttjande av dagens teknik att fastställa faderskap skulle ha 
kommit fram till samma slutsats. 
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6.3 1700-talet 
 
6.3.1 Magnus Oxelgren 
 
Jag vill inledningsvis nämna en skrift som Almqvist inte presenterar i sin monografi. 
Han nämner däremot vid ett par tillfällen dess upphovsman Magnus Oxelgren (1686–
1750), som 1714 skrev en disputation med titeln Commentarii de insula Visingiana 
caput primus. Oxelgren var född på Visingsö och blev student i Lund 1703. Han kom 
senare att vara verksam som filosofie lektor vid gymnasiet på Visingsö och avslutade 
sina bana som präst i Skärstad i Växjö stift.117 
 
Denna disputation författades 27 år efter Kankels död och är jämfört med andra tryckta 
källor relativt näraliggande i tid. Det är svårt att säga i hur hög grad denna text 
behandlar Johann Kankel. Det faktum att Oxelgren var född på Visingsö och under en 
tid verksam som lärare på ön kan dock antyda att han hade viss kännedom om boktryck-
eriet. Almqvist avslöjar i sin monografi att Magnus Oxelgrens far hette Sven Oxelgren, 
som liksom sonen var infödd Visingsöbo. Han hade varit elev i Braheskolan och blev 
också dess konrektor under åren 1679–86. Senare blev han kyrkoherde på ön.118 
 
Oxelgren förekommer också som uppgiftslämnare i Almqvists verk. I ett bevarat doku-
ment från 1726 beskriver han den tomt där Kankels tryckeri var beläget. I egenskap av 
filosofie lektor och innehavare av tomten hade han kännedom om dess areal och läge 
och vilka träd som växte på dess mark. Platsen kallades då liksom senare för ”Tryckare-
trädgården”.119 
 
En annan upplysning som styrker antagandet att Oxelgren hade viss kännedom om 
tryckeriet är en katalog över Braheskolans bibliotek som upprättades 1725 av honom 
och Josua Lindahl (teologie lektor) och Jonas Osander (skolrektor). I denna katalog 
finns upptaget ett manuskript, Inventarium och wärdie på Boktryckeriet före thess 
afförande uppräknat d: 21. 22. 23 Aug: 1688. Detta numera försvunna dokument inne-
höll en fullständig inventering av tryckeriets utrustning och skulle ha kunnat ge värde-
full kunskap om dess omfattning efter Kankels bortgång.120 
 
En not i Nordisk familjebok antyder också att Oxelgrens disputation innehåller 
upplysningar om tryckeriets flytt till Jönköping 1688.121 I kombination med det som 
redovisats ovan är det enligt min mening ett intressant faktum att det publicerades en 
skrift om Visingsö under det tidiga 1700-talet som sannolikt innehåller viss information 
om Kankel. Inom ramen för uppsatsarbetet har det dock inte varit möjligt att studera och 
utvärdera denna disputation. 
 
6.3.2 Johan Alnander 
 
Det i egentlig mening tidigast utgivna bokhistoriska översiktsverket i Sverige är Johan 
Alnanders (1694–1737) avhandling från 1722 med titeln Historiola artis typographicæ 
in Svecia. Den är författad på latin och behandlar tryckkonsten, dess ursprung och 
utveckling i Sverige. Alnander föddes 1694 i Kristberg i Östergötland och påbörjade 
1712 sina studier vid Uppsala universitet. Sedermera blev han kyrkoherde i Kimstads 
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församling, där han 1737 kom att sluta sina dagar.122 Han var också far till Samuel 
Alnander som 1756 översatte faderns bokhistoriska verk till svenska (se 6.3.3). 
 
Alnanders arbete fick ett mycket gott bemötande av filosofiska fakulteten i Uppsala och 
fick positiva recensioner i två tyska tidskrifter, där man framför allt framhöll det 
ovanliga ämnet. 123 Man kan utan tvivel anta att han bedrev någon form av insamling av 
uppgifter under arbetet med avhandlingen. I vilken utsträckning han personligen 
besökte platser och träffade informanter är dock svårt att bedöma. Enligt Klemming gav 
Oxelgren information om att tryckeriet var beläget i närheten av skolan på öns mitt,124 
men om de samtalade direkt eller genom brev får vara osagt. 
 
Almqvist använder i mycket liten utsträckning detta verk som källmaterial i sin egen 
studie. Den förekommer inte heller i hans uppräkning av tidigare dissertationer och 
bibliografier. I Alnanders avhandling får man veta att boktryckaren hade en egen 
bostad, men att knappt några synliga rester av denna fanns kvar. Det var känt att 
tryckeriet låg mitt på ön, inte inom murarna av slottet.125 Kankel skulle enligt Alnander 
”på skryt” ha angett slottet Visingsborg som tryckort, något som Almqvist menar är 
felaktigt då beteckningen Visingsborg torde syfta till grevskapet och inte enbart slottet 
med samma namn.126 Alnander nämner också att boktryckeriet enligt en uppgift i den 
andra tryckta upplagan (1674) av ”Nils Mattson Kiöping och Olof Willmans rese-
beskrivningar av Ostindien och Japan” skulle ha inrättats 1667. 
 
De upplysningar som ges om Kankel säger att han var bördig från Wolgast i Pommern 
och torde ha varit en väl studerad man. Här nämner Alnander Kankels översättning av 
”Michael Hemmersams resebeskrivning” från 1674 och några skrifter som han författat, 
t.ex. en gravskrift över en yngling från 1671 samt en lärobok i tyska som belägg för 
detta påstående.127 Almqvist nämner angående denna som ska ha tryckts 1679, att inget 
känt exemplar ska finnas bevarat.128 I Alnanders verk finns endast fem av Kankels tryck 
uppräknade, men detta betyder inte att han inte hade kännedom om fler titlar. Det ingick 
säkert inte i hans planer att i sin översikt ge en detaljerad bibliografi för varje enskilt 
boktryckeri som han presenterade. 
 
Det framkommer också att Kankel hade kunskaper i stilgjuteri och träsnideri, men att 
han inte hade så lång tid på sig att göra nytta av denna vetskap. Efter att ön drogs in till 
Kronan i samband med reduktionen 1681 finns nämligen inga uppgifter om att någon 
bok skulle ha tryckts, även om Kankel levde fram till år 1687.129 Med facit i hand man 
dock konstatera att tryckeriets verksamhet fortgick även efter grevskapets upplösning. 
 
Alnander nämner också händelserna kring boktryckeriets flytt till Jönköping efter 
Kankels död och att det var landshövdingen Erik Dahlberg (1625–1703) som tog 
initiativet till denna överföring. Tryckeriet skulle ha sålts till Peter Hultman av Kankels 
son, som senare blev kyrkoherde i Väckelsång. Man får också veta att Kankels stilförråd 
var alltför utnött för att göra någon större nytta för Hultmans verksamhet.130 Enligt 
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Almqvist är dock uppgiften om att tryckeriet verkligen ägts av Kankels son osäker 
eftersom han menar att den inte har kunnat verifieras.131 
 
En annan författare som Almqvist kortfattat nämner i samband med ett avsnitt om 
Kankels verksamhet som träsnidare är Carl Lengrén (1717/18–62). I detta sammanhang 
menar Almqvist att ”Lengréns uppgift att han ”ägt vetenskapen at zirligen snida i trä” 
synes ha varit allmänt vedertagen”.132 Lengrén har i sin skrift Kort berättelse om 
boktryckeriets begynnelse och fortgång i gemen och äfwen i Sverige (1740) utnyttjat de 
uppgifter som förekom i Alnanders avhandling. 
 
6.3.3 Samuel Alnander 
 
Samuel Alnander (1731–72) föddes i Linköping och blev efter studier vid Uppsala 
universitet docent i litteraturhistoria 1763 och senare teologie lektor vid kadettkåren i 
Karlskrona.133 Han var son till Johan Alnander, som 1722 disputerade med sin avhand-
ling Historiola artis typographicæ in Svecia skriven på latin. 
 
Samuel Alnander ville göra faderns verk tillgängligt för en bredare publik och 1756 
hade han färdigställt översättningen av faderns avhandling, som han kallade Försök till 
en historia om boktryckeri-konstens uppkomst och fortgång uti Sverige. Alnanders 
manuskript inlämnades till den nyinrättade Boktryckerisocieteten och låg färdigt för 
tryckning, men av någon okänd anledning kom boken aldrig att ges ut.134 
 
Manuskriptet togs dock om hand av notarien Erik Ekholm (1716–84) och på olika vägar 
hamnade det 1797 slutligen i Uppsala universitetsbiblioteks ägo, där det fick en varaktig 
förvaringsplats. Detta handskrivna dokument har sedan utnyttjats som förebild och käll-
material inom forskningen. Det mest bekanta av dessa arbeten är kanske Klemming och 
Nordins Svensk boktryckerihistoria 1483-1883, som utgavs första gången 1883.135 
 
Det skulle dröja ända till 1959 innan Samuel Alnanders översättning av faderns verk 
utgavs i tryckt version. I denna volyms förord berättar Åke Davidsson (1913–2004) att 
Samuel Alnanders översättning höll sig mycket fri till originalet. Han rättade t.ex. till 
uppenbara fel, byggde ut faderns knapphändiga notapparat och lade till information om 
nya tryckerier som tillkommit efter 1722.136 Alnanders betydelse för boktryckeri-
konstens historia begränsas därmed inte enbart till rollen som översättare av faderns 
verk. När det gäller boktryckeriet på Visingsö finns för övrigt en hänvisning till en 
bibliografi från 1680 av Johannes Schefferus (1621–79), Svecia literata sev de scriptis 
& script-oribus gentis Sveciæ : opus postumum.137 Bibliografin skulle kunna vara den 
tidigaste tryckta litterära källa som nämner tryck av Kankel. 
 
Det förefaller för övrigt vara ett faktum att Åke Davidsson, som författade förordet till 
1959 års utgåva av Alnanders verk dedicerade ett exemplar av nämnda bok till Sven 
Almqvist, vilket tyder på att dessa herrar säkerligen haft någon form av kontakt i 
samband med Almqvists forskning kring boktryckeriet på Visingsö.138 
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6.3.4 Bibliografiska förteckningar 
 
Under det sena 1700-talet publicerades några bibliografier, som främst bidrog till att 
öka kunskapen om trycken från Visingsö snarare än kunskapen om Kankels liv. Samuel 
Gestrin (1764–1865) ventilerade 1793 dissertationen De libris in typographia Wising-
burgensi Impressis, som innehöll en förteckning över 28 på Visingsö tryckta arbeten. 
Biskopen i Växjö stift Olof Wallquist (1755–1800) utgav under åren 1788-95 en serie 
böcker kallade Ecclesiastique samlingar, som indelade i åtta ”flockar” var ett bidrag till 
den svenska kyrkans historia.139 I sjätte och sjunde flocken av samlingarna som utgavs 
1794 fanns en förteckning över på Visingsö tryckta böcker. Wallquists förteckning 
innehöll också något färre titlar än Gestrins, 20 stycken. Syftet med sammanställningen 
var främst att göra stiftets prästerskap uppmärksammade på Visingsborgstrycken, som 
han önskade skulle doneras som understöd till gymnasiebiblioteket i Växjö.140 
 
6.4. Klemming och Nordin 
 
Med tanke på det uppvaknade intresset kring Kankels tryck under det sena 1700-talet är 
det kanske lite anmärkningsvärt att större delen av 1800-talet hann passera innan över-
bibliotekarien vid Kungliga biblioteket Gustaf Edvard Klemming (1823–93) återigen 
uppmärksammade tryckeriet på Visingsö. Klemming som tillhör de mest namnkunniga 
bland bibliotekarier och bibliofiler i Sverige inledde 1869 ett samarbete med faktorn vid 
Norstedts förlag, Johan Gabriel Nordin (1835–86), som samma år startat Nordisk 
boktryckeritidning. I denna tidskrift började Klemming publicera en artikelserie under 
titeln Försök till historia om boktryckerikonsten i Sverige, som pågick fortlöpande fram 
till att sista numret utgavs 1877.141 Denna artikelserie var Klemmings första bidrag till 
en utökad förteckning över Visingsborgstrycken. 
 
Med anledning av fyrahundraårsminnet av den första tryckta svenska boken 1883 
planerades ett större verk om svensk boktryckerihistoria: Svensk boktryckerihistoria 
1483-1883. Som framkommer av Nordins företal var Klemming ansvarig för avsnitten 
om de svenska tryckerierna fram t.o.m. 1700-talet och ”Tryckfrihetsstadgar under 1600- 
och 1700-talen”. Den inledande allmänna historiska översikten över boktryckarkonsten 
var författad av Nordin, liksom ett större avsnitt om de svenska boktryckerierna 1800–
83.142 Boken anses ha störst betydelse som referensverk när det gäller de kapitel som 
ägnas åt svenska förhållanden.143 Att detaljerat redogöra för innehållet i denna stora 
volym ligger utanför ramen för denna magisteruppsats. Man kan konstatera att boken i 
viss mån fortfarande är en användbar källa till kunskap om äldre tiders svenska 
boktryckarkonst. Den trycktes för övrigt i en ny upplaga 1983 i samband med den 
svenska bokens 500-årsjubileum. 
 
I Klemmings korta redogörelse för Visingsborgstryckeriets verksamhet framkommer 
redan kända fakta från Alnanders disputation. Här är dock årtalet för tryckeriets etabler-
ande mer fastställt till 1666. Kankel benämns även här som stilgjutare, träsnidare, för-
fattare och översättare. Klemming instämmer också i Alnanders antagande att Kankel 
använde som tryckorten själva slottet Visingsborg ”som en förbättring i titulaturen” 
eftersom tryckeriet var beläget mitt på ön i närheten av skolan.144 Detta påstående har 

                                                 
139 Boëthius (1921) sp. 530-533 
140 Almqvist (1965) s. 56 
141 Tynell (1983) s. 5f. 
142 Tynell (1983) s. 3ff. 
143 Björkman (1998) s. 71 
144 Klemming & Nordin (1983) s. 215 



 33

som redan nämnts kritiserats av Almqvist som är av den bestämda åsikten att Visings-
borg syftar till grevskapet och inte slottet.145 Till skillnad från Alnander har Klemming 
kännedom om tryckta skrifter även efter reduktionen 1681, men menar att tryckeriet inte 
varit särskilt verksamt under de sista åren. Om boktryckeriets flytt 1688 använder sig 
Klemming av de tidigare uppgifterna om att den ägde rum på landshövdingen Erik 
Dahlbergs inrådan och att Petter Hultman inköpt tryckeriet av Kankels son. Angående 
själva trycken framgår det i Klemmings beskrivning att de vunnit ryktbarhet som 
sällsynta rariteter. Vissa av de till omfånget mindre trycken är spårlöst försvunna.146 
 
I förteckningen över Visingsborgstrycken redovisar Klemming 44 titlar. Enligt Alm-
qvist består de nyupptäckta trycken av personverser varav nio av dessa är ettblads-
tryck.147 I förteckningen finns också korta beskrivningar av trycken och i vissa fall 
hänvisningar och kommentarer. Han nämner liksom Alnander före honom Johannes 
Schefferus bibliografi från 1680. 
 
När Almqvist använder Klemming som källa är det framför allt förteckningen av de på 
Visingsö tryckta verken som utnyttjas. I sin notförteckning uppmärksammar Almqvist 
också en skrift som ursprungligen fanns medtagen i Wallquists förteckning: Förklaring 
öfver Handels-Contractet angåendes thet Södre Compagniet i Swerighe. Den skulle ha 
tryckts 1674 vilket Klemming anser vara mindre sannolikt eftersom den trycktes för 
första gången redan 1626. Slutligen nämner Almqvist en skrift som enligt honom inget 
känt exemplar längre existerar. Den har titeln Konung Mascuutharii utfäste frijheter för 
alla gifta män uti Narragonien. Enligt Klemming fanns denna skrift i Carl Friedrich 
Eckleffs (1723–86) boksamling.148 
 
6.5 1900-talet 
 
6.5.1 Carl Magnus Stenbock 
 
Det första fyndet som gjordes under 1900-talet uppmärksammades dock i andra forum. 
Almqvist redogör i sin monografi över Kankel en upptäckt av två tidigare okända tryck 
från Visingsö och som därmed inte funnits med i tidigare förteckningar. Det var stifts-
bibliotekarien i Linköping, fil. dr greve Carl Magnus Stenbock (1874–1923) som i en 
artikel i Östgöta Correspondenten den 28 november 1917, ”Stiftsbibliotekets Elsevierer 
och Visingsborgstryck”, kunde meddela att två unika tryck upptäckts i Linköpings 
stifts-bibliotek. Artikeln publicerades på nytt året därpå då den ingick i Stenbocks bok 
Strövtåg i Linköpings Stiftsbibliotek.149 
 
De två tillfällestrycken som upptäcktes i stiftsbibliotekets samlingar var de i ett annat 
sammanhang redan nämnda sorgekvädet (1680) över Per Carl Brahe och minneskriften 
Columna memorialis som 1681 trycktes till Per Brahes begravning. Stenbock redogör i 
sin artikel för tryckens omfång och innehåll. Han nämner också det faktum att ”det 
märkliga tryckeriets historia är icke skriven”. I detta sammanhang är Stenbock ensam 
om att hänvisa till några artiklar författade av den kände bokexperten Birger Lundell 
(1880–1933) och som skulle ha publicerats i Svenska Dagbladet åtskilliga år tidigare. I 
dessa artiklar ska man enligt Stenbock få ”en god ledning och ett allmänt intryck av 
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Visingsborgstrycken”.150 Det har tyvärr inte varit möjligt att spåra upp dessa artiklar, så 
därför kan man inte bedöma dess eventuella värde som källa och vilken roll denne 
Lundell spelade i forskningen kring boktryckeriet på Visingsö. 
 
Stenbock nämner också ett par andra tryck i bibliotekets ägo: ”Nils Mattson Kiöping 
och Olof Willmans resebeskrivningar av Ostindien och Japan” (1667), Norlandz 
Chrönika (1670) och Oeconomia, en ”hushållsbok för ungt adelsfolk” (1677). I detta 
sammanhang upplyser han också om anteckningar om tidigare ägare i exemplaret av 
Norlandz Chrönika. Slutligen nämner han det totala antalet kända tryck som enligt den 
senaste förteckningen uppgick till 44 stycken. Av dessa fanns 15 i Stiftsbiblioteket ägo 
och i och med den nya upptäckten uppgår de till 17. Här uttrycker Stenbock sin starka 
önskan att utöka bibliotekets Visingsborgssamling, men att det saknas medel att 
införskaffa dessa dyrbara tryck.151 
 
6.5.2 Arthur Sjögren 
 
En artikel som väsentligen kastade nytt ljus över tidigare okända fakta om Kankels 
privatliv var ”Förut okända dokument till Visingsborgstryckaren Johan Kankels tragiska 
äktenskapshistoria”, författad av Arthur Sjögren (1874–1951) och publicerad i Nordisk 
boktryckarkonst 1919. 
 
Arthur Sjögren föddes 1874 i Stockholm. Han var konstnär och bokhistoriker och som 
forskare anses han tillhöra pionjärerna inom svensk bokhistoria. Från att ha inlett sin 
bana som illustratör och konstnär ägnade han sig efter hand för forskning kring exlibris, 
museiarbete och författarskap.152 
 
Almqvist nämner några andra av Sjögrens artiklar, som i olika utsträckning berör 
Kankel hans verksamhet. Redan 1909 i Nordisk boktryckarekonst bidrog Sjögren med 
en artikel med titeln ”Ur anteckningsboken”, där han bl.a. presenterar en vinjett, som 
var avsedd att användas till tryckning av bröllopsdikter och som flitigt brukades av flera 
svenska boktryckare. Kankel skulle enligt Sjögren ha använt sig av denna vinjett 1683, 
men här påpekar Almqvist att den även förekommer i en hyllningsdikt till brudparet 
Herlund-Wickenberg 1678. I samma artikel nämner också Sjögren en serie gjutna 
dekorativa begynnelsebokstäver, som Kankel ska ha haft tillgång till och använt i sina 
tryckalster.153 
 
I en senare artikel, ”Äldre svenska pappersmärken”, diskuterar Sjögren framför allt 
förekomsten av Oxenstiernska pappersmärken, som han upptäckt i ett antal 1600-
talstryck. Han nämner också i detta sammanhang att Per Brahes pappersmärke förekom-
mit i tre av Peder Wald i Åbo tryckta begravningsskrifter. Dessa skrifter trycktes med 
anledning av Per Brahes första gemål Christina Catharina Stenbocks (1609–50) död 
1650. Vid den här tiden var Per Brahe generalguvernör i Finland och detta faktum kan 
förklara att papper från grevskapet Visingsborg använts i det finska tryckeriet.154 
Almqvist använder sig av Sjögrens artikel då han diskuterar produktion och lagring av 
tryckpapper vid Röttle pappersbruk under 1650-talet för att styrka antagandet att det 
tidigare förelåg planer att etablera ett boktryckeri på Visingsö.155 
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Den mest betydelsefulla av Sjögren publicerade artiklar är dock ”Förut okända doku-
ment till Visingsborgstryckaren Johan Kankels tragiska äktenskapshistoria”. I artikelns 
inledning berättar Sjögren om de tidigare knapphändiga biografiska uppgifter som med-
delats av Alnander, Lengrén, Gestrin och Klemming. Enligt Sjögren är det Alnanders 
upplysningar om Kankel som ligger till grund för alla senare publikationer. Han nämner 
också att Gestrins disputation inte innehåller några nya biografiska uppgifter utan citerar 
de föregående skrifterna. När det gäller nya upptäckter har Sjögren kännedom om 
Stenbocks några år tidigare publicerade artikel. Slutligen nämner han i sin inledning en 
bok författad av Wilhelm Berg (1839–1915) som utgavs 1885. Den heter Visingsö jemte 
anteckningar om Visingsborgs grevskap och innehåller en uppgift som Sjögren starkt 
ifrågasätter. Ingen annan författare än Berg hävdar att Kankel skulle ha gått i skola på 
ön och därefter blivit anställd vid ett tryckeri i Stockholm innan han slutligen blev 
boktryckare på Visingsö. Det är inte känt varifrån Berg fått denna uppgift.156 Almqvist 
delar Sjögrens uppfattning att Bergs arbete bör läsas med kritik.157 
 
De fyra dokument som uppmärksammades i Sjögrens artikel har redan presenterats i ett 
tidigare avsnitt. Det kan dock vara värt att återigen kort nämna dessa handlingar. Enligt 
Sjögren tillhör samtliga dokument Acta Consistorii holmensis, vol. 40 i Riksarkivet och 
är: Kankels tryckta brev till sin hustru Rebecca Ebenbrecht (20/7 1667), Kankels 
förklaring för konsistorium i Stockholm (4/8 1667), konsistoriets brev till pastorn vid 
S:t Katharinakyrkan i Danzig (7/9 1667) samt ett brev från konsistorium i Elbing till 
konsistorium i Stockholm (21/9 1667). 
 
För tydlighetens skull bör man betona att Arthur Sjögren endast var den som uppmärk-
sammade dokumentens existens, inte var dess egentliga upptäckare. Han nämner i en 
fotnot: ”För upplysningen om dessa handlingars tillvaro har jag att tacka min vän, 
amanuensen Ivar Simonson, som även varit mig behjälplig med korrekturet”.158 Det 
finns därmed god anledning att misstänka att dessa herrar fört samtal och diskuterat 
detta ämne i samband med att Sjögren skrev sin artikel. Med tanke på att han också 
nämner att han sedan länge planerat att skriva en monografi över Kankelska tryckeriet 
är det kanske en möjlighet att Simonsson gjorde efterforskningar i arkivet på uppdrag av 
Sjögren. Ivar Simonsson (1891–1925) blev amanuens vid Riksarkivet 1919 och blev 
sedermera andre arkivarie 1922. Under sin tid vid Riksarkivet ordnade han bl.a. slotts- 
och kanslirätternas arkiv. Han var också engagerad i förvaltnings-, person- och kultur-
historiska studier vilket resulterade i ett flertal publicerade artiklar.159 
 
I de sammanhang där Almqvist hänvisar till det tryckta brevet påstår han att det endast 
finns bevarat i ett exemplar i Stockholms stadsarkiv. Även Acta Consistorii holmensis 
ingår enligt honom i stadsarkivets samlingar.160 Det har tyvärr inte varit möjligt att inom 
ramen för magisteruppsatsen fördjupa sig i dessa motstridiga uppgifter. Kanske hand-
lingarna blev överflyttade till Stockholms stadsarkiv vid ett senare tillfälle? 
 
1929 publicerade Sjögren en artikel med titeln ”Boktryckare Johann Kankel på 
Visingsö”. Den kan betraktas som en replik på en året innan i Svenska boktryckar-
föreningens meddelanden publicerad artikel ”Boktryckeriet på Visingsö, dess alster och 
yrkesutövare” av signaturen Vix.161 Sjögren är upprörd över att denne författare till stor 
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del använt sig av Klemming och Berg som huvudsakliga källor, vilka har visat sig vara 
inaktuella (Klemming) eller tvivelaktiga (Berg). Vix har synbarligen inte varit medveten 
om de nyare uppgifter som publicerats av honom själv 1919 och av Gunnar Carlquist 
1922. Sjögren redovisar i sin artikel de tidigare forskningsrönen om Kankel och de 
uppgifter som dittills var kända. Han fortsätter med att redogöra för Carlquists artikel 
som styrker Sjögrens tidigare förmodan att Kankel varit verksam som boktryckare i 
hemlandet. I denna artikel visar också Sjögren att han hade kännedom om en bröllops-
dikt som trycktes av Kankel 1639 i Danzig. Avslutningsvis upplyser han läsaren om 
sina planer att publicera ett större arbete om Kankels verksamhet i Danzig samt genom 
honom ”nyfunna arkivaliska belägg” skildra boktryckarens liv och verksamhet.162 
 
Almqvist beskriver Sjögren som den person som ägnat Kankel den största uppmärk-
samheten. Han redogjorde också för dennes planer att publicera en monografi över 
boktryckeriet på Visingsö. Av någon okänd anledning blev aldrig dessa planer förverk-
ligade. Det verkar vara ett faktum att Sjögrens handlingar om Kankel såldes på bokauk-
tion 1952, året efter dennes bortgång. Dessa handlingar har enligt Almqvist senare 
förgäves efterspanats.163 Åtminstone tre frågor i anslutning till detta kan därmed ställas: 
Vad innehöll de handlingar som fanns i Sjögrens ägo? Varför blev inte hans monografi 
färdigställd? Var finns Sjögrens numera försvunna handlingar om boktryckeriet idag? 
Här finns som synes ett intressant outforskat område att fördjupa sig i. 
 
6.5.3 Gunnar Carlquist 
 
Vid sidan om Arthur Sjögrens ovan nämnda artikel bidrog Gunnar Carlquist (1889–
1963) med ytterst värdefull information om Kankels bakgrund. Carlquist var främst 
historiker, men var också anställd vid Lunds universitetsbibliotek, där han sedermera 
blev överbibliotekarie och chef 1939–55.164 1922 publicerades artikeln ”Visings-
borgsboktryckaren Johan Kankels kalenderanteckningar”, som avslöjade tidigare 
okända uppgifter om Kankels liv och personliga förhållanden. Som redan nämnts 
redogjorde Carlquist för upptäckten av en bok i Lunds universitetsbiblioteks ägo, And-
reas Hondorffs Calendarium, som visade sig ha tillhört Kankel och som utnyttjats av 
honom som ett slags dagbok.165 Huruvida det var Carlquist själv eller någon av hans 
kollegor som gjorde denna upptäckt framgår inte av artikeln. Inte heller Almqvist ger 
någon mer utförlig information om detta. 
 
Almqvist använder Carlquists artikel som källa när han redogör för Kankels härkomst 
och bakgrund som klockare. Därifrån hämtar han också uppgifter om boktryckarens 
resa till Visingsö liksom dennes dotters avfärd till Stockholm 1682. Han nämner också 
anteckningar om ett tryck, Ett förskräckeligit exempel om een ogudachtig Gudz-
bespottare, vars förskräckliga historia uppenbarligen gjort intryck på Kankel.166 
 
I artikeln nämner Carlquist den tidigare bristfälliga kunskapen om Kankels levnads-
historia, som i stort sett inskränkte sig till boktryckarens namn, födelseort och förteck-
ningen av de tryck som hade sitt ursprung i hans verkstad. Även Carlquist förhåller sig 
kritisk till ovan nämnda redovisade uppgift av Wilhelms Berg. Han redogör också för 
de handlingar som några år tidigare (1919) presenterats av Arthur Sjögren och som gav 

                                                 
162 Sjögren (1929) s. 395ff. 
163 Almqvist (1965) s. 93 
164 Carlquist, Gunnar (2008) Nationalencyklopedin [2008-12-03] 
165 Carlquist (1922) s. 101f. 
166 Almqvist (1965) s. 14-29, s. 59 



 37

utförlig information om främst den äktenskapliga konflikten, men även andra tidigare 
okända fakta om hans bakgrund.167 
 
Carlquist menar i sin artikel att det inte föreligger någon anledning att bearbeta anteck-
ningarna och forska vidare kring detta ämne, eftersom Arthur Sjögren ”förbehållit sig 
att i en monografi öfver Visingsborgstryckeriet få utreda de problem, som därtill 
anknyta sig”.168 Här kan man bara spekulera om Carlquist vid någon tidpunkt funderade 
på att fördjupa sig i ämnet Johann Kankel, men ansåg sig hindrad av Sjögrens redo-
visade planer? 
 
Avslutningsvis berättar Carlquist om hur boken med Kankels kalenderanteckningar 
hamnade i Lunds universitetsbiblioteks ägo. En ägare, med initialerna C.O.N. har i 
boken på tyska antecknat att han föddes mellan den 1 och 2 januari 1712.169 Ägaren har 
inte gått att identifiera, men Almqvist vågar anta att denne kan ha varit Kankels son-
dotters son Cornelius Osaengius, som ska vara född just vid denna tid och som senare 
blev nådårspräst i Väckelsång.170 Boken ingick i en större samling med okänd proven-
iens som inköptes 1751 till Lunds universitetsbibliotek. Carlquist gör en kvalificerad 
gissning att samlingen kan ha tillhört dåvarande universitetsbibliotekarien Johan Cory-
lander (1707–75) eftersom hans namnteckning har påträffats i många av böckerna. 
Samlingen har troligen sitt ursprung åtminstone delvis genom inköp på bokauktioner i 
Stockholm under 1730- och 40-talen.171 
 
 
 
7. Analys och diskussion 
 
Jag har valt att dela in min analys i tre delar. I den inledande delen (kap. 7.1-7.4) vill jag 
utifrån de källkritiska kriterierna äkthet (7.1), oberoende (7.2), samtidighet (7.3) och 
tendens (7.4) granska de källor som utgjorde underlaget för Almqvists forskning om 
boktryckeriet på Visingsö. 
 
I den andra delen av min analys (kap. 7.5) ligger min fokus på Almqvists studie. 
Inledningsvis undersöker jag i kapitel 7.5.1 författarens bakgrund och dess eventuella 
betydelse för forskningens resultat. I detta sammanhang har jag ställt mig frågan i 
vilken utsträckning hans bakgrund hade för ämnesval, studiens genomförande och 
resultat. Det är givetvis svårt att dra alltför säkra slutsatser av det eventuella resultatet, 
men det kan ändå ge en viss indikation på Almqvists förutsättningar och roll i samman-
hanget. 
 
I kapitel 7.5.2 har jag för avsikt att analysera Almqvists relation till källmaterialet 
utifrån några av de källkritiska kriterierna. I ett sådant sammanhang känns det inte 
motiverat att göra en sådan analys utifrån äkthets- och samtidighetskriteriet, eftersom 
dessa kriterier redan belysts i föregående del av analysen och inte enligt min mening 
kan tillföra något mer till min undersökning. De två kriterier som har större betydelse i 
sammanhanget är följaktligen oberoendekriteriet och tendenskriteriet. Den aspekt av 
oberoendekriteriet som är mest relevant för analysen är avståndet mellan berättare och 
berättelse. Jag vill veta i vilken grad Almqvist utnyttjar de samtida källorna, om det 
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finns tendenser till tradering och hur han förhåller sig till källmaterialet. Är han kritisk 
eller neutral? Eftersom Almqvists studie är så omfattande har jag inte för avsikt att 
analysera varje enskild detalj utan mer teckna de typiska dragen för hans forskning. Vad 
gäller utnyttjandet av den tidigare forskningen är det ett rimligt antagande att han redan 
på ett tidigt stadium i arbetsprocessen uppmärksammat de upplysningar som meddelats 
av Sjögren och Carlquist. 
 
Finns det antydningar till tendens i Almqvists forskning och hur yttrar det sig i så fall? 
Liksom i min källkritiska analys av de äldre källorna har jag vad gäller att undersöka 
tendens valt att inkludera faktorer som både omedvetet och medvetet påverkat 
Almqvist. Det är enligt min mening svårt att hitta uppenbara belägg för tendens endast 
genom att granska själva texten, men med hjälp av de upplysningar som getts om 
författaren kan man spåra några tänkbara tendenser. 
 
I kapitel 7.5.3 fokuserar jag på det faktiska resultatet av Almqvists studie och vilken ny 
kunskap han tillförde ämnet. Vissa aspekter har i viss mån redan berörts i de föregående 
kapitlen, men betraktas utifrån en annan vinkel. Inledningsvis gör jag en kortfattad 
genomgång av studien för att senare belysa några enskilda exempel. 
 
I den tredje och avslutande delen av min analys (kap. 7.6.1-7.6.5) vill jag undersöka 
Sven Almqvists forskning med hjälp av Adams & Barkers teoretiska modell över det 
kommunikativa kretsloppet. Min målsättning med denna del av analysen är att med stöd 
av de fem stadierna publicering (7.6.1), produktion (7.6.2), distribution (7.6.3), mot-
tagande (7.6.4) och överlevnad (7.6.5) samt de yttre faktorer som påverkar kretsloppet 
undersöka vilka aspekter som inte uppmärksammats i den tidigare forskningen och 
därigenom lyfta fram möjliga nya forskningsområden. I kapitel 7.7, Slutsatser och 
kommentarer redogör jag slutligen för de viktigaste resultaten från analysens tre delar. 
 
7.1 Äkthetskriteriet 
 
En utgångspunkt för den källkritiska granskningen är att fastställa källans äkthet. Jag 
vill också i denna analys utgå från detta kriterium, även om jag instinktivt misstänker att 
det är av mindre betydelse för min analys än övriga kriterier. Det kan i detta samman-
hang vara relevant att definiera de källor vars äkthetsgrad skulle kunna ifrågasättas. 
Enligt min bedömning handlar det uteslutande om det källmaterial som tillkommit 
under Kankels levnad. Det finns således ingen större anledning att misstänka att de 
senare tryckta källorna, från Johan Alnander till Sven Almqvist inte är äkta. 
 
Det källmaterial som kan analyseras utifrån äkthetskriteriet är: Johann Kankels egna 
anteckningar, trycken från Visingsö, brev, räkenskaper samt protokoll. Finns det någon 
anledning att misstänka att ovanstående källor tillkommit under tvivelaktiga omständig-
heter? Min första omedelbara reaktion på denna fråga är att svara nej, eftersom käll-
materialet undersökts, redovisats och diskuterats av sakkunniga forskare. Det finns ändå 
anledning att dröja sig kvar vid denna frågeställning ytterligare en stund. Finns det 
några faktorer som skulle kunna antyda att källorna manipulerats? 
 
7.1.1 Dagboksanteckningarna 
 
Det var under lång tid ett okänt faktum att det fanns bevarade dagboksanteckningar från 
Kankels egen hand. Inte förrän 1922 blev denna källa officiellt ett viktigt bidrag till 
kunskapen om boktryckaren. Kan man i detta sammanhang misstänka att anteck-
ningarna producerats av någon annan än Kankel? Innehållet bekräftar de uppgifter i 
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brev och protokoll som några år tidigare uppmärksammats av Arthur Sjögren. Dessutom 
innehåller dagboken så detaljerade uppgifter om familjeförhållandena att det rimligen 
inte kan finnas någon annan upphovsman. Man kan dock endast spekulera kring frågan 
vad tidigare ägare av boken kände till om innehållet innan den inköptes till Lunds uni-
versitetsbibliotek 1751 eller om innehållet vid olika tidpunkter varit känt av dess perso-
nal. Adams & Barker påpekar att böcker eller manuskript som ansetts vara försvunna 
och har ”upptäckts” i ett biblioteks samlingar kan hela tiden ha varit kända av en biblio-
tekarie eller intendent. Ibland måste frågan bara ställas på rätt sätt för att man ska få ett 
ordentligt svar.172 
 
7.1.2 Fabricering? 
 
Hur vanligt är det att brev, räkenskaper och protokoll är förfalskningar? Alla typer av 
handskrivna dokument kan givetvis ha producerats i syfte att ge en förvrängd bild av 
verkligheten. Man måste dock verkligen fråga sig vem som i detta fall haft ett sådant 
intresse och som också rent tekniskt lyckats fabricera falskt källmaterial. Det som enligt 
min mening talar emot ett sådant scenario är att dokumenten i sig har en officiell prägel 
med lång tradition som arkivalier. I den bevarade korrespondensen angående bok-
tryckeriets verksamhet finns ett flertal inblandade aktörer med tydliga avsändare och 
mottagare. Räkenskaperna är officiella handlingar, ett slags bokföring över grevskapet 
Visingsborgs näringsgrenar. Protokollen utgör fortlöpande dokumentering över ett dom-
stolsärendes förlopp fram till den slutgiltiga domen. Visserligen kan själva uppgifterna i 
räkenskaperna vara medvetet eller omedvetet manipulerade, liksom rapporteringen i 
protokollen. Denna fråga berör dock andra områden inom källkritiken. Vad gäller doku-
mentens äkthet finns enligt min mening inga omständigheter som föranleder att miss-
tänka att de producerats i ett annat sammanhang. 
 
7.1.3 Visingsborgstrycken 
 
Visingsborgstrycken är samtida källor, fysiska kvarlevor, som är bevis på att boktryck-
eriet verkligen existerat. Finns det några tryckta verk vars existens kan ifrågasättas eller 
föreligger det några oklarheter vad gäller upphov, äkthet eller manipulering? 
 
Det mest avgörande beviset för att en bok existerat är att ett exemplar eller åtminstone 
delar av ett exemplar finns bevarat.173 När det gäller förteckningarna över Visingsborgs-
trycken finns några titlar vars existens endast kan styrkas genom dokumentering. Detta 
behöver inte betyda att de aldrig existerat. Några verk har dock inte varit möjliga att 
redovisa utan att hänvisningen grundats på sekundär information. I Sven Almqvists 
bibliografiska förteckning är de tydligaste exemplen på detta titlarna Konung Mas-
cuutharii utfäste frijheter för alla gifta män uti Narragonien och Die hoch-tröstliche 
Historia von der aufferweckung Lazari. Den förstnämnda publikationens existens har 
sitt stöd i en katalog över Carl Friedrich Eckleffs boksamling.174 Den andra publika-
tionen finns redovisad i Palmskiöldska samlingen.175 Ett tredje exempel är en text med 
titeln Lactus Heliconius, eller ”Klage-skrift öfwer Petri Magni Echmans död och 
hädanfärd. Klemming antyder att det sannolikt inte finns några exemplar bevarade.176 
Almqvist har genom en notis i Växjö stifts tidningar från 1798 lyckats styrka dess exi-
stens genom att hänvisa till uppgiften att trycket skänkts till Växjö stiftsbibliotek, men 
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att det sedan länge är försvunnet.177 Gemensamt för dessa tre exempel är att uppgifterna 
inte kan styrkas av andra oberoende källor. Det går att spekulera kring graden av 
trovärdighet hos dessa sekundära källor, men med de förutsättningar som finns i 
dagsläget är denna diskussion inte särskilt fruktsam. 
 
En mer intressant och givande diskussion gäller äktheten hos de tryck vars existens 
verkligen kan bevisas genom att minst ett exemplar finns bevarat. Finns det bland dessa 
några osäkra uppgifter, oklarheter eller misstankar om manipulering? En närmare 
granskning av Sven Almqvists förteckning visar att två titlar saknar uppgift om tryckort 
och tryckår. Det första trycket, Chronologia, eller Tijdh-Rekning ifrån Werldennes 
Begynnelse till närwarande åhr 1680 efter Christi Födelse var ett ofullbordat arbete 
vars kronologi avslutas med år 1563.178 Detta tryck finns även redovisat i Klemmings 
förteckning över Visingsborgstrycken.179 Det framkommer inte någonstans i litteraturen 
på vilka grunder man har gjort bedömningen att detta tryck har sitt ursprung på 
Visingsö. Var det studier av den typografiska utformningen eller själva innehållet som 
gav ledtrådar till tryckets ursprung? 
 
Det andra trycket, med titeln Materia so in dieser Gedächtnis-Seule auff dess Weyland 
Hn: Peter Brahens LeichBegängnisz, auffgerichtet, enthalten redovisas för första 
gången av Almqvist. Trycket ska ha påträffats vid en genomgång av Uppsala universi-
tetsbiblioteks personverser för åren 1660–89. Här menar Almqvist att trycket över-
ensstämmer med Columna memoralis, hyllningsskriften till Per Brahes begravning 1681 
vad gäller typografi och innehåll. Almqvist drar slutsatsen att Materia kan fastställas 
som ett Visingsborgstryck med Kankel som författare. Han menar också att eftersom 
Columna memoralis var utformat som ett labyrinttryck var det nödvändigt att publicera 
en mer lättläst version.180 
 
Övriga redovisade tryck har samtliga uppgifter om tryckort och tryckår. Det är således 
ingen lätt uppgift att hitta obestridliga bevis för att någon av aktörerna inom tryckeri-
verksamheten medvetet eller omedvetet angett felaktiga uppgifter. De bevarade brev 
som beskriver vissa av verkens tillkomst bidrar också till att stärka deras äkthetsgrad. 
Om några felaktigheter smugit sig in ligger det närmast till hands att misstänka att 
tryckåret vid enstaka tillfällen inte angivits korrekt. En granskning av källmaterialet 
utifrån äkthetskriteriet visar följaktligen att visst tvivel kring äktheten kan förekomma i 
några få fall, men att man i huvudsak måste hålla för sannolikt att de primära källorna 
har producerats vid den tidpunkt, i det sammanhang eller av den upphovsman som 
anges. 
 
7.2 Oberoendekriteriet 
 
Den samlade kunskapen om Kankel, som är ett resultat av enskilda forskares ansträng-
ningar att få ökad kunskap och förståelse om boktryckeriets verksamhet, har inte 
uppstått över en natt. Det har varit en process som pågått under mer än 200 år där nya 
upptäckter bidragit till att en mer tydlig bild av Johann Kankel växt fram. I den här 
delen av min källkritiska analys vill jag undersöka vilka källor som utnyttjats i den 
tidigare forskningen för att få en mer tydlig bild av på vilket sätt kunskapen har utveck-
lats. Genom att undersöka källmaterialets grad av oberoende, avståndet mellan berättare 
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och berättelse (tradering) samt berättarens grad av oberoende har jag den förhoppningen 
att göra källmaterialets relation till den tidigare forskningen mer överskådlig. 
 
Det finns tre olika aspekterna av oberoende: Möjligheten att bekräfta berättelser, 
Avståndet mellan berättare och berättelse och Berättarens grad av oberoende. För min 
analys är den andra aspekten av störst relevans. Liksom i granskningen av källornas 
äkthet har det samtida, primära källmaterialet störst relevans för min undersökning, men 
när det gäller att fastställa berättelsernas oberoende är även den forskning som utnyttjat 
primärkällorna av intresse. 
 
7.2.1 Möjligheten att bekräfta berättelser 
 
Det primära källmaterialet är som redan nämnts Johann Kankels egna anteckningar, 
Visingsborgstrycken, brev, räkenskaper samt protokoll. I hur hög utsträckning är det 
möjligt att bekräfta dessa källors olika påståenden? Är det för övrigt en relevant uppgift 
att lösa? Genom möjligheten att bekräfta informationen ökar givetvis påståendets tro-
värdighet. Ett problem med de primära källorna är att deras innehåll oftast är av exklu-
siv art. Det blir därför nödvändigt att undersöka förekomsten av oberoende källor bland 
primärkällorna. För att undvika en i det här sammanhanget alltför detaljerad studie av 
innehållet återger jag i första hand de generella dragen. 
 
De kalenderanteckningar som nedtecknades av Johann Kankel mellan 1553 och 1583 
och som bl.a. innehåller uppgifter om födelseort, födelseår, tidigare yrken och boktryck-
eriet på Visingsö kan i stora drag bekräftas av det tryckta brevet till hustrun (1667), 
Kankels brev till konsistorium i Stockholm (1667) samt den omfattande brevväxling 
angående boktryckeriet som ägde rum mellan åren 1666 och 1672. Födelseorten före-
kommer i några av Kankels tryck, t.ex. Cor Vnionis, hyllningen till brudparet Karl XI 
och Ulrika Eleonora från 1680. Här kan dock inflikas en källkritisk reflektion. En 
majoritet av källorna har samma upphov: Johann Kankel själv. Det faktum att samstäm-
miga uppgifter förekommer i olika dokument behöver inte nödvändigtvis innebära att de 
är sanningsenliga. Om han haft någon medveten eller omedveten avsikt att förvanska 
fakta blir det i detta sammanhang svårt att finna andra oberoende källor som kan styrka 
hans uppgifter. 
 
Den äktenskapliga krisen kan dock bekräftas av några oberoende källor (brevet till 
hustrun, brevet till konsistorium, Kankels brev angående boktryckeriets produktion samt 
olika domstolsprotokoll). En uppgift som dock inte förefaller kunna bekräftas av andra 
källor är påståendet att Kankels hustru skulle ha fött sitt barn i Elbingen och i så fall vid 
vilken tidpunkt. I det svar som konsistorium i Elbingen gav till konsistorium i 
Stockholm meddelades nämligen att det inte fanns några noteringar om dopet i kyrko-
böckerna och att den ordinarie kyrkoherden varit frånvarande vid det datum som 
angivits. Hans ersättare hade i så fall försummat att anteckna uppgifterna om dopet.181 
Själva påståendet om barnets födelse förekommer dock i några av de källor som har 
samband med skilsmässoprocessen. 
 
Den brevväxling mellan olika aktörer (Kankel, Brahe m.fl.) som ger upplysningar om 
boktryckeriets verksamhet kan bekräftas med de alster som finns bevarade från den 
tiden. Dessa tryck ger därmed ökad trovärdighet åt brevens innehåll. Boktryckeriets 
produktion kan också till viss del bekräftas genom de bevarade räkenskaperna, där man 
bl.a. redovisar pappersbehov och pappersleveranser. Från och med 1673 blir det svårare 
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att hitta fler oberoende källor än räkenskaperna när man vill studera boktryckeriets pro-
duktion, eftersom brevväxlingen i stort sett upphör detta år. Även i detta fall kan dock 
de bevarade tryckta verken i viss mån ge stöd åt räkenskapernas uppgifter, eftersom 
deras existens bekräftar att produktionen ägde rum. 
 
7.2.2 Avståndet mellan berättare och berättelse 
 
Den andra aspekten av oberoendekriteriet innebär att ett påstående blir mer trovärdigt 
om uppgiftslämnaren själv varit med om en händelse istället för att bara återberätta vad 
andra har sagt. I detta sammanhang gäller diskussionen i första hand det primära käll-
materialet, liksom i ovanstående analys, men också hur informationen samlats in och 
återberättats av tidigare forskare. 
 
När det gäller information som främst berör Johann Kankels privata förhållanden är 
givetvis huvudpersonen själv den källa som ligger närmast händelserna. Det är med 
honom som informationskedjan inleds. Andra samtida aktörer med nära inblick i bok-
tryckeriets verksamhet är Per Brahe, Lars Jonsson, Gustaf Edman och i viss mån även 
Erik Dahlberg. Hur har det primära källmaterialet använts i forskningen och vilken 
information har berättats vidare från en primärkälla av en sekundärkälla? 
 
Johan Alnander och Magnus Oxelgren 
 
Utgångspunkten för all forskning om boktryckeriet på Visingsö är Johan Alnanders 
avhandling från 1722. Det finns inga uppgifter i Alnanders eget arbete vilka som var 
hans källor. Enligt Klemming skulle Magnus Oxelgren ha varit uppgiftslämnare, men 
det framkommer inte vilka belägg han har för detta påstående. I föreliggande diskussion 
vill jag göra ett försök att spåra vilka primära eller sekundära källor som utgjorde under-
laget för Alnanders efterforskningar. Varifrån fick Alnander vetskap om boktryckarens 
ursprungliga födelse- eller bostadsort? Här kan en senare forskare, Arthur Sjögren ge 
besked. Han nämner att informationen hämtats från verket Cor Vnionis, där uppgiften 
”Wolgast: Pomer” förekommer.182 Med tanke på att detta tryck högst sannolikt var den 
enda kända primärkällan vid tidpunkten för Alnanders disputation som innehåller denna 
information finns det ingen anledning att betvivla Sjögrens slutsats. 
 
Magnus Oxelgren ska enligt Klemming ha bidragit med upplysningar om att tryckeriet 
var beläget mitt på ön i närheten av skolan. Man kan bara spekulera huruvida en uppgift 
om att knappt några synliga rester av boktryckarens bostad vid denna tidpunkt fanns 
kvar också kom från Oxelgren. Det ligger nära till hands att misstänka att så är fallet, 
eftersom Oxelgren i ett bevarat dokument från 1726 beskrivit tryckeriets tomt. Oxelgren 
kan inte räknas som en samtida källa eftersom han föddes 1686 och inte själv upplevt 
produktionen i boktryckeriet, men den information han lämnar gör honom till en 
primärkälla. Han har på plats gjort vissa iakttagelser om boktryckeriet, som han för-
medlat vidare till Alnander. Vidare skulle han kunna vara en sekundärkälla eftersom 
hans far Sven Oxelgren, var Braheskolans konrektor under åren 1679–86 och som 
kunde ha berättat om boktryckeriet för sonen. 
 
En primärkälla som Alnander använde var givetvis de tryck som producerades på Vis-
ingsö. Här har redan Cor Vnionis nämnts som ett exempel. Genom Visingsborgs-
trycken fick också Alnander kännedom om att tryckorten angavs som Visingsborg, 
vilket (enligt Almqvist felaktigt) tolkades som att Kankel ville ge sken av att tryckeriet 
var beläget på själva slottet. Han utnyttjar också en uppgift i andraupplagan av ”Nils 
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Mattson Kiöping och Olof Willmans resebeskrivningar av Ostindien och Japan” (1674) 
som belägg för att tryckeriet etablerats omkring 1667. Alnander kunde också av trycken 
få vetskap om att Kankel varit översättare och författare till ett antal verk. Detta tolkar 
han som att Kankel haft en god utbildning, en uppgift som aldrig kunnat bekräftas 
genom källmaterialet. Alnander visste inte att Kankel om än i blygsam skala fortsatte att 
vara verksam som boktryckare fram till 1685. Han drog slutsatsen att tryckeriets verk-
samhet upphörde efter grevskapets upplösning 1681. Därmed var de fåtal tryck som 
publicerades efter detta årtal obekanta för honom. 
 
Det är mer problematiskt att påvisa varifrån Alnander fick informationen att Kankel 
hade kunskaper i stilgjuteri och träsnideri, liksom uppgifterna om tryckeriets flytt till 
Jönköping efter Kankels död. Att han haft kännedom om Kankels bevarade brev före-
faller vara osannolikt med tanke på den markanta bristen på biografiska upplysningar 
om boktryckaren. Även i detta fall skulle Magnus Oxelgren kunnat vara uppgifts-
lämnare. Han upprättade som redan nämnts en katalog över Braheskolans bibliotek, 
vilken bl.a. innehåller en inventarielista över tryckeriets utrustning som sammanställdes 
1688. Oxelgren kan också ha fått muntlig information om Kankel och tryckeriet under 
sin uppväxt. Inventarielistan anses numera vara försvunnen, men den bör antagligen ha 
innehållit uppgifter om utrustning som var nödvändig för stilgjutning. Hade Alnander 
möjligen tillgång till denna inventarielista? Eftersom det inte finns någon bevarad redo-
görelse för hur insamlingen av material till avhandlingen gick till är denna fråga tyvärr 
omöjlig att besvara. Uppgiften om Kankels verksamhet som träsnidare är dock enligt 
Almqvist svår att belägga. Var det måhända även Oxelgren som bidrog med denna 
information? Angående svaret på denna fråga kan man bara spekulera. 
 
En annan upplysning vars ursprung är svår att påvisa är tryckeriets flytt till Jönköping 
1688. Almqvist menar att Alnanders uppgift om att det var Kankels son som sålde 
tryckeriet till Petter Hultman inte går att bekräfta. Alnander hade också kännedom om 
att stilarna var i så dåligt skick att Hultman inte kunde ha någon större användning av 
dem. 
 
Samuel Gestrin 
 
Efter Alnanders avhandling publicerades inte något arbete av egentligt värde innan 
Samuel Gestrins förteckning över Visingsborgstrycken från 1793. Den korta skrift av 
Lengrén som utgavs 1740 kan betraktas som ett referat av Alnanders text och är ett 
mycket tydligt exempel på tradering. Samuel Alnanders manuskript av översättning av 
faderns avhandling från 1756 bidrog visserligen till att dess tillgänglighet ökade inom 
vissa initierade kretsar, men tillförde ingen ny information vad gäller Johann Kankel. 
Det har av praktiska och tidsmässiga skäl inte varit möjligt att granska innehållet i 
Gestrins dissertation så är det svårt att säga vilka biografiska uppgifter som redovisas. 
Arthur Sjögren ger dock beskedet att sådana uppgifter hämtats från de ovan nämnda 
skrifter.183 Gestrins största bidrag till kunskapen om boktryckeriet torde vara hans 
förteckning över trycken som innehåller 28 titlar till skillnad mot Alnander som endast 
nämner fem Visingsborgstryck. 
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Klemming & Nordin 
 
Nästa större arbete som behandlar boktryckeriets verksamhet är således Klemming & 
Nordins Svensk boktryckerihistoria 1483–1883. Vilket inflytande hade Alnander över 
Klemmings redogörelse? Vid närmare granskning av Klemmings text visar det sig att 
det i mycket stor utsträckning rör sig om tradering. Nästan alla uppgifter som Klem-
ming redovisar kommer med visshet från Alnander. De upplysningar som gäller 
Kankels kunskaper i stilgjuteri och träsnideri förs vidare, liksom att tryckorten Visings-
borg var en ”förbättring av titulaturen”. En skillnad mot Alnanders avhandling är att 
året för tryckeriets etablerande fastställs till 1666. Klemming har också fått kännedom 
om att det trycktes enstaka verk även efter reduktionen och att det sista trycket utkom 
1685. Liksom i fallet Gestrin är Klemmings stora insats för kunskapen om Kankels 
gärning den utökade förteckningen, som nu bestod av 44 titlar. 
 
Det går bara att spekulera kring orsakerna varför Klemming i så hög grad stödde sig på 
den tidigare kunskapen. Min kvalificerade gissning är att det helt enkelt inte fanns tid 
för Klemming att fördjupa sig i varje enskilt boktryckeris historia, när han författade sitt 
översiktsverk över svensk boktryckarkonst. Hade han ägnat mer uppmärksamhet åt 
tryckeriet i en särskild studie hade kanske traderingen varit mindre påtaglig. Å andra 
sidan var inte de mest givande primärkällorna upptäckta än och frågan är om förutsätt-
ningarna att finna dem fanns under Klemmings livstid. En annan aspekt av frågan är 
också att den källkritiska metoden ännu inte fått sitt genombrott i Sverige vid denna 
tidpunkt. 
 
1900-talet 
 
1900-talets tidiga decennier skulle i detta sammanhang kunna kallas för upptäckternas 
tid. Under åren 1917–22 uppmärksammades som redan nämnts det primära källmater-
ialet, som redovisades i artiklar av Stenbock, Sjögren och Carlquist. Stenbocks artikel 
kan i detta sammanhang närmaste betraktas som en parentes jämfört med de två andra. 
Hans bidrag begränsar sig till upptäckten av två tidigare okända tryck, men utelämnar 
helt biografiska uppgifter om boktryckaren. En intressant tanke som inte går att bortse 
ifrån är vilken betydelse den av bröderna Weibull i Sverige introducerade källkritiska 
metoden hade för upptäckterna i arkiven. Inspirerades forskarna således att mer system-
atiskt söka efter de mer ursprungliga källorna när de intresserade sig för boktryckeriets 
historia, eller upptäcktes dokumenten av en tillfällighet, vilket föranledde publicering 
och fördjupad forskning i ämnet? 
 
Arthur Sjögren 
 
Vilket som än var fallet är det ett faktum att Arthur Sjögren tycks ha haft planer att 
skriva en monografi över boktryckeriet på Visingsö en längre tid innan artikeln 
publicerades. Det skulle kunna tyda på att upptäckten av dokumenten i Riksarkivet var 
ett resultat av en förfrågan från Sjögren. Ivar Simonsson som upplyste Sjögren om 
dokumentens existens hade sannolikt kännedom om dennes forskning kring 
boktryckeriet på Visingsö. Några egentliga antydningar om bakgrunden till upptäckten 
går inte att skönja i Sjögrens artikel. Vill man ändå våga sig på en gissning vill jag 
gärna anta att det var Sjögrens efterforskningar som var orsak till att dokumenten 
upptäcktes. 
 
De samtida källornas innehåll och värde för kunskapen om Johann Kankel har redan 
diskuterats i denna magisteruppsats. Det intressanta i det här sammanhanget är hur 
Sjögren förhåller sig till materialet. Även i detta fall handlar det om tradering, ett åter-
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givande av en förstahandskälla. Sjögrens artikel i sig blir därmed en sekundärkälla. Den 
största bristen som enligt min mening framkommer i redogörelsen är att det tryckta brev 
som Kankel skrev till hustrun inte återges i sin helhet, såsom är fallet med de tre andra 
dokumenten. Delar av brevet återges visserligen som faksimil i artikeln, men är mycket 
svårläst. När Sjögren refererar innehållet i de fyra dokumenten är han inte tillräckligt 
noggrann med att specifikt ange vad som hämtats från det tryckta brevet. Slutligen finns 
i huvudsak inga kommentarer om innehållet i det brev som skrevs av konsistorium i 
Elbingen till konsistorium i Stockholm. Även om Johann Kankels bakgrund blev avse-
värt mer tydlig i och med upptäckten av de fyra dokumenten fanns det fortfarande några 
frågetecken. Sjögren spekulerar kring huruvida Kankel ägnat sig åt boktryckareyrket 
redan innan ankomsten till Sverige eller inte och konstaterar att det inte är en orimlig-
het. Han menar också att Kankel borde ha kommit i besittning av boktryckeriet eftersom 
sonen senare sålde det till Petter Hultman 1688. Denna uppgift menar Sven Almqvist 
vara svår att bekräfta utifrån källmaterialet, men Sjögren har inte förhållit sig kritisk till 
uppgiften. 
 
Gunnar Carlquist 
 
En annan viktig upptäckt var den bok i Lunds universitetsbiblioteks ägo som visade sig 
innehålla Kankels kalenderanteckningar, vilket redovisades 1922 i en artikel av Gunnar 
Carlquist. Här har inte funnits någon möjlighet att få klarhet i bakgrunden till 
upptäckten. Om inte Carlquist själv kunde ges äran åt upptäckten var han dock anställd 
vid ovan nämnda bibliotek och helt säkert fått vetskap om bokens existens. I artikeln 
återger Carlquist anteckningarna som kronologiskt sträcker sig från 1614 till 1683. 
Enligt dessa uppgifter kan nu Sjögrens fråga angående boktryckarens verksamhet i 
Danzig få sitt svar. Här finns också ett mindre bidrag till hur boken sannolikt hamnade 
på Lunds universitetsbibliotek. Eftersom Sjögren tidigare redogjort för sina forsknings-
planer ser Carlquist ingen anledning att använda kalenderanteckningarna till fördjupade 
studier om boktryckeriet. Denna ensamrätt på ämnet anser jag ha kunnat vara en hämm-
ande faktor för forskningens fortsatta utveckling, särskilt med tanke på att Sjögrens 
planer aldrig blev förverkligade. 
 
Arthur Sjögrens artikel från 1929 
 
Den sista artikel av intresse som närmast föregick Almqvists studie var en senare text av 
Sjögren (1929), som i huvudsak är ett referat av hans tidigare artikel. Här framkommer 
också att åtminstone något av de tryck som producerades i Danzig blivit kända. Det är 
enligt min slutsats första gången de tidigaste Danzigtrycken omnämns i litteraturen. I 
artikeln reproduceras också ett titelblad från ett bröllopskväde från 1639. En fråga som 
Sjögren uppmärksammar är perioden 1664–66, då Kankel befunnit sig i Stockholm. 
”Vad han under denna tid sysslat med återstår att utreda”.184 
 
Sammanfattningsvis kan sägas vad gäller tradering att det relativt blygsamma resultatet 
av Alnanders efterforskningar påverkade bilden av Kankel och boktryckeriets verk-
samhet under lång tid. Det skulle dröja ända fram till Sjögrens artikel från 1919 då 
traderingen av dennes upplysningar blir ersatt eller kompletterad av den information, 
som kan hämtas ur de tidigare förbisedda primära källorna. 
 
 
 
 
                                                 
184 Sjögren (1929) s. 398 
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7.2.3. Berättarens grad av oberoende 
 
Den tredje aspekten av oberoende är i detta sammanhang svår att påvisa och lämnar 
mycket stort utrymme för spekulationer. Hur är det möjligt att fastställa graden av 
beroende hos berättaren? Vilka är de yttre omständigheter som kan ha påverkat 
berättaren? Här handlar det till skillnad mot tendenskriteriets medvetna uppsåt om 
omedveten påverkan. Det kan givetvis hos alla inblandade aktörer som själva upplevt 
händelserna eller i olika former tolkat och återberättat dem, funnits faktorer som 
påverkat dem. Eftersom gränsdragningen mellan medveten och omedveten påverkan av 
källan enligt min bedömning kan vara hårfin har jag valt att inte fördjupa mig ytterligare 
i denna aspekt av oberoende i magisteruppsatsen. I samband med min diskussion kring 
tendenskriteriet kommer jag dock att också beröra eventuella omedvetna influenser. 
 
7.3 Samtidighetskriteriet 
 
Samtidighetskriteriet som innebär att källan är mindre trovärdig ju längre tid som gått 
mellan händelsen och källans berättelse om händelsen kan utan tvekan betraktas som en 
självklarhet inom källkritisk forskning. Vad innebär då detta kriterium för källmater-
ialet? Finns det något eller några exempel där berättelsen nedtecknats långt senare än 
själva händelsen? 
 
De samtida primära källornas innehåll har i huvudsak satts på pränt i samband med 
själva händelsen, t.ex. den bevarade korrespondensen angående boktryckeriets produk-
tion, räkenskaperna och domstolsprotokollen. I detta sammanhang har dessa dokument 
således en högre grad av trovärdighet eftersom de tillkommit i nära samband med 
berättelsen. Det finns dock en källa som har en lägre grad av samtidighet, Kankels 
kalenderanteckningar, där enligt Gunnar Carlquist anteckningarna påbörjades först efter 
1653. Den första notisen som infördes behandlar för övrigt Kankels födelseår 1614 och 
skulle i vilket fall som helst omöjligen ha kunnat införas av honom själv, såvida den 
inte som är fallet skrevs ner vid ett senare tillfälle. En samtida berättelse har ett högre 
värde jämfört med en som antecknats långt senare och innehåller också i regel fler 
detaljer. 
 
Vad gäller Kankels anteckningar är de till karaktären påfallande kortfattade och 
formella. Här märks ingen egentlig skillnad mellan de notiser som noterades långt efter 
händelsen, eller de notiser som man rimligen kan anta är mer samtida. Kan det finnas 
någon möjlighet att anteckningarna som behandlar åren innan 1653 är mindre trovärdiga 
eftersom Kankel kan ha mints fel eller gjort efterhandskonstruktioner? Det finns natur-
ligtvis alltid en sådan möjlighet, men eftersom uppgifterna behandlar händelser som 
varit viktiga i Kankels liv: födelse, giftermål, barnens födelse, anställningar och dödsfall 
inom familjen torde det ha varit möjligt för honom att minnas år och datum. Någon 
kanske råkar glömma sin egen bröllopsdag, men för många är det ett datum man aldrig 
glömmer. Det finns kanske också en teoretisk möjlighet att Kankel gjort dessa notiser i 
annan form i ett annat dokument, som senare blev överförda till kalendern. Det går dock 
inte helt att bortse från källans eventuellt lägre trovärdighet på grund av att vissa 
anteckningar inte gjordes vid tidpunkten för själva händelsen. 
 
Ett annat exempel som jag uppmärksammat bland källmaterialet är Alnanders uppgifts-
lämnare Oxelgren. Det är inte ett helt orimligt antagande att han förmedlade uppgifter 
om boktryckeriets verksamhet som han personligen inte kan ha upplevt, eftersom han 
föddes året innan Kankels död. Det finns därmed i så fall en viss möjlighet att Oxelgren 
kan ha missuppfattat information eller inte fått den korrekt återgiven. Denna fråga blir i 
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detta sammanhang endast föremål för spekulation. Jag vill dock påpeka att trots det 
faktum att Alnanders avhandling i huvudsak kunnat bekräftas genom de senare upp-
täckta samtida källorna kan Oxelgrens uppgifter ha en lägre grad av trovärdighet på 
grund av ovan nämnda faktorer, vilket skulle kunna ha inverkan på resultatet av Alnan-
ders forskning. 
 
7.4 Tendenskriteriet 
 
Tendenskriteriet är det mest abstrakta och svårverifierbara bland de källkritiska kriter-
ierna. Finns det i källmaterialet några antydningar om att innehållet medvetet (eller 
omedvetet) påverkats av berättarens personliga intressen? Som redan nämnts har jag 
valt att i denna diskussion också inkludera faktorer som omedvetet kan ha påverkat 
berättaren, eftersom en granskning av en källas tendens är öppen för olika tolknings-
förslag och gränsdragningen mellan medveten eller omedveten påverkan ibland kan 
vara svår att urskilja. 
 
Två samtida primära källor som kan ha påverkats av berättarens personliga intresse är 
Kankels tryckta brev till hustrun och Kankels brev till konsistorium i Stockholm. Dessa 
dokument har båda stark anknytning till den skilsmässoprocess som inleddes 1667. 
Oavsett vilken skuld hustrun hade i frågan om otrohet kan man rimligen anta att Kankel 
hade goda skäl att vinkla händelseförloppet till sin fördel. Som nämnts i presentationen 
av den källkritiska metoden kallas en avsiktligt friserad bild av verkligheten för 
partsinlaga. Trots att mycket pekar på hustruns skuld i frågan, hade det varit önskvärt 
med några oberoende källor där hustruns version av händelseförloppet blivit mer 
klarlagd. Det skulle också vara önskvärt att hitta fler uppgifter som visar på vilka 
grunder som hustrun av rådhusrätten likväl befanns vara oskyldig till anklagelsen om 
äktenskapsbrott. 
 
En annan aspekt av påverkan, som teoretiskt sett skulle kunna finnas i breven från 
Kankel till Brahe eller från sekreteraren Gustaf Edman eller hauptmannen Lars Jonsson 
till Brahe är tendensen att man ville leva upp till grevens förväntningar och framhäva 
arbetsprocessen i en mer positiv dager. Denna påverkan kan enligt min bedömning vara 
både medveten eller omedveten. Det som talar emot detta antagande är det faktum att 
eventuella friseringar av verklighetsbilden förr eller senare skulle komma till grevens 
kännedom då resultatet av arbetet skulle redovisas. Andra faktorer som plikt och lojal-
itet kan också ha haft betydelse för de olika aktörernas handlingssätt. Det finns således 
inga säkra belägg för en medveten eller omedveten påverkan av källornas berättelser, 
men det är dock en intressant teoretisk möjlighet. 
 
Vad gäller övriga senare aktörer med anknytning till forskningen om Johann Kankel 
och boktryckeriet på Visingsö finns liksom i fallet ovan inga säkra belägg för att någon i 
högre utsträckning skulle ha haft särskilda personliga, ekonomiska eller politiska intres-
sen eller påverkats omedvetet av yttre faktorer. Vill man likafullt spekulera fritt kring 
detta ämne kan exempelvis uppgiftslämnaren Oxelgren påverkats av Alnanders förvänt-
ningar att få tillfredsställande information. Här kan rent av ekonomiska intressen ha 
spelat in, om Oxelgren om möjligt erbjudits ersättning för sina upplysningar. Det kan 
dock vara klokt att inte låta spekulationerna gå för långt, då de antingen kan motbevisas 
genom andra dokument eller inte bekräftas alls. Om man gräver tillräckligt djupt finns 
det sannolikt antydningar om tendens i de flesta källor beroende på hur man väljer att 
tolka innebörden. 
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7.5 Granskning av Almqvists studie 
 
7.5.1 Författarens bakgrund 
 
Almqvist säger själv i förordet till monografin att det var forskning angående Brahe-
skolan på Visingsö som låg till grund för studien om boktryckeriet. Vilka arkivaliska 
uppgifter som påträffades avslöjas dock inte. Det kan vara intressant i detta samman-
hang att resonera kring vilka faktorer som bidrog till monografins tillblivelse. Här har 
jag utifrån mitt insamlade källmaterial som på olika sätt berör Almqvist gjort vissa 
iakttagelser. Det faktum att släkten Almqvist har sitt ursprung på Visingsö har säker-
ligen haft stor betydelse för ämnesvalet. Vad gäller nämnda efterforskningar kring 
Braheskolan finns det goda skäl att misstänka att de hade samband med den släkt-
förening som Almqvist sedan 1951 var engagerad i. Släktens stamfader Harald 
Almqvist som varit elev i Braheskolan kan mycket väl ha varit föremålet för ättlingens 
forskning. Han var för övrigt samtida med boktryckeriet på Visingsö och ska dessutom 
ha haft i sin ägo ett Visingsborgstryck från 1683. 
 
Almqvist var ingen klassiskt akademiskt skolad forskare. Han hade i stället gjort militär 
karriär och avslutat sitt yrkesverksamma liv som överste och regementschef. Att hans 
upplysningar om boktryckeriet väckt intresse ”på sakkunnigt håll” är en tydlig indik-
ation att han själv inte ansåg sig tillhöra denna skara. Han hade dock genom sin uppväxt 
i Uppsala kommit i nära kontakt med den akademiska världen. Hans far Robert 
Almqvist var bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och han hade dessutom 
egna nära kontakter med universitetet och dess bibliotek bl.a. genom historieprofessorn 
Sten Carlsson och förste bibliotekarien Hans Sallander. 
 
Enligt Göran Z. Hæggström som författade förordet till Almqvists skildring av bok-
tryckeriet Almqvists & Wiksells historia, inledde Almqvist arbetet med monografin 
efter pensioneringen 1963. Det skulle således betyda att hela arbetsprocessen pågått 
under mindre än två års tid. Det faktum att han pensionerades från sin tjänst som överste 
och regementschef vid 60 års ålder kan ha spelat stor roll för tidpunkten för studiens 
tillkomst. Efter pensioneringen kunde han nu ägna större tid och kraft åt den släkt-
forskning som engagerat honom sedan början av 1950-talet. Det finns säkerligen anled-
ning att misstänka att ett större forskningsprojekt av det slag som monografin utgör var 
en intressant och stimulerande uppgift att ta sig an vid en tidpunkt då det yrkes-
verksamma livet nyligen avslutats. De erfarenheter i arkivkunskap som han måste ha 
tillägnat sig under arbetet med släktforskningen var säkert till viss hjälp för arbetet med 
monografin. Det samma gäller också gissningsvis konsten att tyda äldre tiders hand-
skrifter, vilket stundtals kan vara en krävande uppgift. 
 
Det faktum att Almqvist utnämndes till filosofie hedersdoktor 1974 borde vara ett 
belägg för att hans samlade forskargärning rönt viss uppskattning bland etablerade 
akademiska kretsar. Hans sedan lång tid etablerade kontakter med universitet var säkert 
inte till hans nackdel, även om det inte finns någon anledning att förringa hans inform-
ellt förvärvade akademiska kunskaper. Vid en fördjupad undersökning är det säkert 
möjligt att spåra upp universitetets motivering till utnämningen vilket kan tillföra mer 
substans till diskussionen. 
 
Slutligen kan nämnas en omständighet som sannolikt kan ha påverkat beslutet att 
publicera monografin. Hans samband med bokförlaget ha varit till stor fördel när 
beslutet om publicering skulle fattas. Det var Almqvist & Wiksell, grundat av fadern 
Robert Almqvist, som åtog sig att publicera den färdiga boken. Även om manuskriptet 
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inte skulle ha varit ointressant för andra förlag hade rimligen Almqvist viss fördel av 
denna omständighet. Han hade också efter pensioneringen, enligt dåvarande förlags-
chefen Göran Z. Hæggström, engagerat sig i arbetet med att ordna och komplettera det 
omfattande bokarkivet. Säkerligen fanns här en etablerad kontakt med förlaget och 
Hæggström långt innan forskningen kring boktryckeriet på Visingsö inleddes. 
 
7.5.2 Almqvists relation till sitt källmaterial 
 
Den omfattande notförteckningen i Almqvists monografi är på 31 sidor och innehåller 
förutom källhänvisningar även kommentarer. Efter att för första ögnat igenom studien 
kunde jag inte låta bli att imponeras av mängden data som redovisades där. Vid en 
närmare granskning visade det sig att materialet visserligen är omfångsrikt och 
varierande, men också att det första intrycket inte riktigt ger en helt korrekt bild. Vissa 
källor visar sig vara hänvisningar till sidospår som i bästa fall indirekt har med Kankel 
att göra. Andra källor förekommer ett upprepat antal gånger i notförteckningen. 
 
Oberoende – Avståndet mellan berättare och berättelse 
 
Det faktum att Sjögren avled 1951 och Carlquist 1963 innebar att Almqvist inte kunde 
samtala med dem och utnyttja deras kunskaper i ämnet till sin egen forskning. Vissa 
aspekter vad gäller analys och tolkning kan för alltid ha gått förlorade då Sjögrens 
bevarade handlingar såldes på auktion 1952. Därmed återstod endast de faktiska publi-
cerade artiklarna som underlag för Almqvists egen studie. Dessa artiklar används som 
källor i de kapitel som behandlar de händelser som delvis uppmärksammats av Sjögren 
och Carlquist: ”Kankels härkomst och hans verksamhet i Tyskland”, ”Resan till Stock-
holm 1664. Familjeförhållanden”, ”Resan till Visingsö 1666”, ”Skilsmässoprocessen 
1667–1668” samt ”Försoningen med hustrun 1670”. 
 
I de tre sistnämnda kapitlen har Almqvist kompletterat dessa upplysningar med inform-
ation från brev, protokoll och räkenskaper. När det gäller hänvisningar till Sjögrens eller 
Carlquists artiklar finns några brister i Almqvists studie. Han redovisar t.ex. inte 
varifrån han hämtat uppgifterna om Kankels båda äktenskap och barn liksom dennes 
avfärd från Danzig till Stockholm 1664.185 Eftersom dessa uppgifter uppenbart kommer 
från Carlquist och Sjögren borde han varit mer tydlig med att redovisa dessa källor, i 
synnerhet när det i detta fall rör sig om tradering. 
 
Kritisk inställning till tidigare forskning 
 
De upplysningar som härrör från ännu tidigare forskning förekommer i begränsad 
mängd. Den tidigare forskningen redovisas i kapitlet ”Visingsborgstryckeriets totala 
produktion 1667–1685”, med den främsta avsikten att ge en överskådlig bild över tidi-
gare bibliografiska förteckningar. I de fall han hänvisar till tidigare kända upplysningar 
har han oftast en kritisk inställning till materialet. I detta sammanhang har redan nämnts 
Almqvists kritik mot Alnanders och Klemmings påstående att Kankel utsatte tryckorten 
”Visingsborg” på sina tryck i skrytsamt syfte, eftersom det skulle antyda att tryckeriet 
var beläget på själva slottet. Han menar dock att namnet syftar på hela grevskapet och 
inte slottet och hänvisar också till en uppgift att Braheskolan till vilken tryckeriet 
administrativt var knuten i äldre tider kallades för ”skolan på Visingsborg”.186 
 

                                                 
185 Almqvist (1965) s. 17ff. 
186 Almqvist (1965) s. 32 
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Ett annat exempel där Almqvist förhåller sig kritisk till den tidigare forskningen är den 
också tidigare nämnda upplysningen om att det var Kankels son, kyrkoherden Johannes 
Kankel som sålde tryckeriet till Petter Hultman 1688. Denna uppgift som härrör från 
Alnanders avhandling motsägs av det faktum att Kankel fick sin lön från skolstaten 
ända fram till sin död och att inventeringen av ska ha ägt rum i Braheskolans regi.187 
Almqvist reflekterar dock över möjligheten att Nils Brahe efter reduktionen ändå kan ha 
överlåtit tryckeriet på Kankel, men faller inte i fällan att okritiskt föra vidare den osäkra 
uppgiften från Alnander. 
 
Den uppgift från Wilhelm Berg, som i tidigare artiklar kritiserats av Sjögren och Carl-
quist, att Kankel skulle ha gått i skola på Visingsö och därefter blivit anställd vid ett 
tryckeri i Stockholm innan han slutligen blev boktryckare på Visingsö nämns inte alls 
av Almqvist, som säkerligen inte sett någon anledning att kommentera denna högst 
osäkra uppgift. Han är medveten om verkets eventuella brister när han hävdar att det bör 
läsas med kritik. 
 
I samma mening nämns också ett verk av Wilhelm Nisser (1897–1961) i två volymer: 
Konst och hantverk i Visingsborgs grevskap på Per Brahe d.y.s tid (1931) som också 
fått utstå viss kritik. Där finns en uppgift att Kankel utöver anställningen som bok-
tryckare skulle ha varit kopparstickare188, som inte kunnat verifieras. Det förefaller 
också som att den sedan Alnander etablerade uppgiften om Kankels färdigheter att snida 
i trä vållat visst bekymmer och orsakat osäkerhet vad gäller sammanställningen av 
Kankels biografi. Enligt Almqvist finns knappast några källor som kan bekräfta denna 
uppgift. 
 
I Svenskt konstnärslexikon [band 3, 1957] finns det i detta sammanhang ännu fler osäkra 
uppgifter. Där påstås det att Kankel säkerligen kan ha skurit riksvapnet samt ett par 
enkla slutvignetter i Norlandz Chrönika.189 Almqvist menar att det är svårt att finna 
något belägg för detta påstående. Han vågar sig dock på att förmoda att nämnda slutvig-
netter, liksom en avbildning av Konstantins tecken i Christian Matthiæ Uthtåg aff the 
mirakel… samt en bild föreställande ett monster, en människa förvandlad till hund i en 
skrift från 1673 kan ha skapats av Kankel.190 Det enda säkra belägget för att Kankel vid 
någon tidpunkt arbetat med träsnitt är upplysningen i ett brev till Per Brahe 1672 där 
Kankel nämner gripvapnet på titelsidan till Alexandri Magni Historia. Det förefaller 
som att det finns viss osäkerhet om det var Kankel själv som slutförde själva arbetet. 
Ovanstående diskussion visar på Almqvists problem att tillföra ny kunskap till detta 
ämnesområde i kapitlet ”Kankel som stilgjutare och träsnidare”. Här är bristen på ober-
oende källor väldigt uppenbar. 
 
Ett liknande problem som Almqvist nämner i samma kapitel är de i litteraturen före-
kommande overifierbara uppgifterna om att Kankel skulle ha utgivit en mängd 
kistebrev, som för övrigt är en folklig lokal tradition med stark förankring i Jönköp-
ing.191 Kistebrev är handkolorerade ettbladstryck som ofta klistrades in i locket på de 
kistor där man förvarade sina saker.192 Angående kistebreven skriver Carl U. Palm i en 
artikel ”Gamla svenska kistbref” från 1899 att några trästockar avsedda för detta ända-
mål skulle ha haft sitt ursprung från boktryckeriet på Visingsö. Han påpekar dock det 

                                                 
187 Almqvist (1965) s. 81 
188 Nisser (1931) s. 193 
189 Olsson (1957) s. 348 
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själv det faktum att säkra bevis för detta påstående saknas. Artur Sahlén (1882–1945) 
går i en artikel från 1916 ännu längre och hävdar att Kankel varit en banbrytare inom 
detta område. Slutligen förs denna uppgift vidare av Ernst G. Holm som i en artikel från 
1940 också menar att det några av Kankels utgivna kistebrev ska ha bevarats till 
eftervärlden.193 Ovanstående exempel avfärdar Almqvist som helt ogrundade uppgifter 
vilket får enligt min mening betraktas som ett rimligt antagande. 
 
Slutligen kan nämnas ett annat exempel på Almqvists kritiska hållning gentemot 
tidigare publicerade uppgifter. I efterordet (av Erik Oskar Arenander) till ett nytryck (i 
serien De hundra böckerna, vol V., 1920) av Gamble grefwe Peer Brahes Oeconomia 
eller Huussholdz-book, för ungt adels-folck, som ursprungligen trycktes av Kankel 
1677, finns påståendet att Kankel själv skulle ha varit korrekturläsare vilket är orsaken 
till de många felaktigheterna i trycket jämfört med handskriften. Detta påstående är 
enligt Almqvist inte bekräftat. I Arenanders efterord finns också en direkt felaktig 
uppgift om att Kankel efter reduktionen skulle han ha flyttat tryckeriet till Jönköping 
och sedan överlåtit det till annan person där.194 
 
Tradering? 
 
Även om Almqvist i vissa fall lutar sig mot den tidigare forskningen utgörs ändå mer-
parten av studiens källmaterial av de primära samtida källorna. Detta innebär att 
avståndet mellan berättelse och berättare är relativt litet och tradering förekommer i 
begränsad uppfattning. Almqvist gjordes uppmärksam på förekomsten av ett antal sam-
tida källor i Sjögrens och Carlquists artiklar och utnyttjade dessa i ännu högre utsträck-
ning som informationskälla än någon annan före honom. De bevarade breven i Riks-
arkivets ägo är ett bra exempel på detta. Almqvist var också den förste som utnyttjade 
räkenskaperna som källmaterial, vilka både kompletterade tidigare kunskap och gav helt 
nya upplysningar. Almqvist kommenterar själv räkenskapernas värde som källa i 
synnerhet för perioden 1673–79 i inledningen till kapitlet ”Strödda notiser om verk-
samheten 1673–1679”.195 
 
Tendens? 
 
Finns det antydningar till tendens i Almqvists forskning och hur yttrar det sig i så fall? 
Liksom i min källkritiska analys av de äldre källorna har jag i föreliggande diskussion 
valt att inkludera faktorer som både omedvetet och medvetet påverkat Almqvist. Det är 
enligt min mening svårt att hitta uppenbara belägg för tendens endast genom att granska 
själva texten, men med hjälp av de upplysningar som getts om författaren kan man spåra 
några tänkbara tendenser. 
 
I förordet till monografin antyder Almqvist att de påträffade notiserna angående 
tryckeriet väckte intresse ”på sakkunnigt håll” och att han blev uppmuntrad att fortsätta 
insamlingsarbetet. Likaså fanns ett önskemål att sammanställa utförliga bibliografiska 
förteckningar över Kankels tryck både från Danzig och från Visingsborg. Han har också 
enligt egen utsago fått hjälp av många enskilda under arbetets gång. Ovanstående fakt-
orer antyder att många personer har haft insyn i studien under hela projektet och därmed 
också sannolikt haft vissa åsikter och förväntningar vad gäller resultatet. Varifrån 
önskemålet om bibliografin kommer framgår inte av texten, men det verkar inte vara 
Almqvists eget, om man tolkar hans sätt att formulera sig rätt. Det faktum att han 
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saknade egentlig sakkunskap i ämnet och att arbetet kan ha påverkats av utomstående 
borde till viss del begränsat hans möjligheter att vara helt självständig i sin forskning. 
Detta betyder givetvis inte att orden inte är Almqvists egna och att han ska fråntas äran 
av studiens resultat. Jag vill här påvisa möjligheten att arbetet liksom resultatet kan ha 
styrts av förväntningar i högre grad än om Almqvist haft större möjlighet att mer själv-
ständigt bedriva sitt forskningsarbete. 
 
Spekulationer 
 
Den tidigare forskningens relativt begränsade skildring av boktryckarens liv och verk-
samhet gav naturligtvis Almqvist förutsättningar att utifrån tidigare outnyttjade källor 
för första gången teckna en heltäckande bild. Det fanns således många luckor att fylla i. 
Med tanke på de ovan nämnda förväntningarna kan detta också enligt min mening ligga 
till grund för att vissa avsnitt i studien i högre utsträckning är mer spekulationer än 
fakta. Det första exemplet på detta föreligger redan i första kapitlet ”Per Brahes 
tryckeriplaner” där man kan konstatera att det inte finns några dokument som i egentlig 
mening redovisar Per Brahes personliga intentioner med etablerandet av boktryckeriet. 
Genomgående i detta kapitel används formuleringar som ”synes av flera skäl sannolikt”, 
”kan man kanske vara berättigad till antagandet”, ”han bör väl därför också”, ”kan ha 
bidragit till”, ”torde sålunda med viss rätt kunna hävdas” samt slutfrasen som jag valt att 
återge i sin helhet: ”Måhända kan man då också våga antagandet att detta tryckeri 
endast var ett blygsamt resultat av mera omfattande planer”. 
 
I detta kapitel har Almqvist utifrån befintliga källor försökt spekulera kring orsakerna 
till tryckeriets etablerande och resultatet i sig är inte helt orimliga antaganden. Även om 
han genom de vaga formuleringarna reserverar sig angående sina påståenden, kunde han 
dock mer tydligt redovisa att kunskapen om tryckeriets etablerande bara kan erhållas 
genom just spekulationer och gissningar. Här föreligger i detta fall enligt min mening en 
tendens att ambitionen att ge en heltäckande skildring av boktryckeriets verksamhet fått 
en överordnad betydelse gentemot vilken information som faktiskt kan återberättas med 
stöd ur källmaterialet. 
 
Ett likartat problem förekommer i kapitlet ”Kankel som stilgjutare och träsnidare”. Där 
lyckas Almqvist med hjälp av källmaterialet kasta nytt ljus över boktryckarens stil-
gjuteri, medan uppgifterna om Kankels färdigheter i träsnideri i stort sett inte kan 
bekräftas alls. Här är dock Almqvist tydlig vad gäller bristen på källmaterial. Trots detta 
får denna aspekt av boktryckarens verksamhet större utrymme än vad som enligt min 
mening borde vara motiverat. Graden av spekulation blir något för hög. Återigen finns 
här tendensen att vilja belysa och besvara så många aspekter/frågor som möjligt. 
 
Släktforskaren Almqvist – personlig relation till ämnet? 
 
Slutligen kan nämnas en möjlig antydan till tendens vad gäller Almqvists mer 
personliga relation till ämnet. Med tanke på att släkten Almqvist har stor lokal 
anknytning till Visingsö och att Almqvist under lång tid innan monografins tillkomst 
varit engagerad i släktens historia kan det finnas en möjlighet att han haft ett särskilt 
intresse att partiskt och utan egentliga reflektioner framhäva boktryckeriets verksamhet. 
Den egna förankringen i lokalhistorien och anfadern Harald Almqvists i viss mån 
indirekta anknytning till tryckeriet kan ha påverkat honom vad gäller hans för-
hållningssätt gentemot ämnet. En sammanställning av Kankels liv och verksamhet 
borde också ha ett visst intresse även ur släktforskaren Almqvists synvinkel eftersom 
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den har indirekt anknytning till den egna släkten, även om Almqvist inte på något sätt 
själv uppmärksammar detta i monografin. 
 
7.5.3 Resultatet av Almqvists studie 
 
Det inledande kapitlet ”Per Brahes tryckeriplaner”, som diskuterats ovan, tillför framför 
allt utifrån utnyttjandet av vissa källor och kända fakta ett teoretiskt resonemang kring 
planerna på att etablera ett tryckeri på Visingsö. Min kritik ur ett källkritiskt perspektiv i 
föregående avsnitt gällde det faktum att Almqvist inte hade några källor som kunde 
bekräfta hans antaganden. Som ett resultat av detta blir den genom källor bekräftade 
faktiska kunskapen om boktryckeriet oförändrad. Nu måste jag dock i detta samman-
hang nyansera min tidigare kritik. Inom viss forskning, t.ex. arkeologi har forskaren 
ibland tillgång till ett mycket begränsat källmaterial som utgångspunkt för sina 
tolkningar. Att analysera en förhistorisk kultur kräver i högre utsträckning än forskning 
med tillgång till skriftliga källor att man måste spekulera, göra kvalificerade gissningar 
eller antaganden, som får anses mer eller mindre rimliga tills dess att en annan forskare 
lyckas motbevisa dem. I fallet med ”Per Brahes tryckeriplaner” levererar Almqvist ett 
antal antaganden, som bygger på tolkningar av de samtida källor som på olika sätt kan 
sättas i samband med boktryckeriet. Man bör inte betrakta dessa som ny faktabaserad 
kunskap, men som möjliga orsaker till tryckeriets etablerande samt en möjlig utveckling 
av processen fram till förverkligandet av tryckeriplanerna. 
 
I det första egentliga kapitel som behandlar boktryckaren själv, ”Kankels härkomst och 
hans verksamhet i Tyskland” får man se en skymt av släktforskaren Almqvist. Här har 
han inledningsvis lyckats spåra familjenamnet Kankel bakåt till 1400-talet och nämner 
ett antal bärare av namnet som alla levde under 1600-talet. Denna information tillför 
ingen ny kunskap om boktryckaren Kankel, men är ett bra exempel på Almqvists genea-
logiska intresse. De uppgifter som tidigare blivit kända genom Sjögren och Carlquist 
dominerar detta kapitel. Det framgår med tydlighet att frågetecknen kring Kankels 
utbildning kvarstår. Med ledning av en dikt tryckt av Kankel 1639 menar dock 
Almqvist att Kankel där ger en ledtråd vilken borde tolkas att han saknade akademisk 
utbildning. I detta kapitel bidrar också Almqvist med den i litteraturen tidigare icke 
kända upplysningen att nio tryck från Kankels tid i Danzig är kända. De kan också vara 
författade av honom. Här reserverar sig Almqvist och skriver ”och sannolikt även av 
honom tryckta skrifter”. Här finns också en ny uppgift som gäller en bok med ägarbe-
teckning som ingått i Kankels bibliotek. 
 
Vad gäller de två följande kapitlen som behandlar perioden från Kankels ankomst till 
Sverige fram till och med ankomsten till Visingsö finns inte så mycket att kommentera. 
Som redan nämnts utnyttjade Almqvist i hög grad de tidigare publicerade uppgifterna, 
men utnyttjade också de primära källorna för att göra redogörelsen mer detaljerad. I 
kapitlet ”Skilsmässoprocessen 1667–1668” förekommer för första gången komplett-
erande uppgifter om rättegångens beslut att Kankels fru ansågs oskyldig, liksom den 
sorgliga notisen att dottern Anna Kankel avled vid tre års ålder 1669. Här har Almqvist 
också främst genom de bevarade breven lyckats skildra de olika turerna i den äkten-
skapliga krisen som resulterade i en försoning 1670. 
 
Återstoden av monografin består till stor del av upplysningar som aldrig tidigare publi-
cerats och som därmed väsentligen bidrog till att ge ökad kännedom om boktryckarens 
liv och verksamhet. Jag har inte för avsikt att i detalj redogöra för alla dessa bidrag utan 
nämner några aspekter som kan vara värda att uppmärksamma. Almqvist upplyser om 
tidigare okända förhållanden vad gäller Kankels ställning och förmåner som bok-
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tryckare samt tryckeriets lokaler, utrustning och personal. Här får man en viss uppfatt-
ning om tryckeriets produktion, t.ex. att bokbindaren hade skyldighet att vara behjälplig 
vid tryckningen. 
 
Kapitlet ”Kankel som stilgjutare och träsnidare” har redan diskuterats i avsnittet ovan. 
Liksom i det inledande kapitlet om tryckeriplanerna har inte Almqvist några säkra 
belägg för sina påståenden vad gäller Kankels färdigheter i konsten att snida i trä. 
Resultatet av hans redogörelse blir därmed att inga träsnitt med säkerhet kan tillskrivas 
Kankel. Mitt exempel från de förutsättningar som råder inom arkeologisk forskning 
skulle dock kunna gälla även här. Almqvist vågar spekulera kring sannolika träsnitt 
skapade av Kankel, men kan egentligen inte bekräfta sina påståenden i egentlig mening. 
En skillnad mot arkeologin är att där dras ofta slutsatser utifrån större samband där t.ex. 
en boplats jämförs med många andra och man försöker hitta mönster och sannolikheter 
utifrån detta i källmaterialet. Jag misstänker att Almqvist haft det gamla påståendet från 
Alnander i åtanke när han skissade på rubrik och innehåll i detta kapitel: ”Uti styl-
gjuteri-wettenskapen hade han jämwäl någon kunskap, och war snäller att skära ut alle-
handa träformar”.196 Enligt min mening är detta det kapitel som har lägst vetenskaplig 
relevans i Almqvists studie. Vad gäller stilgjutningen utvidgar han dock kunskapen om 
Kankel, men den del som behandlar träsnideriet känns spekulerande och osäker. 
 
Ett område som inte alls berörts tidigare är pappersbehov och pappersleveranser. I 
kapitlet som behandlar detta område ger Almqvist därmed ett stort bidrag till kunskapen 
om boktryckeriets produktion. Här har han genom att utnyttja de tidigare förbisedda 
breven och räkenskaperna lyckats redogöra för tillgången och efterfrågan på papper. 
Som redan nämnts utvecklade Almqvist detta ämne ytterligare i en artikel som publi-
cerades samma år som monografin: ”Röttle pappersbruk på Per Brahes tid”, som är ett 
mycket bra komplement till studien om Kankel. 
 
När Almqvist i kapitlet ”Visingsborgstryckeriets totala produktion 1667–1685” redogör 
för de bibliografiska förteckningar som sammanställts av tidigare forskare presenterar 
han också tre tryck som inte varit kända i tidigare bibliografier. Inte ens Isak Collijns 
dittills mest omfattande bibliografi innehåller dessa titlar. Här framgår inte om det var 
Almqvist själv som upptäckte dessa tryck eller om det var någon tjänsteman på respek-
tive institution (Kungliga biblioteket, Lunds universitetsbibliotek, Uppsala universitets-
bibliotek) som hjälpte honom. Med upptäckten av dessa tre tryck kompletterades där-
med den bibliografiska förteckningen över Visingsborgstrycken. I samma kapitel speku-
lerar också Almqvist kring förekomsten av tryckta skolböcker, som han misstänker 
snabbt kan ha förslitits och förintats. Slutligen diskuterar han också möjligheten att 
Kankel kan ha tryckt skrifter åt Göta hovrätt och hänvisar till en kungörelse från 1669, 
men menar att en jämförelse med typografin i Visingsborgstrycken inte styrker denna 
förmodan. 
 
Det finns några aspekter av Kankels verksamhet som i stort sett helt förbisetts av tidi-
gare författare: ”Typografi och dekorativ utsmyckning” och ”Kankel som författare och 
översättare”. Vad gäller typografin nöjer sig Almqvist med att konstatera: ”Med hänsyn 
till de tyska traditionernas helt dominerande inflytande på svensk 1600-talstypografi 
kunna några för Visingsborgstrycken karaktäristiska särdrag svårligen påvisas”.197 Han 
belyser dock förekomsten av de s.k. labyrinttrycken i ett antal av Kankels tryck från 
Visingsö. Almqvist påpekar själv det faktum att ”denna sida av Kankels verksamhet hit-
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tills ej ha vederbörligen beaktats”.198 Den har dock omnämnts i förbigående av Toini 
Melander bl.a. i en uppsats från 1942: Den dekorativa utsmyckningen av Peder Walds 
Åbotryck, men i övrigt har ingen annan uppmärksammat denna konstform. 
 
Det har framgått av tidigare publikationer att Kankel även varit författare och över-
sättare. Ingen annan har dock ägnat detta område så stor uppmärksamhet som Almqvist, 
som i ett separat kapitel återger ett antal av de texter som ska ha författats av boktryck-
aren. För granskning och analys av detta material framgår av förordet att Almqvist tagit 
hjälp av litteraturvetaren Magnus von Platen. Detta kapitel är ett bra exempel på ett av 
de områden som det går att ägna särskild uppmärksamhet åt i en fördjupad litteratur-
vetenskaplig studie kring författarskapet. 
 
I monografins näst sista egentliga kapitel ”Kankels sista levnadsår. Tryckeriets vidare 
öden” ger Almqvist en mer detaljerad redogörelse över slutfasen i tryckeriets historia. 
Här nämner han de förhållanden som gällde efter reduktionen och Nils Brahes 
åtaganden och åtgärder vad gäller skolan och tryckeriet. Här finns också information om 
att det akademiska konsistoriet i Uppsala 1685 erbjudit Kankel sysslan som akademiens 
boktryckare, men att denne tackat nej då han själv tyckte han var för gammal för 
sysslan. Här nämner också Almqvist inventeringen av tryckeriutrustningen samt vad 
som hände med tryckeriet efter att det såldes till Petter Hultman. 
 
Slutligen vill jag i denna analyserande diskussion nämna ytterligare ett område som inte 
belysts i någon egentlig mening av tidigare författare. I en ”exkurs”, ett tillägg till själva 
huvudtexten redogör Almqvist för provenienser och ägaranteckningar i några av 
Visingsborgstrycken. Dessa upplysningar ger viktig information om hur en bok vandrat 
från ägare till ägare innan den fått sin nuvarande förvaringsplats. Denna typ av forsk-
ning är relevant då man vill studera en bokens distribution, mottagande och överlevnad, 
något jag ämnar återkomma till i analysens slutfas i nedanstående kapitel. 
 
7.6 Analys utifrån Adams & Barkers modell 
 
I den epilog som avslutar Almqvists omfattande studie framläggs kortfattat några reflek-
tioner angående tryckeriet och dess boktryckare. Han konstaterar att inom svensk bok-
tryckerihistoria intar tryckeriet ”otvivelaktigt […] en viss särställning” och att tryckeriet 
”var och förblev det enda svenska privata hovtryckeriet, även om Per Brahe admini-
strativt samordnade det med sin skola”.199 Det är enligt min mening ett tråkigt faktum 
att Almqvist inte fördjupar sig mer i denna diskussion, eftersom de rader som sätter in 
boktryckeriets verksamhet i ett större perspektiv är alltför få och knapphändiga. Min 
förhoppning är att en analys med hjälp av Adams & Barkers modell ska synliggöra 
tidigare förbisedda aspekter i hans forskning. 
 
7.6.1 Publicering 
 
Som redan nämnts skisserade Almqvist på några teoretiska orsaker varför Per Brahe 
valde att etablera ett tryckeri på Visingsö, men hur förhåller han sig till de olika stadier 
och yttre påverkande faktorer som ingår i det kommunikativa kretsloppet? Adams & 
Barker menar att det är beslutet att publicera som innebär initieringen av bokens livs-
cykel, men i det här fallet anser jag att beslutet att etablera ett boktryckeri kan vara av 
viss betydelse. Med tillgång till ett tryckeri ökar givetvis möjligheten att förlägga en 
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publikation. Almqvist menar att planerna dels var ett sätt för Brahe att göra grevskapet 
oberoende och självständigt, att tryckeriets verksamhet hade anslutning till skolan, att 
inrättandet av antikvitetskollegium 1666 kan ha haft inflytande över Brahes beslut samt 
slutligen det faktum att Jönköping nämndes som en eventuell ort för ett sydsvenskt 
universitet kunde ha varit en påskyndande faktor för tryckeriets etablerande.200 Jag vill i 
min analys utveckla Almqvists resonemang i förhållande till Adams & Barkers modell, 
men också utvidga området genom att belysa faktorer som inte diskuterats tidigare i 
samband med boktryckeriet på Visingsö vad gäller förlagsverksamheten. 
 
Yttre faktorer 
 
Hur kan man då definiera de yttre faktorer eller förutsättningar som enligt Almqvist 
hade inverkan på tryckeriplanerna? På grund av Per Brahes avgörande roll som mecenat 
i det här fallet måste också dessa räknas som ett förstadium till publiceringen. Här kan 
enligt min bedömning följande faktorer lyftas fram: ståndssamhället (adel, börd och 
ära), utbildning samt kommunikation. Per Brahe tillhörde högadeln, en liten krets som 
hade stort politiskt och ekonomiskt inflytande. Monarkens personliga makt var under 
större delen av 1600-talet begränsad eftersom han tvingades dela den med riksrådet och 
riksdagen. Per Brahe var medlem av riksrådet, riksdrots sedan 1641 och medlem av två 
förmyndarregeringar: drottning Kristinas (perioden 1641–44) och Karl XI:s (1660–72). 
Trots de motsättningar som rådde mellan stånden och även inom adelsståndet var Per 
Brahe onekligen en inflytelserik person. Vid tidpunkten för tryckeriets etablerande var 
Karl XI fortfarande omyndig och landet styrdes således av högadeln inom förmyndar-
regeringen. Denna samhällsklass hade fortfarande stort inflytande över politiken. Efter-
som Per Brahe var en mycket bördsmedveten man fanns säkert rent personliga motiv för 
all verksamhet i grevskapet, vars tillkomst på 1500-talet också var en avgörande förut-
sättning för Per Brahe. Utan dess existens hade han aldrig kunnat skapa sin ”miniatyr-
stat”. Ett eget tryckeri i grevskapet skulle givetvis ge honom ännu större ära. 
 
Vad gäller frågan om utbildning som motiv för etablerandet av tryckeriet hade Per 
Brahe sannolikt flera skäl. Det kan rent teoretiskt ha varit altruistiska och filantropiska 
motiv som legat till grund för hans beslut att grunda en skola och med tryckeriet i för-
längningen förse eleverna med läromedel, men det handlade också säkerligen i hög grad 
om praktiska orsaker. För att sköta förvaltning och administration inom grevskapet hade 
Brahe ett ständigt behov av tjänstemän. Här borde det varit mest naturligt att utbilda 
grevskapets ynglingar istället för att rekrytera dessa på annat håll. 
 
Almqvist menar att grundandet av Antikvitetskollegium 1666 möjligen kunde sättas i 
samband med tryckeriets etablerande samma år. Här skulle drivkraften kunna vara 
Brahes önskan att i enighet med tidsandan publicera historiska manuskript som fanns i 
hans ägo. De mest tydliga exemplen på en sådan utgivning är Norlandz Chrönika och 
Alexandri Magni Historia, där den sistnämnda också trycktes på Brahes initiativ när 
Antikvitetskollegiet saknade medel att göra det. Här handlar motivet enligt min mening 
om en ambition att kommunicera utifrån rådande vetenskaplig trend. Antikdyrkan och 
göticismen hade som redan nämnts påtagligt inflytande på vetenskapen och kulturen 
under stormaktstiden. Per Brahe ville därmed sannolikt påvisa att han genom förlägg-
andet av historiska manuskript var högst medveten om den rådande tidsandan och att 
han dessutom hade möjlighet att bidra till utvecklingen av den historiska vetenskapen. 
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Förlagsverksamhet 
 
Almqvist diskuterar inte alls villkoren och förutsättningarna för annan förlagsverk-
samhet under 1600-talet. Det fanns också andra adelsmän som stundtals fungerade som 
mecenater, t.ex. Axel Oxenstierna och Magnus Gabriel De la Gardie, men ingen annan 
än Brahe höll sig med en egen boktryckare. Staten var den mest betydande förläggaren 
under stormaktstiden. Vissa av de större boktryckerierna liksom ett antal författare 
kunde också själv bekosta utgivningen av sina skrifter. Även om förekomsten av prov-
insiella tryckerier, framför allt gymnasietryckerierna ökade markant under denna period 
fanns de mest betydande kungliga boktryckarna i Stockholm och Uppsala. Almqvist 
konstaterar visserligen att Kankels tryckeri var en ovanlig företeelse, men han fördjupar 
sig inte ytterligare i denna diskussion. Vilka villkor gällde för rikets övriga tryckerier 
vad gäller förlagsverksamhet, finansiering, eventuella mecenater, restriktioner (t.ex. 
censur), utrustning och personal med mera och vilka likheter/skillnader finns jämfört 
med boktryckeriet på Visingsö? Det finns tyvärr inte utrymme för en fördjupad diskus-
sion angående en jämförelse av dessa villkor, men det är ett intressant ämne till vidare 
forskning. 
 
Vad gäller Kankels verksamhet som boktryckare finns dock några intressanta fråge-
ställningar angående de villkor som kan ha påverkat publiceringen. Var relationen 
mellan Brahe och Kankel något unikt inom svensk boktryckarkonst? Påverkades utgiv-
ningen av rikets gällande censurlagstiftning? En tanke som slagit mig när jag reflekterat 
över förhållandet mellan mecenaten och boktryckaren är att både Brahe och Kankel var 
relativt gamla vid tidpunkten för tryckeriets etablerande, 64 respektive 52 år. Denna 
aspekt som inte alls diskuterats av Almqvist leder till frågan om vilka avsikter Brahe 
hade för tryckeriet på lång sikt. Var det meningen att verksamheten skulle fortsätta långt 
efter hans död? Fanns det några planer på att finna en ersättare till Kankel, som vid tid-
punkten för Brahes död uppnått den aktningsvärda åldern 66 år och som rimligen inte 
kunde arbeta med samma kapacitet som förr? Går det att skönja ett samband mellan de 
båda aktörernas stigande ålder och publiceringens form, innehåll och omfång samt ett 
eventuellt avtagande engagemang kring verksamheten? Dessa frågor kan inte besvaras 
inom ramen för magisteruppsatsen, men visar på intressanta uppslag till utökad forsk-
ning. 
 
Censur 
 
I vilken omfattning berördes boktryckeriet på Visingsös verksamhet av de förordningar 
angående censur som infördes av förmyndarregeringen på 1660-talet? Det är svårt att 
utifrån källmaterialet dra några säkra slutsatser, men man kan säkerligen förmoda att 
Brahe knappast hade något intresse att låta publicera texter med statsfientligt innehåll. 
Även om Brahe ville manifestera sitt grevskap som självständigt var han också en repre-
sentant för statsmakten. Som framgår av den bevarade korrespondensen verkar Brahe 
haft ett stort personligt intresse för tryckeriets verksamhet. Det är kanske ingen omöj-
lighet att hans engagemang styrdes av ett kontrollbehov, både när det gäller att tillfred-
ställa estetiska krav, men också att ha funktionen som censor. Brahe ville säkert inte bli 
ertappad med att ha låtit publicera undermålig litteratur eller texter med ett innehåll som 
skulle kunna betraktas som fientligt gentemot staten. En annan fråga är dock hur stor 
frihet Kankel hade vad gäller författandet eller val av manuskript för tryckning. Några 
exempel från den totala produktionen visar att det finns exempel där Kankel högst 
sannolikt haft stort inflytande över valet av manuskript. Almqvist menar också att 
endast 14 av de 53 trycken i olika utsträckning tillkommit på Per Brahes befallning eller 
initiativ. De sista fem åren av Kankels yrkesliv (1680–85) var visserligen en period då 
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få publikationer trycktes, men här torde hans verksamhet om den överhuvudtaget stod 
under granskning vara en fråga för kanslikollegium. 
 
7.6.2 Produktion 
 
I vilken utsträckning behandlar Almqvist i sin studie själva produktionsledet inom 
processen? Det går att urskilja ett antal aspekter som anknyter till produktionen, främst i 
kapitlen ”Visingsborgsboktryckarens ställning och förmåner”, ”Tryckeriets lokaler, ut-
rustning och personal, ”Kankel som stilgjutare och träsnidare” samt ”Pappersbehov och 
pappersleveranser”. Almqvist reflekterar inte i sin studie över möjligheten att Brahe eta-
blerade tryckeriet i syfte att göra en förtjänst av försäljningen. Sannolikt var detta en 
mycket underordnad anledning. Någon egentlig bokmarknad existerade inte och den 
relativt blygsamma utgivningen tyder inte på att det fanns något vinstintresse i egentlig 
mening. Däremot var Kankel i egenskap av boktryckare beroende av ersättning för 
utfört arbete för sitt uppehälle. 
 
De uppgifter som redovisats av Almqvist visar att Kankel hade en fast årslön och 
dessutom betalning för varje utfört arbete. Utöver detta tillkom vid vissa tillfällen olika 
gratifikationer. Han hade också, åtminstone vad gäller några av de större trycken rätt att 
för egen del disponera 100 exemplar som han ägde rätten att sälja. Det framkommer 
också i ett av Kankels brev till Brahe att han önskade resa till Stockholm för att där sälja 
sina 100 exemplar till en bokbindare, vilket ansågs mer fördelaktigt än att sälja enstaka 
exemplar.201 Som nämnts på annan plats i denna magisteruppsats hade boktryckarna 
enligt skråförordningen från 1630 ingen rätt att själv binda sina egna böcker och fick 
inte sälja annat än obundna titlar. Denna uppdelning mellan yrkena bokbindare och 
boktryckare verkar ha gällt även på Visingsö. 
 
Om man tittar lite närmare på boktryckeriets personal märker man snart att det begräns-
ade antalet medarbetare var en hämmande faktor för produktionen. Utöver Kankel själv 
som utöver tryckningen också i hög grad ansvarade för sättningen fanns högst två med-
arbetare (lärpojke, dräng eller bokbindare) vid ett och samma tillfälle. Bokbindaren 
hade således enligt kontrakt skyldighet att bistå vid sättningen, men att han enligt 
uppgift ofta försummade denna syssla. Almqvist gör inga jämförelser med andra sam-
tida boktryckerier, men säkerligen måste boktryckeriet på Visingsö ha tillhört de mindre 
vad gäller tillgång på arbetskraft. Här kan man kanske skönja ytterligare ett belägg för 
att det knappast var vinstintresse som var Brahes drivkraft utan snarare kommunikation. 
De knappa resurser som tilldelades tryckeriet och dess verksamhet kan knappast ha varit 
avsedda för en riktigt omfattande produktion. Vad gäller bokbindarens roll i tryckeriet 
reflekterar inte Almqvist huruvida sättningen var en ovanlig uppgift för en bokbindare 
eller inte och om det i så fall kunde ha påverkat relationen mellan medarbetarna 
negativt. 
 
En viktig aktör i produktionsstadiet är mecenaten Per Brahe, som förefaller ha varit del-
aktig i relativt hög grad. Hans synpunkter på produktionen framkommer med tydlighet i 
den bevarade korrespondensen. Som finansiär av tryckeriets publikationer hade han 
sista ordet vad gäller innehåll, upplaga, typografi, layout m.m. Om han inte personligen 
kunde engagera sig i produktionen hade han medarbetare som fungerade som korrekt-
orer. Denna förhandsgranskning kan säkerligen liknas vid någon form av censur, även 
om Brahe kanske inte själv tänkte sig ha rollen som censor i egentlig mening. Valet av 
litterära projekt var därför säkerligen också i många fall ett uttryck för Brahes person-
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liga smak och intressen. Vid vissa tillfällen har det också visat sig att manuskriptens 
utformning, som en del av det intellektuella klimatet och rådande smak kunde vara en 
hämmande faktor för utgivningen. Almqvist nämner ett exempel på att bristen på 
antikvatyper medförde att en text författad på latin måste översättas till svenska, 
eftersom det skulle vara helt otänkbart att sätta en sådan text med fraktur. 
 
Det förefaller också enligt Almqvists redogörelse som att tryckeriets utrustning i hög 
utsträckning var undermålig. Tryckpressen verkar ha varit i otillfredsställande skick och 
det rådde brist på typer. Detta ledde till att Kankel tvingades att gjuta nya stilupp-
sättningar, även om han påtalade avsaknaden av medhjälpare för denna syssla. Med 
tanke på vad som sagts ovan angående den blygsamma arbetskraften i tryckeriet, stärker 
dessa faktorer bilden av en mecenat som inte verkar ha haft intresse att i tillräcklig 
utsträckning förse tryckeriet med adekvat utrustning och personal. Den ekonomiska 
faktorn har givetvis inte obetydlig inverkan på produktionstakten. I detta sammanhang 
kan det vara värt att nämna Almqvists detaljerade redogörelse för pappersbehoven och 
pappersleveranserna. Här framkommer flera exempel på hur bristen på papper från 
grevskapets egen papperskvarn i Röttle by medförde avsevärda förseningar eller tillfäll-
iga stopp i tryckeriets verksamhet. Även om Per Brahe försökte att påskynda pappers-
makarna med vissa påtryckningar fanns vissa faktorer som ligger utanför mänsklig 
kontroll som t.ex. vattenbrist. 
 
7.6.3 Distribution 
 
I Almqvists monografi över Johann Kankel finns mycket knapphändiga upplysningar 
över hur Visingsborgstrycken distribuerades och därmed också vilka som var den 
avsiktliga publiken. Almqvist har således inte fäst något större avseende vid det stadium 
som gäller distribution. Några sporadiska upplysningar kan dock ge några ledtrådar, 
men i allmänhet är de faktiska förhållandena kring distributionen mycket lite kända. 
Den bristfälliga information som källmaterialet erbjuder kan möjligen vara en orsak till 
att denna aspekt förbisetts, men denna brist på upplysningar förekommer i andra fall 
som t.ex. Kankels eventuella färdigheter i träsnideri, men där har Almqvist ändå gett 
ämnet ett visst utrymme. 
 
Vilka ledtrådar kan man då skönja i Almqvists studie? I ett av Kankels brev till Brahe 
(23/6 1670) ber han greven att när tryckningen av Norlandz Chrönika är fullbordad att 
själv få resa till Stockholm med det antal exemplar som greven önskar och att samtidigt 
ta med sig sina egna 100 exemplar för att där sälja dem till en bokbindare.202 Detta 
borde innebära att Brahe sannolikt haft planer på att avyttra åtminstone en del av upp-
lagan i huvudstaden, vilket också Kankel förefaller ha varit medveten om. När han ber 
om att själv få resa till Stockholm kan det således innebära att en liknande transport ägt 
rum tidigare. Han trodde också att möjligheten att sälja trycken i det närliggande om-
rådet var begränsad. Det kan inte vara någon större överraskning att det var Stockholm 
som borde ha varit den tilltänkta marknaden för de större trycken. Den bristande läskun-
nigheten i riket var en begränsande faktor för spridningen av trycken. I huvudstaden 
som var landets centrum för makt, administration och handel fanns rimligen också den 
största andelen läskunniga. 
 
Det finns dock några uppgifter i Almqvists kapitel ”Provenienser och andra ägaranteck-
ningar i några Visingsborgstryck” som antyder att sju exemplar av Norlandz Chrönika 
såldes i sju exemplar till en bokbindare i Köpenhamn. Ansvariga för försäljningen var 
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grevskapets sekreterare Gustaf Edman bror Johan Edman samt dennes adept Carl Clodt. 
Ett exemplar av Alexandri Magni Historia såldes på Örebro Hindersmässomarknad 
1675.203 Av detta kan man således dra slutsatsen att det finns åtminstone tre kända 
destinationsorter för distributionen. Här finns ett bra uppslag till vidare efterforskningar 
kring spridningen av boktryckeriets tryckta alster. 
 
Vad gäller de publikationer som hade sitt upphov från Kankels tryckpress kan det vara 
värt att belysa det faktum att själva innehållet och omfånget rimligen hade inverkan på 
transport och distribution. När det gäller de till omfånget större verken var rimligen 
distributionskedjan mer omfattande. Trycken måste fraktas från Visingsö för någon 
form av landtransport och möjligen skeppning från Norrköping till Stockholm. En större 
andel av trycken var dock mindre tillfällestryck: hyllningar, trösteskrifter eller likpre-
dikningar vilket innebär att den tilltänkta publiken varit mer begränsad. Vi kan ta 
bröllopsdikten till Jonas Larsson Herlund och Helena Persdotter Wickenberg, ett tryck 
från 1678 som exempel på begränsad distribution och målgrupp. Denna form av tryck 
torde ha varit av intresse för brudparet själva liksom bröllopsgäster och eventuellt andra 
bekanta inom närområdet. Denna bröllopshyllning som till omfånget är 4 sidor finns 
bevarat i ett enda exemplar i Lunds universitetsbibliotek. Brudgummen var son till 
hauptmannen Lars Jonsson och brudens far var kamreraren i grevskapet Petrus Wicken-
berg. Det finns i detta fall en mycket stark lokal anknytning vad gäller tryckets innehåll 
och huvudpersonernas indirekta koppling till grevskapets högre ledning. Upplagan lik-
som distributionen torde därför vara begränsad. 
 
Det är inte ett alltför orimligt antagande att Per Brahe lät trycka vissa titlar främst för 
det egna intressets skull och för att utöka sitt eget bibliotek. På Visingsborgs slott hade 
Per Brahe en imponerande boksamling om ungefär ett och ett och ett halvt tusen volym-
er, en samling som inleddes av Per Brahe d.ä. och fadern Abraham Brahe.204 Almqvist 
nämner att bokbindaren Anders Bengtsson inbundit 30 exemplar vardera av ”Rese-
böcker”, ”Oeconomiaeböcker” och ”Bibliske Chrönikor” för biblioteket på Visingsborg. 
Per Brahe hade också i sitt mindre bibliotek i huset på Helgeandsholmen ett mindre 
lager av 14 titlar ur boktryckeriets produktion. I det kapitel som behandlar ”proveni-
enser och andra ägarbeteckningar” i Visingsborgstrycken framgår också vid flera tillfäl-
len var böckerna gåvor från Per Brahe till bl.a. riksantikvarien Olof Verelius.205 Det är 
säkerligen rimligt att tänka sig att redan på planeringsstadiet fanns tanken på att vissa 
exemplar var tänkta att skänkas bort som gåva. 
 
Slutligen bör det faktum att boktryckeriet hade nära anknytning till Braheskolan 
belysas. Det finns inte många titlar som helt säkert kan sättas i samband med undervis-
ningen. Det rör sig främst om nottrycket Piae cantiones (1679) och den av Kankel 
författade läroboken i tyska (1679). En ägarbeteckning i ett exemplar av Piae cantiones 
visar att den tillhört Braheskolans bibliotek vars huvuddel sedermera överflyttades till 
Växjö.206 Huruvida de böcker som trycktes för undervisningen fick en större spridning 
utanför grevskapet kan man bara gissa. Almqvist nämner också det faktum att sannolikt 
kan fler skolböcker har tryckts, men att ”de fått dela skolböckers öde att snabbt förslitas 
och förintas”.207 
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7.6.4 Mottagande 
 
De tryckta alstrens mottagande är den aspekt som fått allra minst utrymme i Almqvists 
studie. Han reflekterar knappast alls kring hur trycken från Visingsborg mottogs av den 
avsiktliga eller oavsiktliga publiken. Den mest uppenbara förklaringen till varför Alm-
qvist undviker detta ämne är möjligen den påtagliga bristen på källor som kan ge upp-
lysningar om tryckalstrens mottagande. Som Adams & Barker påpekar är detta också ett 
stadium som i många fall inte lämnar några synliga spår vilket medför att ett studium av 
denna aspekt blir svår att genomföra.208 Hur får man egentligen tillgång till läsarens 
tankar? 
 
Det förefaller inte som att det finns någon direkt dokumentation i form av recensioner 
eller referat från boktryckeriets samtid, som kan ge upplysningar om hur läsaren upp-
fattade de tryckta verken. Den enda titel som trycktes i två upplagor var ”Nils Mattson 
Kiöping och Olof Willmans resebeskrivningar av Ostindien och Japan” (1667 och 
1674). Detta faktum skulle kunna vara en antydan om att boken i fråga nått en viss 
popularitet varefter den trycktes ännu en gång. Det finns dessvärre ingen tillgänglig 
information hur många exemplar av reseboken som faktiskt lästes vilket gör det svårare 
att avgöra hur populär boken egentligen var. 
 
Graden av överlevnad kan också ha viss inverkan på populariteten. Som redan nämnts 
kan många tryckta publikationer avsedda för Braheskolans undervisning ha förstörts 
eftersom de använts främst i praktiskt syfte. Här kan man också ställa sig frågan i hur 
stor utsträckning eleverna verkligen uppskattade skolböckerna i fråga. Denna avsiktliga 
publik har mycket liten valmöjlighet. Det är i deras fall bara att acceptera deras över-
ordnades val av läromedel. 
 
Några titlar från Visingsborgstryckeriets utgivning har sedermera blivit tryckta i nya 
upplagor vilket får betraktas som att det funnits ett visst intresse kring åtminstone inne-
hållet. ”Nils Mattson Kiöping och Olof Willmans resebeskrivningar av Ostindien och 
Japan” har helt eller delvis tryckts i nya upplagor 1743, 1759, 1790, 1961 samt senaste 
gången 1992. Orsakerna till dessa nytryck kan givetvis variera. I de två sistnämnda 
fallen kan det främst ha varit ett bokhistoriskt intresse som legat till grund för tryck-
ningen. Ett annat exempel är Per Brahe d.ä.:s Oeconomia som trycktes av Kankel 1677 
och som tryckts i nya upplagor 1920 och 1971. 
 
För att avluta diskussionen kring tryckens mottagande kan sägas att detta är ett område 
som onekligen utforskats i alltför liten utsträckning. Det är svårt att säga i vilken grad 
det är möjligt att få större klarhet kring dessa förhållanden. Även distributionen som 
föregår mottagandet har inte getts tillräckligt utrymme i den tidigare forskningen. Trots 
de eventuella svårigheterna att utvidga kunskapen torde det vara ett intressant område 
att ägna större uppmärksamhet åt. 
 
7.6.5 Överlevnad 
 
Det sista stadiet i en boks livscykel är som nämnts tidigare dess överlevnad och vilka 
faktorer som bidragit till att den inte förstörts. I Almqvists monografi är det återigen 
tidigare nämnda kapitel ”Provenienser och andra ägaranteckningar i några Visings-
borgstryck” som ger en inblick i hur några böcker bytt ägare genom tiderna innan de 
slutligen fått sin nuvarande förvaringsplats. Almqvist medger i inledningen till denna 
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”exkurs” att ämnet faller utanför ramen för framställningen, men att somliga anteck-
ningar motiverar ett omnämnande. Detta konstaterande kan till viss del sammanfatta 
Almqvists ambitioner med monografin. Han försöker täcka in ett så stort område att 
vissa aspekter hamnar i skymundan. Huruvida han gjorde korrekta prioriteringar kan 
givetvis diskuteras i det oändliga beroende på personligt tycke och smak. Enligt min 
mening tycker jag att Almqvist gav något för stort utrymme åt avsnittet ”Kankel som 
författare och översättare”, främst på grund av att kapitlet känns omotiverat stort i 
förhållande till innehållet samt att det tangerar ett annat ämnesområde: litteraturveten-
skapen. Här hade kanske en separat studie varit mer befogad i sammanhanget. 
 
Trots min kritik ignorerade inte Almqvist tryckens överlevnad, men på grund av att 
detta kapitel betecknas som ”exkurs” har det givetvis fått begränsat utrymme. Det är 
intressant att notera att mycket få av Visingsborgstrycken som redovisas finns i privat 
ägo. Enligt Adams & Barker är det de institutionella biblioteken som har de bästa förut-
sättningarna att säkerställa en boks överlevnad, även om privata samlingar också 
bidragit till att en bok bevarats. De provenienser som redovisas av Almqvist visar också 
att det är när publikationen donerats till ett bibliotek som den fått sin nuvarande status. 
Som redan antytts kan man notera att det förelåg ett visst samlarintresse kring trycken 
omkring hundra år efter Kankels död. När en publikation har uppnått detta stadium som 
objekt är det någonting mer än innehållet som lockar, man betraktar den som en värde-
full artefakt. Det förefaller som om ryktet om tryckens sällsynthet var allmänt känt inom 
samlarkretsar vid ett relativt tidigt stadium. Olof Wallquist var vid 1700-talets slut 
medveten om att en del av trycken kunde betecknas som rariteter.209 
 
En fråga som inte blev ställd i Almqvists studie är vilka faktorer som bidrog till att 
Visingsborgstrycken blev så sällsynta efter åtminstone hundra år. Eftersom det finns 
bristfällig information om de två föregående stadierna distribution och mottagande är 
detta ett problem som är svårt att besvara. Var privatsamlarnas intresse enbart baserat på 
tryckens ryktbarhet som rariteter eller fanns det ett intresse grundat på det egentliga 
innehållet? Var det någonting i trycken som varit tilltalande även för senare tiders intel-
lektuella klimat eller rådande smak? I vår egen samtid misstänker jag att själva samlar-
värdet har störst betydelse för varför man vill äga ett exemplar. Vid en genomsökning 
på Internet av svenska bokantikvariats kataloger gjorde jag upptäckten att ett exemplar 
av Oeconomia kostar inte mindre än 15000 kronor. Alexandri Magni Historia kan 
införskaffas för något mer blygsamma 6000 kronor.210 Gamla böcker liksom konst kan 
uppskattas mer som värdefulla investeringar än för sin egen skull. 
 
En liknande fråga gäller Visingsborgstryckens status som forskningsobjekt. Efter att en 
publikation fått en trygg viloplats på ett bibliotek kan den ”samla damm” under långa 
perioder utan att någon ägnat den en enda tanke. Huruvida i vilken utsträckning trycken 
har fallit i glömska sedan Almqvists studie 1965 är svårt att bedöma. Några större 
arbeten om Johann Kankel och boktryckeriet på Visingsö har i vilket fall som helst inte 
publicerats sedan dess och denna magisteruppsats är således den första större text som 
behandlar ämnet igen. 
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7.7 Slutsatser och kommentarer 
 
I detta avsnitt vill jag kortfattat summera de slutsatser som dragits utifrån min analys 
och lyfta fram bristerna i den tidigare forskningen som samtidigt också är möjligheter 
för ny forskning kring ämnet. Denna redogörelse belyser de viktigaste aspekterna i min 
undersökning och gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av resultatet. 
 
Det har varit inspirerande att fördjupa sig i boktryckeriet på Visingsö och Sven Alm-
qvists forskning. Hans monografi från 1965 är fortfarande det senaste och mest omfatt-
ande arbete som ur en rad olika aspekter redogör för Johann Kankel och hans verk-
samhet som boktryckare i Per Brahes tjänst. Eftersom Almqvists studie är så allom-
fattande finns det kanske ingen anledning att argumentera för mer forskning kring detta 
ämne. Min analys har visat på några intressanta möjligheter att studera några mindre 
uppmärksammade områden, framför allt genom utnyttjandet av Adams & Barkers 
modell över det kommunikativa kretsloppet. Några områden som tidigare inte 
uppmärksammats av tidigare forskare kunde här identifieras och göras synliga. Min 
blygsamma förhoppning att min magisteruppsats kan vara en inspirerande källa för 
framtida bokhistorisk forskning. 
 
Den källkritiska granskningen visade på några fall där det föreligger en viss grad av 
tveksamhet vad gäller de primära källornas äkthet, men i huvudsak finns det ingen 
anledning att betvivla att dokumenten har producerats vid den tidpunkt, i det samman-
hang eller av den upphovsman som anges. De två brev som tillkom i samband med 
Kankels skilsmässoprocess 1667-68 kan teoretiskt sett vara vinklade till Kankels fördel. 
Här hade fler oberoende källor varit önskvärda. I övrigt finns inga säkra belägg för en 
medveten eller omedveten påverkan av källornas berättelser. 
 
Alnanders avhandling påverkade under lång tid bilden av boktryckeriet på Visingsö. 
Det skulle dröja ända fram till Sjögrens artikel från 1919 då redovisningen av nya 
dittills okända eller obeaktade fakta innebar ett slut på traderingen. Almqvists studie 
innehåller till viss del information från den tidigare forskning, men genom att i hög 
utsträckning utnyttja primära källor blir avståndet mellan berättelse och berättare 
relativt litet. Eftersom Almqvist förefaller ha varit en mer självlärd forskare kan hans 
studie teoretiskt sett ha styrts av förväntningar från sakkunniga personer med insyn i 
arbetet. Almqvist försöker redogöra för en så heltäckande bild av Kankel och boktryck-
eriet som möjligt och detta får enligt min mening till följd att i några exempel (tryckeri-
planerna och Kankel som träsnidare) är bristen på samtida dokument påfallande stor 
vilket medför en högre grad av spekulation. Här finns således en utmaning för framtida 
forskning. 
 
I min analys av Almqvists studie utifrån Adams & Barkers modell över det kommuni-
kativa kretsloppet finns några faktorer som förbisetts. Almqvist diskuterar inte t.ex. 
villkoren och förutsättningarna för annan förlagsverksamhet under 1600-talet utan nöjer 
sig med att konstaterara att Kankels tryckeri var en ovanlig företeelse. Här skulle någon 
form av jämförande studie vara av intresse. En fråga som jag också reflekterat över är 
om relationen mellan Brahe och Kankel var något unikt inom svensk boktryckarkonst. 
En aspekt som där skulle vara intressant att fördjupa sig i är Brahes och Kankels relativt 
höga ålder när tryckeriet etablerades vilket leder till frågan vilka avsikter Brahe hade för 
tryckeriet på lång sikt. 
 
Almqvist har i relativt hög utsträckning redogjort för publicering och produktion, men 
har i sin studie inte fäst något större avseende vid distribution, mottagande eller 
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överlevnad. Åtminstone tre kända destinationsorter har redovisats, men i övrigt är detta 
ett område som är relativt outforskat. Tryckens mottagande är den aspekt som fått allra 
minst utrymme i Almqvists studie. Den mest uppenbara förklaringen till varför han 
undviker detta ämne är sannolikt den eventuella bristen på källor som kan ge upplys-
ningar om hur trycken mottogs av den läsande publiken. Detta är ett område som 
onekligen utforskats i alltför liten utsträckning. Almqvist diskuterar inte heller vilka 
faktorer som bidrog till att Visingsborgstrycken betraktades som rariteter efter åtmin-
stone hundra år. Eftersom det finns bristfällig information om de två föregående 
stadierna distribution och mottagande är detta ett problemområde som kan vara svårt att 
undersöka, men det är en intressant utmaning. 
 
 
 
8. Sammanfattning 
 
Mitt syfte med denna magisteruppsats var att granska Sven Almqvists monografi om 
Per Brahe d.y.:s boktryckare Johann Kankel på Visingsö utifrån källkritiska principer 
och med hjälp av en kommunikativ modell, men även ägna uppmärksamhet åt käll-
materialet och den tidigare forskningen. Eftersom Almqvists studie från 1965 utgör den 
senaste forskningen i egentlig mening ville jag ge ytterligare substans och bredd till den 
etablerade kunskapsbilden och min undersökning ska också kunna utgöra en grund för 
fördjupad forskning i ämnet Johann Kankel. 
 
 
De två frågor jag ställde utifrån mitt syfte var: 
 
1. Vilka möjligheter för vidare forskning kan Almqvists studie, men även äldre källor 
om Johann Kankel ge ur ett källkritiskt perspektiv? 
2. Vilka eventuella brister i Almqvists studie går att upptäcka med hjälp av en analys 
utifrån Adams & Barkers modell över det kommunikativa kretsloppet och därigenom 
uppmärksamma tidigare förbisedda forskningsområden? 
 
Som teoretisk utgångspunkt för en del av min analys har jag valt att stödja mig på 
Thomas R. Adams & Nicolas Barkers modell över det kommunikativa kretsloppet, som 
sätter den tryckta publikationen i centrum och lyfter fram samhällets påverkan och 
inflytande över bokens livscykel. I deras modell återfinns fem stadier som tillsammans 
utgår delar av kretsloppet: publicering, produktion, distribution, mottagande och över-
levnad. De yttre samhälleliga faktorer som kan påverka dessa stadier är t.ex. intell-
ektuella influenser, politik eller religion, kommersiella krafter eller socialt beteende och 
smak. 
 
För att undersöka Sven Almqvists studie om Johann Kankel och sätta den i relation till 
tidigare forskning har jag också valt att använda mig av den källkritiska metoden, som 
är högst användbar för att bedöma sanningshalten i den information man möter. De fyra 
källkritiska principerna kan ha lite varierande benämning i olika metodböcker, men i 
min magisteruppsats har jag valt att använda följande: Äkthet, Oberoende, Samtidighet, 
och Tendens. 
 
I min magisteruppsats har jag också presenterat några av de förutsättningar och villkor 
som präglade 1600-talets svenska samhälle. Här har jag bl.a. redogjort för stånds-
samhället, styrelseskicket, göticismen, censur, bokmarknad och förläggare. Som bak-
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grund finns också en presentation över grevskapet Visingsborg, som styrdes av Per 
Brahe d.y. och där Johann Kankel var verksam som boktryckare under åren 1666–87. 
 
I min analys diskuterade jag graden av äkthet, oberoende, samtidighet och tendens hos 
de primära källorna och de tidigare publikationerna som behandlat boktryckeriet på 
Visingsö. Vad gäller äktheten förefaller det i ytterst få fall finnas några tveksamheter. 
De allra flesta samtida dokument kan bekräftas genom andra oberoende källor, men i 
några fall hade det varit önskvärt med fler källor för att utesluta partiskhet. Vad gäller 
tradering fördes informationen vidare från Johan Alnanders avhandling från 1722 fram 
till Arthur Sjögrens artikel 1919, då tidigare obeaktade dokument uppmärksammades. 
Sven Almqvists studie utnyttjar i hög utsträckning de primära källorna, bl.a. är han den 
förste som använder räkenskaper som källmaterial i detta sammanhang. Det finns dock 
några exempel där bristen på samtida dokument medför en högre grad av spekulation. 
 
De stadier i Adams & Barkers modell som Almqvist inte uppmärksammar i någon 
högre utsträckning är distribution, mottagande och överlevnad. Även om orsaken till 
detta främst beror på brist på källmaterial kan det vara en intressant utmaning för vidare 
forskning i ämnet. 
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