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Encyklopedisten 

 
Jag önskar, at Bok-Prässarne swettades af nyttig uplysning, men icke af 
okunnighet och owilja 
- insändare i Dagligt Allehanda den 9 januari 1771 
 
 
... allenast 100 Gjörwellar upmuntrades at utbreda kunskap och ljus 
-  CARL DANIEL BURÉN, ägare av Boxholms bruk1 

-  

Det var bara naturligt att Gjörwell var mannen som skulle ge Sverige en egen 
Encyklopedi. Han var när det stora äventyret 1775 började den svenska 
bokvärldens verklige grand old man. Och långt innan Thorild gav honom epitetet 
'de lärda mödors patriark', hade han med lika portioner intellektuell nyfikenhet och 
en outsinlig skrivklåda skapat sig rykte om att vara närmast allkunnig. Ibland gick 
hans ambitioner i den vägen, kollegerna på nerverna. Det kunde emellanåt se ut 
som att han, »wår Encyklopedist, Herr Gjörwell« som Daniel Helsingius spefullt 
skrev en gång, gjorde sig viktig. Men om Gjörwell till sina skråbröders förargelse 
någon gång slog sig väl hårt för bröstet, kunde ändå ingen förneka att hans långa 
publikationslista i sig verkligen erbjöd ett närmast encyklopediskt vetande. Ingen 
trend och knappast någon lärd nyhet hade gått Sverige spårlöst förbi sedan han 
med Bref om Blandade Ämnen 1754 hade börjat sin publicistiska bana. Hans 
Swänska Mercurius och dess många efterföljare med namn som Kongl. 
Bibliotekets Tidningar om Lärda Saker, Tidningar om Lärda Saker, A1männa 
Tidningar, Samlaren, Nya Lärda Tidningar, Stockholms Lärda Tidningar var 
inbegreppet av seriös journalistik.2 
 
Som bokförläggare höll Gjörwell nu på att skaffa sig samma renommé. Det var 
han som lade upp Lagerbring, och när det nybildade Fysiografiska sällskapet i 
Lund behövde någon i huvudstaden som gav ut dess Handlingar, var Gjörwell den 
som tog sig an uppgiften. Som om inte detta var nog, så drev Gjörwell också en 
bokhandel, som strategiskt placerad vid Riddarhustorget förde ett imponerande 
sortiment. Cloun däri var givetvis Encyklopedien (17511-72), denna böckernas 
bok. En ekonomisk succé utan like, hade denna Diderots och d'Alemberts mäktiga 
28-bandare på bokmarknaden gett upphov till en tillförne aldrig skådad efterfrågan 
på fakta. De två fransmännens esprit fick 
 

                                                           
1 C D Buren till Gjörwell, 10/7 1794. KB Ep G 7:28 
2 [Helsingius] Reflexioner, hämtade ut ur Romerska Historien, Öfwer de stridige Tänk-sätt om 
Caesar och Brutus, som i anledning af biskopen herr Doctor Serenii, samt lagmannen och 
riddare H. Falkenbergs vota, unanimitetet I justitiaedeputation […] behagat fatta …(1772). 
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6. Carl Christopher Gjörwell (1731-1811). 
Olja av Pehr Krafft d. ä .1793. 
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läsarna att lägga åt sidan alla fördomar om faktasprängda uppslagsverk som inte 
mycket annat än voluminösa sarkofager för kammarlärdom. Vad nöjsam och 
nyttig kunskap ändå kunde framstå! Och vilken säljande nimbus de två 
populärfilosoferna gett det krångliga ordet Encyklopedi! Som titlar som 
Encyclopédie des dames, Journal Encyclopédique, Encyclopédie Negative, 
Encyclopédie économique visade, kunde man med dess hjälp sälja nästan vad som 
helst, tidskrifter och satirer lika väl som facklexika. Budskapet till bokhandelns 
aktörer var ett och tydligt. Att ge ut en encyklopedi, innebar på en gång att tjäna 
pengar en masse och att liera sig med upplysningen, bli Filosof av format. Inte att 
undra på att man i land efter land prövade att upprepa de två fransmännens trick. 
Inte undra på att också Gjörwell grep chansen när den väl försommaren 1775 
uppenbarade sig för honom.3 
 

Gjörwells och Anckarströms encyklopedi 
  
Gjörwell var i stort behov av ett guldägg. Sedan en i hans egna ögon oförskylld 
konkurs 1771, hade han haft några magra år. Och visst Sveriges främste publicist; 
men till vad nytta? Från konungen hade han inte fått det erkännande som han 
tyckte att hans i samband med statskuppen 1772 så lojala penna förtjänade. Från 
dennes mäktige rådgivare Carl Fredrik Scheffer hade han istället bara fått bannor, 
och nu hunnen till sitt fyrtiofemte år måste han konstatera att karriären inom 
Kungliga Biblioteket tycktes ha gått i stå. Vilken oemotståndlig lockelse då när så 
en dag i maj kom in en ung informator vid namn Jacob Björkegren från godset 
Lindö till Gjörwells boklåda vid Riddarhustorget med utkastet till ett verk som fick 
Gjörwell att baxna. Som han vittnade för vännen och gynnaren Gustav Johan 
Ehrensvärd: »I hela min Svenska Litteraturs-väg har väl aldrig större Surprise 
händt mig. Jag kunde ej annat än le, så gjorde ock unge informatorn.« Framför 
ögonen på Gjörwell låg ingenting mindre än planen för »en Bok för Europa«. För 
att vara mer precis: vad prospektet skisserade var ett svenskspråkigt sammandrag 
av den franska encyklopedin. Björkegrens herre, överstelöjtnanten Jacob Johan 
Anckarström, hade ett par månader tidigare först lånat, sedan subskriberat på ett 
exemplar av Félices i allt protestantiskt rättrogna yverdonska upplaga (1770-80)  
 

                                                           
3 Detta kapitel bygger i allt väsentligt på min bokhistoriskt inriktade artikel i Lychnos 1993, 
»En upplysningstida encyklopedists uppgång och fall«. Den som vill sätta sig in i 
forskningen kring 1700-talets encyklopedism konsulterar lämpligen denna. Den 
bokhistoriska forskningen har under de senaste decennierna vuxit sig stark utomlands tack 
vare forskare som Henri Jean Martin, Roger Chartier, Paul Raabe, Elisabeth Eisenstein och 
Robert Darnton. En god introduktion till forskningsområdet ger Robert Darnton, »What is 
the History of the Books«, i dens. The Kiss of Lamourette (New York, 1990) För situationen 
i Sverige, se Margareta Björkman, »A Survey of Swedish Research on the History of the 
Books«, i Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 20:2 (1995) 



 66

 
 
 
 

7. Nöjsam kunskap uppslagen för den flitige.  
Titelsida till Anckarströrns och Gjörwells encyklopedi.  

Lägg särskilt märke till det över den uppslagna boken svävande biet,  
1700-talets oöverträffade sinnebild för medborgerlighet och flit. 
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av encyklopedin som Gjörwell förde i sin låda. Det hade inte använts till lättjefull 
ströläsning. Istället hade Björkegren efter Anckarströms plan fått skumma sidorna 
för att dra ut lämpliga facktermer till en svensk utgåva. Gjörwell ombads nu 
granska planen och bjöds ut till Lindö för att rådgöra med Anckarström.4 

 
Väl ute på det uppländska Lindö bländades Gjörwell av vad han såg. Den adlige 
Anckarström visade sig vara en man av stora proportioner i allt han företog sig. 
Efter att ha tagit avsked från det militära år 1767 hade han ägnat sig åt att på alla 
vis förbättra säteriet. Han hade låtit anlägga kemiskt laboratorium, kalciner- och 
salpeterverk, och jordarealen hade ökats med 6o tunnland samtidigt som 11000 
frukträd nu var utplanterade. Jämnåriga och båda initiativrika, fann de två blivande 
encyklopedisterna varandra snabbt och enades om att bli kompanjoner - kontraktet 
tecknades ett par månader senare, den 19 augusti 1775. Men först behövde den 
ursprungligen uppgjorda planen överges då Anckarström var, som Gjörwell 
förtrodde sina vänner, en av dem som »bråkar tankame så snart de skola på 
papperet«. Istället tog Gjörwell på sig uppdraget att upprätta ett nytt utkast, som 
när det väl var klart, gjorde Anckarström förtjust. Planen hade, erkände han för sin 
nyfunne kompanjon, blivit »mycket thydeligare« och uttryckte »stort Ädelmod«. 
Strategin var djärv. På en och samma gång tog den sikte på att lägga under sig 
såväl den prestigefyllda marknaden för encyklopedier, som - i ett Sverige präglat 
av Gustav III:s franskspråkiga hovkultur - fånga den vida större och garanterat 
lukrativa marknaden för franska ordböcker.5 
 
För realiserandet av detta bastardverk, snart nog döpt till Encyclopedié, eller 
Fransyskt och Svenskt Real- och Nominal-Lexicon tedde sig utsikterna enbart 
ljusa. Med Gjörwells goda kontakter var det inga svårigheter att binda upp goda 
medarbetare från de lärdas krets. Visst dröjde bland dessa kvar en aningen snobbig 
inställning till encyklopedier. De sades vara ytliga, fyllda av slarvfel, och inte 
minst, då de i allmänhet var organiserade efter alfabetet lämnade de läsaren utan 
kunskap om det riktiga sambandet mellan alla de fakta som de inrymde: 
verkligheten, som vetenskapen hade lärt känna den, förvanskades. Ändå, 
encyklopedier hörde till tiden. Och om de med sitt ofta mycket höga pris var 
prestigefyllda föremål som väl på hyllan skvallrade lika mycket eller mer om 
ägarens sociala ambitioner än intellektuella status, var de hur som helst med sina 
stora faktamängder mellan pärmarna i högsta grad praktiska. Inom kort lovade 
därför flera duktiga vetenskapsidkare som Peter Jonas Bergius, David 

                                                           
4 4. Citaten, Gjörwell till Ehrensvärd 20/4 1777, KB, Ep G 8:5. Björkegren redogör för de 
första turerna i encyklopediprojektet i ett P M avsett för Gjörwell 29/6 1777, KB, U 53 
5 Omdömet om Anckarström; Gjörwell till P Alströmer 30/7 1775, KB, Ep G 8:5. 
Anckarströms omdöme om det nya encyklopediförslaget; brev till Gjörwell 9/8 1775 KB, U 
53. 
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Schulzenheim, Pehr Wargentin och Johan Carl Wilcke att hjälpa till. Till att skriva 
det prestigefyllda förordet enrollerades en klart lysande stjärna på de lärdas 
parnass, lundahistorikern Sven Lagerbring, medan slavgörat med avskrivning ur 
andra lexika överlämnades till Gjörwells allt-i-allo, den vittre men mindre 
bemedlade kanslisten vid utrikesexpeditionen, Gustav Regnér. Den rikt gifte 
Anckarström garanterade att det kostsamma projektet kunde föras i hamn. 
Gjörwell själv tog på sig huvudbördan av det dagliga arbetet med planering, 
ledning av medarbetare, tryckning och distribution. Kapital, kunskap och 
kontakter tryggade i skön förening projektets framgång.6 
 

MARKNADSFÖRINGEN AV EN ENCYKLOPEDI 
Den nya encyklopedin fick en trevande start. Hela projektet fick vila när Gjörwell 
under andra hälften av 1775 var krasslig. Emellertid kom arbetet snart åter igång, 
och när väl privilegieansökan inlämnats den 26 mars 1776 kunde de två 
encyklopedisterna släppa på den tidigare tillämpade sekretessen. Med risken på så 
vis praktiskt taget undanröjd att företagsna konkurrenter som nappade på 
uppslaget helt legalt stal marknaden antingen med egna projekt eller med 
pirattryck inledde Gjörwell och Anckarström därpå en omfattande PR-kampanj. 
Det gällde för dem att innan projektet hade gått för långt, fånga prenumeranter 
som med förskottsbetalningar kunde lätta de betungande förlagskostnaderna.7 
 
Genom tidningsannonser och med braskande »kungörelser« som från och med 
april delades ut hos Gjörwells återförsäljare, eller med tidens språk, collecteurer, 
sonderade Anckarström och Gjörwell terrängen. I en första »Kungjörelse« daterad 
den 6 april 1776 redogjorde de för sina stora planer. Förklarande sig vilja avhjälpa 
»den store Brist uti Kunskaps-wägen, som ännu hos oss råder i almänhet« bjöd de 
två kompanjonerna ut sina tjänster. Med sin encyklopedi lovade de »at nu i det 
närmaste upfylla denna väsenteliga Brist, hos et för öfrigt uplyst Folk, och at 
förnämligast tjena Riksens Ungdom i så angelägen sak.« Allmän okunnighet 
skulle i fortsättningen vara ett minne blott. I Anckarströms och Gjörwells 

                                                           
6  Apropå kritiken av encyklopedier; i Sverige höll till exempel den framstående 
humanisten Johan Ihre 1752 ett magisterpromotionstal, De usu lexicorum realium, som 
skarpt kritiserade encyklopedierna. Talet som trycktes, blev mycket uppmärksammat, och 
så sent som 1777 blev det utförligt refererat i Pehr Rudins Vitterhets Journal (januari och 
februarinumret), 51 ff. I detta referat lades avslutningsvis till ett angrepp på den 
yverdonska encyklopedi som Gjörwell använde för sitt projekt. Denna upplaga hade hette 
det, »behållit många Artiklar af den Parisiska, och icke sällan de mest felaktiga«, ibid, 63. 
Ihre tackade för övrigt nej till Anckarströms och Gjörwells propåer på att skriva företalet 
till encyklopedin. Artigt förklarade den åldrade Ihre det bäst för honom att göra som 
dansörerna när de »märka styfhet i lederne« och upphöra att »synas på stora Theatren«. Se 
Ihre till Anckarström 29/10 1776, KB, Ep 5. 
7 För privilegieansökan, liksom kanslikollegiums yttrande (19/4 1776) däröver, se RA, 
Kanslikollegium till Kungl Maj:t, vol 85. 
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encyklopedi, ett sammandraget »Real- och Nominal-Lexicon«, fanns allt som 
vetgiriga behövde veta. På en och samma gång skulle läsarna där kunna forna 
»[a]lla i Vetenskaperne Konsterne, almänna och enskylta Sammanlefnaden 
förekommande Saker och Ord« och lära sig det franska språket, »hvilket nu är på 
vist sätt at anse, för vårt Andra Modersmål«. Grunden var bästa möjliga. 
Realartiklarna, som lovades bli »mer eller mindre practiske i och för sig sjelfve, 
mer eller mindre gagnande för oss«, hämtades från den fyrtiotvåbandiga 
yverdonupplagan av encyklopedin. Och nominalartiklarna som togs ur le Grand 
Yocabularre François om trettio band skulle äntligen göra överflödigt Levin 
Möllers bristfälliga Nouveau dictionnaire françois-svedois et svedois- françois 
från 1745. Även i typografiskt avseende lovade de två utgivarna runt. 
Provartiklarna som sänts med kungörelserna andades kvalité i sitt dubbelspaltiga 
kvartformat, med fin antikva på exklusivt stort franskt papper. Encyklopedin var 
kort sagt på alla vis oumbärlig. Den var dessutom för alla blivande prenumeranter 
något av ett kap, poängterade de två encyklopedisterna, då den erbjöds till det 
facila priset av femton öre arket om trettiosex daler kopparmynt i stöten. För dem 
som trots allt tvekade att binda sig och som valde att köpa efter hand som verket 
gavs ut blev det genast kostsammare. De fick betala ett 20 procent högre pris.8 
 
Kungörelsen följdes av understödjande annonsering i pressen. Mest plats kunde 
Gjörwell ordna i den egna Stockholms Lärda Tidningar, men han annonserade 
även i huvudstadens i särklass mest lästa tidning Dagligt Allehanda liksom den 
rikstäckande Stockholms Post-Tidningar. Dessutom utnyttjades lokaltidningarna i 
Karlstad, Lund och Göteborg. Resultatet lät inte vänta på sig. Prenumeranterna 
anmälde sig i stora skaror. En del av dem beaktade inte branschens hårda spel-
regler, och ville att deras prenumerationssedlar till ett av Gjörwell några år tidigare 
aviserat men aldrig påbörjat fransk-svenskt lexikon skulle gälla, men andra var 
beredda att betala insatsen, och pengar strömmade in.9 Anckarström och Gjörwell 
kunde låta encyklopediprojektet löpa igång. 
 
De lät starta tryckningen samtidigt som de exploaterade det väckta intresset med 
ytterligare tidningsannonsering liksom med en »Vidare Kungjörelse« daterad den 
28 maj. I denna slog de två kompanjonerna än hårdare på reklamtrumman. Sedan 

                                                           
8 För en översikt av tillgången på franska ordböcker på 1700-talet se Elisabet Hammar, 
L`Enseignement du Français en Suède Jusgu'en 1807 (198o); särskilt 10-29. Först Jacob 
Björkegrens, Dictionnaire François-Suédois et Suédois-François. Fransyskt och Swenskt samt 
Swenskt och Fransyskt Lexicon (1:a upplaga om 2 bd, 1784-86) - sprunget ur Gjörwells ency-
klopediska fiasko - blev en fullvärdig ersättare till Möllers lexikon. 
9 O A Knös skriver till Gjörwell 30/4 1776, att han har [t]venne som ega Prenumerations 
Sedlar på det Fransyska Lexicon Herr Assessorn för några år sedan tänkt utgifva« som nu 
ber att »få utbyta dem för deremot svarande Prenumerationssedlar på det Real och Nominal 
Lexicon, hvarom nyligen är intimerat«, KB, Ep G 74 
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sist, fick läsarna veta, hade gynnsamma omständigheter tilldragit sig. Den svenska 
encyklopedin fick glädjande nog framöver till sin »fullkomlighet och Läsarnes 
gagn« den allra bästa hjälp. Flera av de »förnämste Lärde, dels sjelfve, dels på 
anmodan, med en aldeles patriotisk och dem så mycket mera hedrande 
Benägenhet« hade »åtagit sig at öfverse visse Real-Artiklar, som egentligen höra 
til de af dem idkade Vetenskaper, på händelse, at något misstag utur 
Encyclopedien [...] influtit. «Vidare hade man »både i Hufvudstaden och ifrån 
Landsorterna« visat »en utmärkt åstundan, at få se det i verket satt och fulbordat, 
såsom varandes en i alt afseende Nödvändighets-Bok.« 
 
Sporrade av hjälpen, av all uppmuntran, av de inströmmande prenumerationerna, 
och inte minst, av kanslikollegiums gunstiga yttrande över privilegieansökan - som 
till allmän beskådan excerperades i kungörelsen - lovade Anckarström och 
Gjörwell att hädanefter arbeta för fullt. Och för att snärja trögflörtade spekulanter, 
förband de sig »inför hela Nationen« att arbeta skyndsamt och inte upphöra med 
encyklopedin förrän den var klar. Det var löften som kunde antas tilltala, då 
ofullbordade eller långsamt gående lexika plågade marknaden. Mer än en 
prenumerant hade desillusionerad fått iaktta hur fördomsfria litteratörer samlade in 
deras insatser för att sedan lämna det utlovade uppslagsverket åt sitt öde. Mest 
hade prenumeranterna kanske ändå att frukta för de oärliga lexikografer som, väl 
medvetna om att prenumerationer betalades per ark, ständigt lät utvidga sina verk. 
Sådana metoder var givetvis Anckarström och Gjörwell fjärran. Encyklopedin 
skulle inte bli ett oformligt kolossalverk vars nytta för läsarna - om någonsin - låg 
åratals in i framtiden. Om än något svävande, preciserades därför verkets storlek 
och kostnad. Omkring dubbelt så stort som Möllers franska ordbok, det vill säga 
styvt 3 000 halvsidor tjockt, beräknades dess pris inte bli högre än 100 daler - 
samma pris som man fick vara beredd att betala för Möllers utgångna lexikon. Och 
då hade ändå Anckarström och Gjörwell på de 32 första halvsidorna av Real- och 
Nominallexiconet lyckats klämma in inte mindre än »88 Helsidor i 
Encyclopediens och 110 Hel-sidor i Stora Vocabulairens Första Del.« Inget verk 
på marknaden kunde vara förmånligare.  
 
 
 
FÖRVÄNTNINGAR OCH MOTGÅNGAR 
 
Den 18 juni 1776 signerade Gustav III privilegium för Anckarströms och 
Gjörwells encyklopedi. Ovanligt gynnsamt för utgivarna, skyddade det dem med 
vite av 1 000 daler silvermynt för trettio år framöver mot eftertryck. Gjörwell sken 
av lycka. Han var övertygad om att tillsammans med sin adlige kompanjon vara på 
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väg mot succé. Encyklopedin, skrev han två dar senare till sin rike gynnare, 
storfabrikören Patrick Alströmer, »blir et förträffeligt Verk, et af de ypperste som 
utkommit i detta Landet.« Och, konstaterade han belåtet, framgången var en följd 
av egen förtjänst. Inget fiffel, inga ödmjuka suppliker, inget krälande inför det 
höga riksrådet Carl Fredrik Scheffer, som han hatade urskillningslöst allt sedan 
denne forne beskyddare vänt honom ryggen då han i missriktat rojalistiskt nit 1772 
gett ut en franskspråkig tidskrift som med sina brister spred löje över Gustav III. 
Nej, utbrast Gjörwell triumferande, encyklopedin klarade sig »sans la Direction & 
la Protection de Don Carlos.«10 
 
 
Någon längre tid att njuta segerns sötma gavs emellertid inte. Arbetet med 
encyklopedin var på väg in i en fas av grått och tungt vardagsslit. Administration 
av prenumerationerna, ledning av medarbetarna, inköp av papper med mera tog 
snart all Gjörwells tid, och han började försumma sina periodiska publikationer. 
Endast Stockholms Lärda Tidningar, som användes till att hålla prenumeranterna 
vid gott humör med ständiga rapporter om hur real- och nominallexikonet ark för 
ark närmade sig sin fullbordan, gick utan avbrott. Långsamt, med ett snitt på två 
ark eller 8 sidor per månad, släpade sig encyklopedin fram. 
 
 
Saker och ting var tyvärr inte vad de borde. Allt fler störningsmoment hade 
underhand infunnit sig. Kraftkarlen Anckarström var ständigt sjuk. När Gjörwell 
kom ut till Lindö för överläggningar gick det knappt längre att känna igen mannen 
som imponerat så på honom vid deras första möte. Gjörwell ger en bild av sin 
kompanjon: »Infallen, blek, krypande med nedlutad kropp några steg öfver sit 
golf, ofta nedsänkt i kropps plågor och sinnes oro.« Allt mer fick han därmed låta 
nöja med att passivt godta vad Gjörwell företog sig. Själv besvärades Gjörwell av 
segdragna tvister. Tidigare på våren hade han i sina Stockholms Lärda Tidningar 
låtit trycka ett par teologiska artiklar som retade såväl Stockholms prästerskap som 
justitiekanslern Liljestråle. Denne lät lägga beslag på de irrläriga tidningsnumren. 
Gjörwell försvarade sig samtidigt som han för att skydda encyklopedin mot 
angrepp lät överhovpredikanten Gabriel Rosén överse dess teologiska artiklar. 
Affären upplöstes för båda parter otillfredsställande med att kanslikollegium den 
12 september kallade upp Gjörwell för en pliktskyldig skrapa. Men någon arbetsro 
infann sig inte för Gjörwell som nästan genast återigen befann sig i blåsvädret. 
Denna gång för den omfattande import av böcker som han bedrev för sin 
bokhandel. Den konkurs han drabbats av 1771 hade gjort de utländska 
                                                           
10 Privilegiet i KB: U 53. Gjörwell brev till Alströmer, KB, Ep G 8:5 
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bokhandlarna njugga med att ge Gjörwell kredit, något som han fick erfara då han 
ett par år senare tog upp kontakten med bokhandlaren Pierre Gosse i Haag som 
hade hand om distributionen av den yverdonska upplagan av den franska 
encyklopedin. Efter ett par leveranser krävde Gosse när han fick höra talas om 
Gjörwells tidigare fallisemang omedelbar betalning. Genom att frisera 
verkligheten och låta förstå att han hade kungens särskilda förtroende lyckades 
Gjörwell för ett tag beveka den affärsmässige holländaren. Men när pengarna 
dröjde tröttnade denne, och den 2 oktober 1776 fick Kungl Maj:t motta en not från 
Hollands ambassadör där Gosses krav presenterades. Det hela var pinsamt för den 
svenska regeringen och Gustav III var ursinnig över att få sin ära solkad. Den 22 
oktober delgavs Gjörwell kungens onåd av hovkanslern samt uppmanades att 
betala genast.11 
 

 

Skakad - »jag har anteknat den 22 oktober ibland märkelse dagarne af min lefnad« 
- försökte Gjörwell med en ström av brev till hovkanslern att släta över genom att 
framhäva sina förtjänster och svära sig fri från anklagelserna. Det enda han ville 
var ju att »tjena, icke tynga Regeringen, men [...] ock icke tyngas av Regeringen, 
ty i samma ögonblick är jag och ho annan krossad«. Ingen kunde väl tvivla på att 
han behövdes: Han som tryckte »nödvändighets-böcker« för ungdomen, som med 
»granskning flit och drift« gav ut en encyklopedi och som höll en boklåda vilken 
till skillnad från konkurrenternas inte förde »franske romaner och tyska postillor 
utan [...] solide och nyttige verk i alla vetenskaper«. När Gjörwell kom till sin 
skuld vis-à-vis Gosse, var han oförmögen att uppdaga någon. Istället var det den 
girige holländaren som brutit alla avtal. I maskopi med sin »confrere«, den köpen-
hamnske bokhandlaren Philibert (som antyddes agera av hämndlystnad för en 
kraftig förlust på Gjörwells tidigare konkurs) hade han bland annat hindrat 
Gjörwells import av den franska encyklopedin. Handlandet dikterades, förklarade 
han, av tarvliga ekonomiska bevekelsegrunder. De ville inte ha konkurrens och 
tålde helt enkelt inte att Gjörwell i sin utrikeshandel »letat sig vägen Köpenhamn 
och Holland förbi til Frankrike och Schweitz«,12 
 
                                                           
11 Bilden av Anckarström, Gjörwells dagbok för 1776, Hjertats dagbok, sidan 17, KB, I G 4. 
A Munthe har redogjort för affären med de teologiskt anstötliga artiklarna i Historiska 
handlingar 32:1, 23 f. Där finns också Liljestråles memorial tryckta; 265-77. Gjörwell lät 
själv trycka sitt försvar: Se Til Kungl. CancelIie-Collegium. Ödmjukaste Memorial 1776. Se 
även Historiska handlingar 32:1, 5o; samt bilagor 276-83 
12 Jag har anteknat ...« 25/10 1776. Historiska handlingar 32:1, 51; »tjena, icke tynga ... «, 
»granskning flit och ... «, »franska romaner och ...« 29/10 1776 ibid, 52 f  »letat sig förbi 
...«, citerat ur en »nota« som finns nerklottrad på ett oadresserat brevkoncept 13/12 1776, 
KB, Ep G 7:4. Brevet har säkerligen varit ämnat yverdonske encyklopedisten Felice. För 
ytterligare brev och skrivelser rörande tvisten med Gosse, se Historiska handlingar 32:I, 54-
56, 276-83 
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Dessa ursäkter till trots, stod Gjörwells aktier för tillfället mycket lågt i maktens 
korridorer, något som han smärtsamt fick känna av. Han och Anckarström hade 
sökt få Vetenskapsakademien att yttra sitt gillande över encyklopedin för att sedan 
använda detta i marknadsföringen. Det hela borde bara vara en formalitet. Många i 
akademien med dess sekreterare, Pehr Wargentin - som själv medarbetade i 
encyklopedin - i spetsen var vunna för de två encyklopedistemas sak. Men när 
ärendet i november och december togs upp till behandling gick planerna istället 
om intet, och akademiens ledamöter vägrade dela ut approbation. Gjörwell visste 
besked. Han var förföljd, och bakom allt låg »Don Carlos«. Till Anckarström ute 
på Lindö skrev han att han av Wargentin hade fått reda på att när det endast 
återstod för Vetenskapsakademien att justera ett positivt yttrande, hade Scheffer 
ingripit. Understödd av Liljestråle som nu betalade igen för »sin förlorade Reli-
gions-Process«, hade det upphöjda riksrådet, »denne Dictator«, av pur fåfänga att 
själv inte stå i spetsen för »et Verk, som bådar at blifva et af de första i Riket«, 
vänt sig mot att Wargentins förberedda yttrande gick igenom. Inför beskyllningar 
om språkliga felaktigheter och att förordet av Lagerbring var hållet i en 
»oanständig styl« gav Gjörwells många höga beskyddare i akademien slaget 
förlorat. Trots rättningar, samt strykningar i Lagerbrings manuskript fick 
encyklopedin aldrig någon ny chans vid akademiens sammanträden.13 
 
Ändå gick arbetet med encyklopedin vidare trots höstens alla motigheter. I årets 
sista nummer av Stockholms Lärda Tidningar (30/12) kunde Gjörwell rapportera 
att de 13 ark som gick från A till AJO var klara. Därmed var första avdelningen av 
real- och nominallexikonet klar att efter inbindning delas ut till prenumeranterna i 
januari månad 1777. Förmodligen på grund av någon gammal obetald skuld sölade 
emellertid tryckaren Carlbohm med leveransen av de överenskomna 2025 
exemplaren och Gjörwells maningar visade sig fruktlösa. Först efter skarp 
tillrättavisning från Anckarström lämnade Carlbohm i februari över exemplaren.14 
Inför deras spridning runtom landet ombesörjde Gjörwell att encyklopedin 
»recenserades« i en följd av nummer i Stockholms Lärda Tidningar. Med ett 
utdrag ur Lagerbrings förord till encyklopedin förklarades där att »[d]et vore 
skada, och för den uplystare Almänheten nästan vanhederligt, om et sådant 
Arbetes fullkomnande skulle afstanna för bristande Afsätning«. Från utgivarnas 
företal avtrycktes bland annat deras löfte om att hålla igång 
 

                                                           
13 Sylwan, En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev, För Vetenskapsakademiens 
beslut, se dess protokoll för 27/11 och 15/12 1776. För Gjörwells brev till Anckarström 
daterat 26/12 1776, se KB, Ep G 8:5. Se även Gjörwell till P Alströmer 23/8 1778, KB, EP 
4:2. Delvis är brevet avtryckt i O XV ff. 
14 . Se Anckarström till Carlbohm 10/2 1777, liksom Carlbohms nota 4/3 1777, KB, U 53 
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verket även om någon av dem blev sjuk eller avled. Likaledes lovade de sneglande 
på den utländska marknaden, att till verket skulle fogas en latinsk och dansk 
nomenklatur. I den övriga pressen meddelades att encyklopedin fanns att hämta i 
Gjörwells boklåda, och att utdelningen till prenumeranterna på landsbygden 
pågick för fullt. Utgivarna kompenserade för sin senfärdighet, bjöd på 
transportkostnaderna och lovade skyndsam fortsättning av arbetet. Redan till 
midsommar skulle nästa avdelning vara klar.15 
 
Dessa ständigt nya löften och betryggande försäkringar till trots, kunde 
prenumeranterna med fog känna sig oroliga. Det var tydligt att encyklopedin höll 
på att svälla över sina givna ramar. Bokstaven A var långt ifrån avbetad, och en bit 
in i april lät Gjörwell, glömmande alla tidigare löften, meddela att omfånget 
beräknades till mellan 400 och 500 ark, det vill säga uppemot 8 000 halvsidor.16 
Men att verket hotade bli en och en halv gång längre än vad som tidigare 
uppgivits, var ändå inte vad som var mest illavarslande. Att ständigt förlänga ett 
påbörjat arbete var något som lexikografer var ökända för. Det var en risk som 
prenumeranter alltid löpte. Värre var att efter lång tids sjukdom dog Anckarström 
den sjätte april 1777. 
 

GJÖRWELL FORTSÄTTER PÅ EGEN HAND 
 
Gjörwell var beredd. Anckarström hade varit svårt sjuk under hela projektet, och i 
över en månads tid hade dödsbudet varit väntat. När vännen somnade in fanns han 
på plats vid dennes sida. Rörd tecknade han i den för tiden så populära stenstilen 
Anckarströms karaktär; 
 

Swärdet. Plogen. Härden. 
Skötte. Samma. Hand 

Men. Driften. At 
Utforska. Naturens. Förbehåll. 
Nalkas. Vetenskapers Gräns. 

At. Dymedelst. 
Uplysa. Medborgare. 

Tärde. Skyndsamt. Lifwet.17 
 

                                                           
15 Recensionen; i Stockholms Lärda Tidningar 27/3, 7/4, 24/4 1777 Även i Karlstad där 
encyklopedin gick bra, ägnades den recension. Se Carlstads Wecko-Tidningar 10/5, 17/5 
1777. För annonser i övrig press, se till exempel Inrikes Tidningar 24/2 1777; Stockholms 
Post-Tidningar 3/3 1777; Göteborgs Allehanda 18/4 1777; samt Lunds Weckoblad 9/4 1777 
16 Stockholms Post-Tidningar 10/4 1777. 
17 Stenstilen publicerades senare, 15/8 1778, i Gjörwells vittra tidskrift, Samlaren. 
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För några längre stunder av eftertänksam tillbakadragenhet fanns emellertid inte 
tid. Arbetet med encyklopedin måste gå vidare. »Nu är han död« skrev Gjörwell 
till Ehrensvärd, »och jag allena om et så drygt verk, et verk, på hvars fullbordan 
och förbättring jag fullt och fast föresatt mig at upoffra all min öfriga lifstid. Men 
på det jag ock må kunna gjöra det, har jag redan gjort den förfatning, at mine 
periodiske Arbeten och andre strö-skrifter hädanefter besörjas och fortsättes af 
andre«.18 I tidningarna bedyrade han för sina prenumeranter att encyklopedin 
skulle fortsätta som om ingenting hänt, men läget hade avgjort försämrats och den 
fortsatta utgivningen var hotad. Gjörwell som av Anckarström hade anförtrotts att 
bli medförmyndare åt dennes söner, drogs in i tidsspillande tvister med de övriga 
förmyndarna. Samtidigt förlorade han sin viktigaste medarbetare, då Gustav 
Regnér som stod för den dagliga bearbetningen, valde att tänka på sin karriär och 
hoppade av lexikografsysslan för att bli informator hos riksrådet von Höpken. 
Värst var emellertid att Gjörwell som ensam herre till encyklopedin fann sig ställd 
inför en obehaglig ekonomisk situation. Samtidigt som det utifrån landet kom 
oroande rapporter från collecteurerna om trög försäljning, visade det sig plötsligt 
att han var alldeles utan finansiellt stöd. I det kontrakt som var upprättat mellan 
Gjörwell och Anckarström hade annars de två i en klausul sökt förebygga att 
encyklopedin blev utan pengar i händelse av någonderas död. Sterbhusen förbands 
att driva bokprojektet till dess det var fullbordat. Klausulen visade sig vara 
värdelös då det framkom att Anckarström hade levt långt över sina tillgångar. Med 
skulder på över 27 000 daler kopparmynt var det mer än osäkert om sterbhuset 
efter honom kunde prestera pengar till encyklopedins fortsatta gång. 
 
Gjörwell handlade raskt. På kant med sina medförmyndare förklarade han i ett PM 
till dem av den 23 juni 1777 att han, för att »förebygga alla Svårigheter« som nu 
hotade uppslagsverkets vidare utgivning på grund av den »ovisshet, hvad 
Sterbhuset til et sådant arbetes fulföljande ifrån sin sida kan el. vil bidra«, ensidigt 
bröt sin ekonomiska knytning till det Anckarströmska huset. Encyklopedin måste 
drivas efter ekonomiskt sunda principer. Utan friska pengar från sterbhuset kunde 
varken de testamentariska paragrafer som gjorde äldste sonen Jacob Johan till 
delägare av encyklopedin, eller ens den »kärlek« Gjörwell sade sig hysa för 
»nyssn.[ämnde] Corporalen Anckarström, och den tilgifvenhet han hyser tilbaka« 
förmå honom till att »vid mine år och medel, spilla begge delarne til båtnad för en 
främmande Pupill«. Givetvis stod det de övriga förmyndarna fritt att »på sätt som 
de för godt finna« själva fortsätta utgivningen för äldste sonens räkning, men, 
anmärkte Gjörwell sardoniskt, »ingen af mine Herrar MedFörmyndare lärer vara 
sinnad«. Med en storstilat kostsam gest sökte han därpå köpa sig loss. Varken för 
de 200 ris franskt papper som importerade till ett värde av 10 000 daler nu låg i 
                                                           
18 Gjörwell till Ehrensvärd 20/4 1777, KB, Ep G 8:5 
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packhus vid Skeppsbron, eller för de kostnader som medarbetare, 
litteraturanskaffning och tryckning innebar, ville han ha någon ersättning. På så vis 
självpåtaget befriad från sina ekonomiska förpliktelser mot det Anckarströmska 
huset avsåg Gjörwell för sin del att tillsammans »med de Lärde, som äro et sådant 
Verk vuxne« arbeta vidare med encyklopedin.19 
 
Organisationsförändringarna för den »Swenska Encyclopedien« enligt den 
»började, men alt widare förbättrade planen« offentliggjordes korthugget i början 
av juli.20 Men därefter blev det alldeles tyst. Den utlovade andra avdelningen 
dröjde, och utgivningen tycktes ha stannat upp helt. Månad följde på månad utan 
att prenumeranterna fick besked om arbetets gång, men den 24 november 1777 
levererade Gjörwell en ny skur löften i sina Stockholms Lärda Tidningar. Sedan 
Anckarströms död hade han till det »Almännas Gagn« samlat ihop en ny stab av 
medarbetare som nu »med, Flit ock med Granskning« arbetade för att bli klara 
med encyklopedins andra avdelning.21 Och genom deras medverkan lovades den 
vinna »både mera Fullständighet och Tilförlåtelighet uti des Real-Artiklar« än 
tidigare. Tryckningen påstods gå för fullt, och de köpare som var otåliga 
uppmanades titta in i Gjörwells boklåda. Där delades arken nu ut ett och ett, allt 
efter som de blev klara. 
 
Encyklopedin var ett otroligt tungrott projekt och Gjörwell höll på att tappa sugen. 
Under det följande året - 1778 - lyckades han visserligen att prestera ett till två 
färdiga tryckark per månad, men arbetet frambringade med alla sina motigheter 
inte längre någon entusiasm. Oklar över ägarförhållandena drev han encyklopedin 
vidare med vänster hand. Den hade blivit en bok bland andra. Istället kastade 
Gjörwell sig över nya och enklare projekt. Av tidigare bidrag i sina tidskrifter 
rafsade han ihop och började utge Collectio Gjörwelliàna liksom Björnståhls brev 
från dennes resa genom Europa. Han puffade också för en ny upplaga av 
Bergklints spridda skolbok Sammandrag Af Alla Vetenskaper. Gjörwell spelade 
numera med säkra kort. I november 1778 var med en eftersläpning på ett och ett 
halvt år i alla fall andra avdelningen av encyklopedin äntligen klar. Med sina dryga 
200 halvsidor nådde den inte längre fram än till artikeln »améne«. 
Prenumeranterna kunde med fog fråga sig om verket någonsin skulle fullbordas. 
                                                           
19 Gjörwells brytning med det Anckarströmska huset, se »Pro Memoria, rörande Lexicon.«, 
KB, U 53 
20 Se Stockholms Post-Tidningar 17/7 1777. 
21 Förutom den återanknutne Gustav Regnér, var de: Georg Hallenberg, läkare i Stockholm; 
Christian Ludvig Jöransson, grosshandlare i Stockholm; Henrik Nicander, andre sekreterare 
vid Vetenskapsakademien; Anders Norberg, notarie vid hovkonsistoret; och Anders Jahan 
Retzius, professor i botanik i Lund. 
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Visserligen gav Gjörwell i sina tidningar plats för en flera nummer lång 
»recension« av encyklopedin som följande allmänt vedertagen branschpraxis till 
största delen bestod av regelrätta avtryck av enskilda artiklar. Men den åtföljdes 
inte av annat än lama löften och urskuldanden över den långsamma utgivningen 
som för övrigt sades vara en nödvändig följd av det låga priset.22 Och några nya 
artiklar eller avdelningar av Encyclopedié, eller Fransyskt och Svenskt Real- och 
Nominal-Lexicon kom aldrig. Fram på vårkanten 1779 stod det klart att det 
encyklopediska äventyr som Anckarström hade startat fyra år tidigare var 
ohjälpligt havererat. 
 
 
                                        Omstart. Svensk Encyclopedie. 
 
Med encyklopedin vilande var Gjörwell ändå långtifrån arbetslös. Han var fullt 
sysselsatt att förverkliga nya stolta planer. Strax efter årsskiftet 1778-79 hade han i 
sina tidningar offentliggjort sin senaste vision. Vad landet behövde och vad 
Gjörwell erbjöd, var ett uppfostringssällskap av välrenommerade personer som 
arbetade »drifne af Kärlek til vidare Uplysnings utbredande«.23  Ingen mer än han 
själv och möjligtvis Jakob Björkegren, som efter Anckarströms död stod i 
Gjörwells sold, tycktes emellertid arbeta aktivt i sällskapet. Snart utvecklades 
Upfostrings-Sälskapet till att bli just inte mer än en plattform för Gjörwells egen 
förlagsverksamhet, något som Kellgren till kvickhuvudenas fromma raljerade 
över. Hur som helst hade Gjörwell sett till att knyta till sig en rad mecenater som 
höll sällskapet med friska pengar. Med detta ekonomiska stöd hägrade för honom 
åter möjligheten att ge ut encyklopedin. Den gick inte att släppa ur tankarna. Med 
den var hans lycka förbunden. För sin främste ekonomiske uppbackare, 
alingsåsmagnaten Patrick Alströmer, hade han även mitt under de värsta 
motigheterna under året efter Anckarströms död, förklarat att från den »Svenska 
Encyclopedin« vek han aldrig, utan den skulle »fullbordas, med vinst för 
Almänheten, med vinst för mit Hus.«24 Utsikterna för detta tycktes ljusnande, inte 
minst när det Anckarströmska sterbhuset efter långvariga förhandlingar i juni 1779 
släppte på sina rättigheter till encyklopedin mot att Gjörwell återställde alla 
prenumerationssedlar. (Detta för att inte kunna bli stämda av irriterade 
prenumeranter.)25 
 

                                                           
22 Se Stockholms Lärda Tidningar. 12/11; 19/11; 10/12 1778; 15/2 1779. 
23 Se Stockholms Lärda Tidningar 21/ 1 1779. För uppfostringssällskapets verksamhet har J A 
Almqvist redogjort i Historisk Tidskrift 1906, 127-52. 
24 Gjörwell till Alströmer 23/ 8 1778, KB, Ep 4:2. 
25 För alla handlingar om tvisten och överenskommelsen med det Anckarströmska 
sterbhuset, se KB: U 53. Överenskommelsen ratificerades av Svea Hovrätt först 1/7 1782.  
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Äntligen med fritt handlingsutrymme bestämde sig Gjörwell för att stöpa om 
encyklopedin. Den måste klyvas itu. Att bokstavsvis långsamt tugga sig fram 
genom både real- och nominalartiklar hade visat sig förfelat. Trotjänaren Regnér 
fick i uppdrag att av nominalartiklarna rafsa ihop en ny stor fransk-svensk ordbok 
medan Gjörwell själv organiserade det nya reallexikonet. Efter ett par månaders 
arbete på de två uppslagsverken var Gjörwell den i november redo att offentligöra 
dem i sina Lärda Tidningar. Efter att där först ha utbrett sig över Upfostrings-
Sälskapets verksamhet under året, liksom dess pågående förlag av bland annat 
encyklopediska läroböcker såsom Bergklints och Regnérs efter utländska förlagor 
kompilerade Mindre Sammandrag Af Vetenskaperna, Första Begrepen Af De 
Nödigaste Wetenskaperne och Större Sammandrag Af Alla Wetenskaper, kom 
Gjörwell till vad som skulle bli »Kronan, til at sätta på hela detta Institutum af 
Svenska Upfostrings- och Läro-böcker«: den tudelade fortsättningen på Anck-
arströms encyklopedi. I fortsättningen skulle »alla i Vetenskaperne och Konsterne 
förekommande Saker« utkomma »under Namn af Svensk Encyclopedié« medan 
»Språket« samlades i »et ordenteligt Fransyskt och Svenskt, samt Svenskt och 
Fransyskt Lexicon«. Samtidigt förklarades de tidigare utgivna avdelningarna av 
Anckarströms encyklopedi för »icke utgifne«. De vid det här laget 600 
prenumeranterna lovades ändå bli skadelösa. Mot att de löste in sina 
prenumerationssedlar erhöll de nya som gällde för båda nya lexika. Dessa som var 
»under et ständigt bearbetande« bedyrades att nu befriade från varandra kunna 
publiceras raskt och oavbrutet. 
 
 
 

ÖKAD KONKURRENS: PUBLIKA PÅHOPP 
 
Gjörwell fick inte stoltsera ifred med sina löften någon längre tid i tidningarna. I 
den mondäna Stockholmsposten, attackerades han och Upfostrings-Sälskapet den 
22 november 1779 kraftfullt av en namnlös skribent som inte skrädde orden över 
Gjörwells vana att »berömma sig sjelf«. Angriparen ondgjorde sig över att 
sällskapets medlemmar var anonyma sånär som på Gjörwell och Björkegren. Och 
från dessa två, som stod som sällskapets direktör respektive sekreterare, var, 
fortsatte den obarmhärtige skriblern, sannerligen inte att »wänta något synnerligt i 
upfostrings wägen; det må wara antingen i afseende på tid eller capacité.« En blick 
på sällskapets dittills publicerade alster styrkte, hette det, denna tes. Vad var 
exempelvis Regnérs Mindre Sammandrag Af vetenskaperne annat än »et underligt 
Sammelsurium«? I och för sig inget att förvåna sig över då Gjörwells omdöme, 
enligt vedersakaren, konsekvent försämrades. Det verkade numera bero »af blott 
agtning eller wänskap för wissa gynnare, gunstlingar eller medhjelpare i des 
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närings-wäg.« Efter en matt protest som publicerades i stockholmstidningarna ett 
par dagar senare, erhöll Gjörwell den 18 december ett nytt hugg på 
Stockholmspostens sidor. Hans tidningar, sades det där, innehöll praktiskt taget 
bara dåliga utdrag ur utländska avisor, eller så var de fyllda med »långa 
prädikningar om det högstförträffeliga Upfostrings Sällskapet«. Med Gjörwells 
bokutgivning stod det inte bättre till visste angriparen att berätta. Den 
kännetecknades av titlar som annonserades ut för att efter »hwarpå [...] är 
prenumererat« dröja på ett oförklarligt vis. 
 
 
Bakom dessa påhopp i pressen gick det att ana krassa ekonomiska motiv. 
Stockholmsposten ägdes av den driftige bokhandlaren Johan Christopher 
Holmberg. Ännu bara i trettioårsåldern, ägde han 1779 boklåda i både Stockholm 
och Göteborg, styrde ett väl spritt nät av kommissionärer i landsorten och höll sig, 
likt Gjörwell, med förlag. Denne konkurrent hade alla skäl att söka underminera 
Gjörwell. För själv drev Holmberg sedan ett tag tillbaka uppslagsverk som 
kolliderade med Svensk Encyclopedié och den tillämnade stora fransk-svenska 
ordboken. 
 
Bokhandlarna och boktryckarna i huvudstaden hade inte legat på latsidan när 
Gjörwell och Anckarström offentliggjorde sitt encyklopediprojekt. Henrik Fougt 
som förestod det kungliga tryckeriet hade snuvat de två encyklopedisterna på 
rättigheterna till Möllers Nouveau Dictionnaire som de, som ett presumtivt 
konkurrerande arbete, varit ute efter att lägga beslag på.26 Holmberg hade valt en 
annan och djärvare strategi: att hoppa på ruschen efter reallexika och själv utge ett 
uppslagsverk med touche av upplysning. På hösten 1777 kungjordes i tidningarna 
att han tillsammans med ett »sällskap« ämnade utge en »Economisk Dictionnaire 
eller et allmänt, fullständigt Hushålls-Lexicon«27 
 
Encyklopedin, som marknadsfördes som inriktad på det praktiska, nyttiga och 
ekonomiska, kunde på goda grunder antas stå inför en svår utmanare. Med 
sammanställandet, som sköttes av Gjörwells forne skyddsling, litteratören och 
nationalekonomen Johan Fischerström, liksom med utgivningen gick det 

                                                           
26 För handlingarna, se RA, Kanslikollegium till Kungl Maj:t, vol 87. Fougt tillerkändes 
rättigheterna av Kungl Maj:t 9/9 1777. För Gjörwells och Anckarströms avsikter att komma 
över Möllers lexikon, se deras kontrakt, paragraf 21, KB, U 53 
27 Citatet, Stockholms Post-Tidningar 8/9 1777. Se även Lunds Wecko-Blad 19/11 1777. 
Prospekt delades ut från och med november 1777. 
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emellertid trögt. Först i augusti 1779 var första delen till Holmbergs och 
Fischerströms Nya Swenska Economiska Dictionnairen Eller Försök til et Almänt 
och Fullständigt Lexicon I Swenska hushållningen och Naturläran klar, och det 
var tydligt att den hade drabbats av samma sjukdomar som encyklopedin. Den 
svällde. Ännu var inte bokstaven s passerad, men så hade, som påpekades i 
entusiastiska anmälningar i Holmbergs egna Stockholmsposten, viktiga artiklar 
som »begravningsplats« (vars korståg mot gravar i kyrkorna fick den mondänt 
frigjorde anmälaren att spefullt förmoda »en nödig upmärksamhet hos 
wederbörande, i synnerhet hos wåra nitiska Consistorier«) och »bi« behandlats.28 
 
Även om utgivningen av det ekonomiska lexikonet var segdragen, valde 
Holmberg att gå vidare. Under senhösten 1779 puffade han i Stockholmsposten för 
Fischerströms lexikon liksom för en alldeles färsk fransk-svensk ordbok som 
författades av den adlige kaptenen Carl Leonard Stålhammar. Med detta i 
händerna skulle Holmberg fortsättningsvis kunna börja tappa av marknaden för 
nominaldelen av Gjörwells encyklopedi. För Alströmer beklagade sig Gjörwell 
över den hale Holmberg.29 Inte nog med att denne under det gångna året hade 
förtjänat grova pengar på att utnyttja Gjörwells rabattsystem till att köpa in stora 
mängder böcker som han sedan sålde »tvärt öfver gatan« till fullt marknadspris. 
Nu hotade han i ett slag Gjörwells och Regnérs omorganiserade ordbok innan ens 
ett endaste ark hade kommit av trycket. Och Fougt hastade att spä på Gjörwells 
oro. Från hans officin spriddes budskapet om att en ny förbättrad utgåva av 
Möllers fransk-svenska ordbok var nära förestående. Föranlåten av »flere så 
muntelige som skrifteliga Förfrågningar« som inkommit efter de två 
konkurrenternas utspel, ryckte Gjörwell den 6 december i Stockholms Lärda 
Tidningar ut till sina uppslagsverks försvar. Senast vid »instundande Nyår« skulle 
de löpa ut, och vad beträffade Regnérs ordbok överträffade den på alla vis 
konkurrenternas. Den var inte som de, »allenast [...] et Lexicon för Fransyska 
Conversationen och den vanliga Fransyska Litteraturen, utan därjämte och tillika 
et Lexicon för Vetenskaperne, Konsterne och Näringarne, så at äfven alla 
Fransyska Konst- och Slägde-ord skola där finnas«. Om Gjörwell med dessa ord 
lugnade sina prenumeranter när det gällde Regnérs ordbok, var knappast det fallet 
när han i en »Kungörelse om Upfostrings-Sälskapet, des Arbeten och Inrätningar« 
                                                           
28 Citatet, Stockholmsposten 10/7 1779. Artikeln »Bi«, var bandets vidlyftigaste, något som 
anmälaren i Stockholmsposten 9/8 1779 motiverade med att om »desse äfwen så nyttige som 
undranswärde Insecter är skrifwit [...] mer än 250 Volumer.« 
29 Gjörwell till Alströmer 6/12 1779, KB, Ep G 13. 
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i 1780 års första nummer av Stockholms Lärda Tidningar (3/1) deklarerade sina 
fortsatta avsikter med Svensk Encyclopedie. Inte nog med att Gjörwell - som såg 
en chans att utnyttja det enorma bibliotek som han genom skuldsättning nyligen 
hade förvärvat av vännen och boksamlaren Warmholtz - plötsligt hotade blanda in 
historiska notiser.30 Än mer illavarslande var att den hårt pressade Gjörwell tänkte 
överge bokstavsordningen. Fortsättningsvis skulle tryckningen ske »efter den Full-
ständighet, som antingen Artiklarne sjelfve äga, eller för den Nödvändighet, som 
et skyndesammare utgifvande af dem [...] fordrar.« 
 
Alla dessa storstilade löften och ständiga ändringar från Gjörwells sida om 
uppslagsverkens gång mötte enbart löje bland huvudstadens publicister. 
Holmbergs och Kellgrens Stockholmsposten lekte ut julen med ett 
nonsensnummer 13/1 1780 där påpassligt nog, fanns inflikad en skrattretande 
person »som i minne är både et Nominal och Real Lexicon«. Och angreppen 
fortsatte. Hela våren var Stockholmsposten fylld av nålsting. Än fick konkurrenten 
Stålhammar sjunga ut om Gjörwells »til ledsnad omtalta Ord-Bok«, än 
attackerades hans förkärlek för tysk vitterhet, än gycklades över hans ovana att ge 
ut sina alster arkvis.31 Numret av den siste maj 1780 tog emellertid priset i 
kollegial illvilja. Den anonyme angriparen där, «Bibliophilus« - bokvännen, höll 
en sträng genomgång av Gjörwells utgivning under de senaste tio åren. Det hela 
formades till en katalog av aborterade projekt. Var fanns till exempel de latinska 
och franska lexika som hade utlovats redan 1771, var i sinnevärlden stod att få 
Lagerbrings utannonserade historik över Ryssland, och hur förhöll det sig med 
sammandraget av den yverdonska encyklopedin, frågade sig »Bibliophilus«. I det 
senare fallet visste han bestämt besked: Gjörwell hade lämnat prenumeranterna i 
sticket »sedan en del war tryckt och utlemnad arktals«. Direkt sarkastisk blev den 
oförsonlige »Bibliophilus« när han kom till den utlovade utgivningen av 
Björnståhls brev - den var, gjordes klart, rena skojet: »Mannen dog; och man fick 
föga mer för 2 Riksdaler, än hwad man 3 a 4 gånger förut betalt och läst på 
diwerse ställen i Herr Gjörwells periodiska arbeten.« (Prenumeranterna höll 
 

                                                           
30 Bara ett par år tidigare hade Gjörwell hållit detta för uteslutet. Historiska artiklar hörde, 
hade han då tillsammans med Anckarström förklarat, »mycket mindre hit« i ett lexikon som 
likt deras encyklopedi var inriktat på det »Nyttiga«, på »almänna och enskilda Samman-
lefnaden.«. Se »Utgifwarnes Företal« till Encyclopedié 1777, xiii. 
31 Se exempelvis Stockholmsposten 3/3; 30/3; 18/4 1780. Citatet, ibid, 29/5. 
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med. Inom kort tvingades Gjörwell åse hur 500 av dem flydde sin väg.)32 Inte 
mycket bättre stod det enligt »Bibliophilus« till med de böcker som verkligen 
fullbordades. Lagerbrings större Sammandrag Af Swea-Rikes historia var ett 
belysande fall. Det verket hade getts ut »på et nog depensift sätt för köparen«. 
Tryckningen hade skett efter branschens alla tjuvknep, det vill säga »på et stort 
dyrt papper, hwaraf nästan hälften är rent otryckt. Derjämte sönderdelades det i 
många onödiga afdelningar, och hwarje del utgafs särskildt, fast han stundom 
bestod blott af 2:ne ark.« Kort sagt rena svindeln. Gjörwell var, med 
»Bibliophilus« föga uppskattande vokabulär, ingenting annat än en skrytsam 
»Charlatan«; en man på vars »löften« man hade »prenumererat länge nog.« 
 
Snålblåsten till trots, stod Gjörwell bi. Och om han tvingad av en alltid pressad 
ekonomi emellanåt trixade, visade han sig hur som helst ordhålligare än 
konkurrenterna. Fougt kom aldrig loss till att trycka, och Holmberg kom i delo 
med sin ordboksförfattare Stålhammar om äganderätten. Efter 28 ark vägrade 
denne att fortsätta och sökte privilegium hos Kungl. Maj:t. Holmberg gjorde 
detsamma. Under tvistens gång kastade den hårdföre Holmberg in underhuggare 
till fortsatt redigering av det fransk-svenska lexikonet, och under senhösten och 
vintern kom ytterligare ett par ark ut. Men sedan var det stopp. I januari 1781 
tilldömdes Stålhammar äganderättigheterna och alla ark som utkommit 
beslagtogs.33 
                                       
                                                   MOT KOLLAPS 
 
Gjörwell var åter lämnad ensam på scenen med sin fransk-svenska ordbok. 
Konkurrensen från Fischerströms Nya Swenska Economiska Dictionnaire behövde 
han inte heller bry sig om. För om än smärtsamt för stunden, betydde det föga att 
det i Holmbergs och Kellgrens Stockholmsposten under hösten (14 september) 
hade införts fiktiva annonser som illasinnat drev med Gjörwells försäljning av 
utländska encyklopedier:: 
 

Uti A.B.C: D Boklådan [... ] utlämnas til Resp. Prenumeranterne de nyss 
inkomna 15, 16 och 17:de Tomerna af Miskmask eller Sammelsurium. 
Detta är det Utländska bekanta stora Allwetenhets-Werket, som af et 
Sällskap Lärde är åter igen, nu å nyo, än en gång öfwersedt, förökt och 

                                                           
32 Se Stockholms Lärda Tidningar 26/10 1780. 
33 Handlingarna rörande processen mellan Holmberg och Stålhammar finns i RA, 
Kanslikollegium till Kungl Maj:t, vol 90. En avskrift av Stålhammars privilegium finns i 
KB, U 74. Affären finns skissartat behandlad i Henrik Schück, Den svenska 
förlagsbokhandelns historia 2 (1923), 184 f. 
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förbättradt, samt tillika annorlunda stäldt, tydeligare fördelt och i en 
angenämare skrifart föredragit. 

 
Ingen anledning fanns heller för Gjörwell att ta åt sig allt för mycket av att hans 
skötebarn, Svensk Encyclopedie, hade »annonserats« i vanvördiga termer som, 
 

et inländskt Sammelsurium, hwaraf en del redan utkommit, men skall för 
sina orsaker skull anses, som densamma icke wore utkommen [...] Man 
tänker skynda med detta Werk, och tror sig kunna lofwa det complett 
färdigt så tidigt i nästa Seculum, at andra Uplagan åtminstone kan läggas 
under Prässen år 1850: imedlertid emottages prenumeration på det första. 

 
För alla Holmbergs tjuvnyp kunde inte skyla över att det var hans eget och 
Fischerströms Dictionnaire som stod stilla. Ännu vid årsslutet 1780 hade den inte 
kommit längre än några ark in på andra bandet och prenumeranterna gav otåligt 
tillkänna sitt missnöje genom insändare i tidningarna. Istället kunde Gjörwell visa 
sin flit. I januari 1781 delades första avdelningen av Svensk Encyclopedie ut. 
 
Vad läsarna fick i händerna var en verklig lågbudgetencyklopedi. Ingen retorik i 
världen kunde dölja detta faktum: vad hjälpte Gjörwells försök i artikeln 
»encyklopedi« att inordna sig i en rörelse vars mål var inget mindre än »Hela 
Mennisko-slägtets uplysning och förbättring«? Vad spelade det för roll att han 
högstämt beskrev »Nyttan« av sin encyklopedi vara »Almänt Ljus, almänt Bruk«? 
Ingen som bläddrat i Gjörwells encyklopedi kunde fasta någon större vikt vid 
dessa granna ord. Än mindre så, vid högstämda bedyranden om att själva 
Sälskaps-lefnaden av ett sådant »al kunskap omfattande Verk drager et gagn, et 
behag, som rönes vid snart sagt alla tilfällen«; detta på så vis att »Menskliga 
Snillet förädlas, denna förädling blir almännare, Tänkesättet förmildras, Sederne 
rensas, Dygden blir mera rådande, vårt Slägte lyckligare.«34 För encyklopedin var 
i sitt oktavformat (ungefär som en pocketbok till storleken) inte bara billig i 
utförandet, den var också fullständigt kaotiskt redigerad. På encyklopedins första 
sjuttio sidor följde i nämnd ordning de fjorton artiklarna »encyclopedie«, 
»Ankarström«, »djur«, »almanach«, »ästhetik«, »luft«, »salmiak«, »bohvete«, 
»vänskap«, »analysis«, »Pensylvanien«, »Philadelphia«, »anis« och »Minerva«35 
 
                                                           
34 Citaten, se Svensk Encyclopedie, 19 ff. 
35 Bidragsgivare var: Björkegren - »Pensylvanien«, >Philadelphia«; »Gjörwell - 
»Ankarström<, »encyklopedie«; Lagerbring - »företal« (avtryck ur Encyclopedié, eller real- 
och nominallexicon.); Nicander - »almanach« (avtryck), »analysis«; Norberg - »vänskap«; 
Regnér - »luft« (avtryck av »air«), »Minerva«, »ästhetik«; Retzius - »anis«, »bohvete«, 
»djur«, »salmiak« (omredigering av »alcali«). En aviserad översättning av d´Alemberts 
inledning till encyklopedin uteblev. 
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Visserligen kunde den franskkunnige misstänka att artiklarna ursprungligen varit 
avsedda för bokstaven A i real- och nominallexikonet. (Fyra stycken var rentav 
antingen ordagranna eller utdragsvisa avtryck.) Men i svensk språkdräkt var 
sambandet dem emellan inte omedelbart glasklart. Det gick inte att förneka, men 
enligt Gjörwell var nyordningen inte att beklaga. Snarare tvärtom. Inte så att han 
var någon principiell motståndare till att låta en encyklopedi löpa »efter Alphabetet 
eller efter Vetenskaperne«, men »[s]om Sverige icke är Frankrike, mindre Europa« 
hade han slutligen funnit att det var bättre att låta den löpa »efter ingendera delen«. 
För fortfor Gjörwell, »[t]vång medföljer det första, mindre fulkomlighet det andra, 
mästa gagnet det tredje. Ouppehållen meddelar man då Almänheten, för hvilken 
man arbetar, de fulkomligaste, de för ändamålet eller i tiden nyttigaste artiklarne.« 
Prenumeranterna slapp ta den risk som alltid följde med bokstavsenlig utgivning. 
Hur ofta hände det inte frågade Gjörwell - förbigående sitt eget tidigare försök i 
encyklopedigenren med taktfull tystnad - att » [i] stället för väl utarbetade Artiklar 
ända utföre, får man Bokstafven A, äfven stundom B och C, fullständige« för att 
sedan tvingas se hur uppslagsverket »magrar«? Svensk Encyclopedié kunde obe-
kymrad om bokstavsordning däremot lovas en trygg och snabb utgivning. 
Dessutom var dess organisatoriska kaos enbart tillfälligt, för Gjörwell skulle 
framdeles foga ett register till encyklopedin.36 
 
Något register dök aldrig upp. Någon skyndsam utgivning av Svensk Encyclopedié 
blev det heller aldrig fråga om. Den drog ut över större delen av 1780-talet utan att 
någonsin vara i närheten av fullbordan. Regnérs fransk-svenska ordbok somnade 
in redan 1781 utan att kommit förbi artikeln »carriére«. Gjörwells löften kom som 
så många gånger förr på skam. Det skulle föra för långt att i detalj redogöra för 
encyklopedins vidare öden fram till dess slutpunkt som sammanfaller med 
Gjörwells konkurs 1787: att följa Gjörwells verksamhet dessa år på 80-talet 
innebär att riskera att försvinna ner i en hela tiden accelererande malström av 
misslyckade förlagsspekulationer, av stolta exportplaner som går omstyr, av 
boksändningar från utlandet som sjunker i höst- och vinterstormarna, av 
jämranden över stäckta sociala ambitioner. 
 
Bara i grova drag ska det för encyklopedins gång och för Gjörwell så besvärliga 
80-talet skissas. Sedan den första delen av Svensk Encyclopedie delats ut 
avstannade utgivningen tvärt. Görwell kastade sig in i nya, för tillfället mer 
lockande och förhoppningsvis mindre krävande förlagsaffärer. Redan till hösten 
1781 utlovade han tre nya verk som var symptomatiska för hans ivriga 
                                                           
36 Citaten, se ibid, företalet; 23. 
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utgivningspolitik: ett Hand-Lexicon för Fransyska och Svenska Språket (som 
sammanställd av Björkegren skulle komplettera Regnérs avsomnade ordbok) som 
aldrig avslutades; en ny utgåva (den sjätte) av Tunelds Geographié öfv er Sverige 
som under en följd av år ådrog honom speglosor i pressen;37 och Warmholtz 
enorma Bibliotheca Historica Sueo-Gothica som i sin vidd blev en övermäktig 
uppgift. Ännu 1787 var endast 3 band utgivna. Först trettio år senare och sex år 
efter att Gjörwell dött, kunde det sista 15:de bandet ges ut 1817. 
 
Det var inte märkligt om dessa förlag efter hand blev omöjliga för Gjörwell att 
fortsätta. I Upfostrings-Sälskapets Tidningar (som Lärda Tidningar döpts om till) 
av den 17 november 1783 redogjorde han för den aktuella prenumerantstocken. 
Det var en deprimerande läsning: till Bibhotheca Hstorica Sueo-Gothica fanns 174 
hugade köpare, till Tunelds geografi 67, och till den nya franska ordboken inte fler 
än 59. Och vad värre var utgjorde de långtifrån de mest katastrofala förlagen. 
Desperat försökte Gjörwell på alla vis locka till sig köpare. Förutom vanliga 
prenumerationer prövade han olika invecklade rabattsystem. Bland annat 
introducerade han aktiehandel på böcker, och när Svensk Encyclopedié åter skulle 
ges ut 1785 försökte han hålla uppe dess upplaga genom att förbinda den med 
prenumerationen på Upfostrings-Sälskapets Tidningar. Men förgäves, inga 
erbjudanden gjorde bokköparna mindre svårflörtade. Detta drabbade inte minst 
encyklopedin. Efter att endast tre nya halvark om sammanlagt tjugofyra sidor med 
artiklarna »år«, »amiant«, »amphiteater«, »ambra«, amplification«, »saturni ring«, 
»antibaptister« och »Aaron« publicerats strandade den i maj 1785 än en gång.38 
 
Gjörwell var fångad i en ond cirkel. De olika förlagen gick uselt, och den 
utländska bokhandeln hade till följd av förlorade transporter och fluktuerande 
växelkurser utvecklats till en kvarnsten för Gjörwells rörelse. För att reparera 
uppkomna förluster satsade han på nya bokprojekt, det ena hopplösare än det 
andra. När de sedan gick med förlust måste han täcka upp med nya förlag och ny 
import som alltsomoftast ledde till ytterligare avbräck. Om Gjörwell tidigare hade 
kunnat skaka av sig dessa motgångar och obekymrat satsa om igen, började de 

                                                           
37 Givetvis bjöd Stockholmsposten på sin del av giftigheter. Se exempelvis, 4/3 1782, liksom 
19/8 1785. 
38 Bidragen var skrivna av: Nicander - »saturni ring«, »år«; Norberg, »anabaptister«; 
Regnér - »amphiteater«, »amplification«; Retzius - »ambra« (avtryck), »amiant«. »Asron« 
stannade tvärt utan att tryckas färdig. 
 



 86

under 8o-talet att tära på honom. Hunnen förbi »50 lefnadsåret«, utgöt han sig allt 
oftare för sina vänner över sitt »Lidande«. Han återkom ofta till att han kände sig 
förbigången vid tjänstetillsättningarna vid Kungliga Biblioteket, att han inte fick 
den ekonomiska belöning som hans flit berättigade honom till, och vad han aldrig 
tidigare hade sagt, att han var trött på allt slitet. »Kunde jag för M [in] N[ådige] 
H[erre]«, bekände han en gång för sin mest betrodde beskyddare, Patrick Alströ-
mer, »öpna mit Hjerta til fullo [...], så skulle det synas [...] at jag börjar längta efter 
hvila, at jag icke mera så älskar alla de göromål jag bestrider som jag hittils gjort, 
och at det måsta jag nu gör, gör jag som Plikt.«39 
 
Men mera arbete krävdes ständigt. Fordringarna från de utländska bokhandlarna 
blev allt mer påträngande, och samtidigt kunde Patrick Alströmer efter felslagna 
affärer under det amerikanska frihetskriget inte längre lika obesvärat som hitintills 
hjälpa till med att bekosta Gjörwells stora utgifter för framför allt tryckpapper. På 
hösten 1785 blev läget akut. Mitt uppe i ackordsförhandlingar med 
fordringsägarna nåddes Gjörwell av förkrossande bud om sin påbörjade 
bokexport. Bland annat hade böcker för 834 riksdaler som hade skickats till Leip-
zig två år tidigare endast sålt för 31 riksdaler - pengar som inte ens räckte till att 
lösa återtransporten. I ett brev till Alströmer den 15 september beklagade sig 
Gjörwell högljutt över sina olyckor. Vad skulle han, »en gammal obemedlad 
Literator«, ta sig till »[n]är då til ellofva sjöskador andre Förluster, Missräkningar, 
nu kommer en dagligen inom oss aftagande Bokhandel, ingen Credit i mit Namn 
och en ostadig, icke sällan stigande (som nu åter inträffat) Cours«? Själv visste han 
ingen råd; »så betygar jag inför Gud eller på mit Samvete, at jag är i största 
villrådighet, hvad jag skal göra eller låta Min Hustru och min Son [...] fordra 
dageligen af mig, at jag skal söka i Domstolen«.40 
 
Någon konkurs ville emellertid Gjörwell inte veta av. Istället gjorde han vad han 
kunde för att minska utgifterna. Han gav upp den förlustbringande utländska 
bokhandeln, och då även kommissionen på den nyaste, mest prestigefyllda av alla 
encyklopedier, Encyclopédie Methodique (vars halvsekellånga utgivning började 
1782). Han krympte försäljningsnätet, inskränkte förlagen, och för att rädda de 
som gick i uppfostringssällskapets namn släppte han ledningen för sällskapet. 
 
De knappa ekonomiska villkoren präglade även den på våren 1787 än en gång 
påbörjade utgivningen av Svensk Encyclopedie. Med alla kostnader som redan 
hade bundits upp i den var det tvunget att encyklopedin slutfördes, men det fick 

                                                           
39  Citaten, Gjörwell till Alströmer 8/5 1783, KB, Ep G 13 
40 Gjörwell till Alströmer 15/9 1785, KB, Ep G 13 
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ske så att utgifterna hölls nere. Utvägen blev att låta den ingå i Upfostrings-
Sälskapets Almänna Tidningar. Visst, erkände Gjörwell beredvilligt i tidningen 
den 30 april inför sina prenumeranter, var lösningen oortodox. Det var rent av så 
att han fann sig »sjelf liksom bestört deröfver, at råka en Encyclopedie införlifvad 
uti en Tidning«. Men då han granskade sina »skäl til denna Operation« fann han 
»tröst och tilltro«, för genom att låta encyklopedin på detta vis »bidraga til den 
Periodiska Uplysningen« slapp han att »beskatta Svenska Nationen med en sådan 
utgift« som annars skulle blivit fallet med »alphabetiska eller methodiska 
Encyclopedier«. Ingen sparsamhet från Gjörwells sida hjälpte emellertid. 
Skulderna växte. I oktober 1787 tvingades han med 15 000 riksdaler i skuld 
slutligen att lämna in konkursansökan. Vid det laget hade endast två artiklar ur 
encyklopedin hunnit avverkas - »America« av Björkegren, och den andra var ett 
omtryck av Gjörwells »encyclopedie«. Ytterligare en artikel av encyklopedin 
publicerades. I sista numret för året (31 december) av Upfostrings-Sälskapets 
Almänna Tidningar stod att läsa bidraget »hafhäst« av naturforskaren och prästen 
Samuel Ödmann. Därmed var encyklopedins utdragna och otursförföljda 
publiceringshistoria all. 
 
Uppgiven konstaterade Gjörwell nyktert i företalet till samma tidningsnummer, 
»Penningen är ändå i detta, som i alt annat, det Väsentliga« 
 
 

Spridningen av ett upplysningsprojekt 
 
Gjörwell blev aldrig någon svensk Diderot. Han fick efter tolv år se sina 
förhoppningar om att med encyklopedin åstadkomma ett verk som var 
»oumbärligt i alla Hus [...] således den första Boken i Riket« obarmhärtigt 
grusas.41 För en eftervärld kan hans misslyckade utgivning av en inhemsk 
encyklopedi förefalla apart; som bäst en roande kuriositet renons på all betydelse. 
Ändå, den inhemska encyklopedin var mer än så. Den var ett storslaget anlagt 
projekt för spridandet av upplysning i Sverige med som allra minst 600 
prenumeranter. Visserligen kom dessa storvulna planer i kvartoformat att sluta i 
kaos, i spridda tidningsartiklar. Och i detta fragmentariska skick spred encyklope-
din knappast upplysningens budskap särdeles effektivt. Den var dessutom befriad 
från sin berömda förlagas bländande esprit. Där den franska encyklopedin i en 
artikel som »agnus schyticus« (en mytomspunnen djurväxt) till läsarnas förtjusta 
förfäran drev med inkarnationen, eller som i »aigle« (örn) fick den helige ande att 
framstå som en absurditet, där tassade Gjörwells och Anckarströms encyklopedi 
varligt fram, och nöjde sig med att torrt och sakligt redogöra för fakta. Likaså 
                                                           
41 Citatet, Gjörwell till Ehrensvärd 20/4 1777, KB, Ep G 8:5. 
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kunde, som även den svenska encyklopedins mest entusiastiska tillskyndare måste 
medge, Lagerbrings företal inte matcha d'Alemberts: även den annars välvilligt 
uppmuntrande vännen Warmholtz antydde för Gjörwell att den lundensiske 
historikerns penna var i hans smak åtminstone ett snäpp »trop peu philosophique« 
för att inleda en encyklopedi.42 
 
Vad de två svenska encyklopedisterna bjöd på var inte sådan snärtig 
auktoritetskritik som läsaren kunde finna i Diderots och d`Alemberts encyklopedi, 
men väl upplysning som kunde räkna med officiell hallstämpel. Spridning av 
kunskap i betydelsen av neutrala, hårda fakta som inte rymde det minsta spår av 
subversiv kritik var det upplysningsideal som besjälade den svenska encyklopedin. 
Nyttan var dess honnörsord. Det vore givetvis mindre lämpligt att med 
utgångspunkt från de knappt 1000 artiklar som Gjörwells och Anckarströms ency-
klopedi hann beta av på bokstaven A, dra några långtgående slutsatser, helst som 
realartiklarna utgör ett klart mindre antal. Men ändå, de 70 realartiklar som är 
längre än en halvsida motsäger inte Gjörwells och Anckarströms högröstade 
försäljningsretorik om att de koncentrerade sig på det »practiska«, det 
»gagnande«. Hela 53% av artiklarna sorterar under naturvetenskap, matematik och 
teknologi; ytterligare 24% behandlar lanthushållning, geografi och handel; 13% 
faller inom religion, mytologi och filosofi; medan blott 10% gäller vittra ämnen. 
An tydligare framstår nyttoaspekten vid en blick på encyklopedins 12 längsta 
artiklar. Inte mindre än 8 av dessa var av klart ekonomiskt intresse.43 
 
Hur spreds då denna försiktiga, utilistiskt präglade upplysning? På vilket vis såldes 
Gjörwells och Anckarströms Encyclopedie, eller Fransyskt och Svenskt Real- och 
Nominnal-Lexicon, vilka var dess konsumenter i socialt avseende och går det att 
finna några klara geografiska mönster? Frågor som dessa ska behandlas i det 
följande. 
 
Tidigt insåg Gjörwell och Anckarström att de behövde ett finmaskigt 
försäljningsnät. Gjörwells kontakter var oumbärliga. Sedan 1769 hade han fört 
bokhandel och efter hand hade han hunnit knyta till sig ett stort antal collecteurer 
som på sina hemorter mot en provision av vanligen 10% sålde hans artiklar. 

                                                           
42 Waimholtz till Gjörwell 1/5 1777. KB, Ep G 7:4. 
43 Dessa är: »abeille« (bi) - naturalhistoria; »agneau« (lamm) - lantskötsel; »aiguille 
aimante« (magnetnål) - fysik; »alcali« (lutsalt) - kemi; »Alep« (Aleppo) - geografi; »Alger« 
- geografi; »Allemagne« (Tyskland) - geografi; och »alliage« (legering) - kemi. 
Nyttoaspekten blir än mer framträdande om de två långa bihang som medföljde inkluderas. 
Det ena av Adolph Modeer - sekreterare i Patriotiska sällskapet, som hade närmare tio år på 
nacken när det trycktes, behandlade på 22 halvsidor utländska och svenska handelsmått och 
vikter. Det andra om 18 halvsidor av ekonomiprofessorn i Göttingen, Johan Beckman, 
redogjorde för yllevävnad. 
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Karta i. Encyklopedins försäljningsställen 1777 
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Dessa ställdes till förfogande för encyklopedins försäljning medan Gjörwell själv 
stod för försäljningen i Stockholm. Dessutom städslade Gjörwell och Anckarström 
ytterligare återförsäljare så att vid tiden för när första avdelningen av encyklopedin 
skulle delas ut stod till deras förfogande ett vittomfattande och i det närmaste 
rikstäckande försäljningsnät. 
 
Med högt ställda ambitioner riktade sig Gjörwell och Anckarström även bortom 
Sverige-Finlands gränser. Encyklopedin skulle gå att köpa i såväl Danmark-Norge 
i väst, som Svenska Pommern i syd, som Ryssland i öst. Som framgår av karta 1 
på föregående sida, var det emellertid för Sverige-Finlands del som Gjörwell och 
Anckarström ställde sina största förhoppningar.44 I ett glest befolkat rike om dryga 
två miljoner invånare föresatte de sig att utminutera huvuddelen av de drygt 
tvåtusen exemplaren - storstilat med tanke på att en vanlig upplagesiffra för böcker 
var femhundra exemplar; än mer grandiost med vetskap om att den stora franska 
encyklopedin med en potentiellt oerhört mycket större marknad ursprungligen 
utgick i samma antal. Till hjälp hade de ett försäljningsnät som i en solfjäder 
spände över snart sagt hela riket: från Uddevalla och Strömstad i väst, till Lovisa 
och Borgå i öst, från Malmö och Lund i syd, till Vasa och Umeå i norr, fanns deras 
återförsäljare utspridda över inte mindre än 51 orter. (Dessutom lät Gjörwell sin 
svåger göra ett svep i skärgården, medan svärfadern fick med sig 10 
prenumerationssedlar när han skulle besöka Trollhättan.)45 Med stor sannolikhet 
fanns Anckarströms och Gjörwells försäljare överallt där deras stundom mycket 
vitt definierade ideale köpare - »Rikets Ungdom af alla Stånd [...] wåre Handels-
Contoirs, Bruks-Patroner, Åker- och Slögdemän«; »den Studerande Ungdomen, 
och den så kallade Illiterate Classen af Svenska Medborgare« - huserade.46 I alla 
fall visar kartan att encyklopedin utanför Stockholm fanns att köpa i 
gymnasiestaden Härnösand likaväl som handelsstaden Göteborg, som bruksorten 
Filipstad, som i Skara på den bördiga västgötaslätten, som i manufakturernas 
Norrköping. 
 
Kartan låter oss också, tillsammans med uppgifter om återförsäljarnas normala 
sysselsättning, skärpa blicken för att iaktta några aningen mer precisa och 
intressanta förhållanden. Det framgår att det var främst de orter som beboddes av 
en bildningselit att tala om, som Anckarström och Gjörwell satsade på. 31 av 
orterna var antingen residens- eller stiftstäder. Sverige-Finlands samtliga 4 

                                                           
44 Kartan är ritad efter den »Förteckning, på Herrar COLLECTEURER« som följde med 1:a 
bandet av encyklopedin. Där uppges försäljarnas hemorter liksom deras yrken. 
45 Gjörwell till Anckarström 6/5 1776, KB, Ep 5. 
46 . Den »illiterate Classen« kan översättas med ungefär den inte akademiskt bildade 
borgerligheten. Citaten, Stockholms Post-Tidningar 3/3 1777; Stockholms Lärda Tidningar 
24/4 1777 
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hovrätter var täckta. Likaså alla rikets 3 universitet, liksom 11 av 12 gymnasier: av 
de totalt 59 återförsäljarna i Sverige-Finland var inte mindre än 25 knutna till 
landets lärosäten; 8 professorer, 14 lärare och 3 bibliotekarier.47 Det går också att 
utläsa tydliga geografiska koncentrationer. Överlag ligger tyngdpunkten på orter i 
tättbebodda Syd- och Mellansverige, liksom på orter med goda, ofta vattenbundna, 
kommunikationer. (För Finlands del skedde all försäljning vid kustbandet vilket 
nog närmast återspeglar att det var där den östra rikshalvans bildnings- och 
maktcentra låg.) En särskild ansamling av försäljningsställen värd att notera erbju-
der Bergslagen med sina bruk. 
 

VID UPPLYSNINGENS GRÄNSER 
Sedan detta sagts, vilka var då egentligen encyklopedins läsare, eller i alla fall, 
dess köpare? Frågan är viktig, för genom att fastställa vilka som konsumerade ett 
verk som Gjörwells och Anckarströms encyklopedi som marknadsfördes som ett 
upplysningsverk, blir det möjligt att närma sig problemet om vilka gränserna var 
för upplysningen i det gustavianska Sverige utan att i Habermas efterföljd 
hemfalla till impressionistiska påståenden om existensen av en aldrig närmare spe-
cificerad borgerlig offentlighet. Dessa gränser kan givetvis inte antydas annat än 
med en rad förbehåll. Encyklopedin var inte vilken bok som helst. Den andades 
prestige och erbjöd sina läsare upplysning i lyxförpackning. Med sitt beräknade 
slutpris på 100 daler kopparmynt utestängde den stora grupper av läsare. För en 
hovrättsassessor i karriären med en inkomst om kanske 7 000 daler var visserligen 
kostnaden långtifrån oöverstiglig. Och faktum är att den svenska encyklopedin 
kraftigt dumpade den marknad som hade sett Parisupplagan gå för 6 000, den 
yverdonska för 4 000 och på vilken ännu år 1779 den bernska betingade 750 daler. 
Men för gemene man var encyklopedin ändå olösbar då ett okvalificerat 
dagsarbete inte värderades till mer än någon eller några daler kopparmynt. För en 
familj om två vuxna och tre barn som levde på en sådan inkomst motsvarade 
encyklopedins pris närmare 2,5 månaders brödkonsumtion.48 
                                                           
47 Övriga collecteurer i Sverige-Finland var: 10 präster; 7 läkare; 6 postmästare /inspektorer; 
5 borgare; 2 bergmästare och 2 titulärprofessorer; och vardera 1 hovrättsassessor, tullare, 
lanträntmästare. Ingen var bokhandlare. Den bristande professionalismen bland 
återförsäljarna kan ha varit en bidragande orsak till misslyckandet. I ett brev till Porthan i 
Åbo ser sig Gjörwell föranlåten att påminna denne om att få in betalning på handeln med 
encyklopedin; »Vänskap och Handel äro olika ting.« Gjörwell till HG Porthan 20/6 1777, 
HUB, H. G. P. (a). 
48 Prisuppgifter om de olika encyklopediupplagorna ges av Gjörwell i Stockholms Lärda 
Tidningar 5/7 1779. Det uppges i L O Lagerqvist & E Nathorst-Böös, Vad kostade det? (2:a 
upplagan, Stockholm, 1985), 87, att en hovrättsassessor tjänade 400 riksdaler specie 1785. 
Det motsvarar 7 200 daler kopparmynt. För dagslöner, se Lennart Jörberg, A History of 
Prices in Sweden 1732-1914  I (Lund, 1972), 592 ff. Lönerna ges där i riksdaler specie. 
Omräknade till daler kopparmynt är högsta uppgivna lön för år 1776 inte mer än 3 daler. 
Brödet utgjorde grundstommen i de fattigas diet. En limpa motsvarande den dagsranson för 
tjänstehjon om dryga 750 gr för en vuxen kostade omkring 1 skilling. 
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Det är lätt att utifrån priset konstatera att encyklopedins köpare tillhörde de relativt 
besuttna i samhället. Men att sedan komma förbi sådana enkla påståenden faller 
sig svårare: redan att med säkerhet säga hur många encyklopedier som såldes är 
omöjligt, även om en rimlig gissning är att det rörde sig om fler än de 600 
exemplar som Gjörwell själv en gång uppgav - för han räknade vid det tillfållet 
endast med prenumerationer, och de band som såldes på annat sätt föll på så vis ur 
räkningen. Ändå går det att göra sig en bild av vilka köparna var genom de 
prenumerationslistor som följde med encyklopedins två utgivna delar. Dessa 
upptar tillsammans prenumerationer på 415 exemplar, men antalet prenumeranter 
var lägre. Bland annat prenumererade magistraten i Stockholm på 31 exemplar 
och därtill kom att en del privatpersoner satte upp sig för mer än ett exemplar. 
Totalt förtecknar listorna 366 prenumerationer värda att räkna i Sverige-Finland 
och för 286 av dessa har det varit möjligt att bestämma geografisk hemvist. De 
fördelar sig som karta 2 visar. 
 
Det är bäst att inte fästa för stor vikt vid den fördelning kartan uppvisar, för inte 
nog med att det saknas uppgifter om drygt 1/5 av alla kända prenumeranter, i vissa 
fall strider den dessutom mot vad Gjörwell och Anckarström själva konstaterade 
om encyklopedins försäljning. De nämnde exempelvis Skara och Halmstad som 
två orter med särskilt god åtgång, men i mitt material har dessa städer inte kunnat 
höja den dåliga försäljningen i Hallands respektive Skaraborgs län.49 Vad som 
ändå framträder tydligt är att encyklopedin genomgående har gått skralt norr om 
en linje begränsad av Gävleborgs, Åbo, Tavastehus, och Kymmenegårds län. 
Likaså står klart att den sålde avsevärt mycket sämre i den östra rikshalvan än i det 
egentliga Sverige. I dessa glesbefolkade bygder var skiktet av såväl ekonomiska 
som, vad med ett rov från Bourdieu kan kallas, kulturella kapitalister allt för tunt. 
Ett gymnasium i Härnösand och några små residensstäder som Umeå, Sundsvall, 
Vasa och Uleåborg kunde inte ändra på detta förhållande. Lika dåligt har 
encyklopedin av allt att döma gått i det småländska inlandet. Bilden stöds här av 
den bekymrade försäljaren i Växjö, lektorn Håkan Sjögren, som trots »all flit« 
tvingades rapportera för Gjörwell att prenumeranter varken »har funnits« eller att 
det fanns minsta anledning att framöver »göra« sig något »hopp därom.«50 
 
På andra ställen sålde encyklopedin desto bättre. Det framgår av 
prenumerationslistorna att den gick starkt i Stockholm, vilket nog för 
 

                                                           
49 Se »Vidare Kungjörelse ...« av den 28/5 1776. Ingen prenumerant har kunnat bindas till 
Halmstad; endast 3 till Skara. 
50 Sjögren till Gjörwell 12/12 1776, KB, EpG74. 
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klarar den svaga åtgången i Stockholms och Södermanlands län. (Inom adeln som 
köpte encyklopedin flitigt var det inte ovanligt att samtidigt ha tjänst i huvudstaden 
och äga säteri i dessa län.) Intressantare är emellertid den stora försäljningen i 
Göteborgs och Bohus län, i Örebro och Värmlands län och Blekinge län. I både 
Göteborgs och Bohus län liksom Blekinge län faller lejonparten av 
prenumerationer på de två dominerande metropolerna Göteborg och Karlskrona. 
Vad beträffar Örebro och Värmlands län kan inte samma dominans iakttas för 
någon stad, även om Karlstad har så många som 11 säkra prenumeranter. I stället 
har encyklopedin här lyckats tränga ut till bruk som Uddeholm, Lindfors och 
Rämen. Förhållandevis väl har försäljningen gått även i Östergötlands och i 
Kalmar län. För Anckarström och Gjörwell som särskilt riktade sig till studerande 
har nog däremot både Malmöhus och Uppsala län med sina universitet varit en 
besvikelse, för att inte tala om Åbo län där Åbo endast stod för 3 prenumeranter 
(varav betecknande nog ingen var studerande).51 
 
Ett centralt, föga överraskande faktum är att encyklopedin var ett utpräglat 
stadsfenomen. Av de 286 lokaliserade encyklopedierna återfinns inte mindre än 
drygt 7 av 10, eller 205 stycken i städerna. Och det var i de stora städerna som 
Gjörwells och Anckarströms lexikon gick allra bäst. Om av rikets fem största 
städer Åbo var en flopp, och Norrköping med sina 8 säkra prenumeranter en 
besvikelse, var de övriga tre desto bättre marknader för encyklopedin. 
Tillsammans stod Stockholm (förutom de 31 exemplaren till stadens magistrat) 
med sina 38 identifierade prenumeranter, Göteborg med 34, och Karlskrona med 
17 för nära 1/3 av den totala geografiskt bestämda prenumerationen. Det är på sätt 
och vis logiskt, för i inga andra städer var det sammanlagda ekonomiska, sociala 
och kulturella kapitalet så stort som där. I huvudstaden Stockholm med sina drygt 
70 000 invånare, med sitt rika kulturliv, med sina vittra och lärda sällskap fanns 
storfinans liksom - vilket också ger genomslag i encyklopediköpen med inte 
mindre än 20 prenumerationer - centralbyråkrati samlad. Stockholm härbärgerade 
likaså mer adel än någon annan ort: 10 av prenumeranterna var av blått blod. 
Handelsmetropolen Göteborg med drygt 10000 bofasta var både residens- och 
stiftstad med gymnasium och ägde i Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället 
en motsvarighet till huvudstadens akademier och sällskap. Encyklopedin har gått 
ganska jämnt i det göteborgska samhället. Präster, läkare, lärare, tullare, militärer 
och bryggare har alla tillhört köparna. Enda mer kraftiga koncentration står stadens 
starka börsaristokrati för: 11 av prenumeranterna var grosshandlare. Karlskrona 
som beboddes av drygt 10000 människor var som bas för flottan ett stort 
                                                           
51 An en gång; den geografiska distributionen är svår att belägga. De usla siffrorna för Åbo 
motsägs delvis av ett brev från Gjörwell till Porthan 20/6 1777 där en överskeppning om 10 
exemplar till prenumeranter nämns. Prenumeranterna behöver givetvis inte alla ha bott i Åbo, 
men det ter sig rimligt att majoriteten gjorde så. Brevet i Porthanska samlingen, HUB. 
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administrativt centrum. 10 av prenumeranterna hade sysslor inom förvaltning och 
rättsväsende. 
 
Enligt prenumerationslistorna såldes dryga 35% av alla encyklopedier i landets 
många små städer om ett par tusen invånare. I små poster om ett par, tre exemplar 
avyttrades encyklopedin där. Främst var det i de städer som höjde sig över de 
andra genom att inneha läroverk, administration och stapelhandel som kunderna 
fanns. För att urskilja vilken enskild faktor som betydde mest vid encyklopedins 
försäljning kontrasteras nedan i tabellen sex städer som var renodlade stapel-, 
residens- eller gymnasiestäder. (I formell mening är Lovisa ett undantag, men 
staden var grundad som residensstad och den tillåtna stapelhandeln betydde litet.) 
 

 
TABELL 152  

 
 

 Befolkning Residens Gymnasium Stapelrätt Prenumerationer
Borgå 1936  x  7 
Helsingborg 1741   x 1 

Karlshamn 3170   x 2 
Karlstad 2165  x  11 
Lovisa 1546 x  x 0 

Örebro 3267 x   2 

 
 
Fyra av de sex städerna ovan var fördelade på två län. Lovisa förvaltade 
gymnasieorten Borgå i Kymmenegårds län, medan Örebro administrerade det 
värmländska Karlstad med dess läroverk. Vad som framgår tydligt är att de två 
gymnasieorterna visar en markant högre åtgång än sina administrativt överordnade 
städer. Det samma gäller gentemot handelsstäderna. Utbildningsverksamhet tycks 
således ha varit avgörande för om encyklopedin skulle lyckas. Men det var inte 
som Gjörwell och Anckarström hoppades, eleverna som konsumerade. Istället var 
det lärarna och gymnasiebiblioteken som köpte. (Totalt stod skol och 
nationsbibliotek för 12 prenumerationer.) I både Karlstad och Borgå köpte 
biblioteken var sitt exemplar, medan lärarna i den värmländska lärostaden stod för 
7 av beställningarna, i den finska för 5. 

                                                           
52 Befolkningssiffror för de svenska städerna tagna ur Historisk statistik for Sverige I (2:a 
upp], Stockholm, 1969) tab 12. De gäller för år 1800 vilket är det första året då uppgifterna 
mellan städerna är fullt jämförbara. Data för de finska städerna är tagna ur Tunelds 
Geographié öfver konungariket Sverige, 6:e upplagan (1785-92). 
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Längre kommer vi inte i analysen av encyklopedins distribution så länge vi arbetar 
geografiskt. Situationen är väsentligt gynnsammare när vi fortsättningsvis ska 
lokalisera denna spridnings sociala barriärer. Visst måste alla de följande 
resultaten omgärdas med en rad förbehåll, men ändå: av de totalt 354 
prenumerationer som gällde privatpersoner, har det för mig varit möjligt att för alla 
utom tre antingen bestämma stånd eller sysselsättning. Nedanstående diagram 1 
visar hur de återstående 351 prenumeranterna fördelar sig efter den gällande 
ståndsordningen.53 
 

 
Redan en snabb blick på diagrammet avslöjar med all tydlighet att encyklopedin 
inte har attraherat ett tvärsnitt av landets befolkning. Således är det folkrikaste av 
stånden helt och hållet frånvarande: ingen prenumerant har kunnat bindas till 
bondeståndet, och någon representant för detta ryms heller knappast bland de 14 
som sorterats in under restposten övriga. (Dit har 8 »studerande« och 6 
»magistrar« förts.) Istället framträder dåtidens smala kulturella, sociala och 
ekonomiska elit om drygt 5% av Sveriges invånare som encyklopedins köpare. 
Adeln som befolkningsmässigt tangerade 5 promillestrecket är kraftigt 
                                                           
53 Att i efterhand inordna mångsidiga människor i fack erbjuder alltid svårigheter. Detta 
gäller Sten Carlssons, Tom Söderbergs, Ingvar Elmroths, Kaarlo Wirilanders, Gunnar Arteus 
med flera flerfaldiga arbeten till trots, inte minst för 1700-talet. I huvudsak föls 
beträffande ståndsordningen, Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865 
(Lund 2:a upplagan, 1793), 15 ff. Endast vad gäller universitets- och skolfolk har avsteg 
gjorts då jag räknar in dem i prästståndet istället för inrangera dem blad ofrälse 
ståndspersoner. 
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överrepresenterad med närmare 25% av alla inköp eller 86 prenumerationer. Det 
inte mycket folkrikare prästeståndet står med sina 77 prenumerationer för dryga 
20% av förvärven. Borgerskapet som stod för omkring 2% av landets befolkning 
visar en påtagligt mindre konsumtionsiver och med 47 subskribenter lägger de inte 
beslag på mer än 13% av uppköpen. Det var endast bland Göteborgs 
handelsmagnater som encyklopedin fick någon större uppslutning. Bättre gick den 
då inom den otympliga och växande grupperingen ofrälse ståndspersoner. Denna 
heterogena samling av läkare, jurister, brukspatroner, ämbetsmän med flera som i 
det av tilltagande ståndsupplösning präglade gustavianska Sverige hade hunnit 
växa sig jämnstor med borgarståndet införskaffade med frisk aptit den svenska 
encyklopedin. Inte färre än 127 av prenumeranterna, det vill säga mer än 35%, kan 
betecknas som ofrälse ståndspersoner. 
 
En uppdelning av encyklopedins prenumeranter på stånd säger bara en del av 
sanningen. Då det gäller att i socialt avseende spåra vilka som verkligen 
konsumerade upplysning i denna prestigefyllda form döljer en sådan indelning 
väsentlig information, och i vissa fall blir resultaten rent av missvisande. Att 
prästeståndet står för dryga 1/5 av inköpen får till exempel inte utan vidare tolkas 
som att prästerskapet tillhörde den upplysta encyklopedismens verkliga 
hörnpelare, för närmare 45% av ståndets prenumeranter var lärare vid universitet, 
gymnasier och trivialskolor. För att undvika dylika missförstånd följer ett diagram 
som visar hur prenumeranterna fördelar sig på olika sysslor inom varje stånd. 
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Sysselsättningar vilka likt »bokhållare« har varit svåra att entydigt bestämma har 
uteslutits. Detsamma gäller för dem av adeln som uppenbarligen varit utan tjänst - 
vilka ofta kan antas ha varit jordbrukare, det vill säga näringsidkare - liksom 
kvinnor (4 stycken) och de utanför ståndsordningen placerade »studerande«. 
Vidare visas heller inte de sysselsättningar som utgör ytterligt små poster inom 
varje stånd: så syns inte för adelns del en läkare, liksom en biskop. Totalt redogör 
diagrammet för 297 av prenumeranterna. Slående är den höga andelen verksamma 
inom olika förvaltningar, totalt 77 stycken. Bland de 54 ofrälse ståndspersonerna 
har det främst rört sig om underordnade vid centraladministrationen i huvudstaden 
(13), anställda vid tandstaten (9), civilmilitärer (9), liksom tjänstemän vid tull (9), 
vid lantmäteri (5) och vid bergskollegium (4). Inom borgerskapet har samtliga 
varit knutna som rådmän och borgmästare till lokalförvaltningen. Adelns 13 
företrädare har alla haft höga poster inom centraladministration (9) och landstat 
(4). 
 
En tämligen talrik gruppering - 72 stycken - har idkat näring. Den största andelen 
står borgerskapet med 35 näringsidkare för, varav nästan alla, eller 33, har varit 
grosshandlare. Intressantare är emellertid att notera att bland de adliga och de 
ofrälse ståndspersonerna fanns så många som 25 brukspatroner (7 respektive 18). 
Övriga näringsidkare har varit bland annat jordbrukare, anställda vid Ostindiska 
kompaniet (4), fabrikörer, byggmästare och apotekare (4). 
 
Beträffande enskilda yrken har den mest anträdda banan varit prästens. Totalt 60, 
eller omkring 17% av alla enskilda prenumeranter var prästvigda. 44 av dem var 
även aktiva som präster. Det höga prästerskapet har varit särskilt gynnsamt inställt 
till Anckarströms och Gjörwells encyklopedi: 8 av landets biskopar, däribland 
ärkebiskop Mennander har tillhört köparna. Endast 10 stycken hade lägre syssla än 
kyrkoherde. Även militärerna, och då främst inom adeln, har hört till de mer 
köpbenägna med 40 prenumeranter. (Vad gäller adeln påminner sig besvärande 
nog, alltid frågan om de verkligen gjorde eller hade gjort tjänst, eller endast hade 
sin krigiska titel till prydnad.) Lärarna utgör med 34 prenumeranter en stor 
gruppering. Huvudparten, 23 stycken, var knutna till landets gymnasier medan 
endast 5 tjänstgjorde vid universiteten. En yrkesgrupp värd att iaktta är läkarna. 
Inga är så starkt representerade i förhållande till sin storlek som som de. Med 19 
prenumeranter kapade de åt sig en andel om cirka 5%. 
 
Den bild av encyklopedins köpare som framträder är sammansatt. Huvuddragen 
står dock klara.54 Det var en befolkningsmässigt smal elit boende i Mellan- och 

                                                           
54 De ligger väl i linje med vad som har kunnat konstateras för franska förhållande, Se R. 
Darnton, The Business of Enlightenment. 273 ff. 
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Sydsverige, och då särskilt i de större städerna som stod för det främsta 
kundunderlaget. Denna elit dominerades av de två främsta stånden adel och präster 
som tillsammans stod för mer än 45% av prenumeranterna. Även de ofrälse 
ståndspersonerna var väl representerade medan borgarna var mer restriktiva med 
sina inköp. Yrken som krävt lång utbildning är vidare klart överrepresenterade 
bland prenumeranterna. Det står därmed klart att även om encyklopedin grundligt 
har missat att fånga marknaden vid rikets universitet har läsarnas kulturella 
pretentioner och status mer än deras ekonomiska förhållanden påverkat 
försäljningen. 
 
Med dessa observationer gjorda har upplysningens publik förhoppningsvis antagit 
rudimentär form. Någon säker, exakt kunskap om denna går aldrig att nå, men 
vare sig upplysningens mottagare klistras på sociologiska termer som borgerlig 
offentlighet eller ej, står det klart att de mindre är kommersens företrädare än 
bildningens, mindre borgerskapets än adelns och prästerskapets 55 Vid sidan om 
denna huvudtendens kan kanske också de yttersta gränserna för den encyklopedis-
ka, lärda upplysning som Gjörwell och Anckarström förde till torgs summariskt 
antydas i följande alternativa tabell. 

 
TABELL 2. ALTERNATIV FÖRDELNING 

Bryggare 1 
Kollegor vid trivialskolor 4 
Komministrar och brukspredikanter 3 
Kontorskrivare vid tullen I 
Kronobefallningsmän 2 
Kvinnor 4 
Studerande och magistrar 14 
 
Med dessa siffror, som visar att det trots att encyklopedin i huvudsak var en 
mannens egendom fanns kvinnor som köpare, och som vidare vittnar om att det 
även bland hantverkare och underordnade inom förvaltning, skolvärld och 
prästerskap fanns - även om de var få - de som var beredda att betala för en 

                                                           
55 På samma vis har till exempel Robert Darnton i The Business of Enlightenment och Daniel 
Roche i Le siécle des lumiéres en province (Paris 1978) förgäves sökt finna den upplyste 
borgaren utifrån sociologiska kriterier. Detta hindrar inte att det för förindustriella samhällets 
del är meningsfullt att tala om en borgerlighet om man ser denna som snarare kulturell formad 
än sosiologiskt grundad. En sådan borgerlighet omfattar lika väli de två främsta stånden som 
borgerskap och ofrälese ståndspersoner och består I gemensamma attutyder och 
handlingsmönster som tar sig uttryck i så vardadgliga företeelser som klädsel, matvanor, 
uppförande etc. En inspirerande essä efter dessa linjor erbjuder Darnton. “En borgare ordnar 
upp sin värld: Staden son text”. Stora kattmassakern (Stockholm, 1987). Med La culture des 
appearances (Paris, 1989) har Roche åstadkommit ett blivande standardverk. Utanför 
historikernas skrå är exempelvis Norbert Elias arbete om civilitationsprocessen relevant, likson 
Den kultiverade människan (Lund, 1979) av Jonas Frykman & Orvar Löfgren. 
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inhemsk encyklopedi, når analysen sin slutpunkt. Inte för att frågeställningarna 
skulle vara uttömda eller nya saknas. För hur uppfattades den inhemska 
encyklopedin om vi inte enbart lyssnar till skadelystna konkurrenter? Vad betydde 
egentligen encyklopedism för den tidens människor; det vill säga vilka innebörder 
avvann till exempel en bokläsare i det gustavianska Sverige en artikel i 
upplysningens mästerverk, Diderots och d'Alemberts encyklopedi? Retfullt hänger 
sådana frågor kvar i luften utan att finna sina svar. Och om vi finner några är de 
vaga, svårtolkade, och delvis störande. Lyssna exempelvis till ett svärmande brev 
till Gjörwell skrivet av dennes unge medhjälpare och vän, Jakob Björkegren. 
Ledig från dagens arbete som informator åt barnen Anckarström och för tillfället 
lämnad ensam, sätter han sig ner att ur den franska encyklopedin översätta 
artiklarna »ami« och »amitié« »för at genom Tankarnes fästande derpå, för en 
stund glöma min saknad, och genom detta sköna föremål, om det kunde vara 
möjligt, öka mina känslor för den öma och lycksaliga Vänskapen.«56 Vi 
konfronteras av en sådan ögonblicksbild med det stora gap som skiljer oss från 
människorna i det gustavianska Sverige. Vi som nuförtiden endast slår i 
uppslagsverk för att snabbt finna fakta, som läser instrumentellt och extensivt, kan 
inte känna igen oss själva i en sådan intensiv och känslofylld läsart. 
 
 
                                               Efter encycklopedismen  
 
Med Gjörwells misslyckade utgivning och konkurs 1787, var encyklopedismen i 
sin inhemska tappning stendöd. Det skulle dröja mer än trettio år innan ett nytt 
större uppslagsverk, Conservations-lexicon (1821-26), kom ut på den svenska 
marknaden. Vad mera, den upplysning inriktad på att sprida kunskap som 
Gjörwell och hans medarbetare företrädde, fick ge vika för nya ideal och nya 
krafter. Hans präktiga lärdom kunde inte i längden konkurrera om de ledande 
kretsarnas gunst med den behagliga spiritualitet som de uppåtsträvande kungliga 
handsekreterarna Kellgren och Leopold bjöd ut. Med dem och deras svans av 
eftersägare blev upplysningen i Sverige till tonen mondän; Gjörwell ur fas. Inför 
de unga parnassförfattarna framstod han som sedan 1750-talet hade förmedlat 
utländska kulturella impulser i sina tidningar som en relik, och de rappa pennorna i 
Stockholmsposten drev hejdlöst med denne osjälvständige kompilatör som 
dessutom var utrustad med ett uttalat dåligt omdöme. För trots att Voltaire för den 
nya upplysningens män var sakrosankt, upplät Gjörwell plats i sina periodiska blad 
för illvilliga notiser om detta franska ljus på ett sådant sätt att till och med Kellgren 

                                                           
56 Björkegren till Gjörwell 25/9 1776, KB, Ep 5. Artiklarna medföljde brevet. 
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från sin upphöjda position kunde tappa koncepterna och förlora all sin esprit, all 
sin finess, för att rasa mot de «låga och giftiga jordens Insecter« som besudlade 
tidens stora.57 

 

Ett sådant utbrott från parnassförfattarens sida ansågs emellertid Gjörwell sällan, 
närmast aldrig, värd. Svårare motståndare och värre tag väntade den mondäna 
upplysningens företrädare från annat, radikalare håll på det politiskt stormiga 
1790-talet. De ställdes då inför råbarkade publicister som i motgångarnas hårda 
skola tidigt lärt sig att de vittra lejonen var en samling smickrare, och att Gjörwells 
enkla epistemologiska inställning till orden och tingen inte ägde giltighet i det 
gustavianska samhället. Bakom orden dolde sig inte neutrala fakta att beskriva, 
utan förställning att avslöja. Med dessa radikalers pennor gavs orden spets och 
syftade alltid på något annat än de låtsade. När en av de mest rabiata 
oppositionsjournalisterna, Carl Fredrik Nordenskiöld, i Medborgaren  (1/8 1789) 
lovade ett helt skämtnummer befriat från alla politiska frågor, efter att veckorna 
innan fyllt tidningen med hänförda rapporter omtilldragelserna i Frankrike, ryckte 
han så in en låtsad "fransysk Dictionnaire«. Några ord: 
 
Credit: Slotts-Cantsli 
Debeauche: bepröfwad skickelighet 
Destruction: enwälde 
Esclave: god hjertlig  
Esprit: barnslighet  
Favorit: taskspelare  
Fanfaron: Snille 
Justice: hwad kostar det?  
Rang : Snömos 
Vérité : landsflykt 
 
Samhället är depraverat, despotismen härskar oinskränkt av lagar, gunstlingarna 
och de vittra smickrarna skor sig, alltmedan sanningens förkämpar förtrampas: 
sådant är »ordbokens« budskap. Utstött och med kreditorerna efter sig, rasade 
under några år kring franska revolutionen Nordenskiöld mot detta samhälle och 
dess vittra försvarare i Svenska Akademien. Vi ska också längre fram stifta 
närmare bekantskap med honom då hans liv erbjuder en sällsynt god möjlighet för 
                                                           
57 Citatet, Kellgren, Samlade skrifter 5:2, 504. 
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oss att två sekel i efterhand lära känna en av de föraktade litteratörer som höll till 
på upplysningens bakgård. Men för att få perspektiv på honom och hans 
upplysningsradikalism måste vi först mer övergripande behandla motsättningarna 
mellan parnassförfattarna och deras utmanare. Det innebär samtidigt att vi 
kommer att ge oss i kast med den fråga som hela tiden otvivelaktigt stod i centrum 
för upplysningsdebatten: vad konstituerar en god medborgare? 
 


