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Handeln med böcker på 
1700-talet – exemplet Bergius1

Helena Backman

Läkaren Jonas Peter Bergius (1730–1790) och bankokommissarien 
Bengt Bergius (1723–1784) är idag mest kända för allmänheten för 
att ha grundat och gett namn åt Bergianska trädgården i Stockholm. 
Den ursprungliga trädgården anlades av Jonas Peter Bergius på 
brödernas gemensamma hem Bergielund, beläget i nuvarande 
Vasastaden i Stockholms innerstad. Där byggde de tillsammans ock-
så upp ett bibliotek med en stor mängd böcker, främst inom naturve-
tenskapliga ämnen såsom botanik och hortikultur, liksom reseskild-
ringar och medicinska verk. Jämte böcker samlade bröderna även in 
fröer och växter till Jonas Peters botaniska trädgård, samt andra na-
turalier, exempelvis till ett omfattande herbarium som nu finns hos 
Bergianska stiftelsen i Bergianska trädgården. Peter Jonas Bergius 
hade goda inkomster genom sitt arbete som läkare i Stockholm och 
genom brödernas stora kontaktnät inom den akademiska världen ute 
i Europa kunde de förvärva intressanta objekt. Inte minst genom 
Kungl. Vetenskapsakademien, där de bägge var ledamöter, hade de 
möjlighet att utöka sina samlingar. Av brev och andra efterlämnade 
handlingar kan vi se att Bengt Bergius är den som stått för den största 
delen av arbetet kring inköp, byten och ordnande av böckerna. 
Det Bergianska biblioteket testamenterades till Kungl. Vetenskaps- 
akademien efter Peter Jonas Bergius död. Idag är denna boksam-
ling, som fortfarande är sammanhållen, deponerad på Stockholms 
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universitetsbibliotek. Arkivet efter bröderna Bergius finns på Cen-
trum för Vetenskapshistoria på Kungl. Vetenskapsakademien. Ge-
nom att studera breven och annat tillhörande arkivmaterial kan vi 
få en större kunskap om hur bröderna inhandlade och bytte till sig 
böcker för att utöka sitt bibliotek. Källorna ger oss också en bild av 
handeln med utländska böcker i stort i Sverige vid tiden. I det följan-
de studeras deras kontakter med den brittiska bokhandelsmarkna-
den under 1760- och 70-talen.

Bröderna Bergius har för en del av sin import av böcker från utlan-
det använt sig av professionella handelskontakter såsom Lars Salvius 
i Stockholm, som vid tiden hade kommissionärer i flera av Europas 
större bokhandelscentrum, som Paris, Genéve, Verona, Amsterdam 
och Köpenhamn.2 Men bröderna Bergius har också köpt in böcker 
genom andra bokhandlare, genom subskriptioner och på bokauk-
tioner. I brevmaterialet framgår att bröderna hade flera alternativa 
handelsvägar för bokinköp från Storbritannien. Salvius nämns som 
ett möjligt alternativ för att de skulle kunna få bättre pris på önskade 
verk, eftersom Salvius kunde köpa in böcker i större volym, och Peter 
Jonas Bergius ska via ombud ha gett köpmannen Georg Abel i Bag-
derow i London uppdraget att köpa in specifika böcker åt honom, 
något som dock inte tycks ha fungerat. Jag har inte funnit några spår 
i arkiven efter några fler namngivna kommissionärer i Storbritannien 
än dem som jag kommer behandla nedan, men ytterligare personer 
har sannolikt varit inblandade genom åren.

Bröderna Bergius kunde använda sig av sina direkta kontakter 
med personer som vistades utomlands, såsom är fallet med två unga 
svenskar som befann sig i Storbritannien under 1760- och 70-ta-
len: Andreas Kallström och Gideon Herman de Rogier. Både Kall-
ström och de Rogier hade kontakter till Kungl. Vetenskapsakade-
mien. Genom de brev till bröderna Bergius som finns bevarade i 
original eller i avskrift från Kallström och de Rogier får vi en direkt 
inblick i hur handeln med böcker såg ut vid tiden. Dessa brev är 
författade av personer som inte har någon professionell koppling till 
bokhandelsbranschen, och de ger oss därför en annan bild än den 
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som vi ser genom att studera bokhandlare och professionella aktörer 
på marknaden.

Efterlämnade brev mellan Andreas Kallström och bröderna Ber-
gius visar hur Kallström i London försöker göra dessa sina viktiga 
och högt uppsatta kontakter i Sverige nöjda genom att ställa upp som 
kommissionär. Kallström hade fått sin studieresa bekostad genom 
ett stipendium från Vetenskapsakademien, något som troligen gjort 
honom angelägen om att stå till tjänst.

Andreas Kallström befinner sig alltså på sin studieresa i Europa. 
Efter att ha gått i lära hos en trädgårdsmästare i Leiden fortsätter 
han till London, där han befinner sig från oktober 1764 fram till 
hösten året därpå. Naturligtvis vill han behålla sina goda relationer 

Ett av de brev från Andreas 
Kallström till Bengt Bergius 
där Kallström kommenterar 
turerna kring det bokbyte 
som han åtagit sig att  
genomföra för bröderna  
Bergius räkning, daterat  
Kensington vid London  
den 7 maj 1765.
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till personer i Sverige, och han har brevledes kontakt med exempelvis 
bröderna Bergius och med Pehr Wargentin i Kungl. Vetenskapsaka-
demien. Det ligger i hans intresse att hålla sig väl med dessa herrar, 
som kan påverka hans chanser till att få en bra befattning när han 
återvänder till Sverige. Förutom böcker sänder Kallström frön till Pe-
ter Jonas Bergius odlingar i Sverige, men ber Bergius att inte berätta 
detta för Linné. Det gäller att inte stöta sig med någon med makt 
att påverka hans framtid. Det var kanske därför som Kallström åtog 
sig att försöka genomföra det bokbyte som Bengt Bergius ville ge 
honom i uppdrag.3 Det framgår tydligt att Kallström inte själv kan 
avgöra värdet på de böcker som han blir satt att byta mot av Bergius 
eftertraktade och dyrbara verk i England. Bengt Bergius skickar en 
lista över de verk som han vill att Kallström ska byta till sig, men den 
finns tyvärr inte bevarad. Av korrespondensen framgår att här listas 
vackra och dyrbara verk som exempelvis Edwards A natural history 
of uncommon birds samt Gleanings of natural history i sammanlagt 
sju band och Trews Plantae selectae med planscher av Ehret. I utbyte 
erbjuder Bengt Bergius en lista med främst svenska verk, varav fler 
än hälften utgivits under 1750- och 60-talen. På listan finns titlar av 
Carl von Linné, Clercks nyutkomna Icones insectorum rariorum och 
Olof Rudbeck d.ä.:s Atlantica, jämte en polsk handskrift.

Till listan ska han ha lagt ett uppskattat värde för varje titel, ett 
värde som Kallström får erfara varit grovt överskattat. Kallström 
möts av misstro av de flesta som han närmar sig med detta erbju-
dande. Men till slut får han tag på en intressent, då en med honom 
bekant adelsman ämnar bygga upp sitt bibliotek, en adelsman som 
förblir anonym i Kallströms brev. Då denne boksamlare till slut får 
sina böcker från Sverige, blir han mycket besviken. Han kan själv 
sluta sig till att de flesta av böckerna blivit kraftigt övervärderade av 
Bergius, någon bok förkastades direkt som makulatur och en polsk 
handskrift som utgetts för att vara ett breviarium visade sig endast 
vara en bönbok. Som vän till Kallström låter han trots allt bytet gå 
igenom, men Kallström antyder själv att något av hans anseende kan 
ha gått förlorat under hans försök att närma sig andra namnkunniga 
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män med detta förslag. Bengt Bergius kanske alltså här gjort något 
av en chansning då han fått Kallström att gå med på att försöka få 
detta bokbyte genomfört. Även Bergius bör ju ha känt till att böck-
erna inte varit så värdefulla som de som han ville ha i utbyte, och 
även förstått att dess skick – som han undvikit att nämna – skulle 
påverka intresset för dem. Genom en professionell mellanhand hade 
ett bokbyte av detta slag sannolikt aldrig kunnat komma till stånd 
med samma resultat, då en sådan troligen inte skulle varit villig att 
sätta sitt rykte på spel.

Trots att det finns en stor mängd brittiska böcker i det Bergianska 
biblioteket, kan vi endast knyta några få titlar just till mellanhanden 
Andreas Kallström. Vid sidan av de böcker som han lyckades byta 
till sig, köpte han för bröderna Bergius räkning Parkinsons Theat-
rum botanicum, tryckt i London 1640; Hughes Natural history of 
Barbados, tryckt i London 1750; samt den vid tiden nyutgivna Lees 
Introduction to botany, tryckt i London 1765. Just exemplaret Theat-
rum botanicum är i ett mycket märkligt skick. Bokens titelblad har 
blivit dekorerat med påklistrade blommor i papper, och flera blad 
har fått delar bortklippta. Dess skick har antagligen gett boken ett 
förmånligt pris. 

Fjorton år senare, 1779, var Gideon Herman de Rogier anställd 
som informator åt kommerserådet J. D. Wahrendorffs söner som åkt 
till Edinburgh för att studera. De Rogier kunde då själv också läsa 
kurser i botanik och medicin vid universitetet på Wahrendorffs be-
kostnad. Han behöver alltså inte i samma grad hålla sig väl med gyn-
nare hemma i Sverige. I breven från de Rogier till bröderna Bergius 
framgår också att de inte sätter samma press på honom som de gjort 
med Kallström, utan främst låter honom bevaka bokmarknaden. 
De Rogier erbjuder sig att köpa in böcker och småtryck åt bröder-
na Bergius, och han sänder dem flera bokkataloger som tyvärr inte 
finns bevarade tillsammans med breven. De Rogiers brev ger oss fle-
ra intressanta detaljer kring bokhandeln i Edinburgh vid tiden. Ve-
tenskapliga uppsatser, traktater och dissertationer utkommer till en 
början som separata småtryck i bokhandeln, för att redan efter några 



136Det lagade och dekorerade titelbladet till det exemplar av Theatrum Botanicum, tryckt i London 1640, 
som Andreas Kallström köpte in åt bröderna Bergius under sin vistelse i London.
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månader endast ingå i samlingsverk, ”stora collectioner.”4 Det finns 
även en marknad för föreläsningsanteckningar: ”Ända till alla Pro-
fessores hållna föreläsningar så kan man få afskrifter af sådan nog-
het, att man igenfinner där nästan hwart enda ord emädan ganska 
många studenter kunna ett slags så kallad short hand eller Tacheo-
graphie ; men en sådan Copia kostar hela 5 guniéerna, och det är för 
groft.”5 De Rogier ger exempel på en Dr Black i Edinburgh: ”Jag har 
aldrig hört någon annan mera sakligt, kärnfullt och rådigt lära nå-
gon wetenskap. – Han har ej publiceradt något, utom sina försök på 
magnesia och osläckt kalk samt om aër fixus, utan låter andra skryta 
med sina fjädrar. Hans Collegium i skrifna copior betalas här med 

En sida ur Bengt Bergius 
avskrifter av Gideon Herman 
de Rogiers brev skickade från 
Edinburgh till Jonas Peter 
Bergius år 1779.
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5 till 6 guinéer.”6 Dessa kommentarer om läget på bokmarknaden 
visar oss på den fortsatta betydelsen av handskrifter som alternativ 
till tryckt litteratur under hela 1700-talet. Här är handskrifter alltså 
i vissa fall det enda möjliga sättet att få tillgång till en akademisk 
lärares vetenskapliga kunnande, förutom att själv närvara vid dennes 
lektioner. Det finns inga uppgifter om vilka böcker eller småtryck 
som köptes in via de Rogier i korrespondensen, men det är sannolikt 
att han har köpt in en del av de mindre medicinska tryck, som idag 
ingår i de samlingsband som bröderna Bergius själva låtit binda ihop 
i samlingsband hos bokbindare i Sverige. De Rogiers brev visar att 
bröderna Bergius höll sig à jour med den aktuella bokutgivningen.

För att få en övergripande bild av hur bokimporten till Sveri-
ge gick till under 1700-talet får man studera denna ur många olika 
aspekter. Pågående forskning kring exempelvis en bokhandlare som 
Lars Salvius, med sina många kontakter över gränserna, kan komplet-
teras med forskning utifrån boksamlares perspektiv, i de fall där det 
finns efterlämnat material att studera. Bland våra specialsamlingar i 
Sverige finns ibland en mängd material som inkommit tillsammans 
med en donation av någon specifik boksamling, som inte bara ger 
oss information om den enskilda samlingen, utan även ger en inblick 
i bokhandeln i stort. Som exemplet Bergius i föreliggande artikel 
har visat, kan vi se mellanhänders betydelse kring förvärv och bok-
byten genom att gå igenom bevarad korrespondens och efterlämnat 
arkivmaterial i form av brev, kvittenser vid köp och beställning av 
inbindning av böcker. Här kan vi också få bilden av kombinationer 
av parallella inköpsvägar, som visar hur så många betydelsefulla verk 
kan ha hittat in i våra svenska privatbibliotek. 
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Källor
Brev till bröderna Bergius från Andreas Kallström 1764–1766 samt avskrifter 

av brev från Gideon Herman de Rogier 1779 finns på Kungl. Vetenskapsa-
kademiens Centrum för vetenskapshistoria
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