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Introduktion 

Det politiska klimatet under 1760-talet 
Stockholms politiska klimat under 1760-talet kännetecknas av hätska strider 
mellan de två politiska grupperingarna, hattarna och mössorna. Djupgående 
sociala motsättningar och internationella intressen låg bakom dessa trätor i 
frihetstidens sista år. Hattarna stöttades sedan gammalt av Frankrike och 
strävade efter revanschkrig mot Ryssland. Mössorna hade sina stöttepelare i 
Ryssland, Storbritannien och Danmark. En ny ”medelklass” av ofrälse 
ståndspersoner växte under 1700-talet fram i Sverige liksom i många andra 
länder under denna tid. Denna grupp ifrågasatte den gamla adelns privilegier 
och monopol på högre ämbeten och frälsejord. ”Adelsmannafrågan” ställdes på 
sin spets under 1760-talet, då Riddarhuset 1762 vägrade introducera ytterligare 
adelsätter och ville stärka adelns privilegier. Mösspartiet som under detta 
decennium tog ställning för den växande gruppen av ofrälse ståndspersoner 
motsatte sig starkt detta. Mössorna tog makten i riksrådet vid riksdagen 1765-
66 efter en period av hattregim. Efter den då instiftade tryckfrihetsförordningen 
1766 låg vägen öppen för en friare politisk polemik. Hattpartiet, understött av 
Frankrike, närmade sig nu hovet i sin strävan att återta makten, och planer på 
statskupp från hovets sida misstänktes av de regerande mössorna. Dessa 
vägrade att kalla samman ständerna på hattarnas begäran. 1768 hotade dock 
konung Adolf Fredrik att abdikera och tvingade på så sätt mössorna att kalla 
samman riksdagen, som hölls i Norrköping och Stockholm under åren 1769 
och 1770. Riksrådet kom under denna riksdag åter att besättas av hattpolitiker. 
Den hätska polemiken partierna emellan gav upphov till en flodvåg av politiska 
stridsskrifter och pamfletter. Riksdagen sammankallades återigen 1771-72 och 
mösspartiet återtog makten under en kort period som avbröts av Gustav III:s 
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statskupp den 19 augusti 1772.1 Efter denna statskupp avstannade de politiska 
trätorna och partiskrifterna. 

Den svenska bokmarknaden under 1700-talet 
1700-talet var en händelserik tid för bokväsendet i Sverige. Den läsande 
publiken ökar kraftigt under seklets andra hälft och sträcker sig även utanför 
den traditionella lärda sfären i och med förströelseläsningens expansion. Från 
att ha varit starkt bundet av skråförordningar, restriktioner, privilegietvång och 
censur, utvecklades det litterära systemet under andra hälften av 1700-talet och 
fram till 1810-års tryckfrihetsförordning till något som börjar likna en friare 
bokmarknad, där efterfrågan och konkurrens utgjorde en del av villkoren och 
där flera aktörer påverkade priserna på böcker. Beskrivningar av denna 
framväxande bokmarknad har gjorts av tidigare forskare, så jag tänker här nöja 
mig med att kortfattat redogöra för de huvudsakliga aktörerna inom handeln 
med böcker. Dessa blev under 1600- och 1700-talets lopp alltmer organiserade 
och institutionaliserade.2 

Bokbindarna hade enligt en skråförordning från 1630 ensamrätt till 
försäljning av de böcker de själva bundit. De ombesörjde till framåt mitten av 
1700-talet huvuddelen av detaljhandeln med svenska böcker. De var 
hantverkare och främst inriktade på religiös stapellitteratur som biblar, 
postillor, psalmböcker och katekeser samt även annan brukslitteratur som 
ABC-böcker etc. Det var alltså fråga om böcker med en säker avsättning hos 
en allmän publik.3 

De utländska bokförarna från de större förlagshusen ute i Europa 
(mestadels från Tyskland och Holland) sålde importerade böcker på latin, 
tyska, franska och andra språk. Det var alltså i högre grad böcker för en bildad 
elit. Under 1600-talet och början av 1700-talet idkade de handel mest på de fria 
marknaderna, men somliga frigjorde sig allteftersom från sina tidigare 
uppdragsgivare, blev stationära i Sverige samt fick burskap och privilegium på 

                                                 
1 Behre, Göran & Larsson, Lars-Olof & Österberg, Eva, 2001, Sveriges historia 1521-1809. 
Stormaktsdröm och småstatsrealitet, ss. 204-206, 241-243, 245-246 och 275-277. Carlsson, Sten, 1973, 
Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865. Studier rörande det svenska ståndssamhällets 
upplösning, ss. 249-252. 
2 Denna genomgång av bokmarknaden i stort och dess aktörer bygger jag på följande verk: Sahlin, 
Gunnar, 1989, Författarrollens förändring och det litterära systemet 1770-1795, ss. 15-54. Bennich-
Björkman, Bo, 1998, ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader. Systemen för spridning av 
böcker i Sverige 1600-1850”, passim. Björkman, Margareta, 1992, Läsarnas nöje. Kommersiella 
lånbibliotek i Stockholm 1783-1809, ss. 42-53. 
3 Sahlin, 1989, s. 23. Björkman, 1992, s. 46. Bennich-Björkman, 1998, s. 31. 
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bokhandel. Kravet på speciella privilegier för bokhandel blir härefter allt 
vanligare, framför allt under andra hälften av 1700-talet. Detta 
privilegiesystem kom att bestå till 1810.4 

Boktryckarna blev de starkaste aktörerna på bokmarknaden vid mitten av 
1700-talet. Det första boktryckerireglementet tillkom 1752 och Boktryckeri-
societeten grundades på Lars Salvius initiativ. Denna lydde under 
kanslikollegium och kom att övervaka inrättningen av nya tryckerier och även 
yttra sig över bokhandelsprivilegier m.m. Boktryckarna kom under 
århundradets lopp att mer och mer från sina tidigare uppdragsgivare staten, 
kyrkan och de lärda institutionerna överta förläggarsysslan. De kompletterade 
sina ofta säsongsbundna uppdrag med egen förlagsverksamhet. Detta fick till 
följd att en ny typ av boktryckare/förläggare växte fram, ofta med akademisk 
bakgrund och litterära intressen. Efter strider med bokbindarna fick de även 
rätt att i bundet skick sälja de böcker de själva förlagt. Tidigare hade de endast 
kunnat sälja dem i ”exemplar”, alltså som obundna ark.5 Boktryckarnas 
boklådor kom att i högre grad än tidigare integrera utbudet och sälja såväl den 
religiösa stapellitteraturen som annan nyttolitteratur på svenska. Somliga 
boktryckare, som t.ex Salvius, sålde även importerad utländsk litteratur vid 
sidan av de egna svenska förlagen.6 

Bokhandeln var således under denna tid ganska utspridd på de olika 
aktörerna. De som kom att ytterligare integrera bokhandeln och bredda 
sortimentet var de privilegierade sortimentsbokhandlarna som i rask takt växte 
fram under 1760-talet. Dessa hade från början växt fram under 
Boktryckerisocietetens översyn som ett instrument för boktryckarna att försälja 
sina förlag. De började dock allteftersom att själva agera förläggare och 
utvecklades till en mer fristående yrkesgrupp.7 Boktryckaren Lars Salvius själv 
hade redan på 1750-talet försökt dra igång en ”universalboklåda” där han på 
samma plats ville sälja dels sina egna förlag, dels böcker från andra svenska 
boktryckare/förläggare och såväl inhemska som utländska böcker. Intresset 
från andra boktryckare att mot provision överlämna sina förlag att säljas i 
Salvius boklåda var dock ännu svalt av konkurrensskäl.8 Under 1760-talet och 
framåt ökade såväl efterfrågan som tillgången på litteratur, bl. a. på grund av 
tryckfrihetsförordningen 1766. Den utvidgade läsande publiken som sökte 

                                                 
4 Bennich-Björkman, 1998, ss. 18-28. Sahlin, 1989, ss. 23-24. 
5 Sahlin, 1989, ss. 16-23. 
6 Bennich-Björkman, 1998, ss. 51-57. 
7 Bennich-Björkman, 1998, ss. 59-61. 
8 Sahlin, 1989, s. 27. 



 5

såväl det senaste i den politiska debatten som de senaste 
underhållningsromanerna gjorde att sortimentsbokhandeln kunde blomstra på 
ett sätt som torde ha varit svårare på Salvius tid. 

Man kan här se att distributionen av böcker alltmer börjar skiljas från 
produktionen. Från att ha sålts av sina tillverkare, boktryckare och bokbindare, 
börjar nu böckerna säljas av bokhandlare som inte deltagit i produktionen, och 
vilka även de verkar som förläggare. Här framträder personer som Carl 
Christoffer Gjörwell och Johan Christoffer Holmberg. Bokhandlarna var dock 
ännu inte organiserade genom något reglemente såsom boktryckarna och 
bokbindarna. Under 1700-talets tre sista decennier framträder alltså två vanliga 
typer av förläggare: boktryckare/förläggare och bokhandlare/förläggare.9 
Förläggaren som enskild yrkesperson uppstod i Sverige först under 1800-talet. 

Kommersiella lånbibliotek växte fram främst under 1780-talet och framåt. 
Bokutlåning hade tidigare skett i vissa boklådor, men nu institutionaliserades 
alltså utlåningen i speciella bibliotek som hade privilegium på bokutlåning. I 
dessa biblioteks beståndskataloger kan man se hur de nya smakriktningarna gör 
sig gällande. Förströelseläsningen tar fart i Sverige under andra hälften av 
1700-talet och romanen får sitt genombrott.10 

Detta var alltså en mycket kortfattad och översiktlig bild av 
bokmarknadens aktörer. En bakgrund till allt detta utgörs av frihetstidens 
oroliga politiska förhållanden med partistrider och ostadiga ekonomiska 
villkor. Även censuren påverkade bokmarknaden i hög grad under såväl 
frihetstiden som den gustavianska tiden. Tryckfrihetsförordningen 1766 
infördes som grundlag, men den kom inte att innebära en fullständig avsaknad 
av förhandsgranskning. Även om Censor Librorum avskaffades kvarstod dock 
under resten av 1700-talet censuren i religiösa frågor, vilken låg kvar hos 
konsistorierna och universitetens teologiska fakulteter. Vidare var det 
fortfarande straffbelagt att kritisera grundlagarna och att smäda kungahuset, 
rådet, ständerna, ämbetsmän och främmande makter. Även övervakningen av 
bokimporten fanns kvar. I övrigt var skrivfriheten relativt stor. En mycket 
viktig sak för tryckeriägarna och förläggarna var den offentlighetsprincip som 
infördes, vilken ledde till att offentliga handlingar som t.ex. rådets och 
riksdagens protokoll, myndigheternas och ämbetsverkens handlingar samt 
domstolshandlingar fick läsas av allmänheten och även tryckas fritt. 
Författaren var enligt förordningen själv ansvarig för sitt verk. Endast om 
                                                 
9 Sahlin, 1989, ss. 25-26. 
10 Björkman, 1992, passim. 
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denne var okänd kunde boktryckaren åtalas för en lagbrytande text. Situationen 
ändrades snart igen. Efter Gustav III:s statskupp 1772 upphävdes 
tryckfrihetsförordningens karaktär av grundlag, vilket gav möjligheter till 
inskränkningar från kungens sida. Straffen vid överträdelser blev hårdare. 
Kritik mot grundlagen, regeringsformen och kungen blev belagt med 
dödsstraff. Från och med 1780 blev boktryckarna ansvariga för utkommande 
texter och blev på så sätt påtvingade en roll som censorer.11 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att ge ett bidrag till bilden av 1700-talets spirande 
svenska bokmarknad. Detta vill jag göra genom att följa och beskriva en del av 
tidningsutgivaren, bokhandlaren och förläggaren Carl Christoffer Gjörwells 
omfattande verksamhet. Gjörwells karriär sträcker sig från 1750-talet ända in 
på 1800-talet med skiftande lycka och resultat. Jag har här valt att följa tiden 
för hans första boklåda i Stockholm från starten i juni 1769 till konkursen i 
december 1771 och försöka ge en bild av hans verksamhet i stort under den 
tiden. Denna period är väl avgränsad och faller inom en mycket intressant 
period i bokhandelns och bokmarknadens historia. Gjörwell är en av de nya 
sortimentsbokhandlare/förläggare som träder fram under 1760-talets expansiva 
skede utan att tidigare ha varit involverad i något led av bokproduktionen. Han 
byggde under de här tre åren upp en mycket välsorterad boklåda med både 
inhemska och utländska böcker. Han var även en flitig tidningsutgivare och 
bedrev en betydande förlagsverksamhet. Att ge en beskrivning av hans 
verksamhet kan ge tillfälle till flera intressanta diskussioner som kan belysa de 
villkor under vilka bokhandeln växte fram. 

Framför allt vill jag försöka ge en liten inblick i en bokhandlares vardag 
under frihetstidens sista år. Henrik Schück och Otto Sylwan har i sina större 
verk om förlagsbokhandelns respektive pressens historia översiktligt redogjort 
för Gjörwells verksamhet.12 Deras skildringar är dock kortfattade och bygger i 
huvudsak på de officiella dokument som finns bevarade på Riksarkivet, t. ex. 
ansökningar om bokhandels- och tryckeriprivilegier, förlagsprivilegier m.m. 
Ett nytt material som jag tillför i denna uppsats är Gjörwells personliga 
korrespondens som finns bevarad på Kungliga biblioteket i Stockholm. Jag vill 
                                                 
11 Sahlin, 1989, ss. 10-14 och Oscarsson, Ingemar, 2000, ”Med tryckfrihet som tidig tradition”, ss. 136-
144. 
12 Schück, Henrik, 1923, Den svenska förlagsbokhandelns historia, del 2, ss. 286-301 och Sylwan, Otto, 
1896, Svenska pressens historia till statshvälfningen 1772, ss. 191-260 och 484-487. 
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genom detta försöka ge en större närhet till bokmarknadens vardag och 
komplettera den bild som kommer fram i de institutionella dokumenten som 
tidigare undersökts. I breven kan man få en liten inblick i Gjörwells relationer 
till andra aktörer på bokmarknaden, som t.ex. bokhandlarkolleger och 
boktryckare.  

Uppsatsen är i huvudsak av det deskriptiva slaget. I en uppsats av det här 
slaget måste förstås materialet självt till stor del visa vägen, och konkreta 
frågeställningar visar sig efter hand. Något som är intressant att undersöka är 
själva beståndet hos en specialiserad bokhandlare vid den här tiden. Gjörwells 
privilegium gällde såväl svenska som utländska böcker. Här kan man fråga sig 
vilken del Gjörwell såg som den mest bärande för verksamheten och hur 
förhållandet såg ut mellan utländska och svenska böcker. Hur gick 
exporten/importen till? Vilken typ av böcker och tidningar förlade/sålde han? 
Vilka målgrupper vände han sig till? Gjörwell var en av dem som hakade på 
den vilda politiska debatten vid den här tiden. Här är det intressant att 
undersöka hur stor betydelse författandet, förläggandet och försäljningen av 
hans många politiska skrifter hade för grundandet av hans verksamhet. 

Teoretisk bakgrund 
Bokens och bokmarknadens historia har sedan lång tid tillbaka studerats inom 
en rad discipliner, t.ex. historia, idé- och lärdomshistoria, biblioteksvetenskap, 
litteraturvetenskap och litteratursociologi. En av bokhistoriens grundstenar är 
den bibliografiska forskning som sedan 1800-talet ägt rum inom 
biblioteksvärlden. Ur denna utvecklades den analytiska bibliografin i England. 
Här är det böckernas materiella och fysiska egenskaper som studeras för att 
belysa deras tillkomst, spridning m.m. Under 1900-talet har, framför allt i 
Frankrike, en bokhistorisk inriktning utvecklats där boken i högre grad sätts i 
samband med sociala, ekonomiska och politiska förhållanden.13 En framstående 
forskare inom detta område är amerikanen Robert Darnton, professor i historia 
vid Princeton University. Han lyfter fram bokhistoria som ett brett 
tvärvetenskapligt ämnesområde där många aspekter måste beaktas. I sin 
uppsats Vad är bokhistoria? från 1982 ritar han upp en skiss över 
bokmarknadens processer som han kallar ”det kommunikativa kretsloppet”. 
Det är ett cirkulärt förlopp som beskriver böckernas framställning och 

                                                 
13 Jacobsson, Roger, 1998, På bokhistoriskt vis. Ouvertyrer & utblickar, ss. 22-25. 
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spridning i samhället hela vägen från författarna till konsumenterna via 
förläggare, boktryckare och försäljare. Författarna själva påverkas i sin tur av 
konsumenterna. I mitten av cirkeln har han placerat de sociala, kulturella, 
ekonomiska och politiska förhållanden som påverkar hela kretsloppet. Darnton 
menar att alla dessa led i kretsloppet måste beaktas av bokhistoriker och sedan 
sättas in i ett större kulturellt sammanhang. De enskilda fälten och metoderna 
inom den bokhistoriska forskningen får verklig mening och enhetlighet när de 
placeras in i en större helhet.14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Darnton, Robert, 1982, ”Vad är bokhistoria?” i Böcker och bibliotek, red. Margareta 
Björkman, Lund, 1998, s. 32. 

 
Darntons modell har utsatts för kritik av Thomas R. Adams och Nicolas Barker 
i deras uppsats A New Model for the Study of the book från 1993. De menar att 
Darntons modell behandlar människor snarare än böcker och således handlar 
mer om kommunikationshistoria än bokhistoria. De ritar upp en egen modell 
där centrum utgörs av bokens kretslopp från dess tillverkning och distribution 
till dess mottagande och överlevnad. Runt detta kretslopp finns de yttre 
faktorer som påverkar dess överlevnadsmöjligheter och spridning. Dessa är 
intellektuella, sociala, politiska och religiösa förhållanden, kommersiell 
påverkan och olika smakriktningar. Adams och Barkers modell redovisas och 
diskuteras av Roger Jacobsson i På bokhistoriskt vis. Ouvertyrer och utblickar 
från 1998.15 Jacobsson jämför även deras modell med Darntons. 

                                                 
14 Darnton, Robert, 1982, ”Vad är bokhistoria?”, s. 32. 
15 Jacobsson, 1998, ss. 26-27. 
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Darntons kommunikativa kretslopp fungerar bättre som bakgrundsbild för 
min uppsats eftersom den lyfter fram bokmarknadens aktörer och inte 
fokuserar så mycket på enskilda publikationer. Aktörerna är personer, 
institutioner m.m. som utför de olika funktionerna som beskrivs i modellen. 
Oftast utför en och samma person flera funktioner. Gjörwell var aktiv i detta 
kretslopp både som producent, distributör och konsument. Han författade egna 
tidningar, förlade större lärda verk och var en betydande importör av utländsk 
litteratur. Han exporterade även en del svenska arbeten. Han försökte vidare 
starta egen tryckeriverksamhet för att på så vis komma in i ytterligare ett steg i 
produktionskedjan. Boklådan startades dessutom under en mycket händelserik 
och politiskt orolig tid, som på flera sätt hade betydelse för verksamheten. 

Forskningsöversikt 
Det har inte skrivits så mycket om bokhandel och förlag i 1700-talets Sverige, 
men ett av de äldre standardverken är Henrik Schücks Den svenska 
förlagsbokhandelns historia.16 På senare år har dock några viktiga 
avhandlingar, uppsatser och artiklar lagts fram inom området med olika 
utgångspunkter för undersökningarna. 

En viktig forskare inom bokmarknadshistoria är Bo Bennich-Björkman. 
Han har skrivit monografier och en rad artiklar, vilka bl. a. behandlar 
bokmarknaden i Sverige under den för mig aktuella tiden. En artikel som har 
varit särskilt intressant för mitt arbete är ”Eliternas gata och handeln på broar 
och marknader. Systemen för spridning av böcker i Sverige 1600-1850”.17 
Bennich-Björkman har vid tiden för denna uppsats färdigställande publicerat 
en ny artikel, ”Affärer i politiskt tryck. Offentlighetsprincipen och spelet om 
den politiska makten 1766-72” i boken Riksdag, kaffehus och predikstol. 
Frihetstidens politiska kultur 1766-1772.18 Artikeln behandlar tryckfrihetens 
betydelse för aktörerna inom tryckeri, förlag och bokhandel. Eftersom boken är 
nyutkommen har jag tyvärr inte haft tillgång till den under arbetet med 
uppsatsen. Den måste dock nämnas här, eftersom Bennich-Björkmans artikel är 
mycket intressant och relevant för mitt ämne. 

Margareta Björkman behandlar i sin avhandling Läsarnas nöje. 
Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783-1809 främst lånbibliotekens 
                                                 
16 Schück, 1923. 
17 Bennich-Björkman, 1998, ss. 13-81. 
18 Bennich-Björkman, Bo, 2003, ”Affärer i politiskt tryck. Offentlighetsprincipen och spelet om den 
politiska makten 1766-72”, ss. 287-314. 
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framväxt i Sverige och underhållningsläsandets allt större betydelse, men ger 
även en bred bild av bokmarknaden i stort.19 Anita Ankarcronas avhandling 
Bud på böcker. Bokauktioner i Stockholm 1782-1801 behandlar Stockholms 
bokauktionskammares roll i bokspridningen och ger en bakgrund till 
bokauktionerna både internationellt och i Sverige.20 En annan avhandling som 
jag har haft stor nytta av i mitt arbete är Gunnar Sahlins Författarrollens 
förändring och det litterära systemet 1770-1795. Han ger i avhandlingens 
första del en kortfattad men mycket innehållsrik och klar presentation av det 
litterära systemets utveckling från 1600-talets senare hälft och fram till 1810 
års tryckfrihetsförordning.21 

Två intressanta uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap har 
kommit på senare år. Kerstin Olsson diskuterar i sin kandidatuppsats från 2001 
den bild av bokmarknaden som framkommer i den samtida pressens 
bokannonser.22 Året därpå lade Mikaela Lirberg och Anna-Karin Skoglund 
fram en magisteruppsats som behandlar boktryckaränkornas villkor från 1483-
1883 och de fördjupar sig där i Elsa Fougts verksamhet vid Kungliga tryckeriet 
1782-1811.23 

När det gäller pressens historia i Sverige finns det två större verk som jag 
utgår ifrån: Otto Sylwans Svenska pressens historia till statshvälfningen 1772 
och första bandet av Den svenska pressens historia från 2000.24 

 
Forskningen om Gjörwell är ännu mycket fragmentarisk. Han var verksam 
inom en rad olika områden och omnämns i de flesta standardverk som 
behandlar press-, förlags- bokhandels- och idéhistoria. En djupgående 
framställning om honom saknas dock, vilket gör befintlig litteratur splittrad 
och svåröverskådlig. Två äldre verk där biografiska uppgifter om Gjörwell 
finns är Bernhard von Beskows Minne öfver Kongl. Bibliotekarien Karl 
Kristofer Gjörwell från 1863 och det som Oscar Levertin skriver om Gjörwell i 

                                                 
19 Björkman, 1992. 
20 Ankarcrona, Anita, 1989, Bud på böcker. Bokauktioner i Stockholm 1782-1801: traditionen - böckerna 
- publiken. 
21 Sahlin, 1989. 
22 Olsson, Kerstin, 2001, En liten wacker Boksamling i hwarjehanda Ämnen. Svensk bokmarknad speglad 
genom två tidningars annonsutbud 1790-1798. 
23 Lirberg, Mikaela & Skoglund, Anna-Karin, 2002, Ett vittert fruntimmer. En studie av boktryckaränkor 
och speciellt fru Fougt. 
24 Sylwan, 1896 samt Den svenska pressens historia I. I begynnelsen (tiden före 1830), 2000. 
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sin bok Från Gustaf III:s dagar från 1919.25 För Gjörwells biografi använder 
jag mig främst av artikeln om denne i Svenskt Biografiskt Lexikon.26 

I Bokmalen från 1921 finns en artikel av Birger Lundell som heter 
”Gjörwell som bokförläggare och bokhandlare”. Denna artikel är dock enbart 
en sammanfattning av det som Schück och Sylwan skrivit.27 

Av de forskningsinsatser om Gjörwell som gjorts på senare tid kan nämnas 
Ingemar Oscarssons artikel ”Svensk 1700-talsjournalistik på den europeiska 
arenan. Gjörwell som Sverigerapportör till utlandspressen” i Presshistorisk 
årsbok 2001. Där behandlas Gjörwell i egenskap av utrikeskorrespondent.28 
Jakob Christensson har i sin avhandling Lyckoriket. Studier i svensk upplysning 
ett kapitel kallat ”Encyklopedisten”, där han ger en översikt och analys av 
Gjörwells misslyckade försök att starta en svensk motsvarighet till den franska 
encyklopedin.29 En personteckning av Gjörwell utifrån delar av brevsamlingen 
har gjorts av Hans Östman i artikeln ”Några axplock ur Carl Christoffer 
Gjörwells korrespondens” från 2001.30 

När det gäller Gjörwells tidningar finns två artiklar som kan nämnas. I 
Presshistorisk årsbok 1989 finns en artikel av Kent Zetterberg som heter ”CG 
Gjörwell och Allmänna Tidningar”.31 Artikeln behandlar Gjörwells Almänna 
tidningar och dess rapportering från Paris år 1789. Den faller således utanför 
min undersökningsperiod. Den andra artikeln är skriven av Ingemar Oscarsson 
och heter ”’Rikets Frihet, Borgerlig Frihet, Skrif-Frihet’ Gjörwell och Den 
politiske Aristarchus 1769-72”.32 Denna artikel ingår i ovannämnda nyutkomna 
bok Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766-1772 
(se s. 9). Även detta är således en artikel som jag inte har haft tillgång till under 
uppsatsarbetet, men som ändå bör nämnas här på grund av dess relevans för 
uppsatsämnet. Oscarsson fokuserar i artikeln specifikt på Gjörwells hattvänliga 
tidning Den politiske Aristarchus. 

                                                 
25 Beskow von, Bernhard, 1863, Minne öfver Kongl. Bibliotekarien Karl Kristofer Gjörwell. Levertin, 
Oscar, 1919, Från Gustaf III:s dagar. 
26 Lindholm, Lars, 1969, ”Gjörwell, Carl Christoffer” i Svenskt biografiskt lexikon, bd 17, red. Erik Grill, 
ss. 144-156. 
27 Lundell, Birger, 1921, ”Gjörwell som bokförläggare och bokhandlare”, ss. 19-35. 
28 Oscarsson, Ingemar, 2001, ”Svensk 1700-talsjournalistik på den europeiska arenan. Gjörwell som 
Sverigerapportör till utlandspressen”, ss. 41-74. 
29 Christensson, Jacob, 1996, Lyckoriket. Studier i svensk upplysning, ss. 63-102. 
30 Östman, Hans, 2001, ”Några axplock ur Carl Christoffer Gjörwells korrespondens”, ss. 5-27. 
31 Zetterberg, Kent, 1989, ”CG Gjörwell och Allmänna Tidningar”, ss. 19-22. 
32 Oscarsson, Ingemar, 2003, ”’Rikets Frihet, Borgerlig Frihet, Skrif-Frihet’ Gjörwell och Den politiske 
Aristarchus 1769-72”, ss. 315-338. 
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Metod och källor 
En av huvudkällorna till mitt arbete är Gjörwells omfattande samling brev som 
finns bevarad på Kungliga biblioteket i Stockholm. Samlingen består enligt 
katalogen av sammanlagt 87 volymer uppdelade i olika avdelningar plus ett 
register.33 De avdelningar som är relevanta för mig är dels de två största 
blocken, ett med brev till Gjörwell och ett med brev från Gjörwell, dels en 
supplementavdelning med brev till Gjörwell från en mängd korrespondenter 
mellan åren 1750 och 1775.34 Tidsomfånget för brevsamlingen är 1749-1811. 
Breven är ordnade kronologiskt, vilket är bekvämt för mig, eftersom min 
undersökning är kronologiskt avgränsad. Det finns dock en särskild katalog 
över Gjörwells brev med ingång till de olika korrespondenterna. Dessa är 
väldigt många. Det rör sig ofta om personer ur Sveriges lärda värld och folk 
inom hovet samt en rad utländska lärde. Breven tar upp nyheter om litteratur 
och vetenskap, detaljerade rapporter om vad som händer i det politiska livet i 
Sverige och Europa, upplysningar om diverse kända personer och hovet samt 
en hel del skvaller. Gjörwell var en man som höll reda på det mesta. Delar av 
samlingen har blivit tryckta, men stora mängder består fortfarande av 
opublicerat handskriftsmaterial.35 Brevsamlingen är en omistlig källa till 1700-
talets politiska, litterära och lärda värld och rymmer säkerligen saker som är 
värda att undersöka. Eftersom materialet är så stort måste givetvis 
begränsningar göras. Jag utgår i denna uppsats från Gjörwells brev till samtliga 
adressater under åren 1769-71. Breven till Gjörwell från de olika 
korrespondenterna undersöker jag i huvudsak när jag hittar något intressant i 
Gjörwells brev och då måste komplettera bilden genom att läsa svaren.36 Ett 
exempel på brev till Gjörwell som är mycket intressanta är de från Johan 
Henrik Lidén som under åren 1769-70 var en viktig person för Gjörwells 
bokhandelsverksamhet. Dessa brev finns i den nämda supplementavdelningen 
med brev till Gjörwell. Breven från Gjörwell till Lidén finns i Uppsala 
Universitetsbibliotek och är också mycket viktiga för min undersökning.37 

                                                 
33 KB, Den Gjörwellska brevsamlingen, Ep.G.7-19.  
34 KB, Brev till Gjörwell, Ep.G.7 (41 volymer). KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8 (29 volymer). KB, Bref 
til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10 (7 volymer). 
35 Helt eller delvis tryckta brev finns i följande verk: Östman, 2001. Sylwan, Otto, 1920, En 
stockholmskrönika ur C.C. Gjörwells brev. Munthe, Arne, 1938, ”Carl Chr. Gjörwells brev till Fredrik 
Sparre 1768-1795”. Levertin, Oscar, 1900, Bibliotekarien C.C. Gjörwells familjebref. Gjörwell, Carl 
Christoffer, 1798-1808, Brefväxling, voll. 1-6. 
36 Den kronologiska avgränsningen gör att antalet volymer på KB som undersöks begränsas till fem: 
Ep.G.7:3, Ep.G.8:3-4 samt Ep.G.10:5-6. 
37 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c och vol. V, G.151:d. 
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Att använda brev som källa till en undersökning kan vara problematiskt på 
olika sätt. Viktigt att tänka på är att breven på den här tiden ofta sågs som 
halvofficiella dokument. De cirkulerade runt i vänkretsen och lästes ofta högt 
för flera personer.38 Gjörwell själv blev i allt högre grad under sitt levnadslopp 
medveten om nyttan med att samla och till eftervärlden bevara sina brev, såväl 
de inkommande som de avsända. De senare sparades i avskrifter eller i original 
som han bett adressaten återsända. Han lät även trycka en stor del av sina 
brev.39 Även många brev som skrivits till honom av olika korrespondenter lät 
han trycka i sina tidningar, ibland till avsändarens stora förtret. Gjörwell 
framställer ibland sin bokhandelsverksamhet på ett likartat sätt i breven och i 
tidningarnas kungörelser och annonser. Bilden av den kan ofta verka positiv 
och hoppingivande, även om den verkliga situationen inte alltid kan ha varit 
den lättaste. Detta är alltså någonting man bör vara medveten om vid läsandet 
av såväl breven som tidningarna. I vissa brev kan dock stundom avigsidorna 
med bokhandeln och tidningsutgivningen belysas. 

I undersökningen av boklådans bestånd och Gjörwells förlagsartiklar är 
min huvudkälla de bokhandelskataloger och förlagskataloger som Gjörwell gav 
ut under dessa tre år. Gjörwells främsta annonseringsorgan var dock hans egna 
tidningar. Där publicerade han kontinuerligt kungörelser om nya 
försäljningsartiklar och förlag. Här kan man även få information om allt 
möjligt annat som rör verksamheten. Allt detta material finns på Kungliga 
biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. Somliga kataloger och cirkulär 
finns i samlingarna av okatalogiserat tryck. 

Även dagstidningar är intressanta att undersöka för att se om Gjörwell 
annonserade där. Jag har framför allt gått igenom Dagligt Allehanda. Denna 
tidning var under den här tiden det största annonseringsorganet i Stockholm.  

Vidare måste vissa officiella dokument undersökas, t. ex. ansökningen och 
beslutet om bokhandelsprivilegiet och privilegier för enstaka bokförlag. Dessa 
finns bevarade i kanslikollegiums handlingar på Riksarkivet.40 Jag använder 
dock dessa dokument mer som ett komplement till undersökningen, eftersom 
de använts i tidigare bokmarknadsforskning. Jag styr min undersökning utifrån 
breven och bokförteckningarna. En viktig samling dokument är 
konkurshandlingarna från 1772 som finns i Westinska samlingen på Uppsala 

                                                 
38 Söderlund, Petra, 2000, Romantik och förnuft. V. F. Palmblads förlag 1810-1830, ss. 21-22. 
39 Gjörwell, 1798-1808. 
40 RA, Kanslikollegium, E XIII, skrivelser angående böcker och trycksaker. 
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Universitetsbibliotek. Dessa handlingar består av listor på böcker som ingick i 
Gjörwells restlager vid konkursen i december 1771.41 

Eftersom jag i uppsatsen ofta ger direkta citat från handskrivet material bör 
ett par principer nämnas. Gjörwell använder i sina brev gärna förkortningar för 
ofta förekommande och vardagliga ord. För att citaten skall bli mer lättlästa har 
jag på de ställen där jag anser det behövas – t.ex vid förkortningar av ord med 
gammal stavning eller vid förkortningar som ej är gångbara idag – skrivit ut 
ordet eller de saknade bokstäverna inom hakparenteser. Gjörwells handstil är 
mycket svårläst och dokumenten inte alltid lätta att tyda. I de fall då läsningen 
är problematisk ger jag kommentarer eller frågetecken inom hakparenteser. 

                                                 
41 UUB, Westinska samlingen, 601, Handlingar rörande inventeringen av assessor Carl Christopher 
Gjörwells konkursbo tillhöriga böcker 1772 jämte andra bokförteckningar i anslutning till konkursen. 
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Gjörwell – en kort personteckning 

Carl Christoffer Gjörwell (1731-1811) föddes i Landskrona som 
utomäktenskaplig son till överstelöjtnant Christoffer Ehrensparre och Walborg 
Gröning (senare gift Ståhl). Under sin tidigaste barndom uppfostrades han av 
sina fastrar i Önnestad i Skåne. Släktskapet med fadern erkändes aldrig öppet, 
men kontakten dem emellan var ändå livlig, vilket kan ses av de bevarade 
familjebreven. 1739 for hans far till Finland och Gjörwell följde med. Han 
bodde några år hos en släkting i Tenala prästgård, där han hade tillgång till ett 
stort bibliotek med böcker i historia. Intresset för historia bevarade Gjörwell 
livet ut. I Åbo nosade han under 1741 för första gången på universitetsstudier, 
då han följde Algot Scarins undervisning där. 1744 skrevs han in vid Lunds 
universitet, där han läste för historikern Sven Bring, sedermera adlad 
Lagerbring. Här sägs han även ha tagit namnet Gjörwell. Efter att ha rådfrågat 
Bring om vilket tillnamn han skulle välja, skall denne ha yttrat: ”Det betyder 
mindre hvad namn du väljer. Gör väl hvad du gör, så får du nog ett godt 
namn.” Efter studier vid Greifswalds universitet 1745-48 gjorde han en längre 
resa till Nederländerna och Frankrike. 1751-55 arbetade han som informator 
för brukspatron Elias Brandels barn i Stockholm. Han påverkades starkt av de 
pietistiska och herrnhutiska rörelserna och hade under sina år som informator 
kontakt med en brödraförsamling i Stockholm. 1755 fick han tjänst som 
kanslist vid Kungliga biblioteket. 1758 avancerade han till amanuens för att 
1764 få bibliotekarietiteln. Vid Kungliga biblioteket kom han att stanna kvar 
till 1795 efter perioder av tjänstefrihet. Kungliga biblioteket var den institution 
han alltid kom att tjäna, såväl genom sin tidningsutgivning som genom sin 
bokhandel. Han gav bl.a. ut särskilda tidningar för att ekonomiskt stödja 
bibliotekets bokinköp. Hans tidningsutgivning började redan samtidigt som 
hans inträde vid biblioteket och avslutades mot slutet av seklet efter en oändlig 
rad av lärda tidningar, urkundssamlingar, historiska publikationer och politiska 
nyhetsblad. I bibliografierna kan man räkna över 50 periodiska arbeten från 
1755 till slutet av 1790-talet, då han trappade ned sin verksamhet. Dessa 
tidningar är till stor del varianter och fortsättningar på varandra och innehållet 
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är ofta likartat. Det kan vara väldigt svårt att hålla reda på alla snarlika titlar. 
Ett försök gjordes även att ge ut en svensk motsvarighet till den franska 
Encyklopedin.42 Framgången för alla dessa tidningar och historiska magasin 
var inte alltid den bästa. Innan han drog sig tillbaka till sitt idylliska familjeliv 
hade han fått uppleva tre konkurser i sin bokhandelsrörelse sedan starten 
1769.43 Hans bristande ekonomiska sinnelag har lyfts fram såväl av Schück 
som Sylwan.44 Han visar dock i sin brevväxling hela tiden prov på en osviklig 
optimism. Denna Gjörwells optimism och hans ibland oförsiktiga bokhandel 
och förlagsverksamhet hade nog till stor del sin grund i hans stora kärlek till 
lärdomen i alla dess former, framför allt historia och lärdomshistoria. Denna 
hoppades han kunna vidarebefordra till allmänheten och han strävade under 
hela sin karriär att ge ut eller importera uppbyggande verk inom dessa 
ämnesområden, trots att det visade sig att köparna inte alltid hade samma 
starka intresse för böckerna som han själv hade. Han ville också gärna sprida 
den inhemska lärdomen utomlands genom sin export av svenska böcker, trots 
att även detta stundom mötte hinder. Politiken var också något som engagerade 
honom starkt. Redan från början var han knuten till hattarnas parti och gav 
1769-70 ut partiets huvudskrift Den politiske Aristarchus. Lärdomen och 
politiken är mycket viktiga i Gjörwells bokhandels- och förlagsverksamhet och 
kommer således att gå som en röd tråd genom denna uppsats.45 

Gjörwell öppnar sin boklåda och får vänner och fiender 
Gjörwell öppnade sin boklåda i juni 1769. En sak som framgår tydligt i 
brevsamlingen överlag är att Gjörwell medvetet ställer sig litet vid sidan av de 
andra aktörerna på bokmarknaden och framhäver sig själv som en kämpe för 
lärdomen i Sverige och mot den goda smakens förfall. Hans boklåda består inte 
av ”franske romaner och tyska postillor”, utan av nyttiga verk i alla 
vetenskaper.46 Därför tar Gjörwell ofta tillfället i akt i olika sammanhang att 
beskriva för allmänheten hur nyttig hans verksamhet är och hur mycket han 
ensam bidrar till Kungliga bibliotekets nyförvärv genom de tidningar som han 
ger ut till stöd för dessa. Sådana beskrivningar får han många tillfällen att göra 

                                                 
42 Christensson, 1996, ss. 63-102. 
43 Lundell, 1921, ss. 24-29. 
44 Sylwan, 1896, ss. 484-487. Schück, 1923, s. 292 ff. 
45 Denna kortfattade biografi bygger jag på följande verk om inte annat anges: Lindholm, 1969, ss. 144-
156. Hofberg, Herman, 1906, Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af 
Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid, förra delen A-K, s. 393. 
46 Munthe, 1938, s. 52, brev till Fredrik Sparre 29/10 1776. 
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under sin långa karriär då han upprepade gånger måste försvara sig och sin 
verksamhet mot angrepp i pressen av ilskna politiska opponenter, missnöjda 
prenumeranter och forna medarbetare. Vid sina ekonomiska 
tillkortakommanden inom bokhandeln och förlagsverksamheten pekar han ofta 
på omvärldens otacksamhet, avundsjuka och missunnsamhet och att han i sin 
välgärning för lärdomen och litteraturen ofta hindras av politiska maktspel och 
avundsjuka konkurrenters intriger. Öppnandet av boklådan ledde, enligt 
Gjörwell, till en rad problem för honom. I flera brev från 1769 och framåt kan 
man läsa hur Gjörwell klagar över en fiendskap gentemot hans nya boklåda 
som finns bland boktryckarna och de övriga bokhandlarna. I ett brev till sin 
vän Carl Gustav Warmholtz 3 oktober 1769 skriver han: 

/.../ omgifven med Boktrÿckare och Bokhandlare, som, en enda Boktrÿckare 
undantagen47, äro mina aflagda fiender, sedan jag öpnade Boklådan på Riddarhustorget, 
och Folket stormar där in och ut, så lång dagen är, efter våra politiska Papper, dem jag 
fast alla om ej förlägger dock försäljer; så måste jag först öfvervinna den ena Svårigheten 
efter den andra, för at komma til mit ändamål. Men jag har nu valt til mit Symbolum det, 
som min Hr Collega i Frankfurt, Bokhandl. Varrentrap, sätter på sina Förlager: Et inimici 
iuvant. [ Detta betyder ung. ”även ovänner är till gagn”.]48 

 
Han nämner i detta brev ”nedrigt bemötande” och ”tracasserier”, men även 
”ädelmodigt understöd”. Dessa saker specificeras dock aldrig noggrannare. 
Han talar på flera ställen i sina brev om att boktryckarna och bokhandlarna av 
avundsjuka och missunnsamhet från början motarbetat hans 
bokhandelsverksamhet. I något som verkar vara ett artikelutkast till Almänna 
Tidningar, som av någon anledning aldrig blev tryckt, nämner han mer 
utförligt vad han tror ligger till grund för denna avundsjuka.49 Orsaken till 
artikeln är att han på ett strängt sätt kallats inför slottskansliet för en skuld han 
inte kunna betala innan förfallotiden: 

Här har icke varit fråga, om betalning; frågan har varit, at få et länge eftersökt tilfälle, at 
förfölja min person. Hvarföre då? För det jag förlägger Böcker; el. för det jag drifver egen 
Bokhandel; el. för det jag inom et år sträkt denna, enligt mit Privilegium, både på in- och 
utrikes Böcker, af hka [hvilka] senare dagel[igen] väntas til Stockholm Partier i värde til 
18000 daler, el. at jag al den vinst, som å hela denna rörelse faller, bidrager til K. 
Bibliotekets årl. förkofran; el. at jag skrifvit Aristarchus, och nu skrifver Alm[änna] 

                                                 
47 Detta skulle kunna vara boktryckare Carl Stolpe. Se s. 70. 
48 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 94, Gjörwell till Warmholtz, 3/10 1769.  
49 Artikelutkastet är daterat 6 juli 1770 och har i brevsamlingen på KB placerats under ett brev till 
Warmholtz från 26 juni. Se KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 101, Gjörwell till Warmholtz 26/6 
1770. 
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Tidningar; el. för det öde, som nÿl[igen] öfvergåt Hr Bokhandl. Holmén, för 
Upplysningen för Sv. Folket, el., el., el.,...50 

Tvist med medarbetaren Johan Jacob Schildt 
Gjörwell var vid ett flertal tillfällen inblandad i tvister och tidningspolemik 
med andra aktörer på bokmarknaden. Ett exempel från den här aktuella tiden är 
det bittra gräl som i april 1770 bröt ut mellan honom och hans medarbetare 
Johan Jacob Schildt. Schildt anställdes av Gjörwell vid boklådans öppnande 
den 9 juni 1769. Han presenteras av Gjörwell som kunnig i språk och en 
erfaren såväl boktryckare som bokhandlare, som även har kunskap om 
böckernas ”beskaffenhet och värde.”51 Schildt hade tidigare under 1760-talet 
varit boktryckargesäll i Norrköping. Han hade inte haft några egna medel att 
tillföra rörelsen och Gjörwell menade efteråt att det varit en välgärning från 
hans sida att ta in honom som sin kompanjon. Samarbetet försämrades dock 
snabbt och Schildt avskedades den 5 februari 1770. Två månader senare bryter 
en bitter tidningspolemik ut mellan de båda männen. Den utlösande faktorn var 
att Schildt kallades inför slottskansliet52 för att svara för en skuld till 
boktryckare Wennberg som han inte kunnat inlösa. I ett ”Diktamen till 
protokollet” inför slottskansliet ber Schildt om uppskov med betalningen och 
anför som skäl till att han inte kunnat betala skulden att han under en 
sjukdomsperiod utan förvarning och enbart genom en kortfattad biljett 
avskedats av Gjörwell. Han berättar vidare att hans pulpet i boklådan, som han 
själv hade nyckeln till, blivit uppbruten av Gjörwell och alla räkenskaper, 
annotationer, böcker och allt det som hörde till rörelsen borttagna. Detta 
diktamen publicerades i Dagligt Allehanda den 4 april 1770. Inläggen fortsatte 
nu, förutom i denna tidning, även i Inrikes tidningar och Almänna tidningar.53 
Schildt anklagar Gjörwell för hårdhet och för att ha gjort intrång i hans affärer. 
Gjörwell lyfter i sin tur fram att boklådan är hans och inte Schildts. Denne 
hade ju inte bidragit med några medel till rörelsen. Schildt hade enligt Gjörwell 
tvärt om underlåtit att för honom redovisa sina affärer och dessutom nekat 

                                                 
50 Bengt Holmén gav ut en av mössornas skarpaste partiskrifter Uplysning för swenska folket. Om 
anledningen, orsakerna och afsigterna med urtima riksdagen 1769 januari till april 1769. Han dömdes 
som tidningens utgivare till ett kort fängelsestraff. Se Oscarsson, 2000, s. 153. 
51 Bokhandelstidningar, nr 1, 23/6 1769, företalet på första sidan. 
52 ”Slottskansli, förut benämning på Öfverståthållarämbetets och länsstyrelsernas kansli för lagsökningar 
o. d.”. Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi, 1917, band 25, spalt 1467. 
53 Inrikes Tidningar, nr 29, 9/4 1770. Dagligt Allehanda, nr 78, 4/4 1770, nr 80, 7/4 1770 och nr 85, 14/4 
1770. Almänna Tidningar, nr 44, 31/3 1770, nr 46, 4/4 1770, nr 49, 9/4 1770, nr 51, 14/4 1770 och nr 53, 
21/4 1770. 
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honom tillträde till sin egen pulpet och sina egna papper. Gjörwell berättar 
vidare om Schildts dåliga uppförande överlag, hans försumliga skötande av 
rörelsen och otacksamhet mot sin välgörare. Han hade t.ex. låtit Gjörwells egna 
och äldre förlag ligga kvar i magasinet, fastän de i månader efterfrågats i 
boklådan och dessutom försummat att betala vissa av Gjörwells räkningar. Den 
förlagsrätt på skrifter från ständernas deputationer som Gjörwell erhållit hade 
Schildt skött så vårdslöst, att de under riksdagen inte hunnit bli kompletta. Han 
hade istället för att föra räkenskaper och besörja sina förlag tillbringat alla sina 
mornar på ett visst kaffehus. Vidare säger sig Gjörwell ha betalat flera av 
Schildts skulder till stadens boktryckare. Gjörwell hade till slut sett sig tvungen 
att avskeda honom efter att ha gett honom flera chanser till bättring. 

Förutom i ovan citerade artikelutkast nämner Gjörwell sina fiender i 
bokvärlden bl.a. i ett brev till Johan Henrik Lidén från början av maj 1770. Han 
säger där att han i fallet med Schildt har varit utsatt för en komplott. Han 
berättar att han avskedat Schildt, som varit utskickad av hans konkurrenter till 
att ”minera” hans affärer.54 

Gjörwell skapar kontakter 
Från starten av sin tidningsutgivning på 1750-talet byggde Gjörwell med tiden 
upp ett omfattande kontaktnät med lärda och högt uppsatta personer både i 
Sverige och ute i Europa. Kontakterna kom att betyda mycket för honom då 
han drog igång sin bokhandelsverksamhet. I brevväxlingen kan man se att 
Gjörwell genom dem kunde knyta kontakt med utländska bokhandlare, 
använda dem som försäljningskanaler för sina egna förlagsartiklar och som 
inköpare av litteratur utomlands m.m. Han ber dem dessutom ofta i breven att 
såväl inom som utom riket göra reklam för boklådan. Exempel på viktiga 
kontakter är litteraturprofessorn Johan Henric Lidén (1741-1793) och 
orientalisten Jacob Jonas Björnståhl (1731-1779). Båda dessa män begav sig, 
efter studier vid Uppsala universitet, ut på långa resor i Europa. I sin 
utrikesbokhandel och i insamlandet av stoff till sina tidningar kunde Gjörwell 
dra nytta av sin bekantskap med dem och de lärda personer de i sin tur lärde 
känna under resorna. Lidén återvände till Sverige 1770, men Björnståhl 
fortsatte sina resor livet ut. Två andra personer som ofta figurerar i 
brevsamlingen är kammarherren Gustav Johan Ehrensvärd (1746-1783) och 

                                                 
54 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev 86, Gjörwell till Lidén 4/5 1770. 
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historikern Carl Gustav Warmholtz (1713-1785). Ehrensvärd utnämndes 1767 
till kammarherre hos kronprins Gustav, sedermera Gustav III. Han följde med 
kronprinsen på dennes resa till Frankrike 1770-71 och var då en kontakt som 
Gjörwell kunde dra nytta av för att göra reklam för sin boklåda bland 
bokhandlare i Paris. Warmholtz var en av Sveriges främsta lärde under den här 
tiden och samlade under sitt liv ihop ett mycket stort bibliotek, varav en hel del 
bestod av historisk litteratur. I breven mellan Gjörwell och Warmholtz kan 
man se hur entusiastisk Gjörwell är inför denna boksamling där det fanns stoff 
till hans tidningars historiska artiklar, recensioner m.m. Warmholtz sålde 
senare en del av sitt bibliotek till Gjörwell.55 

                                                 
55 Informationen om Lidén, Björnståhl, Ehrensvärd och Warmholtz har hämtats ur Hofberg, 1906, förra 
delen A-K, s. 106 och 281 samt senare delen L-Ö, s. 48 och 699. 
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Gjörwell som förläggare 

Förlagsrätten grundade sig under 1700-talet på bokprivilegier som utfärdades 
till förläggarna av kanslikollegium efter ansökan. Någon egentlig författarrätt 
var ännu inte utarbetad. Den makt författarna hade över sina alster sträckte sig 
till förhandlingarna med förläggarna om arvoden, friexemplar och andra 
villkor. Det var alltså näringsidkarnas verksamhet som skyddades i 
merkantilismens Sverige och inte upphovsmännens. En uppstramning av detta 
privilegiesystem skedde i och med boktryckarreglementet 1752, som även 
behandlade boktryckarnas förläggarverksamhet. Meningen var att komma till 
rätta med problemen med eftertryck som uppstod boktryckarna emellan. 
Privilegietiden var begränsad, ofta till tio år, sällan mer än tjugo. Endast om 
den ursprunglige förläggaren efter privilegietidens slut inte ville ge ut en ny 
upplaga fick en ny förläggare ta sig an boken. Dessa privilegier var under den 
här tiden det enda skydd som fanns mot eftertryck. Tvister förekom dock 
ändå.56 

Om man återgår till Darntons kommunikativa kretslopp (se s. 8), kan man 
se att han där placerar förläggaren som ett eget steg före boktryckarna och 
distributörerna. Dessa var ju risktagarna, de som valde ut de texter som skulle 
tryckas och som bedömde deras gångbarhet. De stod vidare för materialet, de 
dryga papperskostnaderna samt de kostnader som hade med tryckning, 
distribution och annonsering att göra. Förläggarsysslan var under den här tiden 
nästan alltid intimt förbunden med någon annan verksamhet, t.ex. boktryckeri, 
bokbinderi eller bokhandel.57 

Av de bokhandlare som under 1760-talet fick sina privilegier var Gjörwell 
den ende som började sin bana som förläggare.58 Att ge ut tidningar och böcker 
utan att ha tillgång till vare sig eget tryckeri eller bokhandel var naturligtvis 
svårt om man ej hade egen förmögenhet eller kunde få kredit av någon modig 
boktryckare. Eftersom Gjörwell saknade förmögenhet kom hans verksamhet 
                                                 
56 Sahlin, 1989, ss. 32-33 och 79-81. 
57 Peterson, Bo, 1998, ”Förlag och förläggare - en historisk bakgrund”, ss. 147-180. 
58 Sahlin, 1989, s. 34. 
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redan från början att bli beroende av lån, och i den situationen förblev han 
under en lång rad av år. Öppnandet av boklådan såg han som ett sätt att åtgärda 
bristerna i ekonomin och hans förläggarverksamhet tog fart igen efter en 
svacka under de svåra ekonomiska tiderna under 1760-talet. 
Huvudinriktningen var lärd litteratur, ofta historiska verk och skolböcker för 
ungdomen. Ett av de stora arbeten han åtog sig var Sven Lagerbrings Svea 
Rikes historia, av vilken första delen kom ut 1769.59 

Svenska författare hade ofta svårt att få sina verk utgivna på grund av 
förläggarnas oro över bristande avsättning såväl inom Sveriges gränser som ute 
i Europa. Den svenska bokköparskaran var fortfarande begränsad och de 
svenska författarna fortfarande okända utomlands. Kostnaderna vid 
tryckningen och utgivningen var dessutom dryga.60 Denna oro för dålig 
försäljning gällde säkerligen i hög grad den lärda litteratur inom historia, 
lärdomshistoria m.m. som Gjörwell främst var intresserad av att sprida. Lidén 
nämner i ett brev till Gjörwell de svenska lärdes problem med att få sina 
arbeten förlagda och han berömmer Gjörwell för att han ger ut böcker och på 
så sätt ”lättar wåre fattige Auctorers möda och kostnad”.61 Det politiska livet 
kring riksdagarna 1769-70 och 1771-72 överskuggade nog också intresset för 
vittra och lärda studier i de högre stånden. Lidén nämner i ett annat brev till 
Gjörwell problemen med att ge ut böcker i en tid då folk endast är intresserade 
av politiska ströskrifter.62 Gjörwell gav dock inte upp. Han räknade med att den 
nystartade boklådan skulle hjälpa upp finansieringen av hans svenska förlag 
och hans utgivande av arbeten som var nyttiga för svensk lärdom och vitterhet. 
I sin bokhandel kunde han få inkomster från de många politiska skrifter som 
han sålde där och från försäljningen av importerade böcker. Han räknade även 
med att kunna exportera en del av sina förlagsartiklar. 

Källmaterialet för kapitlen om tidningsförlagen, riksdagsförlagen och 
bokförlagen utgörs dels av Gjörwells egna tidningar och de 
försäljningsannonser som finns där. Främst kommer Tidningar om lärda saker, 
Almänna tidningar och Bokhandelstidningar till användning. Vidare använder 
jag mig av Bernhard Lundstedts bibliografi Sveriges periodiska litteratur 
1645-1899 från 1969 samt databasen Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17) 
som finns tillgänglig via Libris.63 En mycket viktig informationskälla är 

                                                 
59 Sylwan, 1896, ss. 484-485. 
60 Peterson, 1998, s.150. 
61 KB, Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:6, brev nr 67, Lidén till Gjörwell 19/3 1770. 
62 KB, Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:6, brev nr 91, Lidén till Gjörwell 4/6 1771. 
63 Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17). http://websok.libris.kb.se/websearch/specialdb.html 
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Gjörwells tryckta förlagskungörelse från 1770 med titeln Kungjörelse om de å 
Kongl. Bibliothecarien C. C. Gjörwells Förlag nuwarande Arbeten. Ytterligare 
hjälp finns i den tryckta bibliografi som Gjörwell gav ut 1806 över sina egna 
förlag. Titeln på denna är Förtekning på de af trycket utkomne arbeten som 
blifvit författade, utgifne eller förlagde af Carl C. Gjörwell. En hel del av 
Gjörwells brev till vänner och bekanta belyser såväl tidningsutgivningen som 
bokförlagen. 

Gjörwells tidningar 
Från 1730-talets början fram till 1809 startades runt 340 tidningar och 
tidskrifter i Sverige och något som började likna den moderna pressen växte 
fram. Tidningarna blev alltmer diversifierade, såväl till innehållet som till 
upplägget. De kunde vara essäistiska och moraliskt inriktade eller ha allmänt 
kultur- och samhällsanalytiskt innehåll. Fackinriktade tidskrifter av det 
praktiska slaget förekom och tidningar som innehöll ren förströelseläsning.64 
Gjörwells omfattande tidningsutgivning är ganska svår att sammanfatta. 
Titlarna är väldigt många och innehållet ganska spretigt och svårgripbart även 
om de olika ingredienserna ofta förblir desamma. Det handlar ofta om allmänt 
vetenskapliga och litterära recensionstidskrifter eller tidstypiska samlingar och 
magasin för historiska dokument av olika slag som ofta är hopsamlade utan 
egentlig övergripande plan. Han gav ut samtidshistoriska och politiska magasin 
som gränsade till nyhetspressen samt renodlade politiska debatt- och 
agitationstidskrifter. Dessa ingredienser kunde dock blandas ganska friskt och 
enskilda tidningars karaktär kunde lätt ändras efter någon liten namnändring. 
Jag skall dock inte i denna uppsats göra någon djupare analys av Gjörwells 
journalistiska gärning. För mer mer information om detta och om 1700-talets 
press i allmänhet hänvisar jag till befintliga verk om presshistoria.65 Jag 
behandlar här främst Gjörwells bokhandels- och förlagsverksamhet och 
kommer därför att ta upp tidningarna som en del av denna. Jag vill försöka 
belysa vilken betydelse försäljningen av de olika tidningarna hade för 
verksamheten i stort. 

                                                 
64 Oscarsson, 2000, ss. 98-215. Här behandlas svensk presshistoria från Then Swänska Argus (1732-1734) 
till statskuppen 1809 och den därefter följande tryckfrihetsförordningen. 
65 Sylwan, 1896 samt Den svenska pressens historia I. I begynnelsen (tiden före 1830), 2000. 
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Under åren 1769-71 gav Gjörwell ut följande tidningar och tidskrifter i 
kronologisk ordning:66 
 

• Biographia Sveo-Gothica (24/7 1768 - ?) 
• Kongl. Bibliotekets handlingar (17/10 1768 - 1769) 
• Svenska anecdoter (24/10 1768 - 4/4 1769) 
• Tidningar om lärda saker (2/11 1768 - 31/12 1769) 
• Stats-journalen (9/1 1768 - 30/9 1769) 
• Den politiske Aristarchus (6/2 1769 - 1/6 1770) 
• Riksdags-krönika (29/5 1769 - 2/1 1770) 
• Bokhandelstidningar (23/6 - 14/9 1769) 
• Almänna tidningar (4/1 1770 - 31/12 1772) 
• Almänna magazinet (första bandet febr. 1770 - juni 1771) 
• Handlingar i svenska historien (5/4 1770 - ?) 
• Bref til Herrar Riksens Råd (1770)67 
• Svea-rikes krönika (utgavs i två avdelningar i samband med Almänna 

tidningar 4/3 - 30/11 1771 och 28/8 - 6/12 1771) 
 
Tidningarna ger en bild av Gjörwells olika intresseområden: lärdom i 
allmänhet, vitterhet, historia och politik. De utgörs av ett myller av referat och 
notiser från olika europeiska tidningar. Här finns biografiska och historiska 
artiklar samt utländska statsnyheter och bokrecensioner. Nyheterna och 
recensionerna är ofta direkta översättningar av artiklar från de stora utländska 
tidningarna, men han lägger även till egna kommentarer. Han bekänner sig 
redan från början av sin tidningsutgivning till hattpartiets politik och är 
mestadels trogen det rådande statsskicket. 

I religiösa frågor är han ofta mindre rättrogen än i politiska. Med sin 
herrnhutiska åskådning som utgångspunkt kommer han flera gånger i polemik 
med teologer och den teologiska censuren.68 

Gjörwell var redan från början av sin karriär ofta inblandad i 
tidningspolemik av olika slag. Han var inte den som underlät att skriva ut sitt 
namn på politiska debattinlägg till skillnad från många andra vid den här tiden. 
Agitationsskrifternas författare var ofta anonyma.69 

                                                 
66 Svensk bibliografi 1700-1829 (databas). Lindholm, 1969, ss. 149-156. Lundstedt, Bernhard, 1969, 
Sveriges periodiska litteratur 1645-1899, del 1, ss. 58-77. 
67 Exakta datum och utgivningssätt är okända. Se Lundstedt, 1969, del 1, s. 74. 
68 Oscarsson, 2000, ss. 111-112 och 116. 
69 Oscarsson, 2000, s. 150. 
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Urkunderna som Gjörwell samlade ihop och gav ut i sina tidningar 
hämtade han mestadels från Kungliga biblioteket och olika svenska arkiv. Han 
publicerade dem dels i urkundssamlingar som t.ex. Handlingar i svenska 
historien, men även insprängda i andra tidningar av mer allmänt slag som 
Almänna magazinet. De handlingar som publicerades i den förstnämnda 
tidskriften kunde även köpas separata. 

Tidningarnas periodicitet varierar. Gjörwells huvudtidning 1770-71, 
Almänna tidningar, kom ut upp till fyra gånger i veckan under första året, men 
saktade ned under 1771 till sex eller åtta nummer i månaden. Detta var en 
politisk och litterär nyhetstidning, med statsnyheter utomlandsifrån samt 
litterära uppsatser, recensioner m.m. Förelöparen Tidningar om lärda saker 
kom ut upp till två gånger i veckan. Gjörwells annonseringsorgan 
Bokhandelstidningar började som en veckoskrift, men hade ett par längre 
uppehåll. Veckoskrifter var även Gjörwells politiska tidningar Den politiske 
Aristarchus och Riksdags-krönika. Vissa tidningar och tidskrifter kom ut en 
eller ett par gånger i månaden, som t.ex. Svenska anecdoter och Almänna 
magazinet. 

Det måste lyftas fram att det kan vara svårt att se skillnad på löpande 
periodiska skrifter och enstaka större verk som Gjörwell gav ut ark för ark och 
som man kunde prenumerera på. Gränsen här är ofta flytande. Problemet blir 
än svårare om de senare inte avslutades. Ett exempel på ett verk som gavs ut 
ark för ark torde vara Bref til Herrar Riksens Råd, som skrevs av Carl Fredric 
Scheffer.70 

Bokhandelstidningar och stöd till Kungliga biblioteket 
Tre av de tidningar Gjörwell gav ut under den aktuella perioden är mycket 
viktiga för min undersökning: Tidningar om lärda saker, Bokhandelstidningar 
och Almänna tidningar. Dessa spänner tillsammans över alla de tre aktuella 
åren och var i tur och ordning Gjörwells huvudorgan för annonser och 
information om boklådan, speciellt de två senare. Bokhandelstidningar var en 
bokhandels- och förlagstidning som kontinuerligt skulle ge information om vad 
som hände i Gjörwells bokhandel och förlag. Tidningen var uppdelad i tre 
delar: en löpande katalog över de böcker som såldes i boklådan, en redogörelse 
för nya böcker som givits ut utomlands och slutligen en avdelning med 

                                                 
70 Se denna i SB17. 
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kungörelser om Gjörwells egna förlag och allmänna försäljningsannonser. 
Denna tidning var den första i sitt slag i Sverige.71 Den kom dock ut i enbart 8 
nummer 23 juni – 14 september 1769. Informationen om bokhandeln och 
förlagen fortsatte sedan i Almänna tidningar, där periodvis nästan varje 
nummer innehöll ”Kungjörelser för Boklådan på Riddarhus-Torget.” 

Almänna tidningar samt dess föregångare Tidningar om lärda saker var de 
tidningar som Gjörwell vid den här tiden gav ut i syfte att stödja Kungliga 
biblioteket. Vinsten från dessa skulle gå till inköp av böcker och därmed lätta 
trycket på bibliotekets egen inköpsfond. Såvitt jag kan se var detta ingenting 
som var officiellt bestämt mellan Gjörwell och biblioteket. Tidningarna gavs ut 
av Gjörwell själv och för en del av vinsten köpte han på eget bevåg in böcker 
till biblioteket för att komplettera ”felande Academiska Handlingar och lärda 
journaler”.72 En lång lista på böcker som på detta sätt införskaffats åt 
biblioteket lämnades av Gjörwell till kanslikollegium 23 januari 1769. Listan 
är daterad 14 december 1768 och redogör för böcker som köpts in åren 1767-
68 och omfattar 182 titlar.73 I sina tidningar publicerar Gjörwell efterhand fler 
listor av det här slaget. Detta gör han för att syftet med tidningarna klart skall 
framgå. Den första listan som publicerades finns i Tidningar om lärda saker 
och är från 30 juni 1769.74 Listan är en utökad version av den ovannämnda och 
antalet boktitlar har här ökat till 203 stycken. Tre ytterligare listor trycktes i 
Almänna tidningar under 1770.75 I den sista av dessa som trycktes i slutet av 
1770 hade antalet skänkta böcker ökat till 306 stycken. Det är alltså en ansenlig 
mängd böcker han införskaffat. 

Det är ganska anmärkningsvärt att Gjörwell med inkomsten från sin egen 
tidningsutgivning ville bidra till bibliotekets bokinköp, till synes utan någon 
speciell överenskommelse med biblioteket. Kanske såg han sin 
bokhandelsverksamhet lika mycket som en förlängning av tjänsten som 
bibliotekarie som en egen kommersiell rörelse. I brevet till kanslikollegium där 
den första boklistan presenteras ber Gjörwell om kanslikollegiums ”kraftiga 
beskydd och gunst” för Tidningar om Lärda saker, vilken han nämner som 
”grunden” till denna hans ”oskyldiga men nyttiga inrättning”. Detta gör han 
förmodligen för att hos kanslikollegium befästa tidningens syfte som stöd till 
                                                 
71 Schück, 1923, s. 291. 
72 RA, Kanslikollegium, E XIII:2, inkomna skrivelser från författare, översättare och utgivare E-K, 21/2 
1769 (Ansökan om bokhandelsprivilegium). 
73 RA, Kanslikollegium, E XIII:2, 23/1 1769. 
74 Tidningar om lärda saker, 1768-1769 (Listan finns i företalet i början av volymen. Företalet är daterat 
30 juni 1769). 
75 Almänna tidningar, nr 1,2, 4/1 1770, nr 43, 29/3 1770, nr 164,165, 31/12 1770. 
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biblioteket. På Riksarkivet finns även en ansökan om förlagsprivilegium på 
diverse böcker och på Almänna tidningar. Denna lämnades in av Gjörwell till 
kanslikollegium 19 juni 1770. Här nämner han särskilt att tidningen ges ut ”til 
fördel för Kgl. Biblioteket.”76 Något formellt privilegietvång för tidningar fanns 
inte under den här tiden. Först 1785 bestämdes från statens sida att varje 
enskild tidning eller tidskrift skulle ha privilegium och att endast boktryckare 
fick ge ut tidningar.77 Gjörwell var alltså inte tvungen att söka privilegium på 
sina tidningar. Ansökningar från Gjörwell om förlag på tidningar verkar vara 
sällsynta före år 1785. Ansökan för Almänna tidningar är den enda jag har 
hittat i det undersökta materialet. Anledningen till privilegieansökan kan 
förstås ha varit att han ville skydda tidningen mot eftertryck, och på detta sätt 
den vinst som tidningen gav. Troligt är dock att han hos den statliga myndighet 
som övervakade bokmarknaden även ville lyfta fram och sanktionera sina 
tjänster mot biblioteket. 

Politisk debatt och riksdagsskrifter 
Den första tryckfrihetsförordningen stadsfästes i Sverige som grundlag 1766 
efter att mössorna vid riksdagen tagit över styrelsen av landet. Mössornas räfst 
med den tidigare hattregimen och den maktkamp som pågick inför och under 
riksdagarna 1769-70 och 1771-72 gav upphov till en ymnig flora av 
debattartiklar och politiska tidningar och tidskrifter. Många av dessa var rena 
smädeskrifter.78 Debattklimatet var trots de inskränkningar som fanns i 
tryckfrihetsförordningen betydligt friare än under tidigare epoker och under 
den kommande gustavianska tiden. Antalet periodiska skrifter i Stockholm 
under enbart de åtta åren mellan 1766 och Gustav III:s nya författning 1774 var 
mer än hundra. Detta kan jämföras med hela den föregående frihetstiden från 
1720-1766 där ca 70 periodiska publikationer utkom. Under den gustavianska 
perioden från författningen 1774 till 1792, en period på nästan tjugo år, utkom 
färre än hundra tidningar och tidskrifter.79 De dagsaktuella frågorna inom 
politik och ekonomi diskuterades såväl i enskilda pamfletter och tillfällestryck 
som i mer regelbundna tidningar. Under åren 1767 till 1774 fanns 30-40 

                                                 
76 RA, Kanslikollegium, E XIII:2, 19/6 1770. 
77 Oscarsson, 2000, s. 188. 
78 Se Bennich-Björkman, 2003. Här kan man läsa om betydelsen av tryckfrihetsförordningen och det 
politiska klimatet för aktörerna inom boktryckeri, förlag och bokhandel. (Om denna artikel, se 
forskningsöversikten s. 9.) 
79 Oscarsson, 2000, s. 144. 
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tidningar som huvudsakligen var ägnade åt politiken. Skrifterna var dock inte 
särskilt långlivade och de flesta av de politiska tidningarna utkom enbart i en 
handfull nummer.80 Att sortimentsbokhandlarna ändå kunde dra nytta av den 
starka efterfrågan på senaste nytt i debatterna och de många trycken är troligt. 
Enligt Sahlin expanderade sortimentsbokhandlarna kraftigt under andra hälften 
av 1760-talet. Enbart 1766 utdelades tre privilegier. Denna expansion 
möjliggjordes av det ökade antalet skrifter och tidningar till följd av den 
utvidgade tryckfriheten och av statens generositet i utdelningen av privilegier.81 
Under tryckfrihetens kärvare tider efter Gustav III:s nya författning 1774 
minskade den politiska och ekonomiska litteraturen drastiskt. Den ersattes då i 
de redan etablerade boklådorna till stor del av den alltmer omfattande 
underhållningslitteraturen.82 

Som ivrig hatt drogs Gjörwell snabbt in i tidningspolemiken. I februari 
1769 började han ge ut Den politiske Aristarchus, hattarnas huvudsakliga 
partiskrift, vilken fortsattes fram till juni 1770. Denna var således en av de mer 
långlivade partiskrifterna.83 I denna tidning kämpar Gjörwell för att vederlägga 
ett par av mössornas skarpaste partiskrifter, t.ex. Uplysning för svenska folket: 
om Anledningen, Orsaken och Afsikterna med Urtima Riksdagen 1769, utgiven 
av bokhandlare Bengt Holmén från januari till april 1769. Denne blev som 
tidningens utgivare senare åtalad och fängslad under en kort period.84 En annan 
av mössornas skrifter som fick Gjörwell att rasa var Philolalus Parrhesiastes 
eller den Pratsjuke Fritalaren, utgiven av Jacob Gabriel Rothman 1768, som 
hätskt angrep hattarnas styrelse före regimskiftet 1766. Av Gjörwell kallas den 
”den vederstÿggelige Fritalaren.”85 Den politiske Aristarchus var som sagt 
Gjörwells huvudsakliga politiska tidning under tiden för riksdagen 1769-70, 
men politiska artiklar lades in även i andra tidningar, t.ex Stats-journalen som 
gavs ut från januari 1768 till september 1769.86 Under tiden fram till och under 
själva riksdagen 1771-72 gjorde Gjörwell politiska inlägg i sina Almänna 
tidningar. Denna tidning gavs ut i en första omgång från januari 1770 till 
december 1772. Debatten i Stockholm hade nu ändrat karaktär och en gryende 
rojalism gjorde sig gällande efter Gustav III:s trontillträde. Den politiska 

                                                 
80 Oscarsson, 2000, s. 150. 
81 Sahlin, 1989, s. 26. 
82 Sahlin, 1989, s. 26. 
83 För denna tidning, se Oscarsson, 2003. (Se forskningsöversikt s. 11) 
84 Oscarsson, 2000, s. 153. 
85 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 83, Gjörwell till Warmholtz 5/1 1769. 
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korruptionen kritiserades och kungen sågs av somliga som någon som kunde 
göra slut på partiträtorna.87 Den brännande kritiken mot adelns privilegier från 
mössornas håll gjorde nog också sitt till att somliga på den andra fronten vände 
sig till hovet. Gjörwell ger i Almänna tidningar och i Almänna magazinet som 
gavs ut under 1770-71 sina sympatier för hattarna och nu även för den nye 
kungen.88 

Riksdagsförlag 
Under våren 1769 fick Gjörwell även privilegium för att ge ut en del av 
riksdagens skrifter.89 I april och maj månad skrev Gjörwell brev till sina vänner 
och bekanta som befann sig vid riksdagen i Norrköping och de som på något 
sätt hade inflytande i saken, för att genom deras förord öka sina chanser att få 
förlagsrätt på riksdagsskrifterna. Personerna han skrev till var bl.a. Gustav 
Johan Ehrensvärd och Anders Schönberg. Turerna här kan bara återskapas 
fragmentariskt och är svåra att följa.90 Att han i början hade svårigheter och att 
han inte fick alla de förlag han ville ha kan man se av ett brev från Ehrensvärd 
den 4 maj, där denne beklagar Gjörwells motgångar i ”Riksdags-Tidninge 
affairen”. Gjörwell fick ändå till slut förlagsrätt på en hel del av riksdagens 
skrifter. I oktober kan han skriva följande till Lidén: ”Jag har et complet 
Ständernas förtroende, och utgifver på mit förlag deras flästa Arbeten.”91 
Skrifterna är ofta protokoll, memorial och skrivelser från olika utskott och 
deputationer. Under 1769 gav Gjörwell arkvis ut Riksdags-skrifter, samlade 
tilhopa uti et band. Fullständiga titlar på enskilda riksdagsskrifter är ganska 
ovanliga i breven och de förlagskungörelser jag undersökt. I bibliografin över 
sina egna förlag som Gjörwell gav ut 1806 nämns ett par titlar, t.ex. 
Handlingar, rörande våre Lagars Verkställighet, utgifne ifrån Secrete 
Utskottet i Sammanträde med Secrete- och Justitiae-Deputationerne, vid 
Riksdagen 1769, med tillhöriga Handlingar och Protocoller. En annan är 
Riksens Ständers Secrete Utskotts Betänkande, rörande Finance-verket, vid 

                                                 
87 Oscarsson, 2000, s. 153. 
88 Oscarsson, 2000, s. 153. 
89 Hos Bennich-Björkman, 2003 (Se forskningsöversikt s. 9) kan man läsa om vilken betydelse den nya 
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Gjörwell 27/4 1769; brev nr 84, Schönberg till Gjörwell 3/5 1769. 
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Riksdagen 1769, med tillhörande Handlingar och Allegater. Båda dessa 
trycktes 1769.92 29 maj börjar Gjörwell ge ut sin egen tidning Riksdags-
krönika. Den gavs ut av Gjörwell men var författad av Johan Simming som var 
närvarande vid den pågående riksdagen i Norrköping.93 Här kunde intresserade 
löpande få reda på vad som hände vid riksdagen. Gjörwell skriver dock i 
företalet i första numret att denna tidning inte tar upp alla de ärenden, som 
egentligen hör till riksdagens egna Riksdagstidningar, som gavs ut 14 juni 
1769 till 21 augusti 1771. Han framhåller att dessa tidningar inte bör 
förväxlas.94 

Riksdagsförlagen var inte gratis. Till Lidén skriver han 26 december 1769: 

Jag har utgifvit alla Ständernas publiqua Handl. om Constitution och Finance m.m., ehuru 
de Papperen kostat mig 6600 daler, at lösa utur Betjeningens händer vid Secr. Utskottet.95 

 
Det är alltså en stor summa pengar Gjörwell var tvungen att betala för att få 
förlägga skrifterna.96 Han såg uppenbarligen riksdagsskrifterna som en 
kommande inkomstkälla av stor vikt eftersom han var villig att lägga ut denna 
summa. 

Den politiska polemikens avigsidor 
Under riksdagen 1771-1772 när mössorna återigen var på frammarsch var 
Gjörwell tvungen att på nytt lägga undan sina lärda arbeten för att träda in i en 
flodvåg av politiska skriverier.97 Lidén varnar vid påsktiden 1771 Gjörwell för 
att allför mycket trassla in sig i den politiska polemiken: 

Men Käre! Se Dig väl före. Warsamt och försigtigt, ware Dit symbolum. Jag är just litet 
orolig för Dig, uti den osäkerhet wåra allmänna wändningar nu tyckas vara. Min egen 
wän, upofra ej Dig, Hustru och Barn, för något Parti. Blottställ Dig ej aldeles för en hastig 
och owäntad conjunctur. Jag känner Ditt ärliga hierta och din upriktiga wälmening. Men 

                                                 
92 Gjörwell, Carl Christoffer, 1806, Förtekning på de af trycket utkomne arbeten som blifvit författade, 
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antingen är Du en wåghals eller jag för mycket rädd. Skratta intet åt mina wälmente 
ärindringar.98 

 
Som sagts ovan var nu Almänna tidningar Gjörwells huvudtidning i hattarnas 
och hovets tjänst. Tidningen kom att konkurrera med den mer mössvänliga 
Dagligt Allehanda, där en av huvudmotståndarna var Daniel Helsingius, en 
publicist i mössornas tjänst.99 Gjörwell hade själv en medarbetare i Johan 
Fischerström, som liksom Gjörwell själv var varm rojalist. Efter mössornas 
återkomst till makten 1771 såg Gjörwell dystrare tider stunda. Liksom Bengt 
Holmén åtalats under hattarnas regim åtalades nu Gjörwells tidningar ett flertal 
gånger under 1772. När det såg som mörkast ut räddades han dock av Gustav 
III:s statskupp den 19 augusti. I ett brev från 1774 skriver han:100 

Mössorna hade vid riksdagen 1772 beslutit min totala undergång, och biskop Serenius var 
så uppriktig och sade mig mitt öde förut, det att kläda schavotten och Marstrand, för det 
jag berömt vår egen konung Gustaf III; stod ock redan till rätta i hofrätten, då d. 19 aug. 
frälste mig. 

 
Statskuppen kom snabbt att avbryta det politiska käbblet. Gjörwells alla 
politiska skrifter var härefter i stort sett värdelösa.101 Hans förhållande till hovet 
var vidare spänt efter att han publicerat en dålig fransk översättning av ett av 
kungens tal. Han fick dock tillstånd att först av alla publicera kungens tal i 
rikssalen 21 augusti 1772, men lönen för detta utgick på grund av ett lån han 
fått från ständerna 1770.102 

Gjörwells bokförlag 

Förlagskungörelsen från oktober 1770. 
I oktober 1770 gav Gjörwell för första gången ut en större tryckt 
förlagskungörelse, Kungjörelse, om de å Kongl. Bibliothecarien C. C. 
Gjörwells Förlag nuwarande Arbeten. Det är fråga om en skrift på 12 sidor 
som består av information och försäljningsannonser för Gjörwells kommande 
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och nuvarande förlag. Katalogen är uppdelad i fem delar som presenterar olika 
saker: 
 

1. Latinskt-svenskt och svenskt-latinskt lexikon 
2. Franskt-svenskt och svenskt-franskt lexikon 
3. Thesaurus Sveo-Gothicus 
4. Konung Gustav Adolfs historia 
5. Övriga arbeten, förlag och kommissioner 

 
De fyra första avdelningarna presenterar varsitt större verk. Den femte delen 
presenterar diverse småförlag, tidningar och tidskrifter, som till stor del redan 
omnämnts ovan.103 Här finns även information om årsprenumerationer på 
Gjörwells olika förlag och om de skrifter som Gjörwell säljer på uppdrag av 
andra bokhandlare och förläggare. 

Två av de fyra större verken som utannonseras är en latinsk-svensk och 
svensk-latinsk ordbok samt en fransk-svensk och svensk-fransk ordbok som 
båda ges ut till den studerande ungdomens fromma. Ett provstycke finns från 
båda ordböckerna. 

De två återstående verken vänder sig även de till en bildad publik. Det ena 
är en historisk framställning om Gustav II Adolf som Gjörwell själv håller på 
att författa som ett komplement till de bristfälliga befintliga verken på området. 
Det andra verket är intressant på flera sätt för att belysa Gjörwells syfte med 
förlagsverksamheten. Titeln på verket är Thesaurus Sveo-Gothicus. Enligt 
Gjörwell skulle detta verk komma att bestå av Sveriges yppersta lärdes arbeten 
i alla vetenskaper och från alla tidsperioder samlade i ett verk. Det skulle 
fortsättas i flera band och innehålla tidigare utgivna och outgivna arbeten och 
dokument skrivna eller översatta till latin. Han talar om brevväxlingar mellan 
lärda män, akademiska disputationer m.m. Latinet var här viktigt för Gjörwells 
syften med verket. Han ser det nämligen som en god exportvara som skall 
sprida den svenska lärdomen ute i Europa och även genom en god byteshandel 
med bokhandlare ute i Europa förskaffa honom utländsk litteratur. Han vänder 
sig med detta verk uppenbarligen till en lärd publik. Han är dock medveten om 
den bristfälliga avsättningen för den här typen av böcker i Sverige och om sin 
egen svåra situation som förläggare utan eget tryckeri. Efter att ha betalat 
tryckkostnader hos någon boktryckare måste Gjörwell exportera böckerna för 
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att de ska kunna inbringa utländsk litteratur som sedan kan omvandlas i 
pengar. Han skriver: 

Om något Werk i sin början behöfwer understöd, är det wisserligen detta, som här hemma 
i Landet föga kan afsättas, men måste här tryckas hos främmande Man, såsom 
Förläggaren ej äger egit Tryckeri, innan det kan utrikes skeppas, och efter skedt Byte 
återkomma i utlänskt Gods, som ock fordrar sin tid, innan det i Penningar kan förwandlas; 
således wore wisserl. til önskandes, at dylike Werk, hwarwid Nationens heder utomlands 
äfwen är interesserad, kunde äga något offenteligt Förskott; emedlertid wänder man sig til 
de Enskylte, som förmedelst Prenumeration behaga lätta Utgifwarens dryga kostnad af et 
stort och långwarigt Förlag.104 

 
Gjörwell förespråkar alltså statligt stöd för den här typen av litteratur, som 
skall bilda den svenska allmänheten samt öka Sveriges anseende utomlands. I 
brist på sådant stöd vänder han sig till prenumeranterna, vilka han hoppas skall 
stödja dessa syften. Han lovar att namnen på prenumeranterna och andra 
finansiärer skall tryckas i början av varje band. Prenumerationer kunde vara ett 
sätt för förläggaren att säkra avsättningen och finansiera större arbeten och 
deras tryckning.105 Prenumeranterna betalade i förskott och verket kunde ges ut 
ark för ark. Många av Gjörwells större förlagsprojekt av det här slaget förblev 
dock ofullbordade. Detta berodde säkerligen såväl på bristande planering från 
Gjörwells sida som lågt prenumerantantal. Gjörwell lovade ofta mer än han 
kunde hålla. De som prenumererade på större verk ark för ark tröttnade nog lätt 
när Gjörwell ständigt ändrade planerna, bantade ner verket eller arbetade om 
det och utgav det under nya namn. Thesaurus Sveo-Gothicus var ett av flera 
verk från den här tiden som aldrig blev färdiga. 

Som ett annat exempel på prenumeration hos Gjörwell kan tas 
ovannämnda latinsk-svenska lexikon som han började ge ut under Johan Ihres 
överinseende.106 Verket hade inte ens börjat skrivas när Gjörwell tog emot 
prenumerationer, något som tydligen inte var så ovanligt. Ordboken skulle 
skrivas och ges ut i tre delar (del 1-2 latinsk-svensk, del 3 svensk-latinsk) och i 
sin helhet kosta 36 daler kopparmynt för prenumeranterna. Man fick inte 
prenumerera på en enstaka del, utan hela verket måste ingå. Man fick dock lösa 
ut verket i delar eller enstaka ark allteftersom de trycktes. Man tryckte arken i 
takt med att de skrevs av författarna. Priset för prenumerationen skulle alltså 
betalas i förskott till Gjörwell själv eller hos hans kommissionärer i 
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landsorterna. De 36 dalerna beräknades motsvara 10 öre arket när verket väl 
var fullbordat. Gjörwell lockade prenumeranter genom att framhålla att verket 
vid sin fullbordan utan prenumeration inte skulle kunna säljas under 12 öre 
arket. De som tog tjugo prenumerationer skulle få tre på köpet. Gjörwell slog 
fast att eventuella tillskott i arkantalet skulle beräknas ”lika med sjelfwa förste 
Prenumerationen”, vilket betydde att prenumeranterna inte skulle drabbas av 
prishöjningar om verket inte höll sig inom förutsagda arkantal. De två första 
delarna, alltså den latinsk-svenska ordboken beräknades vara färdiga efter ett 
år (inför vintern 1771). Ordboken blev dock, i likhet med Thesaurus Sveo-
Gothicus, aldrig färdig till prenumeranternas stora förtret. 

I Stockholms Posten den 31 maj 1780 kan man läsa en insändare av en 
person som kallar sig ”Bibliophilus”, som där säger sin mening om de så ofta 
förekommande prenumerationerna. Han tycker att dessa till viss del kan 
försvaras när det gäller större verk, helst i ett land ”där man i almänhet icke 
öfwerflödar med Böcker och läsning”. I övrigt beklagar han sig över otyget 
med prenumerationer, som på prenumeranternas risk betalas i förskott trots att 
verken ännu inte tryckts eller ens blivit skrivna. Han menar att både 
prenumeranterna och verkets kvalitet blir lidande. Han räknar upp en lång rad 
verk som Gjörwell lovat att fullfölja men som av någon anledning på typiskt 
Gjörwellskt sätt avstannat eller övergått till att bli något annat under annan 
titel. Bland de verk som räknas upp här återfinns såväl det latinska lexikonet 
som det franska samt även Thesaurus Sveo-Gothicus. ”Bibliophilus” säger 
syrligt att man nu ”länge nog prenumererat på hr Gjörwells löften”.107 

Skolböcker 
Att Gjörwell vände sig till en bildad och historiskt intresserad publik är tydligt. 
En grupp som han särskilt nämner är den studerande ungdomen. På Riksarkivet 
finns en skrivelse från Gjörwell ställd till kanslikollegium, där han ansöker om 
privilegium på sex stycken skolböcker. Han skriver där att han sedan han 
erhållit privilegium på bokhandel framför allt bemödat sig om att ”förse Riket 
med nödige och til större delen saknade skolböcker”.108 Den latinska och den 
franska ordboken har nämnts ovan. De andra böckerna som nämns här är 
Samuel Johansson Alnanders verk Sammandrag af den christna salighets-
läran, en svensk översättning av Johann Peter Millers Sammandrag af de 
wigtigaste bibliska historier, til upwäckande af en lefwande tro, och en sann 
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gudsfruktan hos ungdomen, Anton Friedrich Büschings Lärobok för ungdomen 
samt en doktor Henstlers Hjelpmedel emot wådeliga händelser. De flesta av 
verken som tas upp i denna privilegieansökan nämns även i 
förlagskungörelsens femte del. 

Alnanders sammandrag gavs ut 1771 i hela 6000 exemplar i 8:o, som 
kostade 8 sk. styck. Gjörwell var som alltid mycket optimistisk. Boken hade 
fått många lovord av ”kunnige och rättsinte Domare”, och han tyckte att man 
således kunde förvänta sig att finna boken i alla väluppfostrade ungdomars 
händer. Upplagan var dock som ofta alltför väl tilltagen. Det tog trettio år 
innan den var slutsåld och Gjörwell klagar bittert över detta.109 Samtliga 
ovannämda skolböcker finns med i förteckningen över restlagren från 
konkursen 1771. Av Alnanders verk finns här endast 259 restexemplar 
förtecknade. Dessa uppgår till ett av Gjörwell själv beräknat värde av 777 daler 
kopparmynt. De exemplar som finns förtecknade i denna lista är dock enbart de 
som Gjörwell hade i sitt eget lager. Han nämner själv i slutet av listan över de 
egna förlagen att han även har ”Diverse Exemplar” hos bokhandlarna Philibert 
i Köpenhamn och Röse i Greifswald samt hos boktryckarna Carlbom och 
Nordström i Stockholm. Av Millers verk finns i konkurslistan 132 exemplar 
förtecknade till ett beräknat värde av 594 daler. Av Büschings verk finns 127 
stycken (508 daler) och av Henstlers verk 221 stycken (442 daler).110 Tyvärr 
specificeras inte antalet exemplar som Gjörwell har hos de två bokhandlarna 
och de två boktryckarna, så jag har inte lyckats ta reda på deras omfattning. Att 
prenumerationerna och försäljningen av hans lexika och skolböcker måste ha 
gått dåligt redan från början kan man dock gissa sig till av Gjörwells klagande 
ord. Till Ehrensvärd skriver han i februari 1771, knappt tre månader efter att 
hos kanslikollegium ansökt om förlagsprivilegium på böckerna:  

Jag sitter i de gräseligaste förlager, i anseende til mina Lexica, som jämte mina 
Skolböcker, å hket [hvilket] alt jag i dessa dagar erhållit kgns. Privilegium, utgjöra 
Bokhandelns metaller /…/.111 

 

                                                 
109 Gjörwell, Carl Christoffer, 1802, Brefväxling, vol. 2, ss. 99-100. 
110 UUB, Westinska samlingen, 601, Handlingar rörande inventeringen av assessor Carl Christopher 
Gjörwells konkursbo tillhöriga böcker 1772 jämte andra bokförteckningar i anslutning till konkursen. 
111 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:4, brev nr 2, Gjörwell till Ehrensvärd 5/2 1771. ”Bokhandelns 
metaller” torde väl här betyda att dessa böcker för tillfället utgjorde bokhandelns kärnverksamhet. En stor 
del av Gjörwells pengar var förmodligen bundna i dessa. Att det skulle vara fråga om inkomster stämmer 
inte överens med det som Gjörwell skriver på andra ställen om deras tröga avsättning. 
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Gjörwell hade således motgångar med sina förlag. Han fortsatte dock friskt 
med att ge ut böcker och att positionera sig som den lärda litteraturens 
förkämpe. I hans förlagskungörelse kan man läsa typiskt Gjörwellska 
uttalanden som att hans franska ordbok skulle innehålla vetenskapliga ord och 
termer och således ej blott tjäna ”för Toiletten, och wid en Romans tolkande”. 
Han säger sig aldrig ha vanhedrat svenska bokpressen eller sin boklåda med 
”Pasquillers och Slagdängors tryckande”, utan försökt att, enligt sitt stånds 
plikt, ”ära både Medborgare och Smaken”.112 I ett brev som han själv 
publicerade vid slutet av sin förläggarkarriär talar han om sina motgångar och 
ekonomiska problem: 

Ja visserligen är jag således mycket lidande, och på Uprättelse tänker jag intet. Jag tröstar 
mig endast med den öfvertygelsen, at böckerna äro nyttiga. Hvad vidare är Sanning består 
däruti, at jag på deras Utgifvande och Förläggande upoffrat nästan al min Tid, samt egna 
och andras Medel, at jag nu på min Ålderdom derföre har Skuld at arbeta mig utur, at 
Hvilan således blir för mig – på denna sidan om Grafven – ingen.113 

                                                 
112 Gjörwell, 1770a, s. 5 och 12. 
113 Gjörwell, 1802, s. 100. 
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Gjörwell som bokhandlare 

Bokförsäljarna sätts i Darntons modell i ett eget fält i distributionsledet. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att detta kommunikativa kretslopp beskriver 
funktioner och inte personer. Under 1800-talets lopp diversifierades 
bokmarknadens aktörer alltmer och förlagssysslan, boktryckeriet och 
bokhandeln blev i högre grad fördelat på olika yrkesgrupper. Under 1700-talet 
var sysslorna oftast kombinerade på något sätt. Som sagts ovan var 
förlagssysslan oftast förbunden med boktryckeri eller bokhandel. Bokhandeln 
kom under andra hälften av 1700-talet att vara starkt förbunden med 
boktryckeriet. I och med Boktryckerisocietetens grundande 1752 fick 
boktryckarna rätt att sälja sina egna förlag i bundet skick och att hålla 
kommissionärer i andra städer.114 Bokbindarna fick dock 1766 tillbaka sitt 
privilegium på att sälja bundna böcker, men vid den tiden hade bokhandlare 
med särskilda privilegier att sälja böcker börjat växa fram under boktryckarnas 
överinseende, så bokbindarnas ensamrätt förlorade sin betydelse. De ansågs 
heller inte kompetenta nog att handskas med litterära produkter annat än den 
vanliga brukslitteraturen och anklagades vidare för att driva upp priserna på 
böcker genom sitt monopol på försäljning av bundna böcker.115 Även de 
utländska bokförarna konkurrerades ut av boktryckarna. Boktryckaren Lars 
Salvius började på 1750-talet att importera stora partier böcker genom att i 
utbyte exportera sina egna förlagsartiklar. Detta uppskattades av den 
merkantilistiskt inriktade hattregimen, som införde exportpremier för de 
svenska böckerna och höga införselavgifter för bundna böcker som 
importerades. Tullavgifterna samt andra bestämmelser till boktryckarnas fördel 
gjorde att somliga bokförare inte kunde fortsätta sin verksamhet.116 

                                                 
114 Bennich-Björkman, 1998, s. 57. 
115 Peterson, 1998, s. 154. Sahlin, 1989, s. 24. 
116 Bennich-Björkman, 1998, ss. 55-57. Sahlin, 1989, ss. 36-38. 
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Bokhandelsprivilegium 
Som sagts ovan hade Boktryckerisocieteten uppsikt över vilka som av 
kanslikollegium fick privilegium för att idka bokhandel. I 
privilegieansökningar kan man se att boktryckarna menade att bokhandlarna 
skulle vara underställda societeten och vara ett redskap för att sälja 
boktryckarnas produkter.117 Antalet bokhandlare med privilegium växte kraftigt 
från och med 1766. De två största boklådorna innehades av Johan Christoffer 
Holmberg och Gjörwell, vilka fick sina privilegier 1766 respektive 1769. 
Dessa två hade dessutom en omfattande egen förlagsverksamhet och bröt 
således mot rollen som boktryckarnas detaljisthandlare.118 Båda skaffade även 
privilegium för eget boktryckeri, för att på så sätt få bredare kontroll över 
bokproduktionen. Gjörwell kom dock aldrig att använda sig av sitt 
tryckeriprivilegium.119 

Gjörwell lämnade in sin ansökan om bokhandelsprivilegium till 
kanslikollegium den 14 december 1768.120 Kanslikollegium behandlade och 
beviljade ansökan den 21 februari 1769. Ansökningsdokumentet och 
kanslikollegiums yttrande över det finns båda på Riksarkivet.121 
Ansökningsdokumentet finns delvis tryckt hos Schück.122 En kortfattad 
redogörelse för hela dokumentet kan dock vara på sin plats för att belysa 
Gjörwells syfte och avsikter med boklådan. Det kan sammanfattas i 5 punkter: 
 

1. Gjörwell berättar att han sedan 1754 utgivit flera periodiska arbeten till 
svenska historiens och litteraturens tjänst, samt till utbredande av 
lärdomshistorien i Sverige. Han utgiver vidare ”Handlingar och 
Tidningar till särskilt inkomst för Kongl. Biblioteket.”123 Detta har han 
gjort på eget förlag under knappa ekonomiska förhållanden. Efter 15 år 
i branschen säljer han dock fortfarande sina arbeten mot provision i 
främmande boklådor. Vinsten skulle således bli mycket större såväl för 

                                                 
117 Bennich-Björkman, 1998, ss. 59-63. 
118 Om Holmberg, se Bennich-Björkman, 1998, s. 60. 
119 Klemming, Gustaf Edvard & Nordin, Johan Gabriel, 1883, Svensk boktryckeri-historia 1483-1883, s. 
244. 
120 Bonnier, Isidor & Hånell, August, 1935, Anteckningar om svenska bokhandlare intill år 1900, del 2, s. 
54. 
121 RA, Kanslikollegium, E XIII:2, 21/2 1769 (ansökningsdokumentet). RA, Kanslikollegium, C I, 
registratur, vnr 64, 21/2 1769 (KK:s yttrande). 
122 Schück, 1923, s. 289. 
123 Dessa var vid den här tiden Kongl. Bibliotekets Handlingar 1768-69 och Kongl. Bibliotekets 
Tidningar om Lärda Saker 1767-68 (fortsatt av Tidningar om Lärda Saker 1769). 
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honom själv som för Kungliga biblioteket om han fick sälja sina 
arbeten i egen boklåda. 

 
2. De böcker Gjörwell årligen köper in åt Kungliga biblioteket måste 

beställas via någon bokhandlare i staden, och således mot arvode. 
Vinsten skulle även här bli större om Gjörwell kunde köpa in böcker 
direkt i egen boklåda. 

 
3. Gjörwell vill även avsätta sina förlag utomlands, särskilt i Danmark. 

Detta måste dock ske genom byte med utländska böcker som betalning. 
För att kunna belasta sig med dessa utländska bokpartier måste han 
därför ha möjlighet att själv sälja dessa vidare. 

 
4. Gjörwell förbinder sig att årligen lämna nya böcker till biblioteket för 

den vinst han gör på de tidningar han ger ut för ändamålet. Han skall 
årligen till kanslikollegium lämna en förteckning på de böcker som 
köpts in. 

 
5. Biblioteket skall genom honom få köpa de böcker de vill ha från 

Amsterdam, Leipzig eller Köpenhamn till själva inköpspriset. Gjörwell 
kommer alltså inte här att ta något arvode av biblioteket. 

 
Kanslikollegiums yttrande över Gjörwells ansökan behandlar samma saker. 
Alla delarna i ansökningsdokumentet tas upp där som anledningar till att 
privilegium beviljas. Man kan se att tjänsterna mot Kungliga biblioteket var ett 
av huvudsyftena med Gjörwells bokhandelsverksamhet. Genom att slippa 
betala provisionsavgifter till andra bokhandlare för att genom dem få sälja sina 
egna förlag och dessutom arvode för import av böcker och andra inköp kunde 
vinsten för biblioteket bli större. En smidigare handel med utländska 
bokhandlare, där böcker kunde införskaffas genom byte av egna försäljnings- 
och förlagsartiklar istället för kontant betalning (något som Gjörwell alltid 
hade svårt att klara av), tänktes säkerligen inte enbart leda till billigare 
utländska böcker för biblioteket utan även till litteraturens och lärdomens 
främjande i Sverige och utomlands. Ett av Gjörwells huvudsyften var som 
vanligt att presentera den utländska lärdomen för den svenska publiken och att 
göra de svenska lärde kända utomlands. Gjörwell lovade som synes att årligen 
lämna en lista till kanslikollegium med titlarna på de böcker han genom sin 
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tidningsutgivning införskaffat till biblioteket. Dessa listor har behandlats ovan 
(s. 26). 

Stöd av riksdagen 
Gjörwell fick sitt bokhandelsprivilegium mitt under de hetaste politiska 
striderna före riksdagens sammankallande 1769. Denna riksdag blev på flera 
sätt av avgörande betydelse för hans nystartande bokhandel, inte minst 
ekonomiskt. Det är av vikt att komma ihåg att Gjörwell här stod på de segrande 
hattarnas sida. Tre saker är viktiga att nämna: 
 

1. Tidningspolemiken på hattarnas sida 
2. Förlagsrätten på vissa av riksdagens skrifter 
3. Det ekonomiska understödet Gjörwell fick av ständerna 1770. 

 
Med tanke på den kaotiska politiska situationen inför riksdagen 1769 och den 
ivriga tryckeriverksamhet som följde denna kan man ana att det var en god 
affär att ge ut tidningar som behandlade de aktuella debatterna och förlägga 
riksdagens protokoll, memorial och andra skrifter. I Gjörwells brev kan man få 
en känsla av hur stor efterfrågan var på de senaste debattinläggen. De politiska 
skrifterna har jag talat om ovan. 

1770 fick Gjörwell av ständerna ett mer direkt stöd för sin 
bokhandelsrörelse, detta i form av ett förskott av statsmedlen. Enligt en 
skrivelse från det sekreta utskottet till Kungl. Maj:t beviljades han detta 
förskott den 9 mars. Beloppet var 4000 daler silvermynt och det skulle betalas 
tillbaka under fyra år utan ränta.124 Redan i ett brev till Johan Henric Lidén 
daterat 26 december 1769 omtalar dock Gjörwell att han av ständerna fått ett 
förskott på 12000 daler till sin rörelses lättande.125 Detta är rimligtvis samma 
lån. 4000 daler silvermynt motsvarade under den här tiden 12000 daler 
kopparmynt. Kanske uttrycker han summan i kopparmynt för att den lättare 
skall relateras till hans övriga affärer eller för att den skall låta större. Det var 
vanligast att penningbelopp uttrycktes i kopparmynt i Stockholm under den här 
tiden.126 Exakt vad det var tänkt från statens sida att dessa pengar skulle 
användas till framgår inte så klart av det material jag har haft tillgång till. Att 
                                                 
124 Skrivelsen publicerades av Gjörwell själv i Almänna tidningar nr 43, 29/3 1770. 
125 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol IV, G.151:c, brev nr 70, Gjörwell till Lidén 26/12 1769. 
126 Lagerqvist, Lars O., 2002, Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar, s. 11 och 
34. 
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pengarna kan ha utgått som indirekt stöd för de riksdagsskriftsförlag som 
Gjörwell fick och till de hattvänliga skrifter han gav ut är väl tänkbart. I sekreta 
utskottets skrivelse är det dock Gjörwells flit och hans för riket nyttiga rörelse 
överlag som beröms. Det som lyfts fram är hans utgivande av handlingar, lärda 
journaler och periodiska arbeten samt hans utrikesbokhandel vilken ansågs 
kunna leda till en befordran av litteraturen i Sverige, eftersom han tidigare, 
som de sade, så mycket hade bidragit till lärdomshistoriens utbredande och 
smakens granskning i riket. Gjörwell har till rikets fördel exporterat svenska 
arbeten, bl. a. Johan Ihres Glossarium Sueogothicum.127 Det som sekreta 
utskottet finner mest berömvärt är dock hans insatser för Kungliga biblioteket. 
Utan arvode köper Gjörwell in böcker för bibliotekets egna medel. Han sägs 
redan ha bistått biblioteket med införskaffandet av flera sällsynta och dyrbara 
verk till ett värde av 1000 daler kopparmynt från en auktion i Köpenhamn. Han 
lämnar årligen böcker till biblioteket för vinsten av sina lärda tidningar och har 
nu på detta sätt skaffat biblioteket över 200 band. 

De fyratusen dalerna var dock ett lån och Gjörwell förbinds i skriften att 
årligen betala tillbaka ettusen daler silvermynt under Kungl. Maj:ts och 
kanslikollegiums överinseende. 

Förskottet från ständerna gjorde att Gjörwell kände sig skyldig att 
kontinuerligt redogöra för bokhandelsverksamheten och hur de statliga medlen 
användes. Detta gjorde han framför allt i sina Almänna Tidningar, och speciellt 
i tre s.k. ”Redogjörelser för Boklådan på Riddarhus-Torget”, som publicerades 
där under 1770.128 Dessa ger en bred och översiktlig bild av hans verksamhet. 

Vad användes då dessa pengar till? Som sagts ovan hade Gjörwell ingen 
egen förmögenhet. Kontanta medel verkar ofta ha varit av största vikt för en 
förläggare och bokhandlare i Sverige under den här tiden. Hade man inget eget 
tryckeri måste man betala tryckkostnader till boktryckarna för de egna 
förlagen. Papperskostnaderna var dessutom höga.129 Vidare behövdes ofta 
kontanta medel vid import av böcker. Svenska språket var oftast helt okänt 
utomlands, så avsättningen för de svenska förlagen där var blygsam. Att 
införskaffa böcker från utländska bokhandlare genom byte med svenska böcker 
var svårt om författaren var okänd utomlands och om böckerna inte var skrivna 

                                                 
127 I ett brev till Lidén 17 oktober 1769 omtalas att Gjörwell exporterat detta verk till Amsterdam, 
Leipzig, Göttingen och Köpenhamn. UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 50, Gjörwell till 
Lidén 17/10 1769. 
128 Almänna tidningar, nr 92, 18/7 1770, nr 98, 1/8 1770 och nr 164,165, 31/12 1770. 
129 Peterson, 1998, s. 150. 
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på latin eller något av de stora europeiska språken.130 I det handskrivna 
artikelutkastet som citerats ovan (s. 17), vilket även till stor del tar upp 
avgifterna till boktryckarna, skriver Gjörwell att han väntar böcker 
utomlandsifrån till ett värde av 18000 daler kopparmynt, och att dessa ”seglat 
hit” i kraft av det förskott han fått av ständerna. Summan motsvarar 6000 daler 
silvermynt och är alltså vida större än det lån han fick. Lånet kunde således 
mycket väl ha uppslukats av bokimporten ensam. Detta är inte särdeles 
förvånande, eftersom många bokhandlare vid den här tiden till stor del 
försörjde sig genom handeln med utländsk litteratur vid sidan av de egna 
förlagen. Detta berodde på att den svenska litteraturen och bokproduktionen 
fortfarande var begränsad.131 De svenska förläggarna, vilka oftast var 
boktryckare eller bokhandlare, sålde på grund av bristande rabattsystem och av 
konkurrensskäl sina förlagsartiklar i sina egna boklådor utan någon större 
cirkulation bland andra bokförsäljare. Salvius fick erfara att boktryckarna inte 
ville lämna över sina förlag att säljas i hans universalboklåda. Förläggarna 
kunde dock byta förlagsartiklar sinsemellan och på så sätt sälja sina böcker vid 
flera boklådor i staden och där skapa ett större sortiment av svenska böcker.132 
Handeln med de svenska förlagen var dock länge begränsad. 
Förlagskostnaderna och den begränsade skaran bokköpare i Sverige bidrog 
även till att förläggare var försiktiga med vilka böcker de tog sig an och många 
författare hade svårigheter med att få sina verk utgivna. Avsättningen var 
ganska liten i Sverige för böcker som inte var ren brukslitteratur som t.ex. 
psalmböcker och biblar. Översättningar av utländska romaner och annan 
förströelselitteratur kunde dock med tiden få sin säkra avsättning, men den 
lärda och vittra litteratur som Gjörwell ville sprida i landet förblev begränsad. 
Det var inte den som efterfrågades av den nya läsande publiken.133 Jag kommer 
att ta upp Gjörwells import nedan i kapitlet ”Import och export av böcker”. 
Gjörwells förlagsutgifter skall jag ta upp i kapitlet ”Ekonomin”. 

                                                 
130 Lidén nämner i flera brev till Gjörwell de svenska böckernas bristande avsättning utomlands. Se nedan 
i kapitlet ”Import och export av böcker”. 
131 Björkman, 1992, s. 191. Ankarcrona, 1989, s. 47. 
132 Sahlin, 1989, s. 27. Schück, 1923, s. 128 ff. 
133 Björkman, 1992, ss. 52-53. 
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Boklådan öppnas 
Gjörwell öppnade sin boklåda den 9 juni 1769, alltså över tre och en halv 
månad efter att privilegiet beviljats. I ett brev till Lidén daterat 21 juli 1769 
berättar han förtjust om den nyöppnade boklådan: 

Min egen Liden! Nu är jag ock Bokhandlare, i starkaste rörelse af alla. Har alla 
Ständernas Förtroendesarbeten, försäljningen af Riksd. Tidningen, förlaget af Riksd. 
Kröningen [Riksdags-krönikan], som Hr Simming under min tilsyn skrifver, och uptager 
alla målen in Plenis, utgifningen af de flästa Handlingar, memorialer, Protocoller, 
Dictamina etc. Min Boklåda är i Hamilt[onska] Huset på Riddarhustorget, ligger 
oändel[igen] väl til, och folket strömmar in och ut, hälst middagstiden, då Torget är fult 
[fullt]. Jag besörjer omkring 10 Periodiska arbeten, som nu gå annorlunda, el. quickare, 
än förut, då min Patriotism måste tråka[?] i leran. Min Compagnon är Hr Schildt, en 
ganska skickelig och svensk Bokhandlare. Hvad tÿcker du om denna tafla? Du tackar 
visserl. Försynen på mina vägnar. Nu skal jag ock redeligen tjena Literaturen och Kgl. 
Biblioteket. Inom en månad väntar jag Böcker i stora Partier, från Amsterdam, 
Köpen[hamn] och Leipzig, och sedan blir min rörelse complet.134 

 
Här framhålls som ofta till stor del de olika riksdagsskrifterna som Gjörwell 
sålde i sin boklåda, av vilka han även på en del hade förlagsrätten. Boklådan 
var onekligen väl placerad på Riddarhustorget nära Riddarhuset, som ju var en 
av de centrala platserna i Stockholms och Sveriges politiska liv. Många av de 
som strömmade in och ut i boklådan var säkerligen folk som sökte det senaste i 
den politiska debatten. Samtidigt var boklådan strategiskt placerad i anslutning 
till Stockholms mest centrala plats för handeln med böcker vid den här tiden, 
kvarteren kring Stora Nygatan, vilken mynnar ut i Riddarhustorget.135 I brevet 
nämns vidare importen av böcker utomlandsifrån, och som synes hade 
Gjörwell redan vid början av sin bokhandel korrespondenter i Amsterdam, 
Köpenhamn och Leipzig. Gjörwell ger i sina brev från den här tiden uttryck för 
en översvallande optimism och framtidstro för sin nya bokhandel. 

Gjörwells medarbetare Johan Jacob Schildt har nämnts ovan. Denne var 
dock inte den ende som Gjörwell hade till sin hjälp. I början av mars 1769 
skriver han till Warmholtz att hans boklåda kommer att förestås av hans 
svåger, den ”unge Müllern”. Denne var bror till Gjörwells hustru, Brita 
Eleonora Müllern. Gjörwell berättar även att han själv är tjänstefri från sin 
tjänst på Kungliga biblioteket i anseende till sina övriga arbeten med 
boklådan.136 Tre personer arbetade således i boklådan, och de hade fullt upp 

                                                 
134 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 40, Gjörwell till Lidén 21/7 1769. 
135 Bennich-Björkman, 1998, passim. 
136 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 84, Gjörwell till Warmholtz 3/3 1769. 
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från morgon till kväll. I ett brev till Warmholtz den 19 september 1769 skriver 
han: 

Jag har otroligt mÿcket at gjöra; dirigerar alt sjelf, och har 2 under mig i Boklådan, som 
från morgon til afton hafva händerna fulla.137 

 
Gjörwell verkar här själv ta hand om planerandet och styrandet av 
verksamheten medan Schildt och Müllern tog han om det dagliga slitet i 
boklådan. Hur stor Gjörwells boklåda var rent fysiskt har jag inte kunnat göra 
mig någon egentlig uppfattning om. Att den från och med vintern 1770 hade 
minst tre rum framgår av ett brev till Warmholtz, där Gjörwell skriver att han 
nu skall utvidga sin boklåda med två rum.138 Därutöver hade han ett magasin 
för förvaring av böcker. Detta omtalas på ett ställe i Almänna tidningar.139 Det 
var inte bara böcker som såldes i boklådan. Vid ett tillfälle annonserar 
Gjörwell om ett myntkabinett till salu för ”2000 sequiner”, och vid ett annat 
annonseras om en mineralsamling ordnad enligt Cronstedt.140 Katalogen över 
mineralerna bestod av 35 ark, så det måste ha varit en ganska stor samling. Att 
den var otymplig att förvara i boklådan kan man gissa sig till då Gjörwell 
meddelar att samlingen kommer att skickas iväg utomlands om ingen köper 
den inom en månad. 

Schildt efterträddes 1770 av den unge Magnus Swederus, som då skulle ta 
sig an Gjörwells ”widsträckta Utrikes Correspondance rörande dess wackra 
Bokhandel.” Gjörwells utrikeskorrespondens var omfattande vid den här tiden 
och Swederus kunde här få tillfälle att uppöva sin färdighet i de europeiska 
språken.141 Dessa utländska kontakter hade Gjörwell odlat alltsedan starten av 
sin tidningsutgivning. 

Import och export av böcker 
Salvius hade på 1750-talet till sin universalboklåda i sann merkantilistisk anda 
inhandlat böcker utomlandsifrån genom att till betalning exportera svenska 
böcker, för att på så sätt upprätthålla den sunda handelsbalansen. De 
exportpremier för böcker som infördes av hattarna låg på 15 procent mellan 

                                                 
137 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 93, Gjörwell till Warmholtz 19/9 1769. 
138 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 103, Gjörwell till Warmholtz 16/10 1770. 
139 Almänna tidningar nr 49, 9/4 1770. 
140 Almänna tidningar nr 43, 29/3 1770 respektive nr 57, 28/4 1770. 
141 Swederus, Magnus, 1832, Biografiska småsaker til minnes för efterlefwande, vol. 2, s. 30. 
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åren 1756 och 1794.142 Exportpremierna gjorde att personer som Salvius, 
Holmberg, Gjörwell och Swederus exporterade större partier böcker. Det var 
inte bara en positiv handelsbalans som var eftersträvansvärd för statsmakterna. 
Export av lärda svenska verk kunde höja Sveriges anseende utomlands, framför 
allt genom den framstående svenska naturvetenskapen.143 Att den stora 
europeiska marknaden öppnades för de svenska böckerna betydde även att 
böcker kunde tryckas som kanske hade små avsättningsmöjligeter hos den 
svenska publiken. Detta gäller förstås de böcker som var skrivna på latin eller 
något av de stora europeiska språken. Flertalet vetenskapliga verk skrevs i 
Sverige fortfarande på latin.144 Ändå verkar svenska författare ofta ha varit helt 
okända utomlands. Lidén klagar i flera brev till Gjörwell över svårigheterna att 
sälja de svenska böckerna i England och Frankrike.145 

Exporten var ofta kombinerad med en än större import. Statsmakterna hade 
infört höga införselavgifter på importerade böcker. Tullavgifterna gällde 
framför allt bundna böcker, så den import som skedde dominerades av 
oinbundna exemplar.146 Bokimporten var, trots hotet mot handelsbalansen, ändå 
viktig för Sverige. Kulturimpulser utomlandsifrån var viktiga för att 
svenskarna skulle vara med i den europeiska gemenskapen och bilda sig genom 
den utländska lärdomen. Denna aspekt på bokimporten var alltid tvungen att 
vägas mot nackdelarna med negativ handelsbalans och faran att olämplig 
litteratur infördes i Sverige. Kontrollen av importerade böcker kvarstod under 
hela 1700-talet.147 

Gjörwell utvidgar sin utrikesbokhandel 
I ett brev till Warmholtz från den 14 november 1769 skriver Gjörwell 
angående boklådan: 

Jag har redan fåt in åtskiligt utlänskt gods, men väntar än i år mÿcket mera; nöer[?] dock 
intet vid det, för de mångfaldiga Svenska Sakerna, som utgifvas i Boklådan, så at 2 à 3 
personer stundom ej räcker i utdelningen til. Men när alt inkommit, och det lugnas litet 
med Riksdagspappern, utgifver jag til Nÿåret en gen[eral] Catalog på alla mina så in- som 
utlänska Böcker, då V[älborne] H[err] H[ofråd] sedan har at befalla hvad som hos mig 
finnes, excipe hvad som trädt in i det almänna Häktet[?]148, el. kgl. Biblioteket.149 

                                                 
142 Sahlin, 1989, s. 36. 
143 Sahlin, 1989, ss. 36-37. 
144 Sahlin, 1989, ss. 36-37. 
145 Se nedan. 
146 Ankarcrona, 1989, ss. 48-49. 
147 Sahlin, 1989, s. 37. 
148 Är detta någon slags anspelning på censuren? Den teologiska censuren fanns kvar även efter 1766 och 
Gjörwell som frispråkig herrnhutist kom vid flera tillfällen i konflikt med den. 
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Här kan man ana vilken fart affärerna har tagit. Här liksom i många andra av 
Gjörwells brev är det två saker som framhävs, vilka han själv verkar anse som 
de mest bärande för bokhandeln. Den ena är de ”Svenska Sakerna”, som främst 
innehåller de ovannämnda politiska tidningarna och ströskrifterna samt de 
riksdagsanknutna skrifterna. Den andra delen är utrikesbokhandeln. Som synes 
i citatet har Gjörwell redan i november 1769 fått in ”åtskiligt utlänskt gods”. I 
december samma år kan han stolt för Warmholtz berätta att han nu har öppen 
korrespondens över hela Europa, utom Italien, och får in böcker direkt från 
Paris, London, Amsterdam, Köpenhamn, Petersburg, Leipzig, Göttingen och 
Greifswald.150 Expansionen hade gått snabbt. 

Med bokhandlaren Claude Philibert i Köpenhamn hade Gjörwell sedan 
tidigare haft etablerad kontakt. Det var på denne bokhandlares auktion som han 
för Kungliga bibliotekets räkning köpt in de rara böckerna som omtalats 
ovan.151 Även i Tyskland och Nederländerna hade Gjörwell stadiga kontakter 
med bokhandlare. I breven kan man läsa om bokhandlare Röse i Leipzig och 
herr Schreuder som var verksam i Amsterdam. Under de för min undersökning 
aktuella åren försökte Gjörwell bygga upp fasta bokhandelsförbindelser även 
med England och Frankrike. De uppgifter om bokhandeln som finns i 
Gjörwells brev från den här tiden domineras därför av detta. Man får dock inte 
glömma att handeln med t.ex. Tyskland och Danmark var mycket viktig under 
hela perioden. I Gjörwells ansökan om bokhandelsprivilegium nämns t.ex. 
speciellt att han ville avsätta sina förlag i Danmark. Amsterdam, Leipzig och 
Köpenhamn nämns som städer där Gjörwell köpte in böcker för Kungliga 
bibliotekets räkning. För kontakterna med de engelska och franska 
bokhandlarna kunde Gjörwell till stor del tacka Johan Henric Lidén. Denne 
gjorde under åren 1769-70 en lång studieresa genom Tyskland, England och 
Frankrike och förmedlade under den tiden kontakter som var viktiga för 
Gjörwells import och export. 

Med Lidén brevväxlade Gjörwell under 30 år. På Uppsala 
universitetsbibliotek finns brev från Gjörwell till Lidén bevarade från 1763 till 
1793, då Lidén dog. Eftersom de båda männen delade ett varmt intresse för 
litteraturens och lärdomens ställning i Sverige och ute i världen finns i denna 
korrespondens många intressanta detaljer om handeln med böcker. Lidén 

 
149 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 95, Gjörwell till Warmholtz 14/11 1769. 
150 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 96, Gjörwell till Warmholtz 15/12 1769. 
151 Almänna tidningar, nr 92, 18/7 1770 (i ”Redogjörelse för Boklådan på Riddarhus-Torget”). 
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redogör på Gjörwells uppmaning för bokhandeln i de länder han reser igenom 
och han jämför stundom med de svenska förhållandena.152 För mig är 
korrespondensen viktig just för den roll Lidén spelade som kontaktförmedlare 
mellan Gjörwell och olika utländska bokhandlare. Här framträder en del 
intressanta detaljer om den svenska bokmarknadens villkor vid export och 
import av böcker. De bokhandlare som Gjörwell tar kontakt med genom Lidén 
är Thomas Cadell och John Pridden i London samt Herissant i Paris. Från 
dessa bokhandlare importerade Gjörwell stora partier böcker. Han exporterade 
även svenska böcker som han hoppades skulle kunna säljas utomlands via 
bokhandlarna där. Detta gjorde han stundom utan de utländska bokhandlarnas 
godkännande och trots en orolig Lidéns varningar. 

Lidén uppmanar i ett par brev Gjörwell och andra bokhandlare i Sverige att 
öppna direkt bokhandel med Italien. Jag har inte hittat några detaljer om detta i 
det undersökta materialet. Någon italiensk bokhandel verkar inte ha kommit 
igång under de här tre åren för Gjörwells del. Jacob Jonas Björnståhl verkar 
dock vid enstaka tillfällen ha köpt in böcker åt Gjörwell från Italien under sin 
vistelse där. I ett brev till Warmholtz i maj 1771 skriver Gjörwell att han om 
några dagar skall skriva till Björnståhl, som befinner sig i Rom. Han frågar då 
Warmholtz om denne vill beställa något därifrån eller från någon annan ort i 
Italien.153 

Den engelska bokhandeln 
I augusti 1769 kan Lidén berätta för Gjörwell att han på plats i London nu har 
kontaktat bokhandlare Thomas Cadell, som är en av de förnämsta 
bokhandlarna i London.154 Denne har efter mycken tvekan sagt sig vara villig 
att gå i bokhandel med Gjörwell. Motvilligheten hade sin grund i tidigare 
dåliga erfarenheter av bokhandel med utlänningar. Lidén hade fått honom att 
vekna genom att framhålla Gjörwells förtjänster som ”Auctor och 
Embetsman.” På grund av ovissheten om vilka handelsvillkor denne Cadell 
kommer att ställa rekommenderar Lidén även bokhandlare John Pridden, som 
han själv funnit vara den billigaste. Han framhåller dock att bokhandeln med 
England inte kan bli särdeles omfattande på grund av de engelska böckernas 

                                                 
152 Se till exempel KB, Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:5, brev nr 144, Lidén till 
Gjörwell 26/1 1769. I detta brev beklagar Lidén de svenska böckernas dyrhet utomlands. Han uppmanar 
de svenska förläggarna att i större partier sälja sina böcker via bokmässan i Leipzig, för att på så sätt sälja 
billigare och således motverka eftertryck utomlands. 
153 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:4, brev nr 5, Gjörwell till Warmholtz 24/5 1771. 
154 KB, Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:5, brev nr 151, Lidén till Gjörwell 28/8 1769. 
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dyrhet, som gör att de är svåra att avsätta i Sverige. Vidare betonar Lidén att 
böckerna från England måste betalas kontant, eftersom svenska språket där är 
okänt och byte av engelska böcker mot svenska omöjligt. Ett sätt att få 
böckerna litet billigare och förbättra avsättningen i Sverige är, enligt Lidén, att 
beställa dem i exemplar, alltså i obundet skick.155 Att exportera obundna böcker 
var i England under den här tiden inte populärt. Bokhandlaren och 
lånbibliotekarien Magnus Swederus skriver om detta i sin självbiografi på tal 
om en resa till London: 
 

Et annat betydligt hinder förswårar ock den Engelska Bokhandeln, at ingen oinbunden 
Bok får utur Landet föras, och i Swerige, twärtom, ingen inbunden införas, hwaraf följer 
det oskickliga förhållande, at i wårt Land må inga lärda Engelska producter begagnas.156 

 
Englands ovilja att exportera obundna böcker och Sveriges tullavgifter på 
bundna böcker gav således upphov till en besvärlig situation. Lidén skriver att 
man i London säkerligen kommer att klaga över exporten av oinbundna 
exemplar, men att det nog kommer att låta sig göras ändå. 

Den 17 oktober skriver Gjörwell ett svar där han ger Lidén fullmakt att 
vara hans ”Bokförare” i London. Eftersom han ännu inte hört ett ord från 
Cadell, som efter mötet med Lidén hade lovat att skicka brev och böcker, 
tänker han hålla sig till Pridden. Detta Gjörwells brev är helt uppenbart ett svar 
på Lidéns ovannämnda brev från den 28 augusti, så Gjörwell måste ha läst 
Lidéns varnande ord om omöjligheten att byta engelska böcker mot svenska. 
Ändå meddelar han här att han skickat en mängd volymer till London som han 
vill att Lidén skall ”employera” hos Pridden, så att han får engelska böcker 
istället. Denna byteshandel vill han ha genomförd i brist på kontanter och för 
att man, enligt honom, svårligen får böcker på kredit i London.157 Om det är 
Gjörwell själv eller bokhandlare i allmänhet som han menar svårligen får kredit 
i London framgår inte så tydligt. Enligt Swederus var man mycket generös med 
kredit i London. Han talar om kredit på ett halvt till ett helt år och rabatter på 
10-25 procent vid kontant betalning. Swederus nämner dock i likhet med Lidén 

                                                 
155 Detta skulle ju även betyda att man slapp undan de dyrare tullavgifterna för bundna böcker vid 
importen till Sverige. Se Ankarcrona, 1989, ss. 48-49. 
156 Swederus, 1832, s. 47. Swederus gjorde sina utlandsresor mellan åren 1774 och 1787. En resa till 
England ägde rum i mitten av 1770-talet och redan hösten 1776 tryckte han en katalog över engelska 
böcker. Se Björkman, Margareta, 1996, ”Om lånbibliotekarier i allmänhet och Magnus Swederus i 
synnerhet”, ss. 209-210 och Swederus, 1832, ss. 46-47. 
157 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 50, Gjörwell till Lidén 17/10 1769. 
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svårigheten att byta till sig engelska böcker mot svenska, eftersom 
engelsmännen föredrar ”det som flutit ur Engelsk penna framför ur hwilken 
annan som hälst.”158 I ett brev två veckor senare skriver i alla fall Gjörwell en 
detaljerad förteckning på de böcker han skickat iväg. Här finns visserligen en 
del böcker på latin, men även en del böcker på svenska:159 
 

• 10 ex. av Johan Ihres Glossarium Suiogothicum à 100 daler styck. 
Sammanlagt 1000 daler. 

• 16 ex. av Johan Ihres Analecta Ulphilana à 12 daler styck. 
Sammanlagt 192 daler.160 

• 12 ex. av Fragmenta versionis Ulphilanae à 6 daler styck. 
Sammanlagt 72 daler. 

• 10 ex. av Sven Lagerbrings Swea rikes historia del 1 à 18 daler 
styck. Sammanlagt 180 daler. 

• 10 ex. av ”Handlingar om Rådet” à 15 daler styck. Sammanlagt 150 
daler. 

• 7 ex. av Amoenitates Botanicae (Detta torde vara Linnés 
Amoenitates Academicae, seu dissertationes variae, physicae, 
medicae, botanicae /…/.) del 7 à 16 daler styck. Sammanlagt 112 
daler. 

  
Den totala summan för dessa 65 volymer blev 1706 daler. Det verkar djärvt att 
skicka ett så stort parti böcker utan att ens själv ha kontaktat bokhandlare 
Pridden och trots Lidéns avrådande ord. Bokpartiet innehåller som synes även 
böcker som är skrivna helt på svenska, som t.ex. Lagerbrings historia. 
”Handlingar om Rådet” har jag inte lyckats identifiera i SB17, så jag vet inte 
om det rör sig om en skrift på svenska eller någon översättning. Att Gjörwell 
inte hört av sig till Pridden före exporten framgår av brevet den 17 oktober där 
han skriver att han personligen skall kontakta Pridden så snart denne vill taga 
emot hans kommission. Om inte Pridden vill ha kommissionen ber Gjörwell 
Lidén att leta reda på någon annan som kan tänkas vilja ta emot den. Han 
menar att kommissionen inte är särdeles stor och villkoren beskedliga. Han 
föreslår själv Herr Mathesius vid svenska kyrkan. Han är dock tveksam 

                                                 
158 Swederus, 1832, s. 46. 
159 Se UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 54, Gjörwell till Lidén 30/10 1769. Titlarna i 
listan har kompletterats utifrån SB17. 
160 Gjörwell har i brevet ändrat från 12 till 16 exemplar utan att sedan ha ändrat siffrorna i uträkningen. 
Där står den sammanlagda summan av 144 daler. 
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huruvida denne är mössa eller inte. Det är en intressant detalj att Gjörwell 
verkar dra sig för att lämna sin bokkommission till en person i det motsatta 
politiska lägret. Hans kommersiella sinnelag skulle då stå tillbaka för hans 
ideologi och politiska ståndpunkt. För det översända bokpartiet ville Gjörwell 
byta till sig två, tre eller fyra exemplar av de nyaste engelska böckerna inom 
ämnena religion, naturalhistoria och kemi, alltså huvudsakligen lärda verk. De 
nyaste editionerna skulle det vara. Han skriver i brevet av den 17 oktober en 
ganska detaljerad lista på de böcker han vill ha. Det är ett drygt femtontal titlar 
som räknas upp. En av titlarna som nämns är Cronstedts Mineralogie i engelsk 
översättning ”med hvad Anecdoter derom kan inhämtas”. Både Lidén och 
Gjörwell är i brevväxlingen mycket intresserade av hur den svenska litteraturen 
bemöts utomlands. Även utländska verk om svenska historiska personer väcker 
intresse. Två verk om Gustav II Adolf önskas av Gjörwell. Han höll själv under 
den här tiden på med författandet av ett historiskt verk om denne kung. 

Några direkta reaktioner från Pridden eller Lidén på denna djärva export 
från Gjörwells sida har jag inte hittat i brevväxlingen. Både Gjörwell och 
Lidén talar hur som helst i sina brev väl om Pridden. Denne verkar ha tagit 
emot Gjörwells böcker och lovat att sända över ett parti engelska böcker till 
Sverige vid första tillfälle. Böckerna kom dock att dröja. Drygt två månader 
efter beställningen skrev Gjörwell att han inte hört något om dem. Han har 
dock gott hopp och tvivlar inte på att de är på väg.161 Ytterligare tre månader 
senare skriver Lidén ett brev från Paris, där han nu befinner sig. Han är arg 
över att såväl bokhandlaren Schreuder i Amsterdam som Pridden i London ”ej 
bättre fullgjort sin löften”, och han kan inte förstå varför böckerna ännu inte 
hade skickats. Lidén uppmanar Gjörwell att vara försiktig med sin bokhandel 
så här i början, även om utsikterna är goda. Detta gäller särskilt handeln med 
utländska bokhandlare.162 Denna varning beror nog inte enbart på utländska 
bokhandlares opålitlighet. Lidén verkar även litet oroad över Gjörwells djärva 
export. Gjörwell fick dock till slut sina böcker från Pridden. Den 4 maj 1770 
berättar han för Lidén att han fått både brev och böcker från Pridden och även 
brev från Schreuder i Amsterdam.163 Från England verkar Gjörwell inte ha 
importerat mer än ett par partier under de här aktuella åren. De här citerade 
breven är de enda jag har funnit för de aktuella åren som detaljerat tar upp 
handeln med engelska bokhandlare. 

                                                 
161 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 70, Gjörwell till Lidén 26/12 1769. 
162 KB, Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:6, brev nr 67, Lidén till Gjörwell, 19/3 1770. 
163 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 86, Gjörwell till Lidén 4/5 1770. 
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Den franska bokhandeln 
Den viktigaste delen av Gjörwells utrikesbokhandel kom, enligt honom själv, 
att bli den franska.164 Genom Lidén och Jacob Jonas Björnståhl kom Gjörwell i 
kontakt med bokhandlaren Herissant i Paris. I mars 1770 sluter Lidén ett avtal 
med Herissant efter många långa diskussioner och ett utlovat förskott på 300 
riksdaler från Gjörwell. Lidén sammanfattar kontraktets huvudpunkter i ett 
brev till Gjörwell.165 Själva kontraktet som var vidfogat brevet finns tyvärr inte 
i brevsamlingen, men brevet är ändå intressant att studera för att få en inblick i 
hur handeln kunde se ut. Herissant lovar här genom Lidén att skicka Gjörwell 
franska böcker två gånger om året, i april och september. Första sändningen 
skulle således avgå redan under kommande april månad. Alla böcker skulle 
skickas i obundet skick för det billigare prisets skull. Han lovar vidare att 
regelbundet sända förteckningar på nya utkommande böcker. Det som Lidén 
och Herissant haft problem att komma överens om är själva betalningen. 
Herissant hade från början endast velat ge kredit på sina egna förlag. Denna 
kredit skulle dock vara på 2 hela år. Böcker från andra bokhandlare ville han 
att Gjörwell skulle betala i förskott, eftersom Herissant själv var tvungen att 
betala dem kontant. Eftersom Lidén var medveten om att Gjörwell inte kunde 
betala i förskott avböjde han dock detta. Slutresultatet av förhandlingarna blev 
att Gjörwell skulle få 6 månaders kredit på Herissants böcker och 12 månaders 
kredit ”för den andra hälften”. Detta måste väl rimligtvis åsyfta de böcker 
Herissant köper in från andra bokhandlare och förläggare. Det är underligt att 
de böcker som Herissant först ville ha pengar i förskott för fick den längsta 
krediten. En annan kryptisk formulering i brevet är att böckerna skulle lämnas 
till Gjörwell till det pris ”som de Bokhandlarne sielfve emellan sälgas”, vilket 
Lidén menar ger större vinst än om Gjörwell skulle ”afstå viss procent”, som 
Herissant först ville. Det är svårt att veta exakt vad detta innebär. Det skulle 
här ha varit intressant att se det riktiga kontraktet. Lidéns sammanfattning av 
kontraktets punkter är ibland mycket kortfattad. Lidén menar i alla fall att en 
bättre överenskommelse inte kunnat göras i Paris, vilket även Björnståhl håller 
med om. Denne befann sig vid tillfället även han i Paris och var Lidén 
behjälplig i sökandet efter hederliga bokhandlare. Det vanliga i Paris var 
tydligen att inte ge mer är 6 månaders kredit. 

                                                 
164 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:4, brev nr 2, Gjörwell till Ehrensvärd 5/2 1771. Mer om detta brev 
nedan. 
165 KB, Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:6, brev nr 68, Lidén till Gjörwell 25/3 1770. 
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En viktig sak som Lidén meddelar är att Herissant vägrar att ta emot 
svenska böcker som betalning, eftersom dessa har en obefintlig avsättning i 
Paris. Herissant säger sig dock vara villig att sälja de böcker Gjörwell vill 
skicka dit, och han åtar sig gärna Gjörwells kommissioner utan kostnad. Lidén 
råder dock Gjörwell att vara försiktig med detta, eftersom avsättningen är så 
trög för de svenska böckerna. I detta fall verkar Gjörwell ha rättat sig efter 
Lidéns varningsord. Jag har inte sett någonstans i breven att Gjörwell skickade 
böcker till Paris som betalning för franska böcker. I ett brev till Ehrensvärd i 
februari 1771 framgår dock att han skickade ett parti böcker till Herissant i 
syfte att återvinna dennes förtroende efter att han inte helt kunnat betala en 
årsräkning.166 Här omnämns bl.a. Erik Dahlbergs verk Svecia antiqua et 
hodierna.167 

Att vara Gjörwells ”bokförare” utomlands verkar Lidén vid vissa tillfällen 
ha varit måttligt road av. I samma brev där kontraktet med Herissant meddelas 
skriver han (förmodligen apropå en annan av Gjörwells långa önskelistor): 

Det war en elak commission Du gifvit mig att anordna Böckerne. Det gör mig mycket 
beswär. Jag har förmiddagen lupit på så många Boklådor jag kunnat, och skall imorgon 
fortsätta coursen, för att se efter det nyaste. Jag will göra det bästa jag kan; Du måste 
sedan wara nögd.168 

Försäljningsannonserna och bokkatalogerna 
Vilka vände sig Gjörwell till med sin verksamhet? Vilken typ av böcker sålde 
han i sin boklåda? Det som återstår att undersöka i kapitlet om Gjörwell som 
bokhandlare är själva beståndet i boklådan och vilka målgrupper han kan 
tänkas ha haft. Detta skall jag diskutera utifrån titlarna i de bokförteckningar 
och försäljningsannonser från Gjörwells boklåda, som jag har haft till hands. 
Bokförteckningarna tryckte Gjörwell dels i sina tidningar, dels som längre 
separata bokkataloger. Här kan det vara på sin plats att presentera de olika 
förteckningarna. 

Tidningarnas bokförteckningar och försäljningsannonser 
Gjörwells främsta annonseringsorgan var hans egna tidningar. 
Bokhandelstidningar var hans första huvudblad för information om aktuella 

                                                 
166 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:4, brev nr 2, Gjörwell till Ehrensvärd 5/2 1771. 
167 Enligt Libris var denna skriven på latin. 
168 KB, Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:6, brev nr 68, Lidén till Gjörwell 25/3 1770. 
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förlag och försäljningsartiklar. Jag har kortfattat talat om denna tidning och 
dess tre avdelningar ovan (s. 25). Som redan nämnts gavs den endast ut i åtta 
nummer från juni till september 1769. I denna tidning finns under titeln ”I 
Gjörwells och Schildts Boklåda til salu varande Böcker” en löpande 
förteckning över de böcker som såldes i boklådan. I de åtta numren presenteras 
sammanlagt 86 titlar i något som kan vara accessionsordning. Cirka tio titlar 
presenteras i varje nummer. Titlarna är numrerade löpande genom tidningens 
alla nummer. Här finns böcker på svenska, tyska och franska. Vidare finns i 
tidningen en avdelning med rubriken ”Kungörelser” som innehåller 
information om diverse nya tryck och förlag som fanns att köpa eller 
prenumerera på i boklådan, ofta enskilda ströskrifter av olika slag och även 
periodiska skrifter samt löpande arbeten som man kunde prenumerera på ark 
för ark. Här återfinns många av de politiska skrifter Gjörwell författade, förlade 
och sålde. 

När Bokhandelstidningar upphört fortsatte bokförteckningarna och 
kungörelserna från årsskiftet 1769/70 i Almänna tidningar. De renodlade 
bokförteckningar som finns här är dock inte så många under 1770 och 1771. 
Under 1770 finns endast en enda under rubriken ”Förtekning, på de Böcker och 
Skrifter, så äldre som nyare, in- eller utlänske, som finnas til salu, i Gjörwells 
och Schildts Boklåda på Riddarhustorget”. Denna förteckning innehåller 
endast 13 titlar.169 Under 1771 började Gjörwell med en ny löpande förteckning 
under titeln ”Förteckning på Böcker, som finnas til salu, i Boklådan på 
Riddarhus-Torget.” Det blev endast två avsnitt som trycktes med sammanlagt 
87 titlar.170 Därefter ändrade han sin plan igen och en tredje bokförteckning 
påbörjades: ”Utförlig Förtekning på de i Boklådan på Riddarhus-Torget til salu 
warande böcker, kopparstycken m.m.” Denna trycktes i nio delar och varje del 
presenterar endast ett fåtal titlar. Gjörwell lade här mer arbete på att berätta 
utförligare om varje titel.171 De mer allmänna kungörelserna om boklådan i stort 
förekommer desto mer. Periodvis förekommer de i varje nummer under 
rubriken ”Kungjörelser för Boklådan på Riddarhus-Torget”. Här kan man läsa 
om allehanda nyheter i bokväg, nya förlag och få information om allt som har 
med boklådan att göra överhuvudtaget. 

                                                 
169 Almänna tidningar, nr 4, 9/1 1770. 
170 Almänna tidningar, nr 7, 24/1 1771 och nr 11, 11/2 1771. 
171 Almänna tidningar, nr 35, 28/5 1771, nr 38, 10/6 1771, nr 39, 13/6 1771, nr 41, 19/6 1771, nr 43, 9/7 
1771, nr 45, 15/7 1771, nr 46, 18/7 1771, nr 49, 29/7 1771, nr 56, 3/9 1771. 
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Ett annat sätt att annonsera var i dagspressen. Gjörwell annonserar dock 
mer sparsamt i dagspressen än i sina egna tidningar. I Dagligt Allehanda kan 
man hitta annonser från Gjörwells och Schildts boklåda (eller bara från 
Gjörwell efter januari 1770) en eller ett par gånger i månaden med vissa längre 
uppehåll. De annonser som publiceras i Dagligt Allehanda finns för det mesta 
även i Almänna tidningar. 

De separata bokförteckningarna 
På Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek finns en stor mängd 
bokkataloger och cirkulär bevarade från gångna tiders boklådor. Dessa 
återfinns ofta bland bibliotekens okatalogiserade tryck. Jag har hittat två längre 
tryckta bokhandelskataloger från Gjörwells boklåda under de aktuella åren. Jag 
har även hittat en kortare tryckt kungörelse från 1771 om böcker till salu hos 
Gjörwells ”Commissionaire” Magnus Swederus. Gjörwell verkar inte ha gett ut 
så många sammanhängande kataloger i tryck. Han hade dock handskrivna 
kataloger som kunde läsas på plats i boklådan.172 

Den första tryckta katalogen som han gav ut är Förtekning på Böcker, som 
finnas til salu i Kongl. Bibliothecarien Carl Christof. Gjörwells Boklåda i 
Stockholm på Riddarhus-Torget. Den är från 1770 och presenterar de franska 
böcker som såldes i boklådan. Denna katalog är den ojämförligt längsta av de 
två. Den är liten och praktiskt behändig enligt tidens smak. Textytan är 13 x 7 
cm. Förteckning består av 28 sidor och presenterar 448 titlar i alfabetisk 
ordning. Detta är första delen av en rad planerade kataloger. I företalet till 
katalogen skriver Gjörwell: 

Öfverhopad af de mångfaldiga Gjöromål, som Almänheten, utom mit uprepande, känner, 
til Literaturens befrämjande, har jag ej förr än nu medhunnit, at lämna Början af 
Catalogen för min Boklåda, i det Almännas händer. Denna Förtekning innehåller blott 
Förstlingen af min Utrikes Bokhandel, hvilken man dock hoppas, med tiden, kunna drifva 
til den högd, at det Svenska Almänna skal blifva vederbörligen betjent, så i anseende til 
Böckerne sjelfve, som deras Pris. [...]. Mine Cataloger trycker jag Flock och Styck-vis. En 
flock består af et helt Parti Böcker, Fransyska, Tyska &c, men Stycket går efter arktalet. 
De utdelas för intet. 

 
Kursiveringen av ordet ”förstlingen” är Gjörwells egen. Han nämner här som 
synes att flera kataloger är på väg, som trycks ”Flock och Styck-vis.” En 

                                                 
172 Gjörwell hänvisar i en av sina tryckta kataloger till dessa, se Gjörwell, Carl Christoffer, 1771, 
Förteckning på Böcker, sorterade utur Kongl. Bibliothec. Gjörwells Boklåda i Stockholm, n:o I, fjärde 
sidan (onumrerat).  
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”flock” skulle då bestå av en serie bokförteckningar för varje språk. Flockarnas 
olika stycken (ungefär som nummer i en tidning) skulle gå efter arktalet. Om 
han med detta åsyftar de förtecknade böckernas arktal eller katalogernas arktal 
framgår inte så tydligt, men det är förmodligen det senare han avser. 
Katalogerna skulle delas ut gratis i boklådan och han hänvisar till Almänna 
Tidningar, där katalogernas utgivande alltid skulle annonseras. I denna tidning 
nämner han vid ett par tillfällen kataloger som kommer att tryckas eller som är 
givna under trycket, men som dock verkar dröja.173 

Den andra tryckta katalogen jag har hittat är från 1771 och följer inte alls 
Gjörwells ursprungliga plan. Titeln är: Förteckning på Böcker, sorterade utur 
Kongl. Bibliothec. Gjörwells Boklåda i Stockholm. Den består av två 
sammanbundna nummer om fyra sidor vardera. Dess storlek är ungefär 
densamma som den franska katalogens. Det totala antalet titlar är 153. Även 
denna förteckning är i sina två delar uppställd i alfabetisk ordning, men den 
blandar böcker på de olika språken. I första numret finns böcker på tyska, latin 
och danska. Det finns en anmärkning i slutet av förteckningen att utöver de 
tyska och latinska böcker som här presenterats finns fler. Dessa har förtecknats 
i skrivna kataloger, vilka kan läsas i boklådan. Det andra numret består till 
större delen av franska böcker. Därefter följer en kungörelse för ”Swenska 
Böcker och strö-Skrifter”. Dessa presenteras inte som de övriga i katalogform 
med radbrytning för varje ny titel, utan titlarna följer här på varandra i helt 
utfyllda rader, vilket gör att överskådligheten försämras. 

Kungörelsen från Magnus Swederus består av fyra sidor. Den presenterar 
utan radbrytningar sammanlagt 114 böcker på svenska, latin, tyska, franska och 
danska. Denna kungörelse finns på Uppsala universitetsbibliotek och är 
sorterad under Gjörwell. Den ligger tillsammans med övriga bokkataloger från 
Gjörwells boklåda. Rubriken är endast Kungörelse, men första meningen i 
kungörelsen lyder: ”Hos Assess. och Kongl. Bibliothec. Gjörwells 
Commissionaire M. Svederus finnas, jämte flere efter skrefne Förteckningar, 
följande nya Skrifter och Böcker.” Det kan dock inte sägas helt säkert att denna 
förteckning verkligen presenterar Gjörwells sortiment. Under 1771 när 
Gjörwells affärer gick allt sämre bestämde sig nämligen Swederus för att starta 
egen boklåda i Uppsala. Hans ansökan om privilegium lämnades in 27 april 
1771. Privilegium beviljades visserligen inte direkt, men han hade redan i 

                                                 
173 Almänna tidningar, nr 35, 14/3 1770 och nr 92, 18/7 1770. I nr 35 skriver han att kataloger på franska, 
tyska och latinska böcker är under tryckning. Det verkar dock endast vara den franska som kom ut i 
tryck. 
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början av 1770-talet börjat bygga upp en stor boksamling i Uppsala.174 
Kungörelsen är tryckt i Västerås till skillnad från Gjörwells förteckningar, som 
alla är tryckta i Stockholm. Titlarna som presenteras i kungörelsen kan 
visserligen till viss del vara från Gjörwells lager, men kan lika gärna vara från 
Swederus eget. Jag har därför valt att inte ta med denna kungörelse i den 
fortsatta undersökningen av bokförteckningarna. Det är dock viktigt att vara 
medveten om att detta kan vara ett problem. 

I alla de tre längre bokförteckningarna (Bokhandelstidningar samt den 
franska katalogen från 1770 och den blandade katalogen från 1771) presenteras 
böckerna med titel, författare, tryckort, tryckår och format. I de två senare 
alfabetiskt uppställda katalogerna sorteras titlarna mestadels efter titel i de 
franska avdelningarna och efter författare i de övriga. De franska 
avdelningarna särskiljer sig från de övriga även vid valet av typografisk stil. 
Här är det, som bruket krävde, den latinska stilen (antikva) som används. 
Titlarna i avdelningarna med tyska, latinska och nordiska böcker är tryckta 
med den gamla frakturstilen. 

De handskrivna förteckningarna som omnämns har jag tyvärr inte haft 
tillgång till. Det är svårt att göra sig en uppfattning om Gjörwells totala 
sortiment under åren 1769-71 enbart genom de tryckta katalogerna, eftersom 
de är så sporadiskt utgivna. 

Om de franska böckerna som presenteras i den första katalogen skriver 
Gjörwell i katalogens förord att han fått in dem under slutet av föregående år 
(1769). Detta måste alltså ha skett innan han själv öppnade direkt bokhandel 
med Paris. Kontraktet med Herissant slöts ju i mars 1770. Gjörwell köpte dock 
in franska böcker via sina bokhandlarkontakter i Köpenhamn och Amsterdam. 
I ett brev till Warmholtz i augusti 1770 skriver han att han fått in franska 
böcker från dessa städer.175 Till midsommaren 1770 väntade han ytterligare 
franska böcker från Philibert i Köpenhamn.176 Bokhandlare Röse i Leipzig 
kunde säkert också förse honom med ett och annat från kontinenten. Vid tiden 
för den franska katalogens utgivande kunde Gjörwell dock mycket väl ha fått 
sitt första bokparti från Herissant. 

Att Gjörwell själv menade att bokhandeln med Paris var den viktigaste kan 
man se i ett brev till kammarherren Ehrensvärd 5 februari 1771. Ehrensvärd 

                                                 
174 Björkman, 1996, ss. 206-207. Se även Swederus, Magnus Bernhard S., 1907, Boklådorna i Uppsala 
1616-1907. Ett bidrag till den svenska bokhandelns historia, ss. 62-69. 
175 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 102, Gjörwell till Warmholtz, 3/8 1770. 
176 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 86, Gjörwell till Lidén 4/5 1770. 
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befinner sig vid detta tillfälle på en resa till Frankrike med kronprins Gustav. 
Med i följet finns även Carl Fredrik Scheffer. Gjörwell ber dem att under sin 
vistelse i Paris lägga ett gott ord för honom hos bokhandlare Herissant samt 
hos denne inköpa de böcker de under resan vill ha. Gjörwell vill genom detta 
vinna Herissants förtroende efter att han inte kunnat fullt ut betala en 
årsräkning till denne. Han skriver: 

Jag har utomdes ej til fullo betalt honom förl. års-räkningen, för de af Er bäst kände 
orsaker, men det skal alt bli godt inom 1 månad, således innan jag requirerar nytt Gods. 
Bemedla derföre och stärk vidare hans vänskap för min Rörelse, såsom han skal bli min 
Hufvudman för Franska Handeln, som är den vigtigaste. I sommar skal han ock få af mig 
et vackert Partie af Gref. Dalbergs verk, Upsala Acterne och Fellers arbete. Kort sagt jag 
vil på alt sätt förbinda mig den mannen, för at drifva Handeln directe på Paris. 
Bekantskapen med honom är gjord af mine lärde vänner Lidén och Björnstål; komma nu 
Hr. Exel. Protection och Ert lykliga förord härtil, jämte goda Wäxlar, så är den aldeles 
stadgad, til min förmån. Ni älskar mig, ni glömmer det således intet.177 

 
Vilka villkor gav då Gjörwell åt sina köpare? I förordet till den franska 
katalogen uppmanar han allmänheten på ett ganska braskande sätt att inkomma 
med beställningar på de böcker de önskar, även de som inte finns i 
katalogerna.178 Han lovar att böckerna ofelbart skall komma, såvitt de inte är 
utgångna. Man får en känsla av att han redan har ett mycket väl utvecklat 
samarbete med utländska bokhandlare. Denna bild stämmer väl inte riktigt 
överens med den som visar sig i breven. Men Gjörwell har alltid gott hopp om 
att allt skall gå vägen. Han menar själv att hans priser är de billigaste, eftersom 
han inte säljer böcker i kommission från utlandet, och således inte handlar 
”efter främmande Ordres”, utan alla böcker han köper in utomlandsifrån 
betalar han kontant eller med svenska förlag i utbyte. Han kan dock inte ge 
någon kredit, eftersom han som nybörjare måste kunna ”räkna på Säkerhet och 
snäll [=snabb] Circulation” i sin ”vidsträkta och många besvärligheter 
underkastade Rörelse”.179 

Konkurshandlingarna 
En annan förteckning som visar ett brett urval ur Gjörwells sortiment är de 
handskrivna boklistor som redogör för restlagret vid konkursen 1771.180 Här 
                                                 
177 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:4, brev nr 2, Gjörwell till Ehrensvärd, 5/2 1771. 
178 Gjörwell, Carl Christoffer, 1770b, Förtekning på Böcker, som finnas til salu I kongl. Bibliothecarien 
Carl Christof. Gjörwells Boklåda i Stockholm på Riddarhus-Torget, första sidan. 
179 Gjörwell, 1770b, förordet. 
180 UUB, Westinska samlingen, 601, Handlingar rörande inventeringen av assessor Carl Christopher 
Gjörwells konkursbo tillhöriga böcker 1772 jämte andra bokförteckningar i anslutning till konkursen. 
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finns två avdelningar, en för svenska böcker och skrifter samt en för utländska 
böcker. Ingen av dem följer någon speciell ordning. De svenska titlarnas antal 
är 89 och de utländska böckernas 180. Titlarnas sammanlagda antal är alltså 
269, men antalet exemplar är vida större. Av en del svenska böcker fanns ett 
par eller några hundra restexemplar. Några titlar närmade sig tusen och ett par 
fanns kvar i över tusen exemplar. Antalet restexemplar för de svenska titlarna 
som räknats vid konkursen uppgår till sammanlagt 26155 i förteckningen. Det 
finns dessutom poster med exemplar som inte räknats. Man måste dock tänka 
på att det bland dessa titlar fanns många kortare politiska tryck, tidningar och 
enstaka blad som säkerligen tryckts i väldigt många exemplar. Exemplarantalet 
för de utländska böckerna uppgår till 452. Titlarna i dessa 
konkursförteckningar är överlag mycket svåra att identifiera. Detta beror inte 
enbart på den svårlästa handstilen, utan även på att böckerna presenteras 
mycket kortfattat. Såväl titlar som författarnamn förkortas eller utelämnas. 
Dessa listor var ju inte ämnade att presentera böckerna för en köpande publik. 
Svårigheterna gör att listorna tyvärr är väldigt problematiska att använda i en 
uppsats av det här omfånget. 

Boklådans bestånd 
Gjörwell hade en sortimentsbokhandel där han förutom sina egna förlag även 
sålde böcker på kommission från andra förläggare. Han sålde vidare såväl 
inhemsk som importerad litteratur. Som jag inledningsvis påpekade är det 
framför allt två saker som går som en röd tråd genom allt material som rör 
Gjörwells bokhandelsaffärer: politisk litteratur och litteratur för en lärd publik. 
Med den lärda litteraturen åsyftar jag framför allt akademiskt inriktade böcker 
inom t.ex. teologi, filosofi, historia, idéhistoria, naturvetenskap, 
språkvetenskap, juridik och statsvetenskap. Gjörwell var också intresserad av 
att sprida den litteratur han ansåg vara god för den studerande ungdomen. Det 
är intressant att undersöka hur stor del av verksamheten som upptogs av böcker 
riktade mot skolor och universitet. 

Att bokmarknaden genomgick förändringar under dessa år har jag redan 
påpekat. Den läsande publikens expansion under 1700-talet berodde till stor 
del på att nya sociala grupper fogade sig till de mer traditionella bokköparna 
som ofta var akademiker och tillhörde de högre stånden. Den nytillkomna 
publiken bestod av delar av borgerskapet, ämbetsmän och näringsidkare av 
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olika slag.181 Nya smakriktningar gjorde sig gällande vid sidan av de gamla 
traditionellt lärda. Nyttolitteratur och läroböcker på svenska i upplysningens 
anda var viktigare än tidigare.182 Förströelseläsningen var på framväxt, men den 
slog igenom på allvar först under 1780- och 1790-talen. På 1790-talet uppstod i 
Sverige en omfattande översättningsverksamhet när det gäller utländska 
romaner. Det var då framför allt tyska romaner som översattes till svenska.183 
Den stora allmänhetens behov av religiös stapellitteratur som biblar, 
psalmböcker och katekeser kvarstod vid sidan av allt detta, och likaså den lärda 
sfärens behov av vetenskaplig litteratur som ofta var skriven på latin eller 
något av de stora europeiska språken. 

Som sagts ovan verkar Gjörwell till viss del ogilla de nya 
smakriktningarna, framför allt den rena underhållningslitteraturen. Han 
framhåller ofta sig själv som den goda smakens beskyddare. Att somliga av de 
andra samtida bokhandlarna försökte locka den nya publiken med romaner, 
underhållande biografier, reseskildringar och teaterpjäser kan man se genom att 
ögna igenom försäljningsannonserna i Dagligt Allehanda under de aktuella 
åren. Hur pass kommersiell var då Gjörwell som bokhandlare? Sålde han det 
som folk ville ha eller styrdes han mer av sina egna intressen och åskådningar? 

Den politiska litteraturen 
Att de politiska och riksdagsanknutna skrifterna hade stor ekonomisk betydelse 
för verksamheten torde väl med säkerhet kunna sägas. Att Gjörwell drog nytta 
av den starka efterfrågan på dessa skrifter syns klart i hans annonser och brev. 
Förutom egna tidningar och förlag sålde Gjörwell i sin boklåda en mängd annat 
politiskt och ekonomiskt tryck, t.ex. Riksdagstidningar som gavs ut under 
riksdagen 1769-70.184 Det skulle vara intressant att undersöka hur stor del av 
den totala försäljningen de politiska skrifterna utgör och till vilken grad dessa 
uppbar verksamheten. Detta är dock ganska svårt att genomföra, speciellt inom 
det begränsade utrymme denna uppsats ger. Skrifterna presenteras mestadels i 
spridda kungörelser och annonser i Gjörwells egna tidningar, främst 
Bokhandelstidningar och Almänna tidningar. Skrifterna är många och ibland är 
det svårt att avgöra vilka som har politiskt eller riksdagsanknutet innehåll och 
vilka som består av något enstaka blad och vilka som som ges ut kontinuerligt. 

                                                 
181 Sahlin, 1989, ss. 47-50. 
182 Bennich-Björkman, 1998, ss. 51-52 och 54. 
183 Björkman, 1992, passim. 
184 Om denna skrift, se Lundstedt, 1969, del 1, s. 71. 
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Det är dessutom svårt att göra sig en fullständig bild av Gjörwells sortiment i 
övrigt för de tre här aktuella åren på grund av att de tryckta 
bokhandelskataloger som bevarats inte ger en komplett bild av sortimentet. Det 
är därför vanskligt att göra en ordentlig jämförelse. Att Gjörwell till stor del 
vände sin förlags- och bokhandelsverksamhet till en politiskt intresserad publik 
framgår ändå tydligt såväl av tidningsannonserna som av breven. I ett brev till 
Lidén i maj 1769 skriver han: 

Handlingar, Protocoller och Polit. ströskrifter utgifvas här utan ända. När du en gång får 
se min tidning, blir du ÿr i hufvudet bara af titlar.185 

 
Tidningen som nämns här är förmodligen Bokhandelstidningar, vars första 
nummer kom ut 23 juni. Ett exempel på omfattningen av det politiska trycket 
kan ges utifrån försäljningsannonserna i denna tidning. Tidningen gavs 
visserligen endast ut i 8 nummer under en period på knappt tre månader, men 
den var under denna korta tid Gjörwells huvudorgan för presentationen av sin 
bokhandels- och förlagsverksamhet, för att, som han sade ”gifva den lif, och 
bringa den til al möjelig högd här i landet”. Det var ju också den tid då 
Gjörwell precis höll på att dra igång sin bokhandel, vilket kan göra det 
intressant att studera denna tidning. Tidningen ger väl förmodligen inte någon 
komplett bild av utbudet i boklådan för dessa månader, men man kan ändå få 
en uppfattning om vilken bild han ville ge av sin boklåda. Tidningen och dess 
disposition i tre delar har presenterats ovan. När det gäller de politiska 
skrifterna är det tidningens tredje del som är intressant, nämligen de 
”kungörelser”, där information ges om diverse nya tryck som finns att köpa 
eller prenumerera på i boklådan, såväl enskilda ströskrifter som tidningar och 
andra löpande arbeten som man kunde prenumerera på ark för ark. I tidningens 
åtta nummer presenteras sammanlagt 133 titlar i kungörelserna, inklusive 
tidningarna och de löpande arbetena. Av dessa titlar har drygt 70 uppenbart 
politiskt innehåll eller på något sätt anknytning till den pågående riksdagen och 
den politiska debatten. Här återfinns tal, memorial, diktamina, protokoll och 
”tankar” om diverse politiska ting. Även skrifter på vers finns, t.ex. Verser då 
Hans Excell. Riks-Rådet /.../ Baron Hjärne uppå Riksens Högloflige Ständers 
kallelse sig infant och ankom til Norrköping och Ode öfver den 25 maji 1769, 
vid deras Excell. Gr. von Rosens, /.../ och Baron Rudenschölds åter inkallande 
i Råd-Kammaren. Här presenteras även särtryckta utdrag från politiska 

                                                 
185 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 31, Gjörwell till Lidén 23/5 1769. 
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tidningar, både Gjörwells egna och andra hattidningar samt svar på andras 
polemiska inlägg. Arbeten man kunde prenumerera på var förstås 
Riksdagstidningar, Gjörwells egna skrifter Riksdags-krönika, Secreta 
Utskottets Handlingar och Stats-journalen, vars statsnyheter ”altid beledsagas 
med Politiska Reflectioner”. Man kunde även prenumerera på Riksdags-
Skrifter, samlade tilhopa uti ett Band. Dessa utkom på Gjörwells förlag, men 
hade tydligen ännu inte hunnit samlas i ett band. I samtliga nummer av 
Bokhandelstidningar finns en uppmaning till allmänheten att inkomma med 
beställningar på önskade böcker. Angående ”inrikes Förlager” sägs särskilt att 
beställningarna helst skall röra de politiska skrifterna. Bokhandelstidningar 
upphörde 14 september 1769. Kungörelserna fortsatte i rikligt mått under åren 
1770-72 i Almänna tidningar. De får då en bredare karaktär och behandlar allt 
som överhuvudtaget har med bokhandeln att göra. 

Ett annat exempel på omfattningen av det politiska trycket som Gjörwell 
förlade och sålde är den årsprenumeration på de egna förlagen som han erbjöd 
sina kunder. I Dagligt Allehanda den 12 januari 1770 finns en lång annons från 
Gjörwell. Här presenterar han de arbeten han givit ut sedan starten av 
boklådan. Han kan skryta med att han under denna korta tid (7 månader) trots 
avsaknad av eget tryckeri lyckats på eget förlag ge ut 50 ark i månaden, vilka 
man nu kan prenumerera på under året. De arbeten som presenteras i annonsen 
är följande:  

 
• Riksdags-krönika (12½ ark) 
• Riksdagsskrifter (30 ark) 
• Förteckning på ständerna (10 ark) 
• Handlingar om Riksens Råds licentierade (37 ark) 
• Handlingar rörande financen (17½ ark) 
• Handlingar rörande konstitutionen (40½ ark) 
• Den politiske Aristarchus (16 ark) 
• Tidningar om lärda saker (15 ark) 
• Stats-journalen (24 ark) 
 

Dessa skrifter utgör tillsammans 202½ ark. Därtill kommer ytterligare ”de 
mångfaldiga särskilte Memorialer och Strö-Skrifter, som innom samma tid och 
på samma förlag i det minsta til 100:de Ark blifwit utgifne”. Dessa måste ha 
varit mer än 100 ark om Gjörwells uträkning på 50 ark/månad skall stämma. 
Av ovannämnda arbeten på sammanlagt 202½ ark är det endast Tidningar om 
lärda saker och Stats-journalen som inte är renodlat politiska skrifter 
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(sammanlagt 39 ark). I den senare förekommer dock som sagt ”politiska 
reflektioner”. 

De politiska tidningarna och riksdagsförlagen hade alltså stor ekonomisk 
betydelse för Gjörwells bokhandel. Han beskriver i sina brev hur folket 
”stormar” in och ut i boklådan hela dagen lång i jakten på dessa. Även det 
faktum att hattarna tog makten under riksdagen 1769-70 och Gjörwell således 
kom att stå på de styrandes sida betydde säkerligen också en del för rörelsen. 
Detta kan ju ses av det förskott Gjörwell erhöll 1770. Gjörwell visar sig i sina 
brev medveten om hur mycket han har att tacka de politiska polemikskrifterna 
för starten av sin verksamhet. I ett brev till Lidén 26 maj 1769 skriver han: 

D. 29 maj öpnar jag boklådan i Hamiltonska Huset på Riddarhustorget och har fåt 
Debiten af Riksdags-Krönikan, Tidningen och Handlingarna, trenne särskilta löpande 
verk. Se, hvad en Aristarchus har gjort.186 

 
Sålde Gjörwell även mössornas olika partiskrifter vid sidan av hattarnas? Man 
kan tycka att Gjörwell som kommersiell bokhandlare hade intresse av att sälja 
alla typer av tryck som var aktuella och efterfrågade. Jag har i annonserna inte 
kunnat hitta någon av mössornas partiskrifter. Upplysning för svenska folket 
och Philolalus Parrhesiastes var de två främsta mösstidningarna under de 
aktuella åren. Ingen av dem verkar ha stått att finna i Gjörwells boklåda. 
Gjörwells politiska ideologi och lojalitet mot maktens män överskuggade här 
den ekonomiska fördelen. 

Böcker på olika språk 
Som synes i kapitlet om den utländska bokhandeln var Gjörwell redan från 
början en flitig bokimportör. Böcker köptes in på engelska, franska, tyska och 
latin. Att döma av de bevarade bokförteckningarna bestod en ansenlig del av 
hans sortiment av böcker på främmande språk. Bara detta faktum pekar på att 
Gjörwell vände sig till en bildad publik. Att kunna tillgodogöra sig en bok på 
något utländskt språk krävde åtminstone att man hade fått undervisning på 
gymnasium.187 Att Gjörwell vände sig till en bildad publik är kanske inte så 
förvånande, och inte heller att han importerade stora mängder utländsk 
litteratur. Den lärda världen var ju sedan tidigare den traditionella 
bokläsarskaran och den importerade litteraturen var, som sagts ovan, en viktig 

                                                 
186 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 33, Gjörwell till Lidén 26/5 1769. 
187 Sahlin, 1989, s. 45. 
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del av en bokhandlares levebröd på den begränsade svenska bokmarknaden. I 
takt med att översättningar till svenska av den utländska litteraturen ökade 
kunde den läsande publiken expandera. Underhållningsläsarna försågs som 
nämnts allt oftare med svenska översättningar av de utländska romanerna, 
framför allt under 1790-talet.188 Bildade personer med goda språkkunskaper 
läste romaner på originalspråken.189 Att Gjörwell inte vände sig nämnvärt till 
läsare av lättsammare romaner framgår, förutom av bokkatalogerna, av hans 
egna yttranden i brev och annonser. 

Fyra av bokförteckningarna lämpar sig för en liten jämförelse när det gäller 
de olika språken: Den löpande bokförteckningen i de åtta numren av 
Bokhandelstidningar från 1769, den löpande förteckningen i två delar i 
Almänna tidningar under 1771 (Alm. tidn. 1), förteckningen i nio delar i 
samma tidning samma år (Alm. tidn. 2) och den separata bokkatalogen från 
1771. Alla dessa fyra presenterar ett utdrag ur sortimentet i stort, till skillnad 
från katalogen med enbart böcker på franska. En bokförteckning som skulle ha 
varit mycket intressant att ta med i jämförelsen är den som skrevs i samband 
med konkursen. Detta skulle ha gett en god bild av Gjörwells hela sortiment 
vid tiden för konkursen. Eftersom denna förteckning är så svårläst och titlarna i 
den så svåra att identifiera har jag dock tyvärr varit tvungen att utelämna den i 
min undersökning.190 Jag tror dock att de tryckta katalogerna tillsammans skall 
kunna ge en ungefärlig bild av sortimentets delar och proportioner. 

I min jämförelse har jag valt att presentera de olika bokförteckningarna 
som enheter var för sig och att inte räkna ihop det sammanlagda antalet titlar i 
dem. I och med att Gjörwell flera gånger ändrade sina planer och började på 
nya förteckningar kan det hända att samma titel förekommer på flera ställen. 
Detta kan vara svårt att upptäcka då presentationen av böckerna kan se litet 
olika ut från förteckning till förteckning. Jämförelsen är mer tänkt som fyra 
skilda neddykningar i Gjörwells sortiment vid olika tillfällen. Det är vidare 
viktigt att tänka på att jag här endast ser till vilket språk boken var skriven på, 
inte vilket dess ursprungsland var. Översättningar såväl till svenska som till 
andra språk förekommer på några ställen i förteckningarna. Jag har utgått från 
titlar och undertitlar för att avgöra vilket språk en bok är skriven på.191 

                                                 
188 Björkman, 1992, s. 467. 
189 Björkman, 1992, s. 343. 
190 Om dessa förteckningar, se ovan, s. 57. 
191 Vid tveksamma fall har jag konsulterat SB17. Denna databas utgör en del av Libris och täcker åren 
1700-1829. Jag har även sökt i Libris i sin helhet efter titlar som inte återfunnits i SB17. Libris finns 
tillgängligt på internet: http://libris.kb.se  
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Identifieringen av språk underlättas av att Gjörwell delar in förteckningarna i 
avdelningar, där böcker på tyska och latin ofta står tillsammans och 
franskspråkiga och svenska böcker i egna avdelningar. Det finns dock inga 
rubriker för de olika avdelningarna, utan de följer på varandra ibland helt utan 
markering. Undantaget är Bokhandelstidningar, där det inte finns någon 
speciell ordning alls. 

Antalet böcker på olika språk fördelar sig på följande sätt i de olika 
bokförteckningarna: 



 65

Tabell 1: 

Språk: Bokh. tidn. Alm. tidn. 1 Alm. tidn. 2 Katalog 1771 

Latin 0 16 5 21 

Tyska 27 35 21 38 

Svenska 48 0 13 36 

Franska 8 29 41 53 

Engelska 1 3 0 1 

Danska 2 3 2 3 

Grekiska 0 1 0 1 

     

Summa titlar: 86 87 82 153 

  
Tyvärr har jag inte lyckats hitta någon bokförteckning från år 1770 mer än den 
lilla som påbörjades i Almänna tidningar i januari 1770, men som aldrig fick 
någon fortsättning. Denna innehåller som nämnts endast 13 titlar (varav 2 
tyska, 3 latin och 8 franska). 

I Gjörwells första bokförteckning i Bokhandelstidningar kan man se att de 
svenska böckerna dominerar. Tyskan är här det mest framträdande utländska 
språket. Gjörwell hade ju redan från början bokhandelskontakter i Tyskland. 
1771 har franskan som synes blivit det mest framträdande utländska språket, 
vilket stämmer överens med Gjörwells yttrande från samma år om att den 
franska bokhandeln var den viktigaste. Den särskilda katalogen för böcker på 
franska presenterar hela 448 titlar. Motsvarande kataloger för böcker på tyska 
och latin fanns endast i handskriven form i Gjörwells boklåda. Eftersom de 
tyvärr är förlorade är det omöjligt att veta om de hade samma omfattning som 
den franska katalogen. I boklistorna från konkursen kan man, trots 
svårigheterna vid läsningen, se att de franska titlarna utgör en mycket stor del 
av de utländska böckerna. Av de 180 titlarna är ca hälften på franska. 
Avdelningen med svenska böcker innehåller 89 titlar.192 

Böcker på engelska är så gott som obefintliga i de bevarade katalogerna. I 
breven som refererats ovan kan man dock se att Gjörwell köpte in minst ett 
större parti engelska böcker. Den engelska bokhandeln verkar inte ha blivit 
särskilt omfattande under åren 1769-71. Det är dock intressant att Gjörwell 

                                                 
192 UUB, Westinska samlingen, 601, Handlingar rörande inventeringen av assessor Carl Christopher 
Gjörwells konkursbo tillhöriga böcker 1772 jämte andra bokförteckningar i anslutning till konkursen. 
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bemödade sig om att köpa in engelska böcker. Kunskaper i engelska var 
mycket exklusivt under den här tiden.193 

Ett stort antal tyska böcker finns i alla de fyra förteckningarna. Tyskans 
ställning var stark i Sverige sedan lång tid tillbaka och stod vid den här tiden, 
liksom även latinet, ofta för det lärda.194 En mycket stor del av Gjörwells tyska 
böcker faller inom området teologi. 

Böcker för en bildad och läsvan publik 
Det är svårt och tidskrävande att göra sig en bild av innehållet i de böcker som 
döljer sig bakom titlarna i bokförteckningarna. Titlarna i bokkatalogerna är 
förtecknade i alfabetisk ordning eller i något som kan vara accessionsordning 
utan någon som helst indelning i genrer. Det skulle vara ett mycket intressant 
arbete att analysera genrerna mer noggrant, men det får vänta till ett senare 
tillfälle. Jag tänker här nöja mig med att ge en mycket kortfattad 
sammanfattning av det utbud som jag stött på under läsningen av 
bokförteckningarna. 

Latinet och tyskan presenteras i gemensamma avdelningar i katalogen från 
1771. Här är det böcker inom religion och teologi som dominerar, speciellt 
bland böckerna på tyska. Det är knappast religiös brukslitteratur som bibel, 
katekes och psalmbok som finns här, utan mestadels verk av vetenskaplig och 
teologisk art. Några predikosamlingar kan man också hitta. I övrigt finns 
böcker inom historia, juridik, statsvetenskap, medicin, naturvetenskap, 
naturalhistoria och filosofi. Ett fåtal språkvetenskapliga verk finns på de båda 
språken samt några ordböcker. 

Även bland de svenska böckerna finns en stor del religiösa verk. Här finns 
såväl religiöst och moraliskt uppbyggliga verk för ungdomen som mer 
teologiskt inriktat material, av svenska författare eller i översättning från tyska. 
Politik, statsvetenskap och historia utgör en stor del av titlarna på svenska. 
Detta speglar Gjörwells intressen. Här ingår en stor del av Gjörwells egna 
tidningar och riksdagsskriftsförlag och annat som han gav ut vid den här tiden. 
Det finns även några praktiska avhandlingar och handböcker om t.ex. 
krigskonst, jordbruk, sjöfart, fiske och trädgårdsskötsel. Även biografier på 
svenska över kända historiska personer kunde införskaffas hos Gjörwell, t.ex. 
om Jeanne D’Arc, den romerske kejsaren Titus och Henrik IV av Frankrike. 

                                                 
193 Björkman, 1992, s. 213. 
194 Björkman, 1992, s. 211. 
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Dessa var utgivna på Gjörwells eget förlag. Så var inte fallet med Madame de 
Pompadours lefverne, som även den finns i listorna. 

Eftersom antalet böcker på franska är vida större än de andra i de bevarade 
förteckningarna, så ryms förstås fler genrer här. Även här upptar historia och 
statsvetenskap en stor plats. Religion och teologi finns ytterst sparsamt här 
medan idéhistoria och filosofi tar mer plats än i andra avdelningar. Värt att 
lyfta fram här är de mer humanistiskt inriktade verken. En hel del vittra arbeten 
på vers finns. Hos Gjörwell kunde köparna hitta verk av franska dramatiker 
som Racine, Corneille, Molière och romerska skalder och dramatiker som 
Lucanus, Horatius, Ovidius, Terentius och Lucretius i franska översättningar. 
Den engelske skalden Alexander Pope översatt till franska finns också med i 
listorna. Gjörwells uttalanden i brev och i annonser, både från de tre aktuella 
åren och senare, tyder på att han ville se sig själv som en spridare av bildning 
och kultur. ”[F]ranske romaner och tyska postillor” verkar överlag inte ha varit 
något han ville befatta sig med.195 Man kan dock finna några romaner i hans 
franska katalog från 1770 och i de franska delarna av de övriga katalogerna. 
Många är översatta från något annat språk till franska. Det är förstås svårt att 
utifrån titeln se om det rör sig om en roman eller inte, men antalet titlar som 
skulle kunna vara romaner är ändå ytterst litet. Jag har lyckats identifiera några 
av romanerna.196 Ett par engelska romaner som finns översatta till franska är 
Henry Fieldings Les aventures de Joseph Andrews, et de son ami Abraham 
Adams och Voyage dans l’autre monde. En annan är Frances Sheridans 
Memoires de Sidney Bidulph som kunde köpas hos Gjörwell i två volymer. I 
övrigt finns titlar som Les mille et une nuit i tolv volymer och La vie et 
aventures de Robinson Crusoe. Exempel på franska romaner är Belisaire och 
Contes moraux av Jean Francois Marmontel och Sophronie, ou lecon 
prétendue, d’une mère à sa fille av Mme Benoît. En fransk roman som 
Gjörwell sålde i engelsk översättning är Fénelons The adventures of 
Telemachus, the son of Ulysses. En annan titel som jag inte lyckats belägga, 
men som utan tvivel är en romantitel är Adriene, ou les aventures de la 
marquise de N.N. 

Även böcker inom litteraturhistoria och konsthistoria finns i de franska 
avdelningarna, liksom böcker inom naturvetenskap och naturalhistoria, 
medicin, matematik, musik och språkvetenskap. En hel del praktiska 

                                                 
195 Munthe, 1938, s. 52, brev till Fredrik Sparre 29/10 1776. 
196 Detta har jag gjort genom att leta upp titlar i Libris och genom läsa det som Margareta Björkman 
skrivit om förströelselitteraturen i lånbiblioteken, Björkman, 1992, ss. 223-235, 250-268, 287-308. 



 68

handböcker och avhandlingar finns på franska om krigskonst, agrikultur, 
gruvdrift, jakt, fiske och mycket annat. En hel del memoarer och biografier 
över kända personer finns. Geografiska och historiska reseskildringar är också 
något som förekommer på några ställen. 

Jag tycker att det framgår ganska klart vid läsningen av 
bokförteckningarna att Gjörwell i huvudsak vände sig till en bildad och mycket 
läsvan publik. Även i Gjörwells förlagskatalog från 1770 är det den lärda 
litteraturen som tar plats. Han ger ut en latinsk ordbok och en fransk, som inte 
skall tjäna ”för Toiletten och wid en Romans tolkande”, utan skall innehålla 
vetenskapliga termer och uttryck. Hans Thesaurus Sveo-Gothicus skulle samla 
ihop svenska lärdes skrifter på latin. Det faktum att en så stor del av hans 
bestånd bestod av böcker på främmande språk pekar också på hans bildade 
kundkrets. 

När man undersöker böckernas ålder ser man att Gjörwell erbjuder relativt 
nya böcker. Den i särklass största delen av böckerna är tryckta under det senast 
gångna decenniet, alltså under 1760-talet och en stor del under de första åren 
av 1770-talet. Det är förstås inte enbart fråga om nyskrivna böcker utan även 
om nyare upplagor av äldre verk. De äldsta böckerna jag har hittat i de 
förteckningar jag har undersökt är två latinska verk från 1600-talet: Conrad 
Gesners Historiae Animalium från 1620 och en samling av Hugo Grotius brev 
från 1687. Dessa två återfinns bland de 13 titlarna i den påbörjade 
förteckningen i Almänna tidningar i januari 1770. De är de enda böckerna jag 
har hittat som är från ett tidigare sekel. 

Böcker i kommission 
Gjörwell sålde även böcker på uppdrag från andra bokförläggare. I 
förlagskungörelsen från oktober 1770 finns i den femte avdelningen en 
uppräkning av böcker ”i Commission”. Här är det fyra verk som räknas upp. 
Det första är Erik Dahlbergs Svecia Antiqua et Hodierna i tre volymer. Detta 
verk gavs ut mellan åren 1667 och 1716. Gjörwell har vidare fem band av von 
Stiernmans Samling utaf Kongl. bref, stadgar och förordningar etc. angående 
Sveriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen ifrån åhr 1523 in til 
närvarande tid. Verket gavs enligt SB17 ut i sex delar 1747-75. Dessa båda 
verk säljs för Kungliga bibliotekets räkning, som har förlagsrätt på dem. Vidare 
kunde man hos Gjörwell inhandla Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des metiers, som nu ”omtryckes i Sweitz af Heilmanska 
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Bokhandeln” sedan den nya pariserupplagan blivit förbjuden.197 Första delen av 
denna sägs ha kommit ut. Det sista verket som nämns är ”Hr von Hallers 
Medicinska Bibliothek, et helt nytt och Latinskt Werk, innefattande kunskapen 
om alla Böcker och Skrifter i Botaniken, Anatomien, Chirurgien, sjelfwa 
Practiska Medicinen och Natural-Historien”. Denna säljs i nio band och ges ut 
av Bokhandels-Societeten i Zürich. Verket har ännu inte börjat tryckas, men 
Gjörwell lovar att första delen skall vara klar till våren.198 

                                                 
197 För den franska Encyklopedins historia, se Darnton, Robert, 1979, The business of enlightenment. A 
publishing history of the Encyclopédie, 1775-1800. 
198 Gjörwell, 1770a, ss. 11-12. 
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Ekonomin 

Gjörwell drogs med skulder under hela sin verksamma tid som förläggare. Dels 
var det skulden till ständerna och dels flera skulder till vänner och bekanta. 
Förlagen kostade mycket pengar och gick dåligt. En stor del av skulderna var 
till de boktryckare som han anlitade för tryckandet av sina förlag. Gjörwell 
började under 1770 och 1771 fundera på att själv starta ett tryckeri för att 
underlätta sin förläggarverksamhet. I ett brev till Ehrensvärd den 5 februari 
1771 skriver han: 

Jag sitter i de gräseligaste förlager, i anseende til mina Lexica, som jämte mina 
Skolböcker, å hket [hvilket] alt jag i dessa dagar erhållit kgns. Privilegium, utgjöra 
Bokhandelns metaller; umgås nu slutel. med egit Tryckeris anskaffande. Til alt detta vil 
Mÿnt, i et land, där penningen är rar, och Crediten ingen. Men tiden måste alt hjelpa och 
lätta.199 

 
De lexika som omnämns är det latinska och franska som omtalats ovan. De 
pengar han lagt ner på tryckning och utgivning av dessa och övriga böcker för 
den studerande ungdomen verkade han ha haft svårt att få tillbaka i 
försäljningsinkomster. De båda ordböckerna förblev ofullbordade, kanske på 
grund av dålig uppslutning av prenumeranter. Alnanders Sammandrag af den 
christna salighets-läran blev inte heller någon försäljningssuccé.  

I juli 1770 berättar Gjörwell om de svårigheter han haft med att utan eget 
tryckeri besörja dels de äldre förlag han hade sedan tidigare och dels de nya 
riksdagsskriftsförlagen som han fick vid starten av boklådan, vilka på 
ständernas befallning skulle bestridas av Gjörwell själv med största 
skyndsamhet. Under enbart första året av sin bokhandelsrörelse har han betalat 
följande summor åt boktryckarna:  

                                                 
199 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:4, brev nr 2, Gjörwell till Ehrensvärd 5/2 1771. 
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Hr Banco-Commissarie Momma 6124 daler, Hr ombudsman Momma 2700 daler, Hr 
Lange 2789 daler, Hr Stolpe 5910 daler, Hr Hesselberg 5364 daler, Hr Carlbom 8013 
daler, och Hrr Wenberg och Nordström 5851 daler.200 

 
Dessa tryckkostnader blir sammanlagt 36751 daler kopparmynt och har enligt 
Gjörwell gått till utgivandet av mellan tre och fyra hundra ark på hans förlag. 
Det är alltså så mycket Gjörwell på ett år utgivit. Enligt honom själv har större 
delen av dessa förlag tryckts i hela tusen exemplar eller därutöver. Man må 
dock betänka att en stor del av dessa förlag var kortare politiska skrifter som 
säkerligen såldes i stora mängder. 

Gjörwell berättar vidare att han sedan en tid tillbaka, för att ytterligare 
förbinda sig dessa herrar boktryckares välvilja, haft avtal med dem att hos dem 
inte trycka mer än vad han förmår betala ark för ark, ett villkor som enligt 
honom är föga vanligt på andra orter ”i den ärbara verlden, där Typographie 
och Bibliopolie i sin naturliga ordning idkas.” Denna brist på kredit är svår att 
uthärda för honom som nybörjare, och är även orsaken till att vissa av hans 
arbeten ännu går långsamt. 

Gjörwell har även gamla skulder kvar till boktryckarna. I juni 1770 var 
denna skuld 12000 daler kopparmynt och utgjordes av tryckkostnader för det 
lager av svenska arbeten som han samlat på sig under de senaste tio åren. 
Gjörwell själv uppskattar deras säljvärde till 50-60000 daler kopparmynt. 
Huvuddelen av denna skuld utgjordes av en gammal förlagsräkning på 7700 
daler hos boktryckare Carl Stolpe, som han nämner som en av sina äldsta 
vänner bland boktryckarna. Gjörwell hamnade i blåsväder under sommaren 
1770 på grund av sina svårigheter att betala av skulden till Stolpe. Den 30 juli 
ställdes han till svars inför slottskansliet efter att fordringarna gått över till en 
annan strängare person.201 

Ansökan om tryckeriprivilegium 
Orsaken till att Gjörwell bestämde sig för att starta eget tryckeri var således 
beroendet av boktryckarna för utgivandet av de egna förlagen samt deras 
räddhåga och ovilja att ge kredit. Kredit var något som Gjörwell ofta behövde 
på grund av att han saknade egen förmögenhet. Mot slutet av 1770 och början 

                                                 
200 Artikelutkast daterat 6 juli 1770, i brevsamlingen på KB placerat under ett brev till Warmholtz från 26 
juni. Se KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 101, Gjörwell till Warmholtz 26/6 1770. 
201 Ibidem. 
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av 1771 kan man på flera ställen i Gjörwells brev läsa om hans planer. Till 
Lidén skriver han på nyårsafton 1770: 

Hvad tÿcker du väl, at jag umgås med den förmätna tanken, at på Nÿåret köpa el. anlägga 
et Trÿckeri. Våra Boktrÿckare hafva til sent så förtörnat mina Patroner, genom sit 
oerhörda skinnande och tvång, hvarmed de, oagtat de starkaste och tätaste betalningar, 
ständigt besvära min rörelse, at här gjöras alla möjel[iga] efforts, at skaffa mig, el. rättare 
Literaturen, utur denna Dependance.202 

 
Den 28 februari 1771 skriver han ännu ett brev till Lidén där han berättar att 
hans ansökan om eget tryckeri nu ligger hos Kungl. Maj:t.203 Lidén låter något 
oroad över Gjörwells planer och hans ekonomi när han svarar på detta den 5 
mars: 

Lycka till Tryckeri. Men min Bror, griper Du ej för widlöftigt omkring Dig, på en gång? 
Huru kan du bestrida alt ensamen? Än förlager, i wåra förtviflade tider! Jag ärindrar blott 
som vän [...]204 

 
Boktryckerisocieteten, vars uppgift det var att granska och fälla omdömen om 
tryckeriansökningar innan dessa godkändes av kanslikollegium, avstyrkte 
Gjörwells ansökan. I deras brev till kanslikollegium framgår att de inte var 
särdeles vänligt inställda till Gjörwells verksamhet. Gjörwells löften om 
nuvarande och kommande förlag ifrågasattes liksom även hans ekonomi. De 
nämner att boktryckarna för Gjörwells skull fått ligga ute med pengar för 
papper och arbetslöner i månader och till och med år.205 Gjörwell gav ett svar 
på detta där han lyfte fram att han nu till boktryckarna betalat över 72000 daler 
kopparmynt sedan boklådans öppnande. Detta var alltså i slutet av 1771. Denna 
summa kan jämföras med de 36751 daler han sade sig ha betalat under första 
året av sin bokhandel. Han lyfter även fram de stora summor han betalat sedan 
början av sin tidningsutgivning på 1750-talet. Vidare klagar han över 
omöjligheten i att direkt omvandla nytryckta böcker till pengar och över 
boktryckarnas allt högre priser, vilket allt gjort att han sett sig tvungen att 
ansöka om tryckeriprivilegium. Trots Boktryckerisocietetens negativa 
utlåtande fick Gjörwell sitt tryckeriprivilegium 29 januari 1772, men då var 

                                                 
202 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c, brev nr 145, Gjörwell till Lidén 31/12 1770. 
203 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol V, G.151:d, brev nr 11, Gjörwell till Lidén 28/2 1771. 
204 KB, Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:6, brev nr 78, Lidén till Gjörwell 5/3 1771. 
205 Schück, 1923, ss. 292-293. 
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konkursen redan ett faktum. Trots att bokhandeln snart kom igång igen kom 
Gjörwell aldrig att utnyttja sitt tryckeriprivilegium.206 

                                                 
206 Schück, 1923, ss. 293-295. Klemming & Nordin, 1883, s. 244. 
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Konkursen 

Kännetecknande för Gjörwell är, som jag redan understrukit, hans osvikliga 
optimism. Denna och hans brinnande kärlek för litteraturen och lärdomen, som 
han ofta förutsatte att omgivningen delade med honom, gjorde att han ibland 
hade för höga förväntningar på försäljningen av de böcker han själv gav ut 
eller de han importerade. Ett av många exempel på svårsålda förlag är 
Alnanders bok Sammandrag af den christna salighets-läran som nämnts ovan 
(s. 35). På tal om importen skriver han i ett brev till Ehrensvärd den 11 juni 
1770: 

Jag har under vägen ansenliga Partier, från Paris, Amsterdam, Leipzig och Köpenhamn, 
som alla stöta tilhopa omkring midsommaren. Nog skaffar jag Böcker, men hvar tager 
man sedan Köpare? Få se. Jag har altid godt hopp.207 

 
Efterfrågan på de böcker han införskaffade blev således inte alltid så stor som 
han hade hoppats. Hans lager av osålda exemplar ökade med tiden och han 
tyngdes alltmer av alla svårsålda böcker. I ett brev till Lidén 28 oktober 1771 
skriver han apropå de importerade böckerna: 

Det vil mÿcket pgr [pengar] til, at hålla lager af utl. Böcker, icke heller särdeles 
upmuntrande, då en Bar. Cederhielm kommer, och bjuder hälften mot hvad den kostar 
utomlands. Sådan Patriotism kommer jag, at agta mig före.208 

 
Det måste ha varit ansenliga summor Gjörwell låg ute med för de utländska 
böcker han köpt in för kontanta medel eller bytt till sig för sina egna påkostade 
men svårsålda förlag. Bristen på pengar och de många skulder han hade gjorde 
att han den 7 december 1771 såg sig tvungen att lämna in sin konkursansökan. 
Många var de fordringsägare som väntade på sina pengar. Lånet till ständerna 
hade han inte lyckats betala av i den takt han förbundit sig till.209 Flera av hans 

                                                 
207 KB, Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, brev nr 99, Gjörwell till Ehrensvärd 11/6 1770. 
208 UUB, Bref til J. H. Lidén, vol. V, G.151:d, brev nr 54, Gjörwell till Lidén 28/10 1771. 
209 Schück, 1923, s. 292. 
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vänner och bekanta omtalas som fordringsägare, t.ex. Lidén, baron Knut 
Leijonhufvud, Anders Schönberg, Jonas Alströmer samt Ehrensvärds mor.210 
Vid konkursen hade Gjörwell i sitt lager utländska böcker som uppskattades 
till ett värde av 12843 daler kopparmynt och svenska förlag till ett värde av 
121086 daler. Han hade alltså sammanlagt 133929 daler kopparmynt bundna i 
böcker och tidningar. Han hade som sagts ovan även lager hos Philibert i 
Köpenhamn, Röse i Greifswald samt Carlbom och Nordström i Stockholm. 
Därtill kom diverse lösöre till ett värde av 4196 daler kopparmynt. 
Tillsammans med böckerna och tidningarna i det egna lagret blir det 
sammanlagt 138125 daler.211 Denna summa räckte enligt den alltid lika 
optimistiske Gjörwell gott och väl till de skulder han hade. Problemet var bara 
att lagret till stor del bestod av äldre årgångar av tidningar och inaktuella 
politiska skrifter samt övriga svårsålda förlag.212 Fordringsägarna fick fortsätta 
att vänta. Överenskommelsen med dessa gick om intet helt och hållet efter 
Gustav III:s statskupp 19 augusti 1772. När den politiska debatten då tystnade, 
blev större delen av Gjörwells lager fullständigt värdelös. Nya 
överenskommelser gjordes och Gjörwell fortsätter med betalningarna under 
1770-talet.213 Hans bokhandel kom dock igång igen redan 7 januari 1772. Det 
var hans vän Jonas Alströmer, vilken tillsammans med boktryckaren 
Nordström agerade kurator i konkursen, som hade skjutit till pengar. Gjörwells 
inriktning mot böcker för en lärd publik kvarstod även under 1770-talet, såväl i 
förlags- som bokhandelsverksamheten. Hans vilja att importera nyttig litteratur 
och att exportera den svenska lärdomen fanns kvar även den. I ett brev till 
Fredrik Sparre i oktober 1776 kan man läsa följande: 

Mit magazin innehåller och skal hufvudsakeligen innehålla nödvändighets-böcker för vår 
ungdom. Jag trycker nu på Herr Lagerbrings Sammandrag om Dannemark. Det om 
Sverige måste åt året omtryckas. Min boklåda består ej af franske romaner och tyska 
postillor utan af solide och nyttige verk i alla vetenskaper, som böra finnas här i landet, 
åtminstone 1 eller 2 exemplar af hvarje. Ingen boklåda i riket kan uti utländskt gods nu 
jämföras med min. En rigtig och patriotisk bokhandel är den at exportera af svenska 
latinska förlager och sprida dem ut öfver hela Europa. Näst den redelige Salvius har ingen 
exporterat mera än jag.214 

 

                                                 
210 Sylwan, 1896, ss. 486-487. 
211 UUB, Westinska samlingen, 601, Handlingar rörande inventeringen av assessor Carl Christopher 
Gjörwells konkursbo tillhöriga böcker 1772 jämte andra bokförteckningar i anslutning till konkursen. 
212 Sylwan, 1896, s. 487. 
213 Sylwan, 1920, s. xxvi. 
214 Munthe, 1938, ss. 52-53, brev till Fredrik Sparre, 29/10 1776. 
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Bidragande orsaker till varför Gjörwell gick i konkurs har presenterats 
allteftersom i uppsatsen. Jag vill dock sammanfatta några saker som kan ha 
bidragit till att bokhandels- och förlagsverksamheten inte bar sig i längden och 
samtidigt påminna om Darntons kommunikativa kretslopp (s. 8). Gjörwell 
uppfyllde i huvudsak tre specifika funktioner på bokmarknaden enligt Darntons 
modell: författare, förläggare och bokförsäljare. De intellektuella influenserna 
och de ekonomiska och politiska förhållandena som Darnton placerar i mitten 
av cirkeln och som påverkade bokproduktionen och bokspridningen var i stark 
förändring. Gruppen ”läsare” i modellen expanderade kraftigt under 1700-
talets andra hälft och helt nya läsargrupper framträdde, vilket ställde nya krav 
på bokmarknaden. Efterfrågan blev något som i högre grad styrde utbudet i 
boklådorna. Politiska skrifter och pamfletter, förströelselitteratur och praktisk 
nyttolitteratur på svenska blev viktiga inslag i bokhandlarnas bestånd. Här är 
det intressant att se i vilken grad Gjörwell följde med sin tid hur han vände sig 
till gruppen ”läsare”. Gjörwell påverkades i mycket hög grad av de politiska 
förhållandena såväl i sitt författarskap som i sin förlags- och 
bokhandelsverksamhet och de politiska skrifterna bar upp en stor del av 
verksamheten rent ekonomiskt. Han riktade dock inte in sig på hela den 
politiskt intresserade läsargruppen som fanns. Enligt det undersökta materialet 
bestod hans sortiment i huvudsak av hattarnas partiskrifter utöver skrifterna 
från de aktuella riksdagarna. Hans kommersiella sinnelag fick alltså här stå 
tillbaka för hans politiska ideologi. Att han enbart riktade in sig på den ena av 
de två politiska grupperingarna måste ha haft stor betydelse under de oroliga 
tiderna då regimskiftena duggade tätt. Gjörwells första konkurs skedde efter att 
mössorna återtagit makten 1771 och den välvilja han tidigare erfarit från 
regeringen var slut. Hans avtal med långivarna efter konkursen gick om intet 
fullständigt efter Gustav III:s makttillträde, då den politiska debatten 
avstannade helt och Gjörwells hela lager av politiska skrifter blev fullständigt 
värdelöst. De oroliga ekonomiska förhållandena under frihetstidens sista år 
gjorde heller inte saken bättre. 

Det var inte bara Gjörwells politiska åskådningar som formade hans 
verksamhet utan även hans personliga intressen för lärdom och vetenskap i alla 
dess former och framför allt historiska discipliner. Jag har som sagt i den här 
uppsatsen inte gjort någon djupare analys av de genrer som fanns 
representerade i Gjörwells sortiment, men redan vid en snabb genomläsning av 
bokförteckningarna kan man se att beståndet i mycket hög grad bestod av 
denna typ av lärd och vetenskaplig litteratur. Man får en känsla av att dessa 
hans intresseområden verkar ha satt sin prägel på boklådans bestånd i högre 
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grad än det faktiska underlag som fanns i Sverige vid den här tiden för denna 
typ av litteratur. Att t.ex. förströelselitteraturen spelade en allt större roll kan 
man se i de annonser som bokhandlarna, redan under de för min undersökning 
aktuella åren, satte in i dagstidningarna för att locka kunder. Gjörwell verkar 
dock inte gärna vilja befatta sig med denna. Att Gjörwell misslyckades med sin 
bokhandelsrörelse kan man kanske se som ett tecken bland flera på 
framväxandet av en bokmarknad som styrdes i högre grad av efterfrågan bland 
konsumenterna och där boktryckarna och bokhandlarna i högre grad blev 
tvungna att anpassa sitt sortiment efter dessa. Tidigare hade staten, kyrkan, 
universiteten och andra institutioner i samhället i hög grad stått för såväl 
produktion som konsumtion och efterfrågan. Som synes i citatet ovan fortsatte 
Gjörwell sin bokhandel under 1770-talet i samma anda som den första 
boklådan. Konkurserna kom även att bli fler. Gjörwells starka intresse för 
lärdomen påverkade inte bara utbudet i boklådan utan även storleken på 
upplagorna i hans egen förlagsverksamhet. I hopp om att kunna sprida 
lärdomens ljus till svenska folket och utomlands gjorde han ofta upplagorna för 
stora i förhållande till antalet faktiska köpare, såväl i Sverige som i övriga 
europeiska länder. I brevväxlingen mellan Gjörwell och Lidén kan man t.ex. se 
att avsättningen för svenska författares verk var så gott som obefintlig i 
England och Frankrike under den här tiden. Gjörwell hade vidare inte någon 
egen förmögenhet att finansiera dessa förlag med och hamnade därför i en 
lånespiral, där han hela tiden tvingades låna nya pengar till nya förlag som 
skulle ersätta förlusten för de osålda äldre förlagen. 
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Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats velat ge ett litet bidrag till bilden av den under 1700-
talet framväxande bokmarknaden i Sverige. Den svenska bokmarknadens 
historia har under de senaste decennierna varit föremål för flera avhandlingar 
och uppsatser. Det är dock ännu ett ganska outforskat område och mycket 
grundforskning återstår att göra. Ett större ramverk för bokhistorien med dess 
arkivforskning och tolkningen av äldre material som där står att finna har gjorts 
av den amerikanske historikern Robert Darnton. Han placerar i sitt 
”kommunikativa kretslopp” in bokhistorien i ett större sammanhang där 
sociologiska, ekonomiska och politiska faktorer påverkar bokproduktionen och 
bokspridningen. Darntons ramverk har tjänat som bakgrundsbild i denna 
uppsats. 

Liksom flera av de forskare som beskrivit delar av 1700-talets 
framväxande svenska bokmarknad har jag valt att utgå från en speciell aktör. 
Jag har velat ge en beskrivning av Carl Christoffer Gjörwells verksamhet från 
starten av hans första boklåda 1769 till konkursen 1771. Mitt material har till 
stor del bestått av Gjörwells brevsamling och bokförteckningarna från hans 
bokhandels- och förlagsverksamhet. Gjörwell var verksam såväl som 
tidningsutgivare som bokförläggare och bokhandlare. Han startade sin 
bokhandel under en politiskt mycket orolig tid. Det man kan se av materialet 
visar att Gjörwell byggde sin bokhandel i mycket hög grad på politiska skrifter 
på hattpartiets sida och aktuella riksdagsskrifter samt på en omfattande import 
av utländsk litteratur, främst från Tyskland, Danmark, Nederländerna och 
Frankrike. Omfattande import var vanligare bland svenska bokhandlare under 
denna tid på grund av den ännu blygsamma bokproduktionen i Sverige och den 
ökande bokläsarskaran. Gjörwells egna förlag liksom huvuddelen av boklådans 
bestånd bestod enligt bokförteckningarna till största delen av lärd och 
vetenskaplig litteratur för en mycket läsvan och språkkunnig publik. Han 
vände sig således till en sedan tidigare traditionell bokläsarskara inom den 
akademiska världen och samhällets toppskikt. Under 1700-talets senare hälft 
utvecklades en friare bokmarknad, där efterfrågan och konkurrens i högre grad 
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än tidigare utgjorde en del av vilkoren. Nya läsargrupper tillkom och nya typer 
av litteratur efterfrågades, som t.ex förströelseläsning och praktiska 
handböcker och läroböcker på svenska. Enligt vad man kan se i det undersökta 
materialet vände sig Gjörwell inte nämnvärt till dessa nya läsargrupper. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Opublicerat material 
 
Kungliga biblioteket (KB) 
Brev till Gjörwell, Ep.G.7:3, 1763-1775 
Brev från Gjörwell, Ep.G.8:3, 1764-1770 
Brev från Gjörwell, Ep.G.8:4, 1771-1774 
Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:5, 1768-1769 
Bref til Carl Christoffer Gjörwell 1750-75, Ep.G.10:6, 1770-1772 
 
Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 
Bref til J. H. Lidén, vol. IV, G.151:c 
Bref til J. H. Lidén, vol. V, G.151:d 
Westinska samlingen, 601 
 
Riksarkivet (RA) 
Kanslikollegium, E XIII, skrivelser angående böcker och trycksaker 
Kanslikollegium, E XIII:2, inkomna skrivelser från författare, översättare och 

utgivare, E-K 
Kanslikollegium, C I, registratur, vnr 64, 1769 

Publicerat material 
 
Tidningar 
Almänna tidningar, 1770-71 
Bokhandelstidningar, 1769 
Dagligt Allehanda, 1769-71 
Inrikes Tidningar, 1770 
Riksdags-krönika, 1769-70 
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Tidningar om lärda saker, 1768-69 
 
Databaser 
Libris. http://libris.kb.se 
Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17). 

http://websok.libris.kb.se/websearch/specialdb.html 
 
Övrig litteratur 
Ankarcrona, Anita, 1989, Bud på Böcker. Bokauktioner i Stockholm 1782-
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