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förord
Den här avhandlingen har skrivits inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”Landskapet som arena: Vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800–2000”. Nu är den äntligen klar och jag
har lärt mig mycket, både om forskning och om forskningssamarbete.
En förutsättning för denna avhandlings tillkomst har varit det goda bemötande jag fått vid olika Arkiv. Särskilt måste ATA:s personal i Stockholm nämnas
som under Stefan Östergrens ledning frikostigt lånade ut sina handlingar. De har
därefter gjort kopieringsinsatser och låtit mig sitta i läsesalen utanför ordinarie
öppettider. Utan denna välvilja hade inte Göthiska förbundet gått att undersöka
av en doktorand stationerad i Umeå. Andra arkiv med god service har varit Stiftsbiblioteket i Linköping och Uppsala universitetsbibliotek vilkas arkivalier jag
också fått låna, samt Forskningsarkivet i Umeå som administrerat lånen. Övrig
viktig administration och trivsel har Kicki Adolfsson stått för. Viktig har också
Richard Borg vid Umeå universitetsbibliotek varit.
Som vanligt när det gäller humanistisk forskning avhandlingsarbetet till
största delen varit ett ensamarbete. Till hjälp och stöd har jag dock haft mina
handledare Bosse Sundin, Pär Eliasson och i inledningsskedet även Ronny
Ambjörnsson. Andra som i olika stadier läst och kommenterat hela manuset har
varit Lena Berggren, Gunnela Ivanov, Christer Nordlund och Richard Pettersson.
Anders Kjellberg har grafiskt utformat avhandlingen.
Den som dock förtjänar mer erkännande än vad jag någonsin kan uttrycka
är Marianne som en gång i tiden under falska förespeglingar lurade mig att läsa
A-kursen i idéhistoria på distans och som under min doktorand tid gift sig med
mig, lagat god mat, spritt trivsel och läst tusentals sidor manus.
Många tack blir det!
I konsekvens med innehållet dedicerar jag avhandlingen till släkten. Förhoppningsvis kommer min disputation att ingå i dess kollektiva minne och likt
andra händelser återberättas under lång tid framöver.
Torkel Molin
Umeå den 6 april 2003
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Antikvariskt landskap kring Lund. Ur Nils Henrik Sjöborg, Samlingar för Nordens
fornälskare (Stockholm, 1824). Beskuren.
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inledning
Hwart och ett Folk lewer ej blott i det närwarande,
utan äfwen i sina minnen: och det lefwer genom dem.
Hwarje generation fortplantar sig ej blott physiskt
utan äfwen moraliskt i en annan: den öfwerlämnar
den sina seder, sina begrepp. Det är denna fortgående
tradition, som i olika tider likwäl alltid gör Folket till
ett, den utgör dess oafbrutna medwetande af sig sjelf
som Nation; den utgör, för att så säga, dess personlighet. Så snart ett Folk blir odladt, blir denna tradition
Historia. De lewfande minnena fästas i skrift, och
Nationen beskådar tydligare sig sjelf i häfdernas spegel.1

Det sägs att vi lever i ett allt mer historielöst samhälle, men vart jag mig än vänder slår olika berättelser mot mig. Varje sak, varje plats, varje situation har sin
historia, ja ofta fler! Från varje historia kan dessutom en förhistoria samt en eller
flera möjliga framtider härledas. Är det i själva verket så att vi inte lever i det historielösa samhället utan att vi istället håller på att drunkna i berättelser om det
förflutna? Det vi upplever som historielöshet är snarare upplösningen av det
homogena svenska kulturarvet. Det kulturarv som bygger på en historieskrivning
som, något tillspetsat, berättar historien om det lilla frihetsälskande landet långt
upp i norr som alltid funnits, isbetäckt eller inte, och vars invånare,
ursvenskarna, så småningom intog dess jungfruliga marker vartefter dessa framsmälte ur istäcket eller reste sig ur havet.2 Historien fortsätter att omtala hur
svenskarna i sin barndoms oskuldsfullhet sjöng och idrottade bland bergen, i sin

1.
2.

Erik Gustaf Geijer, ”Anmälan”, Iduna I (Stockholm, 1811) 4 f.
Torkel Molin & Christer Nordlund, ”’Här vandra sålunda fornforskningen och geologien hand i hand vid hvarandras sida’: Om vetenskapliggörandet av det svenska landskapet under 1800-talet”, Rig 1999:3; Olof von Dalins berömda upptakt till Svea rikes
Historia: Ifrån dess begynnelse til wåra tider, Efter Hans kongl. Maj:ts nådiga behag på
Riksens Höglofliga Ständers åstundan, Förste Delen, som Innehåller Hela Hedniska Tiden
(Stockholm, 1747) 1; Sigurd Curman, ”Hur vår historia räddas”, Fornvännen (Stockholm,
1938) 1 f.
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ungdoms oförstånd härjade och spelade spratt i flera världsdelar, i sin mandoms
förmätenhet sökte härska över dem och, slutligen, med sin ålderdoms allvishet
försökt tillrättavisa resten av mänskligheten.3 I dag blir det allt svårare att upprätthålla detta kulturarv. Beror det på att den tid då detta kulturarv började formuleras skiljer sig alltför mycket från vår?
Denna avhandling har kommit till därför att jag har varit intresserad av att
undersöka konstruktionen av Sverige och svenskarna under en avgörande period
i Sveriges historia, det tidiga 1800-talet. Under arbetets gång har det dock allt klarare framkommit att det som jag trodde skulle handla om fornvetenskapens
framväxt även handlar om hur det gick till när ett folk homogeniserades och hur
detta folk fästes i ett rum genom att ett specifikt kulturarv skapades. Framhållandet av detta delvis nyskapade kulturarv speglade en strävan efter makt över ett
specifikt territorium. Denna avhandling handlar därför lika mycket om rummet
som om tiden vilka båda, under första hälften av 1800-talet, gavs nya mått.
Avhandlingen behandlar främst decennierna efter 1809 års statsomvälvning.
Det var då som det svenska riket, i stort sett, fick den utsträckning det har i dag
och till vilken dåtidens fornforskare anpassade sin historieskrivning. Romantiken
var filosofin på modet och nationalism började användas på ett nytt sätt. Hur
stor var den svenska nationen, vad bestod den av och hur långt tillbaka kunde
man följa dess historia? Det var frågor som fornforskningen hade att besvara.
Fornforskningen hjälpte den nya nationen att bli närvarande både i tid och rum
och därmed blev fornforskningen nationell på ett tidigare ej skådat vis.
Den här avhandlingen är klassiskt idé- och lärdomshistorisk, samtidigt har
den ett vetenskapshistoriskt fokus. Avhandlingens huvudsakliga föremål, fornforskning bedriven i och kring det Göthiska förbundet, studeras utifrån de idéströmningar som florerade i Göthiska förbundet. Vidare behandlas
fornforskningen som en vetenskap, och att beskriva fornforskningens praktik är
en av denna avhandlings huvuduppgifter. I tidigare forskning har inte den
svenska fornforskningens praktik under första hälften av 1800-talet studerats i
sig. Den har snarare behandlats som disciplinär förhistoria, tidiga försök, eller
rent av som ovetenskapliga fantasterier.

Disposition
Utöver denna inledning består avhandlingen av fem kapitel. Kapitlet ”Mellan
syndaflod och istid: Minnesproduktionens historia från Gustav Vasa till Karl
XIII” tecknar kortfattat minnesproduktionens historia. I kapitlet tecknas också
en kort vetenskapshistorisk skiss innan Kungliga Vitterhets Historie och Antikvi3.

12

Oscar Montelius, Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar: Från äldsta tid till 1350
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tetsakademiens tillkomst, syften och arbetsmetoder utreds. Kapitlet avslutas med
ett nedslag i den debatt om nationell fostran som fördes i Sverige kring sekelskiftet 1800. Nästa huvudkapitel handlar om Göthiska förbundet. Detta kapitel vill
förstå den viktiga faktor som forskningens sociala praktiker var och fortfarande är
för den enskilda vetenskapsidkarens syften, val av undersökningsområde och
metod. Det fjärde kapitlet behandlar Göthiska förbundets syn på fornforskning
och minnesvård medan det femte ger några konkreta exempel på olika fornforskande resenärers fältarbete och resultat. Det senare kapitlet är vetenskapshistoriskt och beskriver hur och på vilka villkor forskningen bedrevs av just dessa
personer. De personer vilkas aktiviteter undersöks i denna del hade anknytning
till både Göthiska förbundet och Vitterhetsakademien. Resenärerna är kanske
inte de hittills mest uppmärksammade eller ens särskilt originella eller framstående men deras aktiviteter i fält ger oss ett tillfälle att undersöka deras personliga
och vetenskapliga strävanden, vilket ger kunskap om hur deras vetenskap faktiskt
bedrevs. Avhandlingen avslutas med en kort sammanfattning.

Syfte
Det övergripande syftet är att studera varför, hur och under vilka villkor fornforskning kunde bedrivas under decennierna efter Sveriges landavträdelser vid
1809 års statsomvälvning och efter den nya regimens freder. Till detta hör också
att undersöka hur synen på Sverige och det svenska påverkades av fornforskning
och hur den i sin tur påverkades av den förändrade verklighet som konfronterade
forskarna i och med att Sverige krympt. Ett delsyfte är att undersöka relationen
mellan det kulturarv som skapades av Göthiska förbundet och den fornforskning
som bedrevs av dess medlemmar.
En utgångspunkt för avhandlingen har varit tesen att politisk instabilitet i
kombination med en situation med icke hävdvunna riksgränser ledde till allmän
osäkerhet, vilket efter år 1809 gav en grogrund för Göthiska förbundets försök att
väcka den svenska försvarsviljan genom att hålla fram ett speciellt svenskt kulturarv. Jag utgår också ifrån att denna situation motiverade en ökande efterfrågan på
forskning kring Sveriges och svenskarnas förflutna, som åtminstone delvis
bekräftade detta kulturarv.4 Göthiska förbundet uppstod på de stiftande ledamöternas initiativ och ledande medlemmar ville upplysa och förändra det svenska
samhället. De kom relativt snabbt att besätta höga ämbeten och viktiga samhälleliga positioner bland annat i Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien vilket medförde att deras inflytande snabbt ökade.
4.

Paul Connerton, How Societies Remember (Cambridge, 1989); Jay Winter, Sites of
Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History (Cambridge,
1995).
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I fokus för avhandlingen står Göthiska förbundet och Kungliga Vitterhets
Historie och Antikvitetsakademien samt ett antal i dem verksamma aktörer.
Avhandlingen är således inte på något sätt heltäckande eller ens inventerande.
Det fanns fler sällskap och akademier som var både aktivt kulturarvsskapande
och som hade fornforskning på sin dagordning och som här inte kommer att
beröras närmare.5 Avhandlingen kommer dessutom bara att beröra några av de
forskningsinsatser och reseföretag som understöddes av Göthiska förbundet och
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Avhandlingens tidsmässiga fokus är fäst vid de år under vilka Göthiska förbundet existerade, 1811–1844,
även om tillbakablickar görs till Akademiens konstituerande år 1786.

Teori och metod
Min viktigaste utgångspunkt är att vetenskapsmän är så starkt påverkade av sin
sociala och kulturella kontext att deras vetenskapliga strävanden, tolkningar och
resultat inte låter sig förstås om inte dessa bakomliggande faktorer studeras.
Jag har i avhandlingen valt att använda mig av en deskriptiv analys. Med
detta menar jag att jag först läst en stor mängd källor som närlästs och analyserats
avseende idéinnehåll. De har också lästs brett som helheter och på så sätt också
givit information ”vid handen”.6 Mina tolkningar har sedan satts ihop till en
större berättelse där de många citaten, eller fragmenten, ur källmaterialet illustrerar och styrker mina påståenden. Jag ligger alltså tämligen nära det källmaterial
som jag utgått från och avhandlingen beskriver den vetenskap som då bedrevs
utifrån de förutsättningar som då rådde. Jag har inte för avsikt att på något sätt
vara normativ eller peka ut vem som hade rätt och vilka som visade sig få fel.
Varje tid måste i möjligaste mån förstås utifrån sig själv. Samtidigt är jag givetvis
medveten om att jag inte kan frikoppla mig från min egen förförståelse och mina
egna ståndpunkter.

Kollektiva minnen
Avhandlingen förutsätter att minnen kan vara kollektiva och det kräver en förklaring kring minnets kollektiva egenskaper. Kan vi överhuvudtaget minnas kollektivt? Ja, det hävdade i alla fall den franske sociologen Maurice Halbwachs.7 Han
5.

6.

7.
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Några andra möjliga undersökningsobjekt är Samfundet för utgifvande af handskrifter
rörande Skandinaviens historia, Manhemsförbundet, Svea orden samt de vetenskapliga
sällskap som hade historia på sin dagordning.
Jag vill gärna framhålla Gunnar Erikssons vädjande för den nordströmska traditionens
behållande och förnyelse i ”Den nordströmska skolan”, Lychnos: Lärdomshistoriska Samfundets Årsbok (Uppsala, 1983) särskilt 156.
Maurice Halbwachs, On Collective Memory (Chicago & London, 1992).

inledning

menade att minnet visserligen är en individuell egenskap men att vi också minns
tillsammans. Det finns exempelvis grupper av människor som uppenbart har
gemensamma minnen. Först och främst sådana som levt, och därmed upplevt,
tillsammans. Detta illustreras kanske enklast med det otal, för utomstående eller
ingifta helt obegripliga, familjeskämt och historier som brukar florera när större
familjer återsamlas och som anspelar på familjens egna gemensamma minnen.
Men det visar sig, menade Halbwachs, att de grupper som minns tillsammans
kan vara mycket stora. Professioner, sociala grupperingar och hela nationer
minns gemensamt. Helt uppenbart är att när grupperna blir stora kan inte gruppernas gemensamma minnen utgå från något som alla gruppmedlemmar personligen upplevt. Det behöver inte heller vara fallet i de betydligt mindre familjerna.
Där kan familjeskämt ha traderats över flera generationer under lång tid. Det
mest uppenbara som vi minns tillsammans är ”vår” historia. Eller i alla fall de
delar av historien som ”alla” lärt sig i skolan och som således ingår i vårt kulturarv.8 Vi minns vikingarnas frejdiga härnadståg, vi minns Gustav Vasas heroiska
frihetskamp, vi minns också baggböleriet och folkhemmet. Vi minns givetvis
även mer näraliggande händelser; men betänk att ytterst få av oss var med på
Estonia när hon sjönk, eller på Sveavägen när Olof Palme mördades. Vi minns
detta gemensamt och i de flesta fall rör det sig om ”minnen” av händelser som vi
ej själva varit vittnen till. Ändå minns vi dessa händelser och vi minns dem kollektivt.
Ett problem med våra minnen är att det vi minns inte behöver ha ägt rum. Vi
kan ha misstagit oss. Vårt medvetande kan spela oss spratt! Vi rationaliserar och förskönar och lägger till, kanske för att inför oss själva framstå i en bättre dager. Med
denna ”inre process” förändras händelser och blir något annat, något som i strikt
mening ej hänt, men vi minns dem lika fullt.9 Likadant är det med de kollektiva
minnena. De behöver inte alls beskriva det verkliga skeendet, men för att vara trovärdiga krävs att de har någon sorts verklighetsförankring. Minnena, precis som
olika fördomar, finns oberoende av den historiska verklighet de relateras till. Minnena är i vilket fall som helst sanna ur den aspekten att de finns och att de fyller sitt
syfte, nämligen att ge dem som accepterar dem något gemensamt: ett kollektivt
minne. Minnena ger en passande bild av det historiska skeendet. Bilden ger gruppen ett eget jag, en egen identitet, en plats i världsalltet. De kollektiva minnena ger
så upphov till gemensamma fester och minnesstunder.10 Ett urval minnen utnämns
till det vi i dag kallar kulturarv och det har alltid fungerat homogeniserande och särskiljande, och så fungerar det alltjämt.11 Hur kommer det sig?
8.

För en längre utredning se Herbert Tingsten, Gud och fosterland: Studier i hundra års
skolpropaganda (Stockholm, 1969).
9. David Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge, 1998) 143
ff. Även Ernest Gellner har liknande tankegångar i Nationalism (Nora, 1999) 93.
10. Lewis A Cosers introduktion till Maurice Halbwachs, On Collective Memory (Chicago &
London, 1992) 24.
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En förklaring, på det nationella planet, ger Uffe Østergård och Sverker Sörlin. Sörlin talar om minnets arkitekter och Østergård om homogeniseringsapparater.12 Det finns, och har genom historien funnits, människor som agerat som
minnets arkitekter. De har fabricerat minnen och satt samman de ”viktiga” händelser som vi kommer ihåg. De har konstruerat ett kulturarv bestående av valda
delar ur det förflutna, valda kulturyttringar och fiktion.13 Till sin hjälp har de
haft vissa verktyg, homogeniseringsapparater. Traditionella homogeniseringsapparater, på det nationella planet, har, enligt Østergård, varit militären, skolan och
museerna. Där har människor skolats och fått gemensamma referensramar.
Under 1900-talet har massmedierna kompletterat och från 1960-talet har televisionen i stort sett ersatt de gamla apparaterna och blivit den apparat med vilken
våra nationella kollektiva minnen ritas, byggs och genom vilken vi i stora grupper minns tillsammans.
Med detta synsätt delas grupper in i ledare och ledda. Vissa skapar minnen
och andra tar mer eller mindre passivt emot dem. Minnets arkitekter kan emellertid inte bygga kulturarv helt ur intet. Arkitekterna är också bärare av kollektiva minnen och är således beroende av vad som händer i den stora gruppen.
De måste använda den existerande kulturen och det förflutna i sitt bygge. Relationen till historia och tidigare kulturarv kan vara nästan hur lös som helst men
relationen måste finnas för att resultatet skall verka trovärdigt.14

11. För en intressant diskussion se Lotte Hedeager, Skuggor ur en annan verklighet: Fornnordiska myter (Stockholm, 1997). För exemplet Sven Dufva som historisk realitet se Stefan
Bohman, Historia, museer och nationalism (Stockholm, 1997) 71 f. Intressant är också att
redan Platon insåg historiernas värde och påpekade att de inte behövde vara sanna för att
uppnå sitt syfte. Platon, Staten i svensk tolkning av Claes Lindskog (Nora 1993) 80 ff.
12. Sverker Sörlin, ”Minnets arkitekter”, Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 1996;
Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Østergård, Den globala nationalismen: Nationalstatens historia och framtid (Stockholm, 1998) särskilt kapitel IV ”Nationella homogeniseringsapparater”; Uffe Østergård, Europas ansigter: Nationale stater og politiske kulturer i en
ny, gammel verden (Köpenhamn, 1992) 406 ff.
13. Jonas Grundberg har i Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik (Göteborg, 2000) 17 identifierat enheterna minnen
och kultur som viktiga för kulturarvets skapande. Grundberg använder dock ordet kulturarvsprocesser vilket inte riktigt fungerar eftersom kulturarvet i sig är en process. Det är
något som inte finns fixt och färdigt vid någon given punkt utan är i ständig förändring.
Det gör att kulturarvsprocess blir en tautologi.
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Kollektivt tänkande
Tanken på att vi minns kollektivt har följt mig under hela avhandlingsarbetet och
det gör att en teori för hur grupper kan förstås också bör redovisas. Jag har inspirerats av Ludwik Fleck. Han menar att när två eller fler personer möts uppstår ett
tankekollektiv. De samtalar och efter en stund uppstår ett gemensamt fält, som
gör att de överhuvudtaget kan förstå varandra. Detta kallar han ett momentant
tankekollektiv. Momentana tankekollektiv uppstår hela tiden spontant. De kan
fortsätta när samma personer träffas på nytt, eller de kan försvinna för alltid.
Vissa momentana tankekollektiv får en fastare form, vartefter dessa människor
träffas allt oftare. Personer som träffas mer regelbundet etablerar mer eller mindre
stabila tankekollektiv. Allt fler faktum behöver inte längre sägas och definieras.
De blir underförstådda för det nu stabila tankekollektivets medlemmar. Ju längre
ett tankekollektiv får fortgå, desto längre drivs den här processen och allt mer blir
underförstått och färdigdefinierat. Den sociala skaparkraften inom kollektivet
blir allt mindre och snart snävas tankekollektivets medlemmar allt mer in i vad
Fleck kallar kollektivets tanketvång. Det finns allt mindre kvar att diskutera; kollektivet har redan definierat strukturer, problem och lösningar som under processens gång blivit till etablerade sanningar. Nya problem och lösningar tvingas så in
i den redan definierade strukturen och det blir allt svårare att inom tankekollektivet skapa helt nya problemställningar eller att angripa kollektivets strukturer.
Individen får istället lösa detta kreativitetsproblem genom att försöka bilda nya
tankekollektiv.15
Fleck menar dessutom att större stabila tankekollektiv utmärks av att de har
en esoterisk kärna som definierar tankekollektivets egen tankestil och leder tankekollektivets utveckling. Den esoteriska kärnan kompletteras av en exoterisk del
som bidrar med att lita på och mer passivt följa den esoteriska kärnans sätt att
tänka.16
14. David Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge, 1998);
Gerd Wolfgang Weber argumenterar för att det var trovärdigheten som var bristfällig i de
tyska försöken att tillskansa sig den nordiska forntiden. Det som framfördes som tyskt
kulturarv blev aldrig trovärdigt på grund av dess avlägsenhet från historien, en slutsats
som jag inte riktigt kan dela. Den var tillräckligt underbyggd av den tyska arkeologin,
rasvetenskapen och kulturhistorien i övrigt för att vara betrodd och använd under 1940talet. Det som gjorde att den havererade var istället det svåra krigsnederlaget som gjorde
att tyskarna behövde andra minnen att ty sig till. Gerd Wolfgang Weber, “Nordisk forntid som chiliastisk fremtid: Den ‘norrøne arv‘ og den cykliske historieopfattelse i Skandinavien og Tyskland omkring 1800 - og senere”, The Waking of Angantyr: The
Scandinavian Past in European Culture red Else Roesdahl & Preben Meulengracht Sörensen (Aarhus, 1996) 74 ff.
15. Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till
Läran om tankestil och tankekollektiv (Stockholm/Stehag, 1997) 86, 102 ff.
16. Ibid 105.
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Det här är så långt jag vill följa Fleck. I avhandlingen behandlas Göthiska
förbundet som ett stabilt tankekollektiv med en esoterisk kärna som ägnat sig åt
att sätta samman kollektivt burna svenska minnen.
Vid läsning av källmaterialet har jag hela tiden utgått från att detta är källor
och kvarlevor efter den verksamhet som dess upphovsmän bedrev och inte källor
efter en verksamhet som bara var påhittad. Jag utgår alltså från att de talar om
den verklighet som källornas upphovsmän uppfattade. Källorna måste dock läsas
med kritiska ögon. En stor del av mitt källmaterial är inte publicerat och mycket
är rester av dagböcker, protokoll och reseföretag. De källor vi har efter resor är
främst texter och bevarade avbildningar. Problem uppstår genast. Vad berättar
texterna och avbildningarna om det förflutna? Texterna är alltid författade för
någon eller några. Deras syfte kanske inte primärt är att till exempel berätta om
en resa så som den verkligen var utan att motivera för uppdragsgivaren eller
anslagsgivaren varför pengarna gått åt, eller för att få resan att framstå som lyckad
och värdefull även om det vetenskapliga värdet i sig var magert. Det är den verklighet, som minnets arkitekter trodde sig leva i och som de således reagerade på
och försökte förändra, som jag som idéhistoriker undersöker och denna verklighet speglas av mitt källmaterial.

Vetenskapliga praktiker
För att få ytterligare hjälp med urvalet av källor har jag inriktat undersökningen
mot vetenskapens praktiker. Det betyder att praktikbegreppet är viktigt, för att
inte säga centralt för studien. Begreppet är avhandlingens strukturerande princip.
Genom att studera fornforskningens praktik i historisk belysning bör fornforskningens utveckling som vetenskap bli tydligare. Praktikbegreppet används för att
analysera den många gånger mycket komplexa verklighet som vetenskapsidkaren
befinner sig i. Praktikbegreppet kan delas in i olika sfärer och därmed nå flera
viktiga delar av vetenskapsidkarnas vardag. Med Nicholas Jardine och Emma
Spary konstaterar jag att praktikbegreppet är beskrivande, sammanfattande och
strukturerande och kan indelas i en materiell, en social, en litterär, en kroppslig
och en traderande sfär.17 Ur den praktiserande vetenskapsmannens synvinkel är
praktikerna trovärdighetsskapande. Att resultatet framstår som trovärdigt är
sedan viktigt för receptionen av de vetenskapliga resultaten. Sannolikheten för att
17. För en grundlig utredning av praktikbegreppet se Scientific Practice: Theories and Stories
of Doing Physics red Jed Z Buchwald (Chicago & London, 1995) och Nicholas Jardine &
Emma Spary, ”The Natures of Cultural History”, Cultures of Natural History red Jardine,
Secord & Spary (Cambridge, 1996) 7 ff. För svensk tillämpning se Christer Nordlund,
Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860–1930 (Umeå, 2001) 25 f och Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien
och den nya naturalhistoriska resan 1790–1840 Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå, 1999) 22 ff.
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resultaten skall framstå som trovärdiga ökar om den vetenskapliga undersökningen följt en accepterad materiell praktik och vetenskapsmannen kan visa att
han i förväg tillägnat sig kunskap och färdighet, odlat sin sociala kompetens samt
kan presentera resultaten på ett passande sätt.
Den materiella sfären innefattar insamling och bearbetning av ”saker”, det
som med en nutida benämning kallas artefakter, men även immateriella lämningar som gamla gåtor, traditioner och historier. Att samla, dokumentera och
transportera hem dessa lämningar är en viktig del av denna sfär. Fornforskningen
hämtade denna praktiska kunskap från en lång tradition av lärdomsresor, främst
den apodemiska traditionen och från den samlarkultur som utbildats i högreståndskretsar, där det tillhörde praxis att åka på bildningsresor och samla saker
och ibland skriva reseskildringar med vad som i dag skulle kallas etnologiskt
innehåll.18 Samlandet kunde röra sig om allt från tavlor och statyer till samtida
mynt och autografer. En annan samlarkultur som delvis hör samman med denna
högreståndskrets är den vetenskapligt taxonomiska och typologiska, en tradition
som bland annat omfattades av Linné. Till denna verksamhetssfär hör också de
tekniska färdigheter som behövs för att kunna bedriva en vetenskap. Viktigast är
de tekniker som utarbetades för att finna, bevara, och föra vidare minnen från
det förflutna.
Den sociala sfären innefattar i det här fallet bildandet av akademier, sällskap
och föreningar. Även rekryteringsmetoder, förtroenden, befullmäktiganden och
förhandlingar hör hit. En institution som Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien och ett sällskap som Göthiska förbundet är därför centrala för
studien. Också informella strukturer är en viktig del av denna sfär. Det var, och
är, viktigt att ha skaffat sig tillräckligt kulturellt kapital, för att tala med Bourdieu, för att framstå som trovärdig. Hela denna del av vetenskapsidkarens värv
tillhör denna sfär. Den sociala sfären är mycket viktig att undersöka för vetenskapshistorikern. Där utbildades de normer och värderingar som ”alla” där verksamma kom att omfatta. Detta gjorde att de uppnådda resultaten blev mer
jämförbara och lättare att bygga vidare på.19
Till den litterära sfären hör de genrer och de sammanhang i vilka resultaten
förs fram och hur eller i vilken form den oinitierade delges forskningsresultaten.
Till denna sfär hör också sådant som hänvisningar till föregångare, retorik och
vädjanden till läsarens intresse. Även vetenskapliga texter kan indelas i genrer och
kan göras till föremål för litteraturvetenskapliga studier på liknande sätt som
andra litteraturgenrer.20
18. Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840
Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå, 1999) särskilt kapitel II ”Den apodemiska traditionen”,
se också Justin Stagl, A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800 (Chur, 1995).
19. Daniel Roche, ”Natural History in the Academies”, Cultures of Natural History red Jardine, Secord & Spary (Cambridge University Press, 1996) 143. Se också Ludwik Flecks
resonemang om tankekollektiv och tankestilar i Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till Läran om tankestil och tankekollektiv
(Stockholm/Stehag, 1997).
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Den kroppsliga sfären utgörs av kroppsliga, klädmässiga och gestbetonade
uttryck och attityder för den egna personligheten. Här kan vi tänka oss normativa skildringar av den passande fysiska och känslomässiga reaktionen på enskilda
händelser eller iakttagelser. Exempel på detta är mindre exakt avbildande av
autentiska fornlämningar i mer eller mindre fritt ihopsatta landskap. Hit hör
också det sätt på vilket olika antikvarier förde sig i fält liksom hur de betedde sig
i sociala sammanhang.
Till den traderande eller reproduktiva sfären hör de sätt på vilka färdigheter
och kunskaper förmedlas från en forskargeneration till en annan. Viktigt för min
studie är hur yngre oerfarna antikvarier fungerade som resesällskap till äldre mer
erfarna för att de därigenom skulle få lära sig hantverket, något som egentligen
bara kunde göras ute i fält. Den antikvariska blicken måste utbildas och tränas
upp under verkligt praktiskt arbete. Det krävs ett tränat öga för att se det historiska landskapet i det samtida. Förmågan att förtränga det samtida och frammana det förgångna är inte något vi föds med.
När vi delar in en studie eller ett studieobjekt i dessa olika praktiska sfärer
finner vi att sfärerna inte är avgränsade utan hakar i varandra, ibland till den grad
att de är helt överlappande.21 I denna avhandling blir det särskilt tydligt att de litterära praktikerna hamnar mycket nära de sociala. Vem och vad som publiceras
kan bestämmas av de sociala praktikerna medan formen och sättet tillhör de litterära. Vi finner också att en stor del av praktikerna utspelar sig i fält. Den ideala
vetenskapsmannen skaffar sig först kunskap om hur dylika vetenskapliga undersökningar görs. Det gör han delvis genom att skaffa sig formell kunskap vid
någon ”institution”, sedan genom ett sorts lärlingskap hos någon som praktiserar
på fältet. Nästa steg är att själv ge sig ut i fält för att göra egna studier. Vetenskapsidkaren uppspanar, tar hem, ordnar och systematiserar artefakterna efter
vedertagna eller nya taxonomiska och typologiska principer. Han författar sedan
en avhandling, i gängse retoriska former. Den hängivne vetenskapsidkaren tar
sedan åt sig kritik från sina kollegor och ger sig åter ut i fält för att skaffa ny kunskap. Så småningom skaffar han sig en assistent och utbildar därmed den generation som skall föra disciplinen vidare.
En fördel med att studera vetenskapens praktiker är att också vetenskapens
vardagsarbete och ”grovarbetare” studeras. Även om en aktör inte var någon förgrundsfigur i sin tid inom sin vetenskap så kan denne vara bekänd av en undersökning om den kan belysa hur vetenskapen faktiskt bedrevs vid en viss
tidpunkt.22
20. Ett påstående som faktiskt ligger till grund för ämnet idé- och lärdomshistoria. Gunnar
Eriksson, ”Den nordströmska skolan”, Lychnos: Lärdomshistoriska Samfundets Årsbok
(Uppsala, 1983) 152 och 155.
21. En användbar teori är alltid mindre komplex än verkligheten annars vore den inte operationell. Den skall hjälpa oss att förenkla så att vi kan förstå och förmedla.
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Den här praktikmodellen fungerar både som analysmodell, då den ger
struktur och disposition åt framställningen, och som metod, då den styrt valet av
källmaterial. Jag har dock inte möjlighet att göra en studie som täcker alla praktiker. Det skulle föra för långt och låter sig inte heller göras utifrån de källor jag
undersökt. Framställningen koncentreras därför till de sociala och materiella
praktikerna. De traderande och litterära praktikerna får jämförelsevis litet
utrymme, mestadels där tonvikten läggs på de sociala och materiella, medan de
kroppsliga praktikerna nästan inte alls behandlas.

Kulturarv, historia och det förflutna
Avhandlingen nyttjar begrepp som kulturarv, historia, det förflutna, nationalism,
fornforskning och landskap. Dessa begrepp behöver utredas något för att visa vad
som åsyftas med deras användning. Nationalism och fornforskning kommer att
utredas i nästkommande två avsnitt medan landskapsbegreppet inte blir intressant förrän i kapitlet om det antikvariska landskapet och kommer därför att
kommenteras där.
Kulturarv, historia och det förflutna är i vanligt tal svåra att skilja åt. Med
det förflutna åsyftas i fortsättningen det som faktiskt hänt. Historia är en rekonstruktion av det förflutna baserad på källor och andra kvarlevor. Detta kanske
låter enkelt och självklart men den redan använda termen kulturarv kräver en
längre förklaring. Kring begreppet kulturarv råder inte konsensus. Det finns en
mängd olika definitioner från de som till kulturarvet vill räkna allt23 till de som
inskränker kulturarvet till att vara de fysiska lämningar som ligger på museernas
hyllor.24 Det som gör att kulturarv är ett så svårtolkat begrepp är att det är politiskt till sin natur. Det används för att skilja ut och markera särart. Den som
använder begreppet kommer alltid att skilja grupper åt eller påstå att en eller flera
individer har en annan bakgrund och därmed inte riktigt hör till den definierade
gruppen.25
Stefan Bohmans definition får här bilda en utgångspunkt:

22. Henrika Kuklick & Robert E Kohler ”Intoduction”, Science in the Field red Henrika
Kuklick & Robert E Kohler, Osiris 11 (1996) 1–11.
23. ”Kulturpropositionen” Regeringens proposition 1996/97:3 126 ff.
24. Se exempelvis Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, Museer
och kulturarv red Lennart Plamqvist & Stefan Bohman (Stockholm, 1997).
25. Under senare år har ett stort antal arbeten som behandlar kulturarv publicerats. För en
större genomgång och analys av användandet av begreppet kulturarv se Richard Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder: En idéanalys (Umeå, 2003), kommande
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Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem avsätter olika kulturuttryck, materiella som andliga. Somliga av
dessa kulturuttryck anses ha speciella symbolvärden och utnämns därför till kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade kulturarv särskild omsorg av myndigheter, museer m. fl.26

Bohmans definition är på många sätt tillfredsställande. Han utgår från kultur och
antyder att kulturarv handlar om ett urval av kulturuttryck och att det hela tiden
handlar om grupper som delar ett dylikt kulturarv. Men den springande punkten är
det som i Bohmans definition uttrycks av orden ”anses” och ”utnämns”. Vem eller
vilka är det som anser och utnämner? Är de ett par eller många? Tycker de som har
rätt att anse lika? Bohman menar i alla fall att han tillhör denna grupp eftersom han i
citatet ovan använder ordet ”oss”. Men om han räknar sig till en exklusiv skara museimän, en större samling kulturarbetare eller en än större grupp svenskar är svårt att
veta, även om vi kan misstänka att det är till det första alternativet han räknar sig.
Nästa problemställning blir givetvis vilken grupp det utnämna kulturarvet skall tillhöra. Kan vilken grupp som helst ha ett eget kulturarv? Helt klart är i alla fall att kulturarv hör samman med skapandet av grupper och deras gemenskap.
Jag skulle förenklat vilja påstå att kulturarv är en samling myter om en grupp,
dess territorium och dess historia, som gruppen valt att hålla fram och komma ihåg;
alltså minnen som finns i gruppmedlemmarnas aktiva minne.27 I kulturarvet kan ingå
både materiella minnen som hela miljöer, byggnader och enskilda föremål som till vår
tid bevarats i landskapet eller i olika samlingar, men också text och immateriella minnen. Till kulturarvet måste även föras nya miljöer i äldre skepnad, såsom arkeologiska
rekonstruktioner och stilrestaurerade byggnader.
Vilkas kulturarv är det vi faktiskt talar om? För att begreppet kulturarv skall
ha något innehåll måste det alltid sammanfogas med en grupp. Oftast sätts dock
kulturarvet samman med en stat och blir i vårt fall det svenska kulturarvet. Men
termen kan lika gärna sättas samman med exempelvis det ångermanländska, eller
varför inte ett specifikt företag.28 Jag vill påstå att kulturarv skapas aktivt. Någon
eller några måste agera för att ett kulturarv skall utkristalliseras eller förändras.
Samtidigt är inga kulturarv statiska; de är processer i ständig förändring.
26. Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, Museer och kulturarv
red Lennart Plamqvist & Stefan Bohman (Stockholm, 1997) 14 upprepat i Stefan Bohman, Historia, museer och nationalism (Stockholm, 1997) 40.
27. Myt är ett intressant begrepp vilket har definierats på detta sätt: ”Myter är en typ av
metaberättelser som människor alltid har omgett sig med för att definiera sin identitet
som sociala varelser och precisera sin plats i historien. Myt är därför många gånger en
prototypisk berättelse. Det förflutna blir en mall mot vilken samtiden kan ställas och få
politiska massrörelser har nått framgång utan en sådan, för att framställa beröringspunkter mellan historien och nuet.” Chatarina Raudvere, ”Mellan romantik och politik: Midgårdsprojektet och den samtida utmaningen”, Myter om det nordiska: Mellan romantik
och politik Chatarina Raudvere m fl (Lund, 2001) 12.
28. Även om man i det senare fallet brukar kalla det för företagskultur.
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Kulturarvet är ett politiskt begrepp och laddas därför hela tiden ideologiskt.
Vad som skall räknas in i kulturarvet skiftar med rådande konjunktur och styrande ideologi. Det handlar ytterst om makt. Problem uppstår eftersom det traditionella syftet med att hävda ett specifikt svenskt kulturarv har varit att inordna
svenskarna i folk och nation, som Svante Beckman uttrycker det, medan kulturarvet i dag skall stärka individ, demokrati och mångfald.29 Kulturpropositionen
(1996/97:3) och den beredande utredningen laborerade med kulturarv i plural.30
Tanken var att alla har sitt personliga kulturarv som också kan aggregeras på
nationell nivå och sålunda bilda kulturarvet med stort K. Men detta försök slopades eftersom ett sådant synsätt medför att poängen med att hävda kulturarvet
som något särskiljande unikt förloras och begreppet blir meningslöst och synonymt med personlig historia och härkomst. Själva poängen med kulturarv är
nämligen att det är särskiljande. Det ”vi” som skapas kring kulturarvet är ett ”vi”
där alla som accepterar kulturarvet som sitt ingår. Men det räcker inte! De som
accepterar kulturarvet måste också accepteras av övriga företrädare för detta kulturarv.31
Det måste alltså finnas många delvis konkurrerande kulturarv; och vi som
individer kan ha många, beroende på i vilken situation vi befinner oss. När jag är
utomlands och träffar en annan svensk kan vi troligen enas om att vi delar ett
unikt svenskt kulturarv. När jag däremot befinner mig i Sollefteå kanske jag särskiljer mig ytterligare när jag hävdar att ”vi” ångermanlänningar har ett eget
unikt arv som inte delas av stockholmare och skåningar.32 Kulturarv är alltså
något som skapas inom en grupp för just denna grupp och dess syfte är att förankra denna grupps identitet i tid och rum och ge gruppen ett kollektivt minne.
För att återigen visa på skillnaden mellan det förflutna, historia och kulturarv hävdar jag, i likhet med David Lowenthal, att historia är det som berättas av
historiker. Det behöver inte bara vara yrkeshistoriker, även andra kan skriva historia. Historien är alltså den av historiker ständigt återberättade stora berättelsen
som hela tiden byggs på och som det i allmänna ordalag refereras till och som
29. Svante Beckman, ”Vad vill staten med kulturarvet?”, Kulturarvet, museerna och forskningen red Annika Alzén & Magdalena Hillström (Stockholm, 1999) 50.
30. ”Kulturpropositionen” Regeringens proposition 1996/97:3 och Kulturutredningen SOU
1995:84.
31. Detta är vad som händer när kulturarvet innehåller rasistiska drag. Tydligast exempel
gavs i Tyskland under nazitiden, där en stor del av den judiska befolkningen med tysk
identitet plötsligt inte längre delade kulturarv med majoriteten av befolkningen. De
accepterades inte längre av övriga tyskar som uppbar det tyska kulturarvet. Det går också
bra att jämföra med utvecklingen i Jugoslavien. Jämför också med Ernest Gellner, Nationalism (Nora, 1999) 22.
32. På samma sätt försöker man nu skapa ett europeiskt kulturarv något som jag själv medverkat till i och med att jag har varit med och skapat en nationell distanskurs betitlad
”Det europeiska kulturarvet”.
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utgör historisk kanon.33 Allt det som har hänt, det förflutna, är i själva verket att
likna vid Kants tinget i sig; det där som finns men varom vi icke omedelbart vet
någonting. Om tinget i sig, det förflutna, kan vi få indirekt kunskap, inte direkt
genom sinnesintryck, men väl genom andra avtryck; genom källor och kvarlevor.
Historien är alltså något som konstrueras ur dessa källor. En historiker vet att
han/hon antagligen aldrig kan komma fram till den absoluta sanningen men
han/hon gör i alla fall försök. Det är därför som historien hela tiden ändras.
Andra historiker rekonstruerar samma händelseförlopp och kommer till andra
mer troliga eller lika trovärdiga resultat och så ändras historien. Historien skulle
då kunna liknas vid vårt passiva minne: något vi i bästa fall är medvetna om men
ej refererar till eller använder i vårt dagliga liv.34
Kulturarvsföreträdarna har andra syften än att skriva en så sann historia som
möjligt. I många fall är kulturarvet exkluderande eller partiskt. Den som aktivt
skapar kulturarv vill skilja ut; vill göra vissa grupper, händelser eller föremål mer
intressanta än andra och kanske mer unika än vad de egentligen är. Kulturarvsarkitekternas mål kan till exempel vara politiska, kommersiella eller rättsliga och de
kan med full vetskap konstruera falska minnen.35
Den här avhandlingen rör sig i en svensk nationell kontext. För att göra min
position inom nationalismforskningen begriplig och inte störa förståelsen allt för
mycket längre fram skall forskningen om nationalism kommenteras något.

Nationalism
Nationalism används oftast i två skilda betydelser. Det kan vara teorin om att alla
nationer har rätt till självbestämmande och borde ha en egen stat. Detta perspektiv är bara marginellt intressant för den fortsatta framställningen. Det kan också
vara en övertygelse om att en nation besitter sådana höga inneboende värden att
den måste försvaras gentemot andra nationer.36 Båda dessa betydelser förutsätter
33. I en mening måste jag ge postmodernisterna rätt i sin kritik av den stora metaberättelsen;
den finns inte i den mening att den inte är det förflutna; men ge dem fel i att säga att den
inte finns, för den existerar i form av historia och har därigenom ett egenvärde som postmodernisterna försöker frånsäga den.
34. Åtminstone är vi som kollektiv medvetna om historien eftersom kollektivet genom skattemedel betalar för att få historisk forskning utförd och publicerad.
35. För synen på kulturarv och historia se David Lowenthal, The Heritage Crusade and the
Spoils of History (Cambridge University Press, 1998) passim och Erik Lönnroth, ”Om historiska förändringar”, Tidens flykt: Stora historiska förändringar och människor som har
levat i dem (Stockholm, [1975] 1998) 23. Lönnroth för också intressanta resonemang i
samma samlingsvolym i uppsatserna ”Är Sveriges historia oföränderlig?” [1950] och
”Konsten att skriva historia” [1988]. För falska minnen se exempelvis Sixten Samuelsson,
”Källorna för Gustaf Vasas äfventyr i Dalarna”, Heimdals småskrifter 10 (Uppsala, 1910)
och Solfrid Söderlind, ”Gustav IV Adolfs synliga försvinnande”, Mer än tusen ord: Bilden
och de historiska vetenskaperna (Lund, 2001) red Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf
Zander 109–130.
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dock att det finns enheter kallade nationer. Hur och när dessa uppstått och hur
de fungerar råder det delade meningar om. Här är inte tillfälle att göra någon
längre genomgång av den litteratur som behandlar nationalism.37 I princip uppfattar jag nationalismen som statsbyggande och som ett uttryck för en föreställd
gemenskap, samtidigt som jag uppfattar nationalismen som betydligt äldre än
den upplysning dit de så kallade modernisterna vill förlägga dess uppkomst. Jag
kan inte heller acceptera den uppfattning som de så kallade primordialisterna har
och som mycket förenklat hävdar att det i tidernas begynnelse skapades bestämda
”frön” som under vissa betingelser kan bilda nationer. Det är i stället så att identiteter skapas hela tiden, några av dessa är nationella. Människor väljer vilka
identiteter de vill ha. Den som, i mitt tycke, i stället på ett adekvat sätt förklarar
nationalismens uppkomst och dess i dag fortfarande pågående mekanismer är
Adrian Hastings som mycket förenklat menar att nationalismen inte går att förklara utan att kristendomen studeras och att den tidigast beskrivna föreställda
gemenskapen återfinns i Bibeln och utgörs av Israel och att Bibelns beskrivning
sedan legat som mall för nationella rörelser vare sig de kommit ”uppifrån eller
nedifrån”. Hastings uppfattning får kraftigt stöd, med Sverige som exempel, av
Nils Ekedahl i uppsatsen ”Guds och Swea barn: Religion och nationell identitet i
1700-talets Sverige”.38
I fortsättningen utgår jag från Patrik Halls terminologi eftersom han anlagt
ett längre svenskt perspektiv. I Sverige har vi haft nationalism i ungefär 500 år.
Den har givetvis inte sett likadan ut hela tiden. Inte heller har den burits upp av
samma delar av befolkningen. Patrik Hall har delat upp svensk nationalism i tre
längre faser. Den äldsta ges benämningen genealogisk nationalism. Det handlade
om att med, mer eller mindre påhittade, genealogier föra samman kungar och
stormän med bibiliska och antika föredömen för att på så sätt legitimera rättighe-

36. Adrian Hastings, The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism
(Cambridge, 1997) 3 f.
37. För en god överblick av olika teorier om nationalism hänvisar jag läsaren till Henrik
Höjer Svenska siffror: Nationell integration och identifikation genom statistik 1800–1870
(Hedemora, 2001) 18–29 och Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Østergård, Den globala nationalismen (Stockholm, 1998); Patrik Hall, The Social Construction of Nationalism: Sweden as an Example (Lund 1998) och Patrik Hall, Den svenskaste historien:
Nationalism i Sverige under sex sekler (Stockholm, 2000).
38. Adrian Hastings, The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism
(Cambridge, 1997); Nils Ekedahl, ”Guds och Swea barn: Religion och nationell identitet
i 1700-talets Sverige”, Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige red Åsa
Karlsson & Bo Lindberg (Uppsala, 2002) 49–69; Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London, 1991); Ernest Gellner,
Nations and Nationalism (Oxford, 1983); Erik Hobsbawm, Nations and Nationalism since
1780: Programme, Myth, Reality (Cambridge, 1990); Anthony D Smith, The Ethnic Origins of Nations (Oxford, 1986), med flera.
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ter. Det var en stormännens, kyrkans och statens nationalism som inte var spridd
särskilt djupt ner i folklagren. Kung och stormän skrudade sig i göticismen. De
hävdade att Sverige var det äldsta riket i världen och därför hade företräde framför andra. Under 1600-talet blev göticismen den ideologi med vilken staten
stöpte lojala tjänstemän och krigare ur kosmopolitiska grupper av akademiker
och adel och hos dem fäste idén om den svenska nationalstaten.39 Det går dock
att invända att oavsett vad som menas med djupt nedträngd nationalism är det
uppenbart att det i de medeltida sagamaterialet är skillnad på Sverige, Norge och
Danmark och att i dessa riken bor olika folk.
Nästa fas kallar Hall för individualistisk nationalism eftersom staten uppfattas som en kollektiv individ. Denna uppfattning slår igenom i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet.40 Den individualistiska nationalismen kan
delas in i olika former som alla fanns parallellt och delvis konkurrerade med varandra. Det är nu, med Halls träffande ord, ”det nationella såsom samhällets
grundläggande sociala kategori slår igenom”.41 Politisk legitimitet utgår från folket och för att höra till folket måste medborgaren vara svensk. Olika inrikespolitiska uppdelningar blir sekundära i förhållande till uppdelningen svensk och
utlänning.
Den tredje formen av nationalism kallar Hall för integrativ. Den försöker på
ett fullständigare sätt än i tidigare former underordna individen kollektivet. Integrativ nationalism hör dock huvudsakligen 1900-talet till och kommer inte att
beröras i denna avhandling.42

Fornforskning
Att definiera fornforskning låter sig inte göras på något enkelt sätt eftersom det
inte under den tidsperiod som behandlas i denna avhandling var klart formulerat
vad det var. Termen fornforskning användes på olika sätt av olika utövare och
oftast på det sättet att de kallade sin egen forskning för just fornforskning. På ett
övergripande plan kan vi säga att fornforskning jämte antikvarisk vetenskap var
de begrepp som användes i början av 1800-talet. Termerna inkluderade allt studium av det forna, gårdagshändelser såväl som den allra äldsta forntid.43 Carl
Gustaf Leopold (1756–1829) definierade den antikvariska vetenskapen, något
skämtsamt men samtidigt speglande en existerande realitet, i sitt inträdestal i
Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien år 1803:44
39. Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler (Stockholm,
2000) 8 f, 27 och 76.
40. Ibid 8.
41. Ibid 174.
42. Ibid 9. Vi kommer dock längre fram i avhandlingen att möta vissa integrativa tendenser i
form av användandet av homogeniseringsapparater.
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När man betraktar vidden af den antiqvariska vettenskapen, eller
sägom rättare, af alla dessa sammanlagda vettenskaper, häpnar man för
omfattningen. Det är jordens Arkeologi och fortsatta skiften; det är
folkslagens ursprung, händelser, spridningar; språkens födelse, utbildning, slägtskaper; nationernas moraliska och politiska omvexlingar;
deras råhet eller odling, välde eller vanmakt; deras religion, seder och
lagar, upplysta genom urkunder, minnesmärken, beräkningar af epoker och tidelopp, genealogiska, numismatiska, heraldiska undersökningar; det är ändteligen vettenskapernas, vitterhetens, konsternas
öden och framsteg, ifrån Nilstrandens första mätningar, eller de Kaldeiska herdarnes första synmärken på himlahvalfvet, intill Newtons
teorier och Herschels teleskopiska upptäckter; ifrån den första rå stenmassan, som upprestes för efterverlden, intill det sista romerska
underverket i byggnadskonsten; ifrån de första egyptiska bildtecken
eller feniciska skrifdrag, intill de sista diplomatiska bokstafsskiften;
ifrån huggjernets, penselns, grafstickelns första ofullkomliga försök,
intill de sista prisade mästerstycken af konsternas förflutna tidehvarf.45

Det var alltså ett mycket mångskiftande vetenskapligt fält som innefattade all
mänsklig aktivitet från människans uppkomst intill föreliggande tid. I praktiken
bör detta ha fått till konsekvens att fornforskning, antikvarisk vetenskap eller
antikvitetshistoria var ett överordnat fält innehållande de humanistiska subdiscipliner som studerade mänskliga lämningar från förgången tid. Även en naturalhistorisk disciplin som geologi kunde underordnas detta fält.46 Det måste också
påpekas att termen arkeologi användes tämligen flitigt och som vi ser av citatet
från Leopold använde han den på ett i dag främmande sätt. Vad kan han ha
menat med jordens arkeologi? Termen arkeologi användes i en modern betydelse
43. Svenska Akademiens Ordbok säger om fornforskning: ”Undersökning. Studium av fornlämningar o. fornsaker; fornkunskap, arkeologi; förr äv. allmännare, om undersökning
som gäller forna tiders historia”, och om fornkunskap: ”benämning på vetenskapen om
längesedan gångna tiders odling; numera nästan bl. i inskränktare anv., om den del av
nämnda vetenskap som utgår från studiet av bevarade produkter av ifrågavarande tiders
materiella odling, arkeologi”, samt om fornvetenskap: ”fornkunskap, arkeologi”.
44. Leopold var skald och gustavian och hade säte både i Svenska akademien och Kungliga
Vitterhets Historie och Antikvitesakademien. Leopold kunde år 1799 titulera sig kansliråd. Adlad, som af Leopold, blev han först år 1809.
45. Carl Gustaf af Leopold, ”Inträdes-tal i Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Akademien den 11 januari 1803”, Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter (Stockholm, 1833) 68
f. Detta tal trycktes ej i Akademiens egna handlingar, det har inte heller fått någon titel
men Henrik Schück uppger att titeln var: ”En afhandling om antiquarisk Lärdom och
antiquitets studium i afseende på de förebråelser, deremot blifvit gjorde att vara antingen
osäkert eller fåfängligt”. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 73.
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redan på 1600-talet, men det var inte vanligt.47 Under min undersökningsperiod
används begreppet oftast i samband med materiella minnen. Arkeologi blir helt
enkelt en sorts fornsakskunskap.48 Leopold, som klassiskt skolad humanist,
använde dock begreppet som de gamla grekerna, i betydelsen äldre historia.49 Det
var inte bara han som använde begreppet på detta sätt och det är därför som en
ganska stor begreppsförvirring uppstår när det används.
De källor som studerades inom fornforskningen var: 1. materiella minnen i
form av fysiska lämningar och hela landskap, 2. textbundna minnen, 3. immateriella minnen, sådana som ej var fästade i något materiellt medium som byggnader och andra föremål eller nedtecknade på papper, pergament, sten eller något
annat material utan existerade som muntlig tradition eller som enskilda personligt upplevda minnen.50 Ofta undersöktes dock dessa minnen tillsammans och de
uppträdde i kombinationer. Som jag nedan kommer att visa fanns det muntliga
traditioner fästade vid materiella lämningar som också kunde vara bärare av text
även om tradition och text inte hade med varandra att göra.51
Minnen i de uppräknade formerna har alltid varit delar av fornforskningen,
vare sig forskaren kallat sig för arkeolog, historiker eller etnolog, men vid olika
tider har olika komponenter varit mer framträdande. I dag förutsätter vi att alla
minnen ursprungligen traderades muntligt, att den muntliga kulturen fortsatte
att vara den dominerande långt efter det att skriften gjort sig oumbärlig som
hjälpmedel för minnet. Samtidigt menar vi att minnen inte är något att lita på
om de inte i någon mån kan verifieras av materiella lämningar eller text. Visserligen var fornforskarna redan under 1600-talet intresserade av materiella minnen
46. Solfrid Söderlind har från konsthistoriens utvecklingshistoria närmat sig detta problem
och hon skriver något försiktigt ”Försöksvis bör man kunna beteckna antikvitetshistorien
som ett fält, som på det lärda verk där det utforskades sågs som överordnat de humanistiska discipliner vilka omfattade ett studium av historiska lämningar. En begynnande förgrening i olika akademiska discipliner hade ägt rum i slutet av 1700-talet, då
disciplinerna historia, litteratur, och arkeologi kunde urskiljas.” Solfrid Söderlind,
”Schröders krets: Ett tidigt nätverk i svensk konsthistorieskrivning”, Konst, Bildning och
Föreningsliv i 1800-talets Norden red Lennart Petterson (Umeå, 1999) 29.
47. Sture Brunnåker, ”Classic Archaeology and Ancient History”, Uppsala University 500
Years 5: Faculty of Arts at Uppsala University (Uppsala, 1976) 21.
48. Vi kommer till Nils Henrik Sjöborgs definition längre fram i avhandlingen.
49. Se Svenska Akademiens Ordbok uppslagsord arkeologi.
50. Bosse Sundin skiljer på studiet av artefakter, landskap, dokument, traditioner och symboler. Av dessa kategorier kan alla utom symboler inordnas i min tredelade modell. Studiet av symboler är ett problem. De kan stoppas in i alla mina tre kategorier beroende på
symbolens karaktär. Den kan röra sig om metaforer i text, tolkningar av naturföremål på
sin plats i skogen eller vara symboler ur muntligt traderade minnen. Sundin har en
poäng i att skilja ut denna viktiga kategori då den ofta används i kulturarvssammanhang.
Bo Sundin, Från postdiluvianism till postmodernism: Studier i kulturmiljövårdens idéhistoria, opublicerad uppsats, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet.
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men fram till 1800-talets början var studier av text helt dominerande. Problemen
som mötte den som ville studera de materiella minnena vid 1800-talets början var
påfallande. Museiväsendet var outvecklat och inga systematiska samlingar fanns.
En rad utgivna verk med avbildningar fanns dock att tillgå, men avbildningarnas
exakthet ifrågasattes. Det innebar att den som ville studera materiella minnen
måste resa runt och se dem på ort och ställe. Eller, ännu hellre, skapa sig en egen
referenssamling innehållande både antikviteter, avbildningar av fornlämningar
och upptecknade folkminnen.52 Vidare ansågs stenartefakterna ha en mystisk/
magisk karaktär. De tolkades alltså som om de inte tillhörde den alldagliga materiella kulturen utan den andliga odlingen.
Den tidiga genealogiska nationalismen hade med hjälp av bibelkronologien,
dess persongalleri och med en litterär historiesyn grundad på götisk myt och
Snorre Sturlusons konungasagor präntat in en historia som spelade en stor roll
för de statsbärande skikten i Sverige. Det gjorde att nya rön först måste kullkasta
den gamla historien och företrädarna för en ny syn måste finna ett övertygande
sätt att presentera den på.53 De praktiker som skulle ifrågasätta de etablerade sanningarna stod att finna inom numismatiken (myntforskningen) och inom den
del av naturalhistorien som så småningom skulle kallas geologi.54 Den resande
praktiken hjälpte också till. I Sverige fick den praktik som kallats den linnéanska
traditionen utgående från Linnés egna naturalhistoriska reseföretag och hans Instructo peregrinatoris (Instruktion för resande naturforskare) från år 1759 stor betydelse. Linné uppmanar den presumtiva resenären att iaktta och samla naturalier,
men påminner också om att: ”ej [lämna] obeaktadt sådant, som är af historisk
betydelse, såsom lärda mäns lefnadslopp, fornsaker, grafvårdar, runstenar m.m.”55
Numismatiken är intressant eftersom den behandlar skriftförmedlande materiella
51. Ett talande exempel utgörs av Johan Haqvin Wallmans nedsabling av den muntliga traditionen i Värend rörande dess förmenta forntida kungar där text på en runsten visade sig
innehålla något annat än vad traditionen sade. ATA: GFOJAA vol 8 ”Anteckningar öfver
Famla Fylkeslandet Verends Historia och Fornlemningar, samlade under Resor igenom
Provinsen, åren 1819, 1822. I sta Häftet, Landets Historia och Hedniska Fornlemningar.
Concept-Utkast” 55.
52. Termerna antikviteter och fornlämningar hade mångskiftande innehåll. Just här används
de enligt Wallmans uppställning inlämnad till Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien år 1828 men publicerad först 10 år senare. Johan Haqvin Wallman, ”Öfversikt af Svenska fornlämningar, med anvisning till deras kännedom och beskrifning”,
Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Handlingar (Stockholm, 1838) 1.
53. Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837 1: Tiden
till 1826 116 f; Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler
(Stockholm, 2000) kapitel 1 ”Kungar, aristokrater och antikvarier: den genealogiska
nationalismen” 13–79.
54. Torkel Molin & Christer Nordlund, ”’Här vandra sålunda fornforskningen och arkeologien hand i hand vid hvarandras sida’: Om vetenskapliggörandet av det svenska landskapet under 1800-talet” Rig 1999: 3.
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minnen, i någon mån jämförbara med runstenar. Men mynten har den fördelen
framför runstenarna att de är fästade på tidsaxeln med det år de präglades och i
rummet genom deras präglingsorter och fyndplatser.56 Mynt har också i långliga
tider betraktats som kuriositeter och därigenom samlats och ordnats i varjehanda
systematiska serier.
Den som ville studera de immateriella minnena hade liknande problem som
den som studerade de materiella minnena. Det fanns inga större systematiska
samlingar, kommunikationsväsendet var inte särskilt utvecklat och språkproblematiken svår. Det krävdes omfattande rese- och insamlingsföretag. Återigen
fanns det lärda resetraditioner att luta sig mot. Under 1700-talet hade det blivit
allt vanligare att i reseskildringar och topografier även notera gammalt folks historier. Från 1600-talet och framåt löper också en statsstödd antikvarisk forskningstradition som delvis även sysselsatte sig med immateriella minnen.

Källmaterial
Jag har till stora delar utgått från ett otryckt handskrivet material. Det rör sig främst
om skrifter och brev som medlemmar i Göthiska förbundet lämnat efter sig. Mycket
av detta finns samlat i Antikvarisk- topografiska arkivet (ATA) som Göthiska förbundets och Jacob Adlerbeths arkiv.57 Andra källor finns bland Uppsala universitetsbiblioteks handskrifter och i stiftsbiblioteket i Linköping. I Göthiska förbundets arkiv
finns förutom rena protokoll också uppsatser, lyrik och annat som Jacob Adlerbeth
och övriga förbundsmedlemmar har skrivit eller samlat på sig rörande Skandinaviens
historia. Handlingar rörande Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien finns även de i Antikvarisk- topografiska arkivet. Därutöver tillkommer publicerat material i form av uppsatser och tidningsartiklar från första hälften av 1800talet. Främst rör det sig om Göthiska förbundets tidskrift Iduna och Vitterhetsakademiens Handlingar men även andra publikationer har använts. Dessutom har jag
använt bearbetningar, främst Henrik Schücks Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien: Dess förhistoria och historia58 som även till vissa delar använts som källa
eftersom den innehåller många rena avskrifter av handlingar ur arkiven. Jag har alltså
utgått från ett tämligen stort, heterogent och delvis svårbearbetat material.
55. Carl von Linné, ”Instructo peregrinatoris”, Skrifter af Carl von Linné utgifna af Kungl.
Svenska Vetenskapsakademien II: Valda smärre skrifter af allmänt naturvetenskapligt innehåll (Uppsala, 1906) 209.
56. För en utredning om numismatikens historia se Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och
hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837 1: Tiden till 1826 (Uppsala, 1937) 84–116.
57. Arkivet har ordnats på ett förtjänstfullt sätt av Stefan Östergren som också publicerat en
förteckning, Förteckning över Götiska förbundet och Jacob Adlerbeths arkiv med inledning
(Stockholm, 1984).
58. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien: Dess förhistoria och historia I–VII (Stockholm, 1932–43).
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Störst möda har lagts på att undersöka källmaterial efter Göthiska förbundets skriftvårdare Jacob Adlerbeth. Hans omfattande dagböcker finns bevarade
nästan i sin helhet mellan åren 1809 och 1826 och sporadiskt därefter som
”Arkäologisk dagbok”.59 Dessutom har han efterlämnat en stor korrespondens.60
Brev var vid den här tiden en litterär genre och de skrevs, om inte annat framgår
av brevet, för en större publik.61 Det var inte ovanligt att brev gick från hand till
hand och dess innehåll kunde därför vara känt av en större publik. Det hände
också att brev publicerades utan större omarbetningar.62
Detta delvis personliga källmaterial är det enda sättet att komma åt den
undersökta tidens sociala praktiker. De kan inte inhämtas genom att läsa vetenskapliga uppsatser och de kan bara skönjas i protokoll, stadgar och andra sällskapsspecifika källor. Sammantaget ger läsningen av dessa källor en god bild av
den sociala praktiken.
Samma källmaterial tillsammans med handböcker av olika slag har legat till
grund för undersökningen av de materiella praktikerna och för de litterära praktikerna har både publicerade och opublicerade verk studerats. Dessutom har den
bevarade korrespondensen mellan olika författare och Jacob Adlerbeth som
redaktör undersökts.

59. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F850 a–c och sporadiskt därefter som ATA: GFOJAA vol
15 ”Arkäologisk dagbok”. För tydlighetens skull bör här påpekas att vid referenser till
otryckt material är först arkivet nämnt sedan specialarkiv och eventuell kapsel. Dessa är
kursiverade. Om det inne i kapseln finns någon relevant undertitel är denna markerad
med citattecken. Påpekas bör också att mina tillägg eller ändringar i citat alltid står inom
hakparenteser och att alla kursiveringar i citat är markeringar som finns i originalen. I
handskrifter rör det sig oftast om understrykningar och i skrifter tryckta i fraktur är det
oftast längre avstånd mellan bokstäverna. För hänvisningar till Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens protokoll hänvisas för enkelhetens skull till Vitterhetsakademiens protokoll och datum oavsett att det rör sig om olika volymer.
60. Bland annat ATA: GFOJAA vol 18–21, UUB: G 263 o, UUB: Rääf 4, Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket, Linköping: Br 5 och Br 5a med flera ställen.
61. När brevet inte är offentligt så står det ofta att något sägs i förtroende och ofta står dessa
förtroenden sist så att de kan avlägsnas från resten av brevet som därefter kan läsas av
andra.
62. Vi kommer till exempel att möta ett brev från Leonhard Fredrik Rääf till Jacob Adlerbeth
med få redaktionella förändringar som Leonhard Fredrik Rääf, ”Tankar om Sättet att
uppsöka och vårda Fäderneslandets Fornlämningar”, Iduna V (Stockholm, 1814). Ett
annat exempel är Johan Gustaf Liljegren, ”Utdrag af twenne bref till Hans Excellence
Stats-Ministern för Utrikes Ärenderne, m. m. Herr Grefwe L v. Engeström från Professorn Magister J. G. Liljegren”, Iduna VIII (Stockholm, 1820).
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Forskningsöversikt
Jag är långt ifrån den förste att begagna mig av detta källmaterial. Det har nyttjats i ett flertal studier som spänner över flera forskningsområden och discipliner.
Det medför att en enkel och överskådlig forskningsöversikt inte så lätt låter sig
göras. Mitt valda källmaterial har begagnats för forskning inom litteraturhistoria
där mycket kraft lagts ned på att utreda hur det gick till när romantiken bröt in i
Sverige och där de klassiska verken är Anton Blancks Geijers Götiska diktning och
Fredrik Bööks levnadsteckning av Esaias Tegnér.63 Att här ytterligare redovisa
denna forskningstradition skulle leda för långt. Jag nöjer mig med att nämna att
jag i mångt och mycket ansluter mig till Ingmar Stenroths forskning om Göthiska förbundet. I hans avhandling Göthiska förbundet 1 och den senare uppföljaren Göthiska förbundet 2 problematiseras den tidigare bilden av Göthiska
förbundet.64 Stenroth visar framför allt att förbundets tillkomst ingalunda var en
mans, Jacob Adlerbeths, verk, som tidigare brukat framhållas i en tradition
sprungen ur Erik Gustaf Geijers egen minnesteckning ”Berättelse om Götiska
Förbundets stiftelse och verksamhet” och senare befäst i Rudolf Hjärnes Göthiska
förbundet och dess hufvudmän: Fosterländska teckningar.65 Stenroth har dessutom
gjort ett för fortsatt forskning viktigt arbete genom att sammanställa en fullständig medlemsmatrikel samt annan statistik.66
Det finns också en lång forskningstradition kring de nordiska myternas
användande. För den som är intresserad av denna hänvisar jag till den utmärkta
framställning som har gjorts av Margret Clunies Ross och Lars Lönnroth, ”Den
fornnordiska musan: Rapport från ett internationellt forskningsprojekt”.67 Det
finns också mycket forskning kring enskilda medlemmar av det Göthiska förbundet som Erik Gustaf Geijer och Esaias Tegnér. Att här ytterligare redovisa
denna forskning torde också föra allt för långt. Ett par biografiska verk bör dock
nämnas. Tore Wretö har tecknat ett mycket informativt porträtt av en av tidens
fascinerande personligheter i Ydrekungen: En bok om Leonhard Fredrik Rääf som
har direkt relevans för synen på tidens fornforskning.68 Leif Landen har i Gud-

63. Anton Blanck, Geijers Götiska diktning (Stockholm, 1918); Fredrik Böök, Esaias Tegnér:
En levnadsteckning (Stockholm, 1946) och Bööks editioner av Tegnérs samlade verk.
64. Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 1 och 2 (Göteborg, 1972 och Hovås, 1982).
65. Erik Gustaf Geijer, ”Berättelse om Götiska Förbundets stiftelse och verksamhet”, Iduna
XI (Stockholm, 1845); Rudolf Hjärne, Göthiska förbundet och dess hufvudmän: Fosterländska teckningar (Stockholm, 1878).
66. Ingmar Stenroth har dessutom skrivit fler uppsatser och böcker i ämnet.
67. Margret Clunies Ross & Lars Lönnroth, ”Den fornnordiska musan: Rapport från ett
internationellt forskningsprojekt”, Myter om det nordiska: Mellan romantik och politik red
Catharina Raudvere m fl (Lund 2001) 23–58.
68. Tore Wretö, Ydrekungen: En bok om Leonhard Fredrik Rääf (Hedemora, 1990).
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mund Jöran Adlerbeth: En biografisk och litteraturhistorisk studie och Jacob Adlerbeth ägnat sig åt far och son Adlerbeths livsöden.69 Landens arbeten är av stort
intresse, främst som relief till detta arbete, eftersom en stor del av det begagnade
källmaterialet är av Jacob Adlerbeths hand.
Denna avhandling berör också göticismens långa historia. För en god överblick hänvisas till Gunnar Erikssons böcker om Olof Rudbeck och Atlantican,
Johan Nordström, De yverbornes ö, Kurt Johannesson, Gotisk renässans: Johannes
och Olaus Magnus som politiker och historiker, Ola W Jensen, Forntid i historien,
Ingmar Stenroth, Myten om goterna och Carl Frängsmyr, Klimat och karaktär och
där anförd litteratur.70
Om Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien har det också
skrivits en hel del. Viktigast att här framhålla är Henrik Schücks redan nämnda
arbete, Vilhelm Gödels Riksantikvarieämbetet (Stockholm, 1930) samt MarieLouise Bachman Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens
historia (Stockholm, 1969). Deras redogörelser för Akademiens förehavande är
värdefulla. Framförallt redogörs för en stor mängd källmaterial vilket väsentligt
underlättar för forskning i ämnet. Genom dessa verk har Akademien också,
under sin första tid, betraktats som en kraftlös, misslyckad institution som
”Kungliga Medaljakademien” eftersom dess huvudsakliga sysselsättning här
beskrivs som att ge ut minnespenningar över kända svenskar. Detta synsätt, som
framförallt framförs av Henrik Schück och Vilhelm Gödel, är visserligen riktigt i
sak, men ett problem i deras historieskrivning är att de jämför Akademien med
vad den senare kom att bli; det är ett synsätt som kan föras tillbaka på riksantikvarien Hans Hildebrand och hans år 1886 författade historik.71 Givetvis gör detta
ahistoriska synsätt att Akademien från sin start till mitten av 1800-talet framstår
som oengagerad, kraftlös och svag. Ingen kan dock begära att en institution tar
på sig arbetsuppgifter som ännu inte givits den, eller att den skall ligga 50 år före
sin tid, vilket dessa författare tycks förvänta sig.72
69. Leif Landen, Gudmund Jöran Adlerbeth: En biografisk och litteraturhistorisk studie (Lund,
1973); Leif Landen, Jacob Adlerbeth (Stockholm, 1997).
70. Gunnar Eriksson, Rudbeck 1630–1702: Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige (Stockholm,
2002); Gunnar Eriksson, Atlanticans naturalhistoria: En antologi (Stockholm, 1998); Gunnar Eriksson, The Atlantic Vision: Olaus Rudbeck and Baroque Science (Uppsala, 1994);
Johan Nordström, De yverbornes ö (Stockholm, 1934); Kurt Johannesson, Gotisk renässans:
Johannes och Olaus Magnus som politiker och historiker (Stockholm, 1982); Ingmar Stenroth, Myten om goterna: Från antiken till romantiken (Stockholm, 2002); Ola W Jensen,
Forntid i historien: En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar,
från medeltid fram till och med förupplysningen (Göteborg, 2002); Carl Frängsmyr, Klimat
och karaktär: Naturen och människan i svenskt 1700-tal (Stockholm, 2000) kapitel 1.
71. Hans Hildebrand, ”K. Vitterhets Historie och Antiqvitets akademiens hundraårsfest den
2 April 1886”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets akademiens Handlingar 31 delen
(Stockholm, 1893).
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Denna avhandling berör också ämnet vetenskapshistoria och däri främst
arkeologins förhistoria där det främsta verket, för den tid avhandlingen behandlar, fortfarande är Bengt Hildebrands tvåbandsavhandling C. J. Thomsen och hans
lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia.73 På senare tid har dock ämnet arkeologihistoria utvidgats
väsentligt och flera intressanta arbeten har utkommit. Främst vill jag framhålla
Michel Notelid vars något problematiska Det andra påseendet: En studie av övergångar i den arkeologiska disciplinens historia (Uppsala, 2001), ställer upp två idealtypiska forskningstraditioner: en färgad av romantiken och en färgad av
upplysningen. Notelid hävdar att dagens arkeologer i sin vetenskap har tappat
vitalitet och kraft genom att bortse från, eller ignorera, det romantiska synsättet.
Notelids bild av den romantiska fornforskningen ligger nära min egen. Vidare
har Ola W Jensen skrivit en gedigen avhandling vilken behandlar synen på forntiden från medeltid till tidigt 1700-tal. För en aktuell bild av det arkeologihistoriska forskningsläget hänvisas till den.74 I mitt eget ämne, idéhistoria, har denna
avhandlings undersökningsperiod behandlats som bakgrund i Lars Sellbergs Av
kärlek till Fosterland och Folk: Gabriel Djurklou och dialektforskningen.75
Ännu mer central för denna avhandling är Maria Adolfssons avhandling i
etnologi Fäderneslandets kännedom: Om svenska ortbeskrivningsprojekt och ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-talen. Adolfsson har undersökt den
topografiska litteraturen under två århundraden. Hon har dock i sin framställning koncentrerat sig på skildringar av folket och medvetet exkluderat beskrivningar av landets minnen.76
Denna avhandling rör sig också inom forskningsområdet resan som kunskapsform. Standardverket som givit uppslag och inspiration har varit den redan
nämde Justin Stagls verk A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800.
Inom mitt eget ämne bör främst Pär Eliassons Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840, Jakob Christenssons Konsten att
72. Ett problem som Schück faktiskt erkänner fast då i fråga om Hans Hildebrands historik.
Det gör det hela så mycket märkligare att han själv gått i samma fotspår. Henrik Schück,
Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 130.
73. Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837. Bidrag
till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia I. Tiden till 1826 (Uppsala, 1937) och
C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag till den nordiska fornoch hävdaforskningens historia II. Tiden 1826–1837 (Uppsala, 1938).
74. Ola W Jensen, Forntid i historien: En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltid fram till och med förupplysningen (Göteborg, 2002) kapitel 2.
75. Lars Sellberg, Av kärlek till Fosterland och Folk: Gabriel Djurklou och dialektforskningen
(Uppsala, 1993).
76. Maria Adolfsson, Fäderneslandets kännedom: Om svenska ortbeskrivningsprojekt och
ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-talen (Stockholm, 2000).
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resa: Essäer om lärda svenska resenärer och Petra Rantatalos, Den resande eleven:
Folkskolans skolreserörelse 1890–1940 nämnas. De har alla problematiserat resans
teori och metod samt visat på den kontinuitet som finns i resandets praktik allt
från 1500-talet fram till 1940.77
Som framgår av denna forskningsöversikt har mycket gjorts inom de områden som denna avhandling spänner över. Det som skiljer min forskning från den
förut gjorda är dess perspektiv och dess fokus. Denna studie är idéhistorisk i så
måtto att den först söker fånga den tankevärld, den ideologi om man så vill, som
utvecklades inom Göthiska förbundet för att därefter kontrastera denna mot den
forskning som faktiskt bedrevs. Avhandlingen är vetenskapshistorisk i så måtto
att fokus sätts på Göthiska förbundet och på fornforskningens dåvarande praktiker.

77. Justin Stagl, A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800 (Chur, 1995); Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840 Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå, 1999); Jakob Christensson, Konsten att resa: Essäer om lärda
svenska resenärer (Stockholm, 2001); Petra Rantatalo, Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890–1940, Skrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena nr 4
(Umeå 2002).
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Kulturarv från Gustav Vasa
till Karl XIII
Detta kapitel är ämnat att vara en allmän historisk bakgrund och presentera
denna avhandlings mer specifika kontext. Rubriken har kapitlet fått för att visa
vilken tidsperiod i svensk historia det kommer att beröra och vilken vetenskapshistorisk kontext som kommer att tas upp. Jag kommer avsiktligen att hålla
kapitlet tämligen kort. Bakgrunden är fyrdelad. Först tecknas en kort skiss av
minnesproduktionens historia från Gustav Vasa fram till inrättandet av Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Sedan ges en kort vetenskapshistorisk
teckning för att försöka visa på var fornforskningen stod kring sekelskiftet 1800.
Därefter ägnas ett längre avsitt åt den akademi vars verksamhet är viktig för
denna studie. Kapitlet avslutas med ett nedslag i den nationella pedagogik som
debatterades före Göthiska förbundets stiftande.
För att i korta drag visa på minnesproduktionen och användandet av kulturarv historiskt går vi, som så många andra, till den svenske landsfadern Gustav
Vasa.78 Vi känner alla honom som en fyrbåk i det svenska kulturarvet; han som
började bygga det nya och ta ”sitt” rike från mörk medeltid till ljus renässans.79

78. Denna del har avsiktligt gjorts kort och inriktad på kulturarvsaspekten. Den som vill ha
längre utläggningar kring göticismens historia hänvisas till Ola W Jensen, Forntid i historien: En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltid
fram till och med förupplysningen (Göteborg, 2002); Carl Frängsmyr, Klimat och karaktär:
Naturen och människan i svenskt 1700-tal (Stockholm, 2000) kapitel 1, och Ingmar Stenroth, Myten om goterna: Från antiken till romantiken (Stockholm, 2002) som på ett
utmärkt sätt berättar denna historia utifrån arkeologisk, vetenskapshistorisk och litteraturhistorisk utgångspunkt.
79. För en utmärkt studie av Gustav Vasa se Lars-Olov Larsson, Gustav Vasa: Landsfader eller
tyrann? (Stockholm, 2002).
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När usurpatorn Gustav Vasa i och med reformationen drog ner en ”järnridå” kring invånarna i sitt rike, började en kamp om kulturarvet. Kloster revs
och vasaborgar byggdes. Nybyggartider är också förstörelsetider. Stora delar av
vår medeltidshistoria hamnade som förladdningar i Gustavs kanoner och som
byggnadsmaterial i den framväxande vasastatens borgmurar. Det var inte bara så
att folk isolerades från den katolska världen, folket isolerades också från sitt tidigare kulturarv.80 Bruk och seder som förfäder följt i generationer, var inte längre
sanna, sunda och riktiga. Den tro befolkningen från förfädren övertagit och
utvecklat var nu en irrlära och gällde inte längre. Vad var då sant? Jo, det som den
nya centralmakten pekade ut. För att skaffa sig legitimitet i denna strid uppstod
en ”kulturkamp” med historien som vapen. Den nya konungamakten var
tvungen att stärka sitt grepp om befolkningen och hävda sin legitimitet och sina
anspråk på sanningen. Det gällde att i gängse retoriska former ta kulturarvet i
besittning, att prägla landskapet, att rasera och bygga nytt; det gällde att skriva
ny historia, att utarbeta ett ”nytt” kulturarv.
Detta var inget nytt grepp som Gustav Vasa och hans medhjälpare tog till.
De följde i själva verket en lång tradition. Tidigare maktskiften har också de
präglat landskapet och är på så vis fortfarande avläsbara. När kristendomen infördes byggdes inom loppet av ett par hundra år en imponerande mängd kyrko- och
klosterbyggnader som vi fortfarande, lekmän såväl som fornforskare, kan finna
spår av ute i landskapet. Många av dem är fortfarande i bruk och står där som
monument över införandet av en ny tid med en ny tro och en ny härskarelit.81
Genomförandet av det tidigare religionsskiftet, införandet av odenskulten, någon
gång under 400-talet, har inte avsatt riktigt lika imponerande byggnadsverk men
väl en imponerande mängd djurornamentik (av arkeologerna kallad djurstil typ 1)
som i mängd grävs upp ur våra kulturlager. Ännu längre tillbaka har vi ytterligare
en stor manifestation, nämligen då det kastades upp stora högar över vissa döda.
En prestation som har kostat, för oss i dag, ofattbart mycket resurser, inte bara i
arbetstimmar utan också i jordbruksmark. Vi kan nu genom analogislut gissa oss
till att det betydde maktskifte och införande av någon, i dag okänd, religion. Spåren efter många av högarna är sedan länge borta, men ännu imponeras vi av de
som finns i landskapet.82
80. Jämför med K G Jan Gustafsons resonemang i bland annat ”Kuretornet och den igenmurade porten”, Kalmarunionens tidevarv: Platser och Minnen (Kalmar, 1996) red Anders
Fröjmark, K G Jan Gustafson & Anders Johansson. Se också K G Jan Gustafsons övriga
texter i samma antologi.
81. Maja Hagerman, Spåren av kungens män: Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid (Stockholm, 1996); Peter Sawyer, När Sverige blev till Sverige
(Alingsås, 1991).
82. Se Lotte Hedeager, Skuggor ur en annan verklighet: Fornnordiska myter (Stockholm, 1997)
81–113. En liknande tolkning gör redan Erich Christian Werlauff i Udkast til den Nordiske
Archæologies Historie i vort Fædreland indtil Ole Worms tid (Kjöbenhavn, 1807) 33.
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Den nya vasastatens historia började skrivas av Sveriges reformator Olaus
Petri (1493–1552). Han godtog inte den mytiska grund som tidigare hävdatecknare lagt den svenska historien på. Tidigare historieskrivare, som Ericus Olai,
hade hävdat att de sägenomspunna goterna utvandrat från den Skandinaviska
halvön, att göter och goter var samma sak, och att samtidens invånare var goternas ättlingar. Denna göticism kunde inte reformatorn acceptera. Att på detta sätt
söka upphöja det egna förflutna på andras bekostnad ansåg han vara att förhäva
sig mot Gud. Olaus Petri tyckte istället, i sann reformatorisk anda, att historien
skulle vara de efterlevande ”til en rettilse och warnagel, aff huilken the lära
motte”.83 Den som skriver historia har till uppgift att söka sanningen, ej att upphöja det egna landet eller furstens historia över andra folks eller länders; alltså
inte att glorifiera och ge storhet till, eller legitimera konungens regering utan att
visa på vad som händer om man sätter sig upp mot Gud.
Olaus Petris sammanställning, och förminskande av det svenska arvet passade inte Gustav Vasa. Han ville få en historia som klart och tydligt visade danskarnas fel och brister och sina egna förtjänster, äventyr och strapatser innan han
besteg tronen, en trovärdig, men kanske inte i strikt mening sann historia som
skulle visa att Gustav Vasa var rikets rättmätige konung. Olaus Petris En swensk
cröneka lades också så småningom fram som bevis mot reformatorn själv i högmålsprocessen år 1539. Uppdraget att författa den rättrogna historien gavs istället
åt Laurentius Petri och Peder Andreae (Svart)84, två mindre bångstyriga och mindre självständiga författare. Med dem uppkom historien om Gustav Vasas äventyr i Dalarna och historien om Stockholms blodbad. Det finns nämligen inget
som säger att personer och händelser som ingår i kulturarvet måste ha funnits i
verkligheten.85 Det som är viktigt är att det för samtiden framstår som om de
skulle ha kunnat existera och gjort det som de påstods ha gjort. Kulturarvets
funktion är inte att försöka beskriva det förflutna. Det har andra syften. I Gustav
Vasas fall var det politiska mål det skulle tjäna.86 I dag tjänar samma historia om
den unge Gustav andra syften. I Dalarna är den kanske en inkomstkälla för
83. Olaus Petri, En Swensk Cröneka (Stockholm, 1917) 1. Krönikan är antagligen författad
någon gång på 1530-talet eftersom den lades fram som bevis i rättegången mot författaren
år 1539. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien: dess förhistoria
och historia 1 (Stockholm, 1932) 20.
84. För att undvika missförstånd om vem som avses har Svart lagts till eftersom vi i dag känner honom under detta namn som han själv aldrig använde. Lars-Olov Larsson, Gustav
Vasa: Landsfader eller tyrann? (Stockholm, 2002) 45.
85. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien: dess förhistoria och historia 1 (Stockholm, 1932) 20. Om mytbildningen kring Stockholms blodbad se Kurt
Johannesson, Retorik: Eller konsten att övertyga (Stockholm, 1998) 46–56.
86. Kurt Johannesson, Retorik: Eller konsten att övertyga (Stockholm, 1998) 46–56; David
Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge University Press,
1998) 127–147; Magnus Nyman, ”Förlorarnas historia”, Lychnos 1994.
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turistnäringen, för andra spelar historien om Gustav nationalistiska syften. Varför en stor brödtillverkare använder en svensk he-man som bild av Gustav i
Dalarna är inte så svårt att lista ut; men det skulle aldrig fungera om inte svenska
folket i sitt aktiva minne hade den historia som brödbolaget syftar på.87
I Rom fanns de sista svenska katolska biskoparna Olaus och Johannes Magnus. De var förbittrade över Gustav Vasas politiska historieförfalskning och polemiserade mot den med moraliskt uppfordrande historieskrivning byggd på
gammal götisk myt. År 1554 utgav Olaus Magnus den döde brodern Johannes
Magnus arbete Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus (Historien om
Göta och Svea konungar). Kort därefter, år 1555, gav han ut sin egen beskrivning
av förhållandena i Norden, Historia de gentibus septentrionalibus (Historia om de
nordiska folken). Dessa verk tillsammans med Olaus Magnus Carta Marina från
år 1539 fäste de nordiska folken med regenter och historia stadigt i både tid och
rum.
Med bröderna Magnus fick konungariket Sverige ett stort och mäktigt arv
med en historia innefattande ett mytiskt götiskt folk som räknade sina anor från
den första konungen Magog Jafetsson, den bibliska figuren Noaks sonson. Det
var ett arv ämnat att stärka nationalkänslan inom landet och imponera på utlänningarna. Med bröderna Magnus fick vi också en historieskrivning som upphöjde det gamla och där historien användes som en furstespegel, med exempel
efter exempel uppradade med bra och dåliga konungar; en historia som var
ämnad att få Gustav Vasa att ändra mening och återgå till det gamla. Gustav Vasa
lät sig dock ej bevekas och brödernas historia fick ej stå oemotsagd.88
Redan nu, på 1500-talet, har vi två delvis olika svenska kulturarv. Vi ser
också två olika sätt att gestalta svensk historia på; att använda det historiska arvet
legitimerande och mytologiserande gentemot ett sökande efter ”sanningen” ”till
rättelse och varnagel”. Det första sättet är ganska fri med historien, historiserande
rekonstruktioner är inte främmande, historiska idealbilder kan framhållas som
sanna. Det andra sättet utger sig för att vara synnerligen strikt. Historieskrivaren
uttalar sig bara om skeenden och händelser som han anser ha efterlämnat säkra
fakta och som han har tillgång till; rekonstruktioner och rekonstruerade förlopp
tillskrivs inget eller ringa värde. Båda är dock goda exempel på historieskriv-

87. Om bilden av Dalarna se Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890–1930: En
museologisk studie av att bevara och förnya (Umeå, 2000) passim. För bilden av monarken
se Karin Tegenborg Falkdalen, Kungen är en kvinna: Retorik och praktik kring kvinnliga
monarker under tidigmodern tid (Umeå, 2003).
88. Om bröderna Magnus se Kurt Johannesson, Gotisk renässans: Johannes och Olaus Magnus
som politiker och historiker (Stockholm, 1982). För en utvidgad analys av skillnaderna
mellan Olaus Petri och bröderna Magnus föreställningar om forntiden se Ola W Jensen,
Forntid i Historien: En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar,
från medeltid fram till och med förupplysningen (Göteborg, 2002) 54 ff.
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ningar från denna tid. Båda söker pedagogiska exempel ur historien för att föra
fram sina egna politiska åsikter. Den ena är protestantisk och nationell riktad till
folket, den andra katolsk och oppositionellt nationell riktat till kungen, men
båda blir begripliga först mot bakgrund av den tidens kollektiva medvetande som
till stora delar bestod av den judisk/kristna traditionen så som den presenterades
i Bibeln och den klassiska lärdom i vars föreställningsvärld all undervisning då
rörde sig. För Olaus Petri var historien exempel på hur Gud och Satan kämpade
med varandra. För bröderna Magnus blev historien en furstespegel.89
Dessa ”historiska skolor” går dock inte att finna renodlade. Det är alltid en
kombination av dem som uppträder. Gustav Vasa kunde inte förlika sig med bröderna Magnus historia men inte heller Olaus Petris dög. Under vasasönerna upphöjdes emellertid den mer prestigefyllda och ärorika historien som bröderna
Magnus skrivit och under Gustaf II Adolfs tid fick den rang av officiell rikshistoria. Konungarna valde att glömma syftet med bröderna Magnus historia för att
kunna nyttja dess ärorika innehåll. Så kom det sig att vasarikets historia sträckte
sig i tiden tillbaka till syndafloden och Magog Jafetsson samt inkluderade alla
goters, geters och andra folkslags, med liknande namn, mer eller mindre uppdiktade historia.90
Det var i denna gotiska eller götiska tradition, som det första rudimentet till
institutionaliserad riksfornforskning uppstod, med Johannes Bureus (1558–1652)
person och livsverk. Redan omkring år 1600 började Bureus, som då var tjänsteman i kungliga kansliet, att samla och studera runinskrifter och intressera sig för
det forna. En ny tid var inne och förstörelsen från Gustav Vasas maktövertagande
reparerades i viss mån genom ett ivrigt insamlande av rester från det förflutna. År
1629 utsågs ytterligare två personer till antikvarier knutna till Riksarkivet. I en
skriftlig instruktion från den tiden kan vi läsa att antikvarierna främst skulle söka
efter runinskrifter, gamla krönikor och dokument, men också uppteckna sagor
och sägner och samla mynt och adelsgenealogier. De skulle vidare göra ekonomiska iakttagelser för kartering och skattläggning. Störst vikt lades vid skriftliga
dokument, dit även monument som runstenar fördes.91 Det föll sig också naturligt eftersom antikvarierna hörde till Riksarkivet dit de insamlade ”fynden” så
småningom skulle föras. Trots att Bureus var den som var chef för och organiserade och utvecklade den kunskap som antikvarierna arbetade med tycks han aldrig själv ha blivit förordnad till riksantikvarie.92

89. Ola W Jensen, Historiska forntider: En arkeologisk studie över 1000–1600-talens idéer om
forntid och antikviteter (Göteborg, 1999) 30 ff.
90. Se särskilt Olaus Magnus, Carta Marina från år 1539, nere i vänstra hörnet där ett stamträd över alla stammar som utvandrat från Sverige finns utritat.
91. Jämför med vad som står i Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund, 1797). Se längre fram sidan 124 ff.
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Även om kungamakten börjat ta till vara äldre minnen åtnjöt de gamla fornlämningarna inget rättsligt skydd. Men år 1666 utfärdades Kungl Majt:s Placat
och Påbudh Om Gamble Monumenter och Antiquiteter till skydd för fornlämningar och i viss mån gamla kyrkor och kyrkoinventarier. Detta är en av de äldsta
fornminnesförordningarna i Europa. Med plakatets införande lades makten över
den del av kulturarvet som då ansågs vara av värde formellt hos kungamakten
eller rättare sagt hos kronans representanter. År 1684 utökades detta med en ny
förordning som stadgade att upphittade föremål av metall skulle inlämnas till
kronan för inlösen.
År 1667 fick också den antikvariska verksamheten fastare arbetsformer i och
med att Collegium antiquitatum bildades. Med dagens termer skulle vi kunna
kalla det för ett forskningsinstitut med uppdrag att framdraga ”vår svenske och
göte nations gamla och märkeliga bedrifter och åminnelse tecken ifrån deras föråldrande och mörker åter uti dags ljus”.93 Kollegiet ombildades år 1692 till Antikvitetsarkivet, som blev en avdelning av det kungliga kansliet på samma sätt som
Riksarkivet. Det fick mindre personal än kollegiet men bestod ändå av åtta tjänstemän på lönestat med en sekreterare och antikvarie som chef. Titeln rikets antikvarie eller riksantikvarie slopades således. Den anmärkningsvärt stora personalstaten kompletterades med några amanuenser och biträden, vilket gjorde att så
många som 15 personer arbetade inom kollegiet. Det är från denna organisation
som Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer kan räkna direkt succession.94 Det är visserligen anakronistiskt att tala om museer vid den här tiden.
Museer, i modern betydelse, uppfördes inte förrän på 1800-talet. Det som fanns
var vissa privata samlingar av kuriosakaraktär, så kallade kuriosakabinett.95
Den verksamhet som bedrevs av Antikvitetsarkivet var densamma som idag
bedrivs av dess efterträdare om än i äldre form. Det gällde att inventera, samla
och publicera runinskrifter, mynt och äldre handskrifter. Nytt var att möda ägnades åt att ute i landskapet beskriva så kallade fasta fornlämningar utan betydelsebärande text. Det gjordes till och med regelrätta utgrävningar i vetenskapligt
syfte. Det som för oss ter sig mest underligt i deras verksamhet är egentligen
92. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien: dess förhistoria och historia 1 (Stockholm, 1932) 138 ff. Se även Henrik Schück, ”Riksantikvarieämbetet genom
300 år: Högtidstal vid K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens minnesfest den
6 nov. 1930”, Fornvännen 1931 4–23 och Oscar Almgren, ”Om tillkomsten av 1630 års
antikvarie-institution”, Fornvännen 1931 28–46.
93. Citerat efter Stefan Östergren, Kulturminnesvård under 300 år opublicerad uppsats daterad 1995-03-02, Riksantikvarieämbetet 2.
94. Ibid 2.
95. Flera av dagens museer räknar succession från tidiga privata samlingar. Ett exempel är
Livrustkammaren som har sina anor i en instruktion från Gustav II Adolf. Bo Sundin &
Karin Tegenborg Falkdalen, ”Gustav II Adolf och Livrustkammarens tillkomst”, 375 år
med Livrustkammaren red Barbro Bursell & AnnMarie Dahlberg (Stockholm, 2003).
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deras ointresse för rummet.96 De undersökte varje fornlämning för sig och satte
dem inte i samband med varandra, en sorts tingfixering. Deras förklaringar till
vad de fann kunde inte heller sträcka sig alltför långt bak i tiden eftersom Bibeln
tolkades som att världen inte var mer än 6000 år gammal. Det var inte förrän vid
slutet av 1700-talet som bibelkronologin började ifrågasättas av företrädare för
nya trender inom naturalhistorien (främst geologi och paleontologi). Till bredare
samhällssegment spreds inte den längre naturalhistoriska kronologin förrän en
bit in på 1800-talet. Den tolkningsram som äldre tiders antikvarier hade var alltså
den judisk/kristna traditionen och de antika grekiska och romerska skrifter som
bevarats åt eftervärlden. Mot denna bakgrund ter sig de tidiga antikvariernas prestationer som anmärkningsvärda. Viktigast för vår tid är de av deras inventeringar och avbildningar som bevarats till våra dagar. Utan dem skulle kunskapen
om forna tider vara betydligt mindre. De viktigaste och mest fullständiga uppteckningarna gjordes i samband med att förmyndarregeringen år 1666 anbeföll
sockenprästerna att göra en omfattande förteckning över de fornlämningar som
fanns i deras socknar. Dessa så kallade rannsakningar är fortfarande ett mycket
intressant källmaterial. Där beskrivs inte bara fornlämningar utan där finns också
ett stort etnologiskt och språkhistoriskt källmaterial.97
Eftersom det mesta som samlades in var gamla skrivna handlingar kom
Antikvitetsarkivet att bli ett ”riksarkiv” för handlingar från tiden före reformationen. Det bildades också en liten fornsakssamling av inlösta fynd och annat som
ansågs märkvärdigt.
När stormaktstiden i och med Karl XII:s död tog slut blev statsmakten svagare och intresset för historien tog sig andra uttrycksformer. Frihetstidens historieskrivare gjorde upp med den gamla götiska traditionen och Olaus Petris
skeptiska linje fick allt större utbredning. Det var inte längre lägligt att med det
förflutna legitimera statens ärorika framtid; nu gällde istället att peka på historien
som varnagel. Se vad som händer om man förhäver sig! Vittra historiker som
Olof von Dalin (1708–1763) gycklade med det gamla fornsvärmeriet och Antikvitetsarkivet fick det besvärligt.98 År 1780 överlämnades en stor del av samlingarna
till Kungliga Biblioteket och Riksarkivet. Kvar blev en liten samling arkivalier
och den lilla fornsakssamlingen. Denna lilla rest hamnade så småningom under
den av Gustav III år 1786 inrättade Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
som vi närmare skall särskåda i nästa avsnitt. Men först skall vi kort fundera
något över var fornforskningen stod.
96. Ola W Jensen, Forntid i historien: En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltid fram till och med förupplysningen (Göteborg, 2002) 277 ff
och 248.
97. Rannsakningar efter antikviteter – ett symposium om 1600-talets Sverige Kungl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien konferenser 30 red Evert Baudou & Jon Moen
(Stockholm, 1995).
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Denna avhandling uppehåller sig vid en tid som vetenskapshistoriskt ligger
mellan syndaflod och istid. Istiden var ännu oupptäckt, även om vetenskapsmän
börjat spekulera kring landhöjningen. Senare blev istidens slut en självklar startpunkt för Sveriges historia.99 Det kunde den inte vara för det tidiga 1800-talets
fornforskare. Då ansågs jorden vara yngre, bara 6000 år, och historien började
med Adam och Eva. Dessutom förkortades tidshorisonten ytterligare eftersom
syndafloden raderat ut allt före den och Noak.100 Det gjorde att alla lämningar
från det förflutna placerades in i en historisk tideräkning baserad på Bibeln.
Bibelkronologin hade dock börjat rämna och man anade att mänsklighetens historia var mycket äldre och tanken på en förhistoria började så smått göra sig gällande.101 Men hur denna eventuella förhistoria skulle behandlas var ingalunda
klart. Det arkeologiska treperiodsystemet var ännu inte uppfunnet så tal om stenbrons- och järnåldrar kunde inte förekomma.102 I stället laborerades med andra
indelningar. Ofta blev det inte mer komplicerat än att de talade om en fabelaktig
och en historisk tid. Om den fabelaktiga tiden fanns bara vaga berättelser och
sägner. När dessa övergår i säkrare skrivna källor börjar den historiska tiden.103
En annan vanlig indelning utgick från Snorre Sturlusson och grundade sig på
förmodade begravningskick.104 Tre åldrar postulerades: kummelåldern, bränneåldern och högåldern.105 Materiella minnen användes ofta för att säkra en uppfattning sprungen ur ett skrivet källmaterial. Med detta i bakhuvudet blir det lättare
att förstå hur tidens fornforskare resonerade.

98. Som exempel kan Olof von Dalins ”Visdoms-Prof, Eller Herr Arngrim Berserks förträffelige Tankar öfver et fynd i jorden intet långt från Stockholm utgifne 1739”, Valda Skrifter af Olof von Dalin (Örebro, 1872) framhållas. Nu berodde kanske inte nedgången
enbart på de svenska politiska förhållandena. Upplysningen förespråkade en uniform historia och den partikulära götiska historien hamnade utanför huvudfåran. David M Wilson, ”The Viking Age in British litterature and history in the eighteenth and nineteenth
centuries”, The Waking of Angantyr: The Scandinavian Past in European Culture red Else
Roesdahl & Preben Meulengracht Sörensen (Aarhus, 1996) 58. Ytterligare en förklaring
är den förträngningsmekanism som sätter in vid förändrade yttre omständigheter. Man
ville glömma att man varit en expansiv stormakt genom att hylla andra dygder än de som
hörde till en expansiv stat. Se Bert Mårald, ”1809 års eviga gränser - Kring maktens geografi och skiftande Sverigekartor”, Svenska överord: En bok om gränslöshet och begränsningar (Stockholm/Stehag, 1999) red Raul Granqvist 66.
99. Det är den fortfarande. Se exempelvis den historik som presenteras på Sweden.se, Sveriges officiella internetportal som ”skall utgöra navet för Sverigeinformationen utomlands”. ”The History of Sweden” http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/english/
factsheets/SI/SI_FS106g_History_of_Sweden/fs106g.pdf den 29 januari 2003 klockan
14:17. Citatet är från Näringsdepartementets pressmeddelande ”www.Sweden.se – ny
portal för att presentera Sverige utomlands”, 2002-11-18. Se också Christer Nordlund, Det
upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna,
1860–1930 (Umeå, 2001) 155 f.
100. Teorierna om syndafloden kunde dock under en period förklara de fossil av utdöda djur
som här och var påträffades och som naturalhistorikerna svårligen kunde förklara.
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Den litteratur som det tidiga 1800-talets fornforskare utgick från var de verk
som skrevs under 1600- och 1700-talet och källorna var främst antika och medeltida skrifter.106 För att uppskatta vilken litteratur som ansågs vara relevant kan
som exempel tas den utförliga bibliografi som uppställdes i Göthiska förbundet
år 1812. Den innehåller, får vi förmoda, den litteratur som medlemmarna då fann
vara relevant. Där listas 105 nummer rörande det isländska sagamaterialet,107 145
nummer ”Rörande Nordiska fornåldern, tryckta i Sverige och Danmark”, 25
nummer om ”Svenska Landskaps och Stads Beskrifningar” samt 56 nummer
rörande ”Nordiska Fornåldern, tryckta utom Sverige och Danmark”.108 Det rör
sig om många klassiska verk som fornforskarna ännu i dag använder och andra
som numera anses vara rena fantasier. Här finns Adam av Bremen, Anscharii vita,
Thomas Bartholins Antiquitatum Danicarum, Isodorus av Sevilla och Andreas
Bångs Historia Ecclesiastica, för att ge några exempel. Många verk är från 1600talet och ansågs alltså fortfarande, av medlemmarna i Göthiska förbundet, vara
relevanta historiska bearbetningar en bit in på 1800-talet.
Den traditionella uppfattningen i svensk lärdomshistoria har varit att det
kring sekelskiftet 1800 var en nedgångsperiod i det lärda livet präglad av romantiska spekulationer. Denna föreställning, främst företrädd av Sten Lindroth, har
på senare tid modifierats av bland andra Pär Eliasson och Ola W Jensen. Eliasson
visar att det på det naturalhistoriska området genomfördes stora och svåra forskningsuppgifter, visserligen efter Linnés system men också efter nyare växtgeogra-

101. Svenska Akademiens Ordbok anger uppkomsten av ordet förhistoria till andra hälften av
1800-talet och Sven Nilssons, Skandinaviska Nordens Ur-invånare: Ett försök i komparativa Ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklings historia Första bandet Stenåldern andra upplagan (Stockholm, 1866). Detta är ej korrekt. Ordet användes
åtminstone året innan av Nils Johan Ekdahl, Om vattuminskningen i norra poltrakterna,
dess orsaker och dess följder (Stockholm, 1865) 61 med flera ställen.
102. Treperiodsystemet är indelningen av förhistorien i sten-, brons- och järnåldrarna. För en
uttömmande utredning om detta system från antiken fram till vår undersökta period se
Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837 1: Tiden
till 1826 116–132 och Bruce G Trigger, Arkeologins Idéhistoria (Stockholm/Stehag, 1993)
96–102.
103. För denna uppfattning se exempelvis Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 26.
104. Snorre Sturluson, Nordiska kungasagor: Från Ynglingasagan till Olav Tryggvassons saga
(Stockholm, 1991) 21 f.
105. Ett exempel på hur denna indelning användes utgörs av Per Wilhelm Tholander,
”Anmärkningar om Ättehögar”, Iduna V (Stockholm, 1814) 43–52.
106. Ett utmärkt tillfälle att se vilken litteratur som ansågs vara relevant för ”archaeologien”
ges vid läsning av Erich Christian Werlauff, Udkast til den Nordiske Archæologies Historie i
vort Fædreland indtil Ole Worms tid (Kjöbenhavn, 1807).
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fiska principer.109 I princip skulle vi kunna föra Eliassons resonemang ännu
längre och hävda att det var efterföljarnas idoga forskningsarbete som kom att
betecknas som den linnéanska traditionen och som gjorde just Linné till den
store läromästaren.
På samma sätt som Lindroth skriver om naturalhistorien, argumenterar
auktoriteterna gällande fornforskningen. Bengt Hildebrand skriver beträffande
fornforskningen:
För att i fråga om fornforskningens nyfödelse rätt förstå miljön måste
man ytterligare betona en synpunkt: den vetenskapliga kritikens nedgång. I Sverige var den gustavianska epoken över huvud icke vetenskapligt inriktad – det var skönlitteraturen, som kom i kulturlivets
centrum. Linné hade dött 1778, och före 1780 var frihetstidens stora
naturgeneration med få undantag gången ur tiden. Bland humanisterna slutade Ihre sin bana 1780 och Lagerbring 1787. De närmaste
efterföljarna kunde icke rätt uppbära ett så stort arv.110

Hildebrand beklagar också att fornforskningen lämnade rum åt framkomsten av
”fenomen” som han menar okritiskt svärmade för forntiden och för studiet av
antikviteterna. Hildebrand ger en tämligen kritisk bild det sena 1700- och det
tidiga 1800-talets fornforskning samtidigt som han själv påpekar nödvändigheten
av studiet av antikviteter för uppkomsten av nästa kritiska vetenskap, nämligen
arkeologin.111 Men det behöver inte innebära att tiden däremellan är oviktig, vilket denna avhandling ämnar visa. Ola W Jensen har nyligen visat att intresset för
fornforskning successivt ökar från 1500-talet fram till mitten på 1700-talet.112 Det
finns inget som skulle tala för att romantiken påverkade forskningen i negativ
riktning. Möjligen att den började bedrivas på ett annorlunda sätt.

107. Erik Gustaf Geijer skriver i sin förbundshistorik ”Göthiska Förbundet”, Iduna XI
(Stockholm, 1845) 23 f att bröderna bara kände den isländska sagalitteraturen genom
fornforskarna Göransson och Resenius, vilket är en sanning med modifikation. Jacob
Adlerbeth hade exempelvis översatt en del av Eddan, dock från danskan. Geijers uttalande gällde givetvis bara stamgöterna. Av dem som senare valdes in fanns sådana med
dokumenterad kunskap om de isländska sagorna.
108. ATA: GFOJAA vol 5. Stefan Östergren, som ordnat Göthiska förbundets arkiv, menar att
detta är en inköpslista. Det kan så vara men troligare är att det är en så fullständig bibliografi som de kunde upprätta. Att man senare också vid tillfälle köpte så många av dessa
som möjligt är bara en användning av en bibliografi.
109. Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840
Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå, 1999) 68 ff.
110. Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837 1: Tiden
till 1826 135.
111. Ibid 136 ff.
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När vi betraktar vetenskap under första hälften av 1800-talet måste vi hålla i
åtanke att senare tiders uppspjälkning av humaniora i avgränsade vetenskaper
och forskningsfält med egna metoder och teorier bara hade påbörjats. De romantiskt influerade forskarna såg hela fältet som en naturlig enhet och samma undersökningsmetoder kunde appliceras på hela fältet. Visserligen måste vi tillstå att
vår kunskap om forna tider ökat mycket genom senare tiders uppdelade vetenskap men att den också förlorat något, nämligen förmågan att se helheter och
samband över vad vi i dag kallar disciplingränser. Romantikerna kunde på ett
självklart sätt obehindrat använda en mängd disparata minnen och av dem konstruera intressant kunskap, trots att forskarna var så få och trots påvra arbetsförhållanden.113

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Att dömma efter naturloppet och de äldre folkslagens
tidiga storhet, synes tidelängden omätlig; fordrar
man åter bevisande minnen, då är all tideräkning
ung.114

För att vi skall förstå förutsättningarna för den fornforskning som bedrevs senare
under den undersökta perioden behöver vi veta något om Kungliga Vitterhets
Historie och Antikvitetsakademien och den sociala och litterära praktik akademien utvecklade. Akademien kan svårligen lämnas därhän då det var den som år
1786 gavs överinseendet över den kollektiva minnesproduktionen i konungariket
Sverige. Detta avsnitt koncentreras kring frågor som hur Akademien kom till,
vilket syfte den hade, vilka dess medlemmar var och vad Akademien i praktiken
gjorde.

112. Ola W Jensen, Forntid i historien: En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltid fram till och med förupplysningen (Göteborg, 2002) främst
368 f. Misstanken ligger dock nära till hands att tro att det rör sig om en ökning i absoluta tal och inte i relativa då det är antalet skrivna verk han utgått från för att dra denna
slutsats.
113. För en fördjupad diskussion se ex Tore Wretö, Ydrekungen: En bok om Leonhard Fredrik
Rääf (Hedemora, 1990) 142 f och Michel Notelid, Det andra påseendet: En studie av övergångar i den arkeologiska disciplinens historia (Uppsala, 2001) passim.
114. Carl Gustaf af Leopold, ”Inträdes-tal i Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Akademien den 11 Januari 1803”, Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter (Stockholm, 1833) 75.
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För att tränga in den tankestil som rådde i Akademien undersöks framträdande akademiledamöters inträdestal, tidigt hållna i akademiens historia, innan
tankestilen var helt formad och nya problemställningar och tänkesätt fått svårt
att göra sig gällande. Den etablerade tankestilen bars sedan upp av de ledamöter
som senare valdes in ända fram till dess att den bröts mot en annan senare etablerad tankestil, nämligen den som bildades i Göthiska förbundet.115
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien bildades av Gustav III, samtidigt som Svenska Akademien, den 20 mars 1786. Konungen satte därmed sin
egen prägel på den vittra verksamhet som tidigare bedrivits av drottning Lovisa
Ulrikas Kungliga Svenska Vitterhetsakademi, hädanefter kallad Lovisa Ulrikas
vitterhetsakademi. Dess huvuduppgifter togs över av den nya Svenska Akademien. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien fick uppgifter som gjorde
att hon delvis avlöste det gamla Antikvitetsarkivet som upplöstes. Dess chef riksantikvarien flyttades till Akademien och blev hennes ständige sekreterare.
Att akademiens sekreterare automatiskt skulle få titeln riksantikvarie var
inte självklart. Gudmund Jöran Adlerbeth (1751–1818) utnämndes av Gustav III
till riksantikvarie år 1774. När han senare vid Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens stiftande blev hennes sekreterare var han således redan riksantikvarie.
Att sekreteraresysslan och riksantikvarievärdigheten på ett självklart sätt hörde
ihop visade sig senare inte vara fallet. När medicinalrådet Carl Birger Rutström
(1758–1826) utsågs till akademisekreterare innehöll hans förordnande inte riksantikvarievärdigheten. Men efter hans klagomål över detta år 1820 tilldelades han
riksantikvarietiteln och sedan dess har Akademiens sekreterare fått bära titeln
riksantikvarie.116
Syftet med Akademien framgår av statuternas andra paragraf där det heter
att: ”Historiens, Antiquiteters utforskande, Medaillers och Inscriptioners uttydande, upfinnande samt författande, så på Svenska språket, som på Latin, Grekiska, Fransyska och Italienska, äro denna Academiens göromål.”117
Detta betydde att Vitterhetsakademien (som den fortsättningsvis kommer
att kallas)118 gavs kontroll över rikets minnen genom att hon hade, som Henrik
Schück uttryckt det, att ”hugfästa minnena i Sveriges ärorika historia”.119 Kontrollen över minnena ryms inte minst i formuleringen medaljers och inskriptio115. Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: inledning till
Läran om tankestil och tankekollektiv (Stockholm/Stehag, 1997) 86, 102 ff.
116. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 18 april 1820; Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 125.
117. ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets
Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) 15.
118. I enlighet med Gustav III:s intention ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) § 1 15.
119. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 3.
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ners uppfinnande. Det var alltså Akademien som skulle stadfästa alla officiella
inskriptioner och medaljer. Akademien fick också genom denna paragraf bli
huvudman för forskning i historia och antikviteter.120 Av paragrafen kan vi även
utläsa att Akademiens verksamhet riktades både inåt landet och utåt mot omvärlden. Helst skulle allt Akademien publicerade tryckas både på svenska och på den
tidens stora språk: franska och latin.
Akademiens ledamöter tillsattes på livstid och var fördelade på tre klasser
med 14 honorära, 20 arbetande och 16 utländska ledamöter.121 De viktigaste var
de arbetande ledamöterna; de skulle alltid utgöra 20 personer och efterträdare
måste genast utses. De andra klasserna kunde ha en eller flera vakanser utan att
det ansågs utgöra något hinder för Akademiens arbete.122 Till dessa av Gustav III
inrättade klasser kom Akademien att skapa ytterligare två klasser, nämligen
utländska och svenska korrespondenter. Riksantikvarien skulle senare också
skapa en sorts semiklass utanför Akademien. Den utgjordes av de så kallade riksantikvariens ombud i landsorten. Dessa ombud var direkt utsedda av riksantikvarien att vara dennes röst utanför Stockholm.
Varje halvår valde sällskapet president och vice president. Det skulle vara en
representant från de båda svenska klasserna. Det fick inte bli så att presessysslan
permanentades, därför fick inte omval ske i följd.123 Presesutnämningarna bör
emellertid inte ha haft så stor betydelse då den drivande rollen i Akademien givits
åt den av konungen direkt utsedda ständige sekreteraren. Det var också sekreteraren som skulle vara föredragande inför konungen i Akademiens angelägenheter.

120. Att döma av prisämnena tycks antikviteter i någon mån vara liktydigt med allmän kulturhistoria. Marie-Louise Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademiens historia (Stockholm, 1969) 47.
121. Det kunde skilja något eftersom Akademien tummande på dessa regler och en tid
inkräktade på de utländska ledamöternas antal till fördel för de arbetande. Se Bengt Hildebrand, Margit Engström och Åke Lilliestam, Matrikel över Ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Stockholm, 1992).
Dessutom öppnades en möjlighet under år 1826 för att även norrmän skulle kunna väljas
in som arbetande och honorära ledamöter, alltsedan konungen godkänt en lista över
godtagbara kandidater där greve Wedel Jarlsberg (norrman) varit upptagen. Henrik
Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII
(Stockholm, 1943) 402 fotnot.
122. Akademien var alltså av en relativt liten sammansättning. Kungliga Vetenskapsakademien hade vid samma tid cirka 100 inhemska ledamöter Erik Wilhelm Dahlgren, Kungl.
svenska vetenskapsakademien: personförteckningar 1739–1915 (Stockholm, 1915).
123. ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets
Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) §§ 25, 26,
27, 28, 31, 32, 33 26 ff; Marie-Louise Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens historia (Stockholm, 1969) 15.
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Till sin hjälp hade sekreteraren en
amanuens som kunde men ej
behövde vara ledamot av Akademien.124 Vad ålåg då den nya Akademien och hennes ledamöter?
Vi kan dela in skyldigheterna i
generella för Akademien, individuella för hennes ledamöter och speciella för sekreteraren. Generellt hade
Akademien i uppgift att ”författa en
fullständig Medaille-Historia öfver
de förnämsta Händelser, som
utmärka Fäderneslandets Häfder,
ifrån Monarchiens början till Konung Adolph Friedrichs död, utsöka
Emblêmer för Medaillerne, Inskriptioner lämpelige til hvar händelse,
och uplysa dessa Mynt med tjenliga L Pasch d y, Gudmund Jöran Adlerbeth, 1780. G J
Historiska Beskrifningar, författade Adlerbeth (1751–1818) utnämndes av Gustav III
till riksantikvarie år 1774 och utsågs av kungen till
på prydelig Svenska, Latin och Vitterhetsakademiens förste sekreterare. Baron
Fransyska.”125 Detta betydde inte, Gudmund Jöran Adlerbeth var under sin tid mer
som man skulle kunna tro, att Aka- känd som vitter skald och statsman än som riksandemien fått till uppgift att författa tikvarie. Han var också Gustav III:s handsekreteen historia över slagna medaljer. rare och följde med på dennes resa till Italien.
Akademien skulle istället göra ett Foto: Statens konstmuseer.
urval och skriva en helt ny rikshistoria samt illustrera urvalet med nya medaljer; ett mastodontverk av liknande
proportion och i analogi med Svenska Akademiens ordboksuppdrag.126 Vidare
hade Akademien att författa en fullständig beskrivning, med anmärkningar och
utläggningar, av alla mynt, medaljer, skurna stenar, antikviteter och monument
som fanns i Akademiens eller konungens förvar.127 Därutöver skulle Akademien
anordna tävlingar i vitterhet. Konungen hade instiftat fyra större samt lika många
mindre priser som Akademien skulle belöna insända skrifter med.128 Akademien
124. ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) §§ 34, 36 30 f.
125. Ibid § 7 18.
126. Jämför med vad Henrik Schück skriver i Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 126–181.
127. ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets
Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) § 8 18.
128. Ibid §§ 19–23 23 f.
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gavs också uppgiften att granska de inskriptioner och medaljer som skickades in
för granskning. Senare skärptes denna regel och alla som ville prägla en medalj
eller låta göra en inskription på ett monument eller minnesmärke måste underkasta texten eller medaljförslaget Akademiens prövning.129 År 1801 fick Akademien ytterligare ett uppdrag: att examinera rikets kanslister.130
Varje ledamot av den arbetande klassen skulle välja ett delområde inom
Akademiens generella område att inrikta sig mot. På så sätt skulle Akademien få
en mer specialiserad kompetens.131 Dessutom ålåg det varje arbetande ledamot
att författa en avhandling om året; en mycket ambitiös inställning som visar att
Gustav III verkligen tänkt sig att de arbetande ledamöterna skulle bedriva vetenskapligt arbete.132 Dessutom följdes den gamla, i Lovisa Ulrikas akademi, utarbetade sedvänjan att en nybliven ledamot måste hålla ett inträdestal; längre för den
arbetande och kortare för de honorära.133
Akademiens sekreterare hade speciella uppgifter. Han skulle inom Akademien föra pennan vid dess sammanträden, se till att korrespondensen med utrikes och inrikes från huvudstaden frånvarande lärde upprätthölls samt sköta
Akademiens arkiv och räkenskaper.134 Utanför Akademien hade sekreteraren fler
uppgifter. Men titeln riksantikvarie nämns inte i stadgarna.135

129. Enligt Kongl. Maj.ts Kungörelse, angående hwad hädanefter i anseende till inscriptioner och
öfwerskrifter å monumenter och minnesmärken kommer att i akt tagas av den 20 mars 1786
och 15 december 1787 se också Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 182 ff.
130. Den som ville bli extra ordinarie kanslist i någon av konungens kanslier skulle först presentera universitetsbetyg och sedan förhöras av Vitterhetsakademien. Henrik Schück,
Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 111.
131. ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets
Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) § 11 19 f.
132. Ibid § 4 16. Denna paragraf visar också att Gustav III ökat kraven på ledamöterna i sin
akademi. Lovisa Ulrikas akademiledamöter behövde bara redovisa ett arbete vart tredje
år. ”Lagar Hvarefter Academien sig har at rätta”, Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens
Handlingar Förste delen (Stockholm, 1755) 2:a kapitlet § 2.
133. Inträdestalen omnämns inte någon annanstans i stadgarna än i den paragraf som reglerar
vad som skall ingå i Akademiens tryckta handlingar.”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens
handlingar första delen (Stockholm, 1789) § 13 20 f.
134. Ibid §§ 5, 6 och 12 17 f.
135. I stadgarna står ”emedan utom Academiens Arbeten honom blifver anförtrodt de Mynt och
Antiquiteter, som förvarats i Antiquitets-Collegio, och som nu lemnas i Academiens vård.”
”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) § 34 30.
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Eftersom Vitterhetsakademien var arvtagare till Antikvitetsarkivet fick Akademiens sekreterare överta dess lilla samling av fornsaker, mynt och medaljer. År
1793 ställdes emellertid myntsamlingen under Kungliga museets vård och hamnade under Överintendentsämbetets myndighet. Akademiens sekreterare hamnade således som Garde des medailles under denna myndighets jurisdiktion.
Myntsamlingen kom åter under Akademiens vård år 1816.136
Akademiens korrespondenter hade bara indirekt stöd i de stadganden som
gällde för sekreterarens skyldighet att korrespondera med utrikes och från huvudstaden frånvarande lärde.137 Utländska korrespondenter började väljas år 1810138,
svenska 1826.139 Den utländska korrespondentklassen tillskapades för att ge mer
tyngd åt Akademiens utrikes korrespondens. Klassen skulle, till skillnad från de
utländska ledamöterna, inte vara en dekoration utan en verklig vetenskaplig tillgång för Akademien. Till inrikes korrespondenter valdes dels sådana personer
som Akademien ville knyta till sig för deras vetenskapliga insikter, utan att de
därför behövde beredas ett rum bland de arbetande ledamöterna, och dels sådana
som Akademien ansåg sig behöva utöva viss kontroll över.140
Varje tisdag från 1 november till 1 juli höll Akademien sammanträden.
Under sommaren, juli till oktober, hölls sammanträde en gång i månaden.141
Från och med år 1829 varade ferierna istället mellan juni och september.142 Två
gånger om året skulle offentliga sammankomster hållas. Det var Akademiens
högtidsdagar den 24 juli och den 20 mars.143 Akademien kunde också själv
besluta om fler offentliga sammanträden skulle äga rum.

136. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 115 f och 287 ff.
137. Se statuterna § 5 ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”,
Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm,
1789) 21 f.
138. Den förste att väljas var visserligen en svensk, Jacob Gråberg. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VIII (Stockholm,
1944) 178 f.
139. ATA: Akademiens protokoll för den 18 oktober 1826. Johan Haqvin Wallman var den förste att väljas.
140. En sådan person var Alexander Seton vars ohejdade grävningar i och förstörelse av olika
svenska fornminnen, bland annat på Björkö, behövde kontrolleras. Dagmar Selling,
Alexander Seton (1768–1828) som fornforskare (Stockholm, 1945) 39 ff.
141. Se statuterna §§ 15 och 16 ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen
(Stockholm, 1789) 21 f och Marie-Louise Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens historia (Stockholm, 1969) 26.
142. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VIII (Stockholm, 1944) 104.
143. ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets
Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) § 24 24 f.

51

den rätta tidens mått

Vanligen varade ett sammanträde i två timmar, mellan klockan fem och
sju.144 Ärenden kunde genereras av Akademien själv, såsom när någon ledamot
väckte en fråga eller läste upp en avhandling, eller av Akademiens egna göromål
som när prisskrifter och inskriptionsförslag skulle granskas. Ärenden remitterades
också ofta från Kungl Maj:t. Det var vanligen ärenden rörande upphittade fornsaker. Frågor om fornfynd skulle utmynna i ett utlåtande till Kronan om inlösen
eller ej. Akademien kunde också själv lösa in fynd men hade inte tilldelats medel
till detta. De medel de trots allt förfogade över var besparingar, till största delen
prispengar som ej betalats ut de år allt belöningsutrymme inte använts. Därför
rekommenderade Akademien alltsom oftast kronan att inlösa fynden för att de
sedan skulle placeras bland Akademiens samlingar.
Att bli kallad till medlem i Akademien betraktades som en stor ära. Gustav
III ville med sina honorära och utländska klasser belöna förtjänta personer. De
kungliga akademiernas inbördes status är inte svåra att utröna. Gustav III satte
högst värde på Svenska akademien som ansågs vara kungens akademi. Jämbördig
eller något lägre stod Vetenskapsakademien som ehuru äldre inte skattades lika
högt under den Gustavianska tiden.145 Lägst stod Vitterhetsakademien som
omtalades som en fortsättning av Lovisa Ulrikas Vitterhetsakademi och kallades
för drottningens akademi. Att den stod lägre i rang visas av att den inte tilldelades lika mycket medel som Svenska akademien, något som visserligen senare rätttades till. Den inbördes rangordningen av akademierna var Gustav III:s egen.
Efter honom var det sedan upp till akademierna själva att skapa sin rang. Viktig
var här givetvis sekreterarens roll. Hans personliga lyskraft och samhälleliga status
tillmättes stor betydelse. Gudmund Jöran Adlerbeth var som förste sekreterare en
av den gustavianska tidens mest uppburna män. Hans lyskraft borgade för att ge
Akademien hög status. Men redan efterträdaren Johan David Flintenberg (1762–
1819) var ett stort steg ned på den sociala och vetenskapliga skalan. Adlerbeth
som var medveten om detta månade om sin efterträdares rang. Han spelade inte
med helt rena kort när han förhandlade upp riksantikvariens och sekreterarens i
Vitterhetsakademien status när positionen överlämnades åt Flintenberg. Flintenberg blev så ”automatiskt” förste expeditionssekreterare, en rang som han inte av
egen kraft kom i närheten av.146 Statusen på Akademien sjönk ytterligare när
Flintenberg på grund av sjukdom tvingades avgå och Georg Frans Thileman
144. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 311.
145. Jämför Jakob Christensson, Konsten att resa: Essäer om lärda svenska resenärer (Stockholm,
2001) 45.
146. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 6 f. Flintenbergs meriter var från Uppsala universitet och
universitetsfolkets status var inte särskilt hög på den tiden, anmärker Schück på samma
ställe.
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(1771–1802) utan några egentliga meriter utnämndes till hans efterträdare. Rikshistoriografen Jonas Hallenberg (1748–1834) som år 1803 utsågs till Thilemans
efterträdare hade dock det. Han hade de vetenskapliga meriterna men inte de
sociala, för att öka Akademiens status.

Vitterhetsakademiens arbetsformer
Akademien som hade fått uppgiften att vara statens officiella organ för vitterhet
och fornforskning fullgjorde dessa uppgifter på ett sätt som var vanligt i tiden.
Man höll sina sammanträden, anordnade litterära tävlingar och gav ut sina handlingar. I handlingarna skulle ledamöternas inträdestal, avhandlingar och de prisskrifter som ansågs tillräckligt bra tryckas,147 men även andra insända skrifter
kunde komma i fråga.148 Detta innebar i praktiken att det forum Lovisa Ulrikas
akademi upprättat för att publicera historiskt/antikvariska uppsatser upprätthölls, något som tidigare bara kunnat göras på enskilt initiativ.149 Att publicera
handlingarna utgjorde dock ett problem. Akademien hade inte egna medel till
förfogande för att förlägga dem. Därför hade man inte heller full kontroll över
utgivningen och blev dessutom tvungen att köpa in skrifter för att skänka bort
till eller byta med personer som gagnade den egna verksamheten.150 Det kunde
också gå mycket lång tid mellan de olika volymerna, och vissa författare fick
vänta mycket länge innan de fick se sina alster i tryck.151 Den långa pressläggningstiden ger också dagens vetenskapshistoriker problem. Ett bra exempel är
Johan Haqvin Wallmans (1792–1853) skrift ”Historisk och Geografisk Afhandling
om Skandinaviens bebyggande, efter Orientaliska och Västerländska källor”, som
147. ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets
Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) § 13 20 f.
En utmärkt sammanställning över hur många tävlingsskrifter som lämnades in och när
de lämnades ger Marie-Louise Bachman i Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens historia (Stockholm, 1969) 44.
148. Se exempelvis ATA: Vitterhetsakademiens protokoll från den 9 november 1819 där man diskuterar huruvida en av Jacob Gråberg insänd avhandling skall få ett rum i Akademiens
handlingar eller inte.
149. I Lovisa Ulrikas vitterhetsakademis stadgars 2:a kapitels 1:a § står: ”Vi uppdrage Academien, att årligen, eller på kårtare tid, under namn af Handlingar, Journaux, eller DagBöcker, utgifva sit yttrande och omdöme öfver de utkomne Svenska och främmande
Skrifter, hvarvid sjelfva saken skärskådas och granskas med den anständighet, som vederbör och kan tjena til rättelse och icke till förargelse.” ”Lagar Hvarefter Academien sig har
at rätta”, Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens Handlingar Förste delen (Stockholm,
1755). Det borde betyda att Akademien kunde ha givit ut en litteraturkritisk tidskrift men
så blev inte fallet. Istället tog Akademien fasta på femte kapitlets 4:e och 5:e paragrafer
där inträdestalen och levernesbeskrivningarna regleras och där det står att levernesbeskrivningarna skall tryckas i handlingarna. Således kom det sig att Akademien i sina
handlingar tryckte inträdestal, levnadsbeskrivningar och tävlingsskrifter.
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vann Akademiens stora pris år 1822. Den fick visserligen ”bara” vänta till år 1826
innan den kom i tryck men under arbetet med korrekturet tilläts författaren göra
ändringar. Detta gör att uppsatsen innehåller fotnoter till senare arbeten och
dessutom innehåller den det något märkliga påpekandet att: ”Författaren har,
såsom en följd af fortsatta undersökningar, sednare funnit anledning att öfver
åtskilliga i detta Capitel vidrörda omständigheter, ändra sin mening.”152
Arbetet i Vitterhetsakademien, under hennes första tid, måste bedömas utifrån att hon inte var självständig. Akademien var en skapelse av Gustav III och
arbetet styrdes av honom. Han hade också själv utsett alla arbetande ledamöter
utom tre som lämnades öppna för de första ledamöterna att själva välja. Akademien utförde i princip de av konungens befallningar som hon ansåg sig klara av;
övriga förhalades eller förtegs. Därför fördes arbetet med den svenska medaljhistorien mycket långsamt framåt och avklingade helt efter Gustav III:s död år
1792.153 Ledamöterna valde ej heller specifika arbetsområden även om några ledamöter ansågs besitta specialkunskaper inom vissa områden. Akademiens arbete
försvårades också genom att alla ledamöter utom sekreteraren hade att uppfylla
sina plikter på fritiden, men även sekreteraren hade flera än en befattning varifrån han hade lön.154 Den lilla ersättning ledamöterna fick utgick i form av de
jettoner som skulle utdelas till de ledamöter vilka var närvarande under sommarmötena.155 Efter år 1792 utdelades dock jettoner efter varje sammanträde. Värdet

150. Marie-Louise Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens
historia (Stockholm, 1969) 27, se särskilt ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 7
mars 1820 då man beslutade att på bokauktion inköpa sina egna skrifter för att kunna ge
bort dem till ett franskt sällskap. Det var dessutom svårt att finna dessa volymer till salu.
Se exempelvis riksantikvariens misslyckade försöka att finna dem under år 1829. ATA:
Akademiens protokoll för den 15 juli och 17 november 1829.
151. Exempelvis kan nämnas att Johan Erik Ångman fick vänta i 14 år på att hans år 1794
belönade tävlingsskrift skulle komma med i handlingarna. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets
Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 45.
152. Johan Haqvin Wallman, ”Historisk och Geografisk Afhandling om Skandinaviens
bebyggande, efter Orientaliska och Västerländska källor”, Kongl. Vitterhets Historie och
Antiquitets Academiens Handlingar tolfte delen (Stockholm, 1826) 182 fotnot.
153. Man får efter Schücks uppgifter uppfattningen att Akademien förde en sömning tillvaro
mellan åren 1803 och 1810. Den kraft som trots allt kunde uppbådas användes till inskriptionsgranskande. Dock hölls övrig verksamhet i gång om än på sparlåga. År 1805 utfärdades ett kungligt cirkulär till landshövdingarna att de skulle rapportera märkvärdigheter
till Akademien. Några saker rapporterades också. Det kan ses som summan av Akademiens aktiviteter. Genomgående i Schücks framställning är att han tycker att de borde ha
gjort mer, vilket givetvis är en anakronistisk felsyn. De gjorde vad de hade i uppgift att
göra och intet därutöver. Akademien hade inget fornvårdande uppdrag, följaktligen fornvårdades det bara i undantagsfall eftersom denna uppgift inte tillföll någon annan myndighet. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria
och historia VII (Stockholm, 1943) passim.
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på en jetton var en halv riksdal och ledamöterna hade 25 stycken att dela på vid
varje ordinarie sammanträde. Vid sommarsammanträdena delades 50 stycken ut.
Problemen med medel för forskning gjorde givetvis att ledamöterna inte fullt ut
kunde uppfylla sina skyldigheter efter stadgarna. De efterlämnade protokollen
meddelar dock att de tog de flesta av sina skyldigheter på allvar och försökte
utföra dem efter förmåga. Att författa en avhandling om året blev det emellertid
aldrig tal om.
Vissa initiativ till självständighet togs dock redan på 1780-talet. Delar av
Akademien med sekreteraren Gudmund Jöran Adlerbeth i spetsen försökte utöka
Akademiens verksamhet för att vinna större kunskap om historien. Akademien
försökte göra en insats för forskning utanför de traditionella lärdomssätena
genom att hos Kungl Maj:t anhålla om att få anställa en ritare som skulle åka
land och rike runt och avrita de under förfall varande minnen som kunniga korrespondenter ute i landet upptäckt. Gustav III var inte intresserad.156 Ett initiativ
togs också för att få svenska skribenter utan säte i Akademien att skicka in uppsatser. Dessa skulle, om de var tillräckligt bra, publiceras som bihang till Akademiens handlingar.157
Inte någonstans i stadgarna nämns något om handgriplig vård av landskapsbundna minnen. Antikvarisk forskning, vård och uppsökande av minnen var nog
egentligen inte något som intresserade Gustav III. Som den store teaterkungen,
vars liv uppfylldes av att han spelade rollen av sig själv som en svensk Gustav, var
han mer intresserad av fiktion än fakta.158 I ljuset av vad som här framkommit är
det lätt att urskilja att Akademien skulle intressera sig för minnesvården, men
inte vilken minnesvård som helst. Det var inte primärt historien som var intressant utan kulturarvet. Akademien skulle välja ut lämpliga händelser i historien
som skulle kommas ihåg medelst medaljer, skådepenningar och uppsatser. Medaljer och skådepenningar kan aldrig utgöra ett alternativ till, möjligen ett komplement till, en historia men de fungerar utmärkt för att befästa, värdeladda och
154. Som exempel kan nämnas att den förste sekreteraren G J Adlerbeth förutom att vara
sekreterare i Akademien också var kunglig handsekreterare, kansliråd och brukande godsherre. Det blev inte heller bättre av att Akademiens tjänstemäns löner inte räknades upp
vare sig vid 1809 eller 1815 års löneregleringar. Akademien hade här kommit in i en ond
cirkel då ständerna motiverade detta år 1815 med att eftersom Akademiens sekreterare
hade fler uppgifter så behövde han inte högre lön. Se ärendet i ATA: Akademiens protokoll
för den 26 mars, 2 april och 9 april 1816.
155. ”Statuter för Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academien”, Kongl. Vitterhets
Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) § 17 22.
156. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 314–375.
157. Ibid 328 f.
158. Vilket är den stora poängen i Erik Lönnroth, Den stora rollen: Kung Gustaf III spelad av
honom själv (Stockholm, 1986).
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åskådliggöra vissa höjdpunkter i historien eller vissa historiska fakta. Tävlingsämnena uppsattes i sin tur så att uppsatser bara inflöt som svar på exakta frågeställningar som kungen godkänt. Så kom det sig att allmänheten skulle skriva
uppsatser som svar på frågor som ”Om svenska krigsväsendets förändring och
skick i k. Gustaf Adolphs tid”, ”Om de böcker och skrifter tryckta och otryckta,
som i Sverige blivit författade av kungliga personer”, ”Om Ivarska och Sigurdska
konungaätten i Sverige”, ”Ode på latin öfver slaget vid Helsingborg 1710”, ”Skaldekväde på latin öfwer segren vid Narva 1700” och andra liknande ämnen.159 Det
var frågor som för många redan då antagligen var av tvivelaktigt historiskt värde
men som var ovärderliga för att fästa de händelser de handlar om i allmänhetens
medvetande; kort sagt att skapa och befästa ett kulturarv.
Detsamma gällde också Akademiens första trevande försök år 1786 till vård
av ett fysiskt minne ute i landskapet. Det var inte något gammalt förhistoriskt
minne som skulle bevaras utan en lämning efter Gustav Vasas förmenta äventyr i
Dalarna, nämligen Isala lada, där Gustav Vasa enligt traditionen sägs ha gömt sig
undan dansken genom att tröska som en vanlig dräng. Ärendet är principiellt
intressant eftersom det visar hur Akademien arbetade och resonerade under Gustav III:s ledning. Här uppfanns enligt Akademiens statuters andra paragraf ett
minne som skulle vårdas för framtiden.
Från Dalarna fick Akademien uppgift från Löjtnant Adrian von Hertzenhielm om att Isala lada var i mycket dåligt skick. Han förklarade också att han
ville resa runt i Dalarna och uppspana de minnesmärken, hävder och berättelser
som där kunde finnas.160 Gustav III tog denna anmälan till sig och Hertzenhielm
utsågs till Akademiens ombud i Dalarna och utrustades med särskilt resepass.
Efter diverse turer anslog Gustav III medel för Isala ladas iståndsättande, till en
minnessten och till en medalj som skulle slås över bonden som räddat Gustav
Vasa för att bäras av bondens ättlingar. Den förmenta händelsens vid Isala lada
karaktär av riksminne förstärks genom dessa åtgärder ytterligare. Inskriften på
medaljen är intressant. Man tvistade nämligen om vad den räddande bonden
egentligen hette och Akademien gjorde efterforskningar vilka utmynnade i kunskap om att bondens rätta namn varit Sven Jonsson.161 Det är emellertid inte det
namn man lät fästa på ärepenningen. Där skrevs istället Sven Elfsson; ett namn
som Akademiens ledamöter misstänkte var felaktigt men som uppgavs av bönderna i Dalarna. För att lättare förankra minnet hos bönderna valde alltså Akade159. Förteckning över tävlingsämnen finns i Marie-Louise Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Historia (Stockholm, 1969) 46–53.
160. Se ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 13 september, 12, 19 december 1786 och
den 2 januari 1787.
161. Det vill säga namnet på den bonde som då ägt ladan. För en längre utredning se Sixten
Samuelsson, ”Källorna för Gustaf Vasas äfventyr i Dalarna”, Heimdals småskrifter 10
(Uppsala, 1910).
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mien det namn som i ledamöternas samtid var ett levande minne bland Dalarnas
bönder.162 Akademiens ledamöter konstruerade ett fiktivt kulturarv som passade
Gustav III. Bönderna i Dalarna var säkerligen stolta över sitt ”fornminne” och
även om minnet antagligen var historiskt felaktigt så förmeras kulturarvet ju mer
accepterat det visar sig vara. Skulle Akademien skrivit det historiskt korrekta
namnet skulle säkerligen bönderna i Dalarna krånglat och acceptansen således ha
gått ned. För Gustav III:s poäng med att betona denna del av historien spelar
namnet på bonden ingen som helst roll. Det viktiga var, får vi förmoda, att
befästa minnet av Gustav Vasas äventyr i Dalarna och därmed den svenske kungens traditionella beroende av och trohet mot bönderna.163

Inträdestalen
Så långt Akademiens uppdrag som kungen bestämt men vad tyckte de enskilda
ledamöterna? Trots att Akademien var ett kungligt organ för att styra och
befrämja utvecklingen på historiens och vitterhetens område fanns det givetvis
utrymme för de enskilda ledamöterna att sätta sin prägel på Akademiens arbete
och arbetssätt. Den främsta källan till hur ledamöterna uppfattade sitt uppdrag
och hur de tänkte att Akademien skulle arbeta har vi i de arbetande ledamöternas
inträdestal. En annan poäng med att närmare granska ledamöternas inträdestal är
att de ger en god bild av deras vetenskaps innehåll och metoder.
Det kan vara på sin plats att börja med Anders Johan von Höpkens (1712–
1789) svarstal till Gustav III, hållet vid akademins stiftande den 20 mars 1786.164
Man gör säkrast då man förnämligast följer de gamle gode scribenter,
då man lärer at tänka väl och redigt, at uttrycka sina tankar med lika
tydlighet, med anständighet och värdighet, undvika olika skrifsätt uti
samma ämne, obehöriga infällen och liknelser. Med et ord, känna
naturen af saken hvarom man skrifver, känna språket, hvarpå man
skrifver. En annan beskaffenhet är med gamla minnesmärken, gamla
eller nyare mynt, med mera. Desse hafva sina lagar, och bör idkas lika
med andre regelbundne vetenskaper, dock efter deras olika natur.165
162. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 314–325.
163. I analogi med detta stödde också Gustav III Elias Martins konstnärskap. Särskilt köpte
han vad Mikael Ahnlund kallar ”folklivslandskap”. Dessa ”motiv kan tolkas som försök
att skapa en bild av det svenska folket och dess relation till sin monark”. Mikael Ahnlund, ”Det nationella landskapet: Om upptäckten av den svenska naturen i Elias Martins
bilder”, Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige red Åsa Karlsson & Bo
Lindberg (Uppsala, 2002) 39.
164. Höpken hade varit sekreterare i Lovisa Ulrikas Vitterhetsakademi under hela dess tillvaro
1755–1786.
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Hur representativa den gamle Höpkens ord var för de övriga ledamöterna är svårt
att säga. Han var mer en representant för Lovisa Ulrikas akademi som han styrt
under mer än 20 år. En försiktig tolkning torde i alla fall ge vid handen att Akademien företrädde en traditionell lärdomsbildning. Det gällde att först lära sig
språk och retorik från de gamla auktoriteterna och sedan ägna sig något åt vetenskaperna. Det principiellt intressanta är dock att Höpken benämner studiet av
antikviteterna och numismatiken som olika vetenskaper som kan studeras lagbundet och specifikt. Dessutom har han uppfattat det som Akademiens uppgift
att göra just detta.
Den 7 januari 1787 tog kungliga sekreteraren och rikshistoriografen Jonas
Hallenberg säte i Akademien och läste upp sitt tal ”Undersökning Huruvida
Forntidens Historiske Arbeten kunna nu förtiden tjäna Häfdetecknare till eftersyn”. Hallenberg valdes in när Akademien skulle fylla de av Gustav III obesatta
tre rummen bland de arbetande ledamöterna och han var den förste av dem att
hålla sitt inträdestal.166 Detta är ett mycket intressant och principiellt viktigt tal
och förtjänar ett längre referat särskilt som Hallenberg kom att bli Akademiens
sekreterare mellan åren 1803 och 1819. Talet visar på de vetenskapliga metoder
som han ansåg sig begagna och ville förmedla till ledamöter och allmänhet.167
Ämnet för talet var givetvis något som låg i tiden och frågan besvarades så gott
som alltid med ja. Vurmen för antiken var stark. Dess stil och smak ansågs stå
över allt annat och antikens stora auktorer var vad som användes i nästan all
undervisning och deras mönster skulle i princip följas. Hallenberg menade dock
att man inte rakt av kan följa deras exempel. Forntidens historiker var oftast inte
vetenskapliga och beskrev inte alltid det förflutna. Hans poäng och tillika slutord
var:
Om man, säger jag, med urskillning på sådant sätt tager forntidens
berömdaste Historiske Arbeten till eftersyn, att man ur hvart och ett
väljer, hvad mäst förtjänar efterföljas; skall man redan vara en stor
Häfdetecknare; likväl återstår dock ännu åtskilligt, som tjänande för
vår tid, nödvändigt måste läras af senare tiders bäst författade Historiske Arbeten, efter det ej finnes i forntidens.168

165. Anders Johan von Höpken citerad efter ”Inledning innefattande Berättelsen om Kongl
Academiens uplifvande och första sammanträde, samt KONUNGENS och H. E. Herr
Riks-Rådet Grefve v. Höpkens Tal vid samma tilfälle”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens handlingar första delen (Stockholm, 1789) 7 f.
166. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 75 f och 234.
167. Jämför med Henrik Schücks referat i Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien:
Dess förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 234 ff.
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Historievetenskapen har alltså gjort framsteg sedan antikens auktoriteter skrev
sina verk. Hallenberg använder, i sitt tal, antikens historieskrivare som exempel
och ger här Akademiens ledamöter en lektion i hur rätt och riktig historia skall
skrivas och talet borde kanske, för att mer spegla innehållet, ha fått titeln ”Läran
om Historiens författande”.169 Men talet är så mycket mer än bara det. Det är
också en protest mot stora delar av Gustaviansk politik och Gustav III:s hovkultur. Jonas Hallenberg kan knappast kallas feg när han läste upp detta tal inför
kungen och offentligheten.170 Det är nog med all rätt som Henrik Schück kallar
talet för det märkligaste i Akademiens tidiga historia.171
Hallenberg påstår att en modern hävdeforskare inte kan följa orientens
gamla historiska arbeten ty de liknar våra alltför lite. Medeltidens historiska arbeten kan inte heller följas eftersom medeltidens historieskrivare obehörigen blandade in religion och bibliskt skrivsätt där de inte hörde hemma. Historierna i
bibeln är inte heller historia utan teologi, menar Hallenberg.172 Vidare anser han
å det bestämdaste att historia inte är en lek med fina ord och uttryckssätt för att
roa läsaren. Det är istället en vetenskap och en historiker kan arbeta med vilken
tidsperiod som helst bara han följer de principer Hallenberg ställer upp.173
Den viktigaste principen gäller sanningen och friheten att uttrycka den.
Hallenberg skriver: ”Sanningen hvilken utgör sjelfva väsendet och själen af Historien, är hvad en Häfdetecknare bör skrifva”.174 Hallenberg har dessutom den
idag självklara uppfattningen att sanningen är beroende av den historiska kontexten.175 För att sanningen skall kunna skrivas försvarar Hallenberg hävdetecknares
oberoende och rätt till tryckfrihet.
[E]n Häfdeteknare […] står [icke] under någon annan Lag, än sin
egen, ej heller ärkänner någons öfvervälde. Denna anmärkning är af
mycken betydenhet; ty en Historia, skrifven utan full frihet, måste
nödvändigt blifva, om icke alldeles oduglig, åtminstone alldrig mer än
medelmåttig. Häfdeteknaren bör besinna, att han, såsom Häfdeteknare, icke lyder någon annan magt, än sitt eget samvete; att på
168. Jonas Hallenberg, ”Undersökning Huruvida Forntidens Historiske Arbeten kunna nu
förtiden tjäna Häfdeteknare till eftersyn”, Vitterhetsacademiens handlingar 2 (Stockholm,
1791) 586.
169. Ibid 499.
170. Gustav III var närvarande ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 7 januari 1787.
171. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 234. Marie-Louise Bachman ser det som det viktigaste i Akademiens tidiga historia. Marie-Louise Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademiens historia (Stockholm, 1969) 34.
172. Jonas Hallenberg, ”Undersökning Huruvida Forntidens Historiske Arbeten kunna nu
förtiden tjäna Häfdeteknare till eftersyn”, Vitterhetsacademiens handlingar 2 (Stockholm,
1791) 418 f, 444 ff och 458 f.
173. Ibid 422 f.
174. Ibid 423.
175. Ibid 434.
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samma sätt, som i andra göromål, minsta oredighet icke kan förenas
med ett grannlaga begrepp om ärlig karl, äfven så har man rättighet att
anse en Häfdateknare för bedragare, i samma mon, som han af uppsåt
sökt förleda sine Läsare. Han bör betänka, att han i samma mått vanhedrar sig sjelf, som han orättvislingen antingen söker hedra eller vanhedra någon annan. Han skall, såsom en rättvis Domare, noga ransaka
sine Vittnen och deras trovärdighet, hvarken visa misskundsamhet
eller hårdhet, endast oförskräckt, opartisk och sammanhängande
berätta hvad som händt. Då han dömmer rätt om de döda, gifver han
de lefvande anledning att dömma rätt och sig sjelfva: Han bör endast
vara smickrad af eget på sanningen grundadt, samt af klokt och dygdigt folks bifall.
Det gör dock ingalunda tillfyllest, att han är utan all hog och
böjelse, att skrifva osant: Han bör äfven hafva all möda ospard, att
framleta Sanningen, som ofta ligger djupt förtryckt, samt därtill förskaffa sig skicklighet genom lärdom och ärfarenhet176.

För att bedöma Hallenbergs skrift måste vi komma ihåg att full tryckfrihet inte
rådde vid den här tiden. Historikerna var inte fria att skriva vad de ville, allt
måste passa kungen. Hallenberg fortsätter med sin kritik på en ofri kritikers vanliga sätt genom att klandra en annan plats eller tid men samtidigt göra det
uppenbart att det är Gustav III:s hovkultur som avses:
Greklands allmänna smak var stäld på Dikter och Theater-skrifter;
och berättelser, som roade inbillningen, voro de, som mäst gillades.
Man hade för sed att vid allmänna tillfällen uppläsa sina arbeten, och
en Häfdetecknare, som vid en lysande sammankomst genom en dylik
föreläsning förnögde sine åhörares nyfikenhet, med vacker stil, med
behagligt uttal, med theatraliska åtbörder och med löjliga småsaker,
hade hos Grekerne uppfyllt en stor del af en Häfdetecknares skylldigheter.177

Om källorna är svaga skall man ange detta och inte som antikens historiker börja
dikta. Partisk historia skriven på så sätt att vissa bitar utelämnas för att ställa
något i bättre dager kan inte heller tolereras även om det är brukligt att sådan historia premieras högt i vissa kretsar. Nationalistisk historieskrivning är helt oacceptabel.178 Hallenberg skriver dessutom: ”Häfdetecknares försynthet, att ej yppa
vissa personers fel för deras lysande förfäders eller släktingars skull, är ock en slags
partiskhet, som skall förvisas ur Historien.”179
176. Ibid 424 f.
177. Ibid 427. Eller längre fram 433: ”[H]uru mycket mer skulle då icke den goda Historiska
smaken fördärfvas i det yppiga och fabelaktiga Grekland, där allas hog endast lekte på
Dikter och Skådespel?”
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Näst efter sanningen är stilen det viktigaste och gällande stil och val av
ämnen är Hallenberg mer tidstypisk. Han anför Tacitus som ett gott exempel på
hur man skriver både annaler och historier. Hallenberg menar att: ”Historien ej
såsom Annaler och Dagböcker får sysselsätta sig med låga, onyttiga och obetydliga händelser, utan med stora och minnesvärda”.180 Men flera små händelser kan
oftast ställas samman till stora. De små kan vara orsaker till eller konsekvenser av
de stora intressanta skeendena och förtjänar på så sätt ett rum i historikerns framställning. Det kommer egentligen an på uppställningen.181 Vidare menar han att
antikens historieskrivare är oöverträffade vad gäller stilen men bland nyare historiker prisar Hallenberg framför andra Paul Sarpi, men också ”Burnet, Velly,
Smith, Gibbons, Lagerbring, Hume, Robertson”, även Anders af Botin prisas
längre fram som författare till en lyckad levnadsbeskrivning.182
Hallenberg tar också upp det alltid brännande spörsmålet om historikern i
sin text skall fälla egna omdömen. Hans mening tycks vara att det går bra bara
man går varligt fram och inte staplar omdömen på varandra.183
HISTORISKA SKRIFSÄTTET bör ej allenast vara städadt och utarbetadt, utan också VÄLTALIGT: [--- men] Historiska vältaligheten får
ej öfver allt vara lika utprydd; den skall stundom vara målande, alldrig
utsväfvande, alltid jämn och flytande, men därjämte ofta så enkel och
endast berättade, att den egentligen icke kan få namn af vältalighet
annars, än uti Historien, där likväl sjelfva denna enkelhet, på sina rätta
ställen, utgör en del af Historiska vältaligheten; ty skrifsättet skall icke
bära märke af annan grannlåt, än sådan som finnes i sjelfva händelserna.184

Språket får aldrig bli så vältaligt att det blir otydligt. Tydlighet är en av de viktigaste egenskaperna hos den historiska texten. Gammalt och otydligt språk får
användas i citat men ej i den egna texten om det inte tjänar något speciellt viktigt
syfte.185

178. Jonas Hallenberg, ”Undersökning Huruvida Forntidens Historiske Arbeten kunna nu
förtiden tjäna Häfdeteknare till eftersyn”, Vitterhetsacademiens handlingar 2 (Stockholm,
1791) 482 ff och 492.
179. Ibid 498.
180. Ibid 499, citatet från 500.
181. Ibid 504 f.
182. Ibid 510 och 532.
183. Ibid 520–530.
184. Ibid 540 f.
185. Ibid 570 ff.
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Något som ej hör till den historiska vetenskapen är det traditionella äreminnet. Om denna speciella genre uttalar Hallenberg: ”Äreminnen, som innehålla
förmycket beröm, äro vältalighetsstycken, hvilke icke hör till Historien, och forntidens Författare hafva rätteligen insett, att deras Historiska nytta är ganska obetydlig. [---] Således kunna icke andre Äreminnen ärkännas för Historiske, än
sannfärdiga Lefvernesbeskrifningar.”186
Detta är ett påstående som flera av åhörarna inte tog till sig. Flera av dem
var medlemmar av Svenska Akademien där äreminnen blev en specialitet. Vitterhetsakademien som helhet lyssnade emellertid och Akademiens levnadsbeskrivningar fick den av Hallenberg eftersträvade karaktären, till skillnad från Svenska
akademiens eller Vetenskapsakademiens mer traditionellt vältaliga äreminnen.
Hallenberg kunde, som en av landets ledande historiker, framträda med ett
tal uppenbart riktat mot kungens kulturpolitik utan några repressalier från kungens sida. Henrik Schück förvånas, i sin historia om Akademien, av att Hallenberg
inte var intresserad av Akademien och egentligen var mot att där taga rum.187
Men vid läsning av inträdestalet framträder en historiker på tvärs med sin tid och
sina svenska gelikar. Han avskydde att man gjorde vältalighet och teater av historien. Riktig historia författas av historiker och inte av skalder, tycks han säga till
en akademi mest bestående av kanslisekreterare varav de flesta gjorde anspråk på
att vara just poeter, skalder och teaterförfattare samt en kung som gått till historien som den franska finkulturens och teaterns kung. Att författa historiens höjdpunkter, som medaljhistorien, måste för honom ha framstått som rent nonsens.
Det är inte konstigt att detta arbete helt avstannade med Hallenberg som riksantikvarie. Att läsa tävlingssvar på mindre välformulerade frågor av historiska amatörer roade honom säkert inte heller.188 Av talet att döma kan vi få den
uppfattningen att Akademiens ledamöter främst skulle syssla med att just skriva
historia och levnadsbeskrivningar men Hallenberg själv var en mycket intresserad
numismatiker och hade en hel del att säga om inskriptionsärendena. I sitt tal
framstår Hallenberg som en sen upplysningsman. Han avskydde den äldre
götiska historieskrivningen och kritiserade skoningslöst Johannes Magnus och
Olof Rudbeck och den därmed förknippade fornforskningen och alla dess efterföljare. Det är inte konstigt att han till en början framstår som en av de stora
motståndarna till den historieskrivning som presenterades i Göthiska förbundet.

186. Ibid 530 f.
187. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 211 f.
188. Se exempelvis Hallenbergs yttrande över 1794 års tävlingsskrift. Ärendet redovisas i Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia
VII (Stockholm, 1943) 42 f.
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Hallenberg blev Akademiens sekreterare år 1803 och fick därmed den ledande
rollen i Akademien. Hans åsikter vägde tyngst och det är hans utlåtanden över
tävlingsskrifter och i remissärenden som i de flesta fall blev bestämmande för
Akademien.
Efter Hallenberg undersöker vi friherre Shering Rosenhanes (1754–1812)
”Inträdestal framställande Historiens Öden inom Fäderneslandet” hållet den 20
mars 1791. Talet handlar om historieskrivningens öden och kan karaktäriseras
som ett lärdomshistoriskt verk, även om titeln kanske kan förleda en nutida
läsare att tro något annat. Det ger en god inblick i tidens vetenskapliga ståndpunkter, vilka källor som ansågs trovärdiga och hur historien då uppfattades.
Rosenhane börjar, tidstypiskt, sin historia med Odens ankomst och med
anmärkningen att denne styrt över de tre skandinaviska länderna och att
”Svenskar, Danskar och Norrmän, enahanda till sitt upphof, enahanda till sitt
språk, sina seder och bruk, som undergått enahanda förändringar i Regeringssätt;
som blifvit styrde af merendels enahanda Lagar”.189 I dessa första tidevarv, skriver
Rosenhane, sköttes historieskrivningen av skalder som, visserligen föga trovärdiga, vittnar om dessa första tider. Det går att finna spår av nordisk historia även
hos romerska historieskrivare, men på dessa uppgifter kan man inte lita. Rosenhane anför exempelvis om Tacitus att hans syfte inte var att skriva om Norden,
att han aldrig varit här och att han bara arbetade efter hörsägen. Följaktligen kan
Tacitus uppgifter inte vara särskilt korrekta.190
Efter Ynglingaätten blir historien ännu oklarare och svår att följa och det
beror enligt Rosenhane på att det fanns så många olika småkungar och regenter
att de blandats ihop.191 Det blir något bättre längre fram i historien. Rosenhane
skriver: ”Igenom tågen till de västra delar af Europa, började Norden bli mera
bekant.”192 Vi kan finna vår historia hos andra, i synnerhet hos Rimbertus och
Adam av Bremen. Intressant är att Rosenhane antyder att den svenska historien
nog kan riktas efter den ryska bara den blev ordentligt utredd och skriven eftersom nordborna hade mycket utbyte med ryssarna.193
Med kristendomen följde munkarna och de tog över historieskrivandet.
Med deras uppgifter måste man vara försiktig, menar Rosenhane, emedan de
”blott sysselsatte sig med Helgona-legender”.194 Istället får vi lita till Norrmännen, till vilka Rosenhane räknar islänningarna, och till danskarna, främst Saxo
189. Shering Rosenhane, ”Inträdes-tal framställande Historiens Öden inom Fäderneslandet:
Hållet i Kongl. Vitterhets, Historie och Antiquitets Academien vid Dess allmänna sammankomst den 20 mars 1791”, Vitterhetsakademiens handlingar 5 (Stockholm, 1796) 224.
190. Ibid 227.
191. Ibid 228.
192. Ibid 230.
193. Ibid 235.
194. Ibid 232.
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Grammaticus och Sveno Aggonis. Med Saxo måste man också vara försiktig
eftersom han inte är tillförlitlig för äldre tider ”men blir det något mera, ju närmare han nalkas sin egen tid.”195 Norrmännens sagor kan, enligt Rosenhane, räknas in tre klasser: mytologiska, poetiska och historiska. Den första klassen
behandlar den gamla religionen, den andra är rena påhitt men den tredje kan ge
mycket historisk kunskap. De är, menar Rosenhane, de källor vi har till vår tidigaste historia. Materiella minnen räknas inte alls till källorna. Om runstenarna
och de som undersöker dem uttalar sig Shering Rosenhane i tidstypisk stil: ”Vore
man en äkta Antiquarius, skulle man ibland de Historiska minnesmärkena
kunna räkna våra Runstenar hvaraf de fläste till denna tiden om ej något förr
pläga hänföras. Men det lärer vara längesedan bevist att den vördnad, våra Antiquarier för dem burit, är en orimlighet, och [---] de äga föga Historiskt värde.”196
Den svenska inhemska historien börjar egentligen med Erik den Helige,
men den första svenska historieskrivaren var Ericus Olai, skriver Rosenhane.197
Sedan beskrivs historieskrivningens öden från Gustav Vasa och framåt. Intressant
att notera är att den götiska historieskrivningen förkastas tillsammans med all
forskning utförd av antikvarier.198 Vidare frånkänns alla sammandrag av historiska verk all nytta emedan de ofta mer förvirrar än upplyser.199 Rosenhane fäster
Akademiens blick på de ännu till stor del outnyttjade historiska källor som de
privata familjearkiven utgör.200 Han sätter stort historisk värde på enskilda dokumentsamlingar och omnämner särkilt Johan Peringskölds (1654–1720) och Elias
Palmskölds (1667–1719) stora gärningar som dokumentsamlare.201 Den som av
Rosenhane får äran av att ha startat den verkligt moderna historieforskningen i
Sverige är Jacob Wilde (1676–1755) och titeln som tidevarvets mästare ges åt Sven
Lagerbring.202

195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
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Ibid 235 f.
Ibid 239.
Ibid 240.
Ibid 258 ff.
Ibid 252 med flera ställen.
Ibid 277 ff.
Johan Peringsköld var sekreterare i Antikvitetsarkivet och Elias Palmsköld skapade den
samling som ligger till grund för det Palmsköldska arkivet i Uppsala. Shering Rosenhane,
”Inträdes-tal framställande Historiens Öden inom Fäderneslandet: Hållet i Kongl. Vitterhets, Historie och Antiquitets Academien vid Dess allmänna sammankomst den 20
mars 1791”, Vitterhetsakademiens handlingar 5 (Stockholm, 1796) 261 f.
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För att återknyta till Hallenbergs utredning om den historiska metoden var
Rosenhanes uppfattning liknande, nämligen att ”en Historie-skrifvares första lag
[är] sanningen” och att en historiker behöver tryckfrihet.203 ”Då en författare
måste rätta sig efter tiden; då en häfdatecknare tvingas af omständigheter, kan
aldrig dess arbete nå den fullkomlighet, som då han har fria händer.”204
Rosenhane påpekar bland annat att Sveriges historia är väl belyst fram till
och med Karl IX:s tid, men att tiden därefter fortfarande väntar på sin hävdatecknare. På frågan varför, klandrar han frihetstiden och svarar:
Då hvar och en, ehvad uppfostran han än ärhållit, trodde sig äga nog
insigter, att styra land och folk, ansåg han sig äfven i stånd att döma
öfver arbeten i vår Historia. Om en Författare då vågade anföra en
mening, hvilken var de rådande obehaglig, eller på något sätt kunde
misstydas, var en Läsare straxt färdig, att densamma förkasta, ja, derest
han ägde magten i sina händer, lika snar att derföre ställa Författare till
ansvar. Ju närmare man nalkades våra tider, ju större blev uppmärksamheten hos Läsaren, och ansvaret för Författaren, om af en och
annan utlåtelse kunde märkas, att han ej i alt fölgde det rådande tänkesättet, hvilket till slut hvart tredje, högst fjerde år ändrades. I ställe
för att upmuntra, sökte man fast mera att förqväfva alt mod hos dem,
som både i anseende till sina kunskaper och sitt snille hade varit i
stånd att framträda på det Historiska fältet. Häri ligger ock skälet,
hvarföre vi äga så många ofullbordade arbeten.205

202. Jacob Wilde utnämndes till rikshistoriograf år 1719 och fick året därpå de frihetstida ständernas uppdrag att skriva den svenska statsförfattningens historia. Wilde delar in historien i forntid, fram till år 1000, medeltid, till Stockholms blodbad och ny tid. Wildes
innovation i den svenska historieskrivningen var att han gjorde skillnad på staten och
statschefen. Det var staten och inte dess företrädare som var suverän. Denna bild projicerades bakåt i tiden. Intressant är att han hade stora problem med den frihetstida censuren
och fick revidera sin Historia pragmatica. Det tog nio år innan verket kom ur censuren.
Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler (Stockholm,
2000) 93 ff; K Nordlund, ”Om censureringen af Jacob Vildes ’Historia Pragmatica’”,
Historisk Tidskrift 1902; J Th Westrin, uppslagsord ”Jacob Wilde”, Nordisk familjebok:
Konversationslexikon och realencyklopedi (Stockholm, 1921); Shering Rosenhane, ”Inträdes-tal framställande Historiens Öden inom Fäderneslandet: Hållet i Kongl. Vitterhets,
Historie och Antiquitets Academien vid Dess allmänna sammankomst den 20 mars
1791”, Vitterhetsakademiens handlingar 5 (Stockholm, 1796) 264–273.
203. Shering Rosenhane, ”Inträdes-tal framställande Historiens Öden inom Fäderneslandet:
Hållet i Kongl. Vitterhets, Historie och Antiquitets Academien vid Dess allmänna sammankomst den 20 mars 1791”. Vitterhetsakademiens handlingar 5 (Stockholm, 1796) 236.
204. Ibid 250.
205. Ibid 274 f.
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Rosenhane försvarar därmed det upplysta enväldet. Endast en god styrande
monark kan ge den stabilitet i tänkesätten som gör att historien och den akademiska friheten kan garanteras.206
År 1794 höll Erik Mikael Fant (1754–1817), som i konkurrens med Hallenberg blivit professor i historia vid Uppsala universitet, sitt inträdestal över ämnet
”Om Svårigheten att i Historien finna Sanningen”.207 Fants tal innehåller även
det ett avståndstagande från den götiska historieskrivningen och talet utmynnar i
ett återanknytande till antiken:
Vi synas återkomne till de gamla Häfdatecknares oväldighet [---]. Och
på det sättet kan Historien endast blifva lärorik. På det sättet blir hon
en Schola för de Styrande, en belöning för den dygdiga, en varning för
den våldsamma och för hela mennisko-slägtet en lefvande Sedolära.208

Fant menar att den historiska sanningen delar sig i tre. Först gäller det händelsens
sanning, har händelsen verkligen hänt; sedan gäller det att utröna händelsens
”rätta och sannskyldiga orsaker”; och sist men inte minst, ”händelsernas fölgder
och verkan, och det omdöme, man i andledning deraf fäller om deras upphofsmäns skarpsinnighet”.209
Gällande den första historiska sanningen om en händelse har hänt eller ej
måste vi, enligt Fant faktiskt kunna lita på de antika historieskrivarna, i alla fall i
betydligt högre grad än vad Hallenberg förut sagt. Det gäller bara att läsa dem
med urskiljning. I övrigt måste vi lita till de källor som finns.210
Den andra sanningens problem är svåra att komma åt eftersom de källor vi
har, såsom manifest och publika handlingar, i regel hänvisar till nödtvång och
rättvisa som motiv för politiska händelser och att de därför oftast inte är med
sanningen överensstämmande.211
Den tredje sanningens problem var betydligt mer framträdande för denna
tids historiker eftersom de ansåg att de skulle skriva en moraliskt uppfordrande
historia som skulle vara en skola för de styrande och en belöning för de dygdiga.
Fant slutar sitt tal med tre punkter som sammanfattar hans syn på historievetenskapen.
206. Ibid 282.
207. Eric Michael Fant var också den som i Uppsala undervisat stiftarna till det Göthiska förbundet i historia.
208. Eric Michael Fant, ”Tal om Svårigheten att i Historien finna Sanningen”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens handlingar 7 (Stockholm, 1802) 249.
209. Ibid 252, 254 och 261.
210. Vilket i princip är vad Hallenbergs inträdestal handlar om men Fant känner sig tydligen
tvungen att polemisera mot Hallenberg.
211. Eric Michael Fant, ”Tal om Svårigheten att i Historien finna Sanningen”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens handlingar 7 (Stockholm, 1802) 255.
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1)

2)
3)

Att historien är en svår och mödosam Vetenskap för den, som är
grannlaga, att icke bedraga andra. Hon fordrar arbete och tålamod, att rådföra så många stridande uppgifter; omdöme, att
ibland dem urskilja det sanna och det minnesvärda; Snille att,
der tvifvelsmål yppas, med sannolikheter leta sig fram.
Att Historien bör läsas och skrifvas med varsamhet och noga
betänkande, och
Att uti ingen Vetenskap en dictatorisk myndighet passar sig så
illa, som i Historien.212

För att sammanfatta de tre inträdestalarna Hallenberg, Rosenhane och Fant kan
vi säga att de i sina tal sökte hävda ett så stort oberoende av kungen som de
bedömde vara möjligt. De hade också i stort en gemensam uppfattning om vad
som kunde studeras: nämligen det förflutna under den period varifrån det finns
skrivna källor; vad som borde studeras: den politiska historien; vad som utgjorde
källor: nedskrivna minnen; hur de skulle värderas: med kritisk skärpa; och, sist
men inte minst, att sanningen är historikerns viktigaste rättesnöre samt att tryckfriheten är dennes viktigaste förutsättning. Dessutom var de ense om att fördöma
alla götiska excesser och de med dem förknippade antikvariska strävandena. Vi
ser här upplysningstänkandet applicerat på den historiska vetenskapen. Historien
skall skrivas genom att förnuftet med hjälp av ovedersägliga källor skall beskriva
det förflutna så som det en gång tett sig. Med detta synsätt innehåller historien
bara det som historikern med säkerhet tror sig veta. Denne kan inte lägga till
något såsom det borde ha varit eller servera en mer passande bild för något syfte.
Det syfte historien dock har är, enligt de tre talarna, det uppfostrande och det
skall komma till uttryck i historikerns fokus, i valet av ämne. Historikerns roll är
att ta fram bra och dåliga exempel som samtidens människor kan ta lärdom av.
Historien blir därigenom, skulle vi kunna säga, en torr krönika, något icke
levande, något oföränderligt, en sorts handlings- och levnadsmall. Dessa uppfattningar kan sägas ha varit dominerande bland Vitterhetsakademiens ledamöter
under decennierna närmast sekelskiftet 1800.
Men de antikvariska kunskaperna var inte helt obrukade. År 1795 höll överintendenten Carl Fredrik Fredenheim (1748–1803) sitt inträdestal som i sin helhet
behandlar hans under åren 1788 och 1789 utförda grävningar i kohagen i Rom,
det forna Forum Romanum. Klassisk arkeologi hade alltså inte råkat i samma
vanrykte som den inhemska.213

212. Ibid 261 f.
213. Carl Fredric Fredenheim, ”Tal hållet Vid inträdet i Kongl. Vitterhets, Historie, och Antiquitets Academien d. 15 Dec. 1795.”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens
handlingar 8 (Stockholm, 1808).
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År 1803 försökte Carl Gustaf Leopold (1756–1829), till synes, i sitt inträdestal
ärerädda den antikvariska vetenskapen. Det kanske inte lyckades helt eftersom
talet inte blev tryckt i Akademiens handlingar. Först efter hans död publicerades
det bland hans samlade skrifter. Leopold visade sin stora lärdom när han radade
upp argument mot studier av antikviteter samtidigt som han skrev:
Brist på fornminnen och anteckningar vittna om ett af tre: antingen
om förstörande naturhändelser, som borttagit all möjlighet af kännedom – eller om en aflägsenhet af tid, som nödvändigtvis utplånat
mycket – eller ändteligen [slutligen] om en råhet af länder och tidehvarf, föga värdig den oändliga mödan af en noggrann undersökning.
[---] De minnen, som i hvart särskilt land för dessa mörkare tider kunnat samlas, eller kunna ännu upptäckas, må hafva deras värde för fosterlandsnitet, för fornsamlaren, för den diplomatiska sökarn, äfven för
filosofen och häfdemålarn; någon gång händer, att en enda sådan upptäckt slår omkring sig strimmor af ljus, som ge dager åt en mängd
ämnen; men i allmänhet äga väl ej kunskaper från dessa tidehvarf
samma värde, som från upplysningens, lagstiftningens, vettenskapernas, konsternas hos Greker och Romare.214

Leopold, liksom stora delar av hans samtid, gav antikens historia företräde framför norra Europas eftersom den innehöll ett så rikt persongalleri och därmed
många exempla. Men samtidigt ger han antikvarierna rätt i att deras vetenskap
kan upplysa samtiden bara den sköts med måtta. Detta gör att Leopolds uppsats
lästes med gillande även hos de yngre litterära motståndare bland vilka många
fornforskningsintresserade fanns.
Vad än Gustav III hade för planer med sin av ledande vetenskapsidkare
fyllda akademi så grusades de i och med hans död. Hans efterträdare tog inte
aktiv del i någon av akademiernas arbete. Den förste sekreteraren och riksantikvarien Gudmund Jöran Adlerbeth var intresserad men ingen drivande kraft. Särskilt inte som han föredrog livet som godsägare på Ramsjöholm före livet som
ämbetsman i Stockholm.215 Han tillbringade varje sommarhalvår i Småland och
avgick också från posten som riksantikvarie redan år 1793 då han sålde riksantik214. Carl Gustaf af Leopold, ”Inträdes-tal i Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Akademien den 11 Januari 1803”, Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter (Stockholm, 1833)
106 f. Detta tal trycktes ej i Akademiens egna handlingar. Det har inte heller fått någon
titel men Henrik Schück uppger att den var: ”En afhandling om antiquarisk Lärdom och
antiquitets studium i afseende på de förebråelser, deremot blifvit gjorde att vara antingen
osäkert eller fåfängligt”. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 73.
215. Leif Landen, Gudmund Jöran Adlerbeth: En biografisk och litteraturhistorisk studie (Lund,
1973) kap 1.
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variesysslan.216 Efter honom utsågs inte några högstående personer, varken vetenskapligt eller ståndsmässigt. Detta medförde att Akademien blev mer och mer
traditionsbunden och några nya initiativ togs inte. Akademiens ledamöter sysselsattes i stort bara med medaljer, inskriptioner och tävlingar, samt som remissinstans till Kungl Maj:t. Inte förrän Jonas Hallenberg tillträdde som sekreterare år
1803 företräddes Akademien av någon med egna vetenskapliga meriter. Hallenberg var inte skolad i eller intresserad av en forskningstradition som utgick från
artefakter utom vad gällde mynt. Han var historiker och i hans historiska metod
fanns inte plats vare sig för någon förhistoria eller för en historieskrivning baserad på materiella minnen. Han beskrev istället artefakter utifrån den skrivna historien. Det blev alltså inte så mycket med ”antiquiteters utforskande” under hans
tid som riksantikvarie.
Avslutningsvis kan ytterligare
en gång påpekas att Vitterhetsakademien var satt att befästa ett kulturarv som Gustav III var
intresserad av. Kungens strategi
var att göra landets ledande historiker till arbetande ledamöter och
delar av den konservativa kungatrogna eliten till honorära ledamöter. De senare skulle reglera de
förra och se till att de arbetande
historikerna höll sig inom den
ram som kungen satt upp. Efterhand fick Akademien allt mer
offentliga uppdrag och fungerade
som ett kungligt utrednings- och
remissinstitut. Som tankekollektiv P Kraft d y, Carl Birger Rutström, 1826. Medicinalstyrdes Akademien av sin sekrete- rådet Rutström (1758–1826) var Akademiens serare, och ledamöterna hade en kreterare 1820–1826. Foto: Statens konstmuseer.
delvis gemensam uppfattning av
vad Akademien borde syssla med och vad akademiledamöterna kunde göra. Det
var viktigt att visa att Sverige hade en lång och ärofull historia samtidigt som äran
kopplades samman med vissa hjältekonungar. Under Gustav III framhölls särskilt Gustav Vasa och Gustav II Adolf och under Gustav IV Adolf, Karl X och

216. Rätten att sälja ämbeten var inte ovanligt förekommande i Sverige under 1700-talet. För
detta ärende se Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess
förhistoria och historia VI (Stockholm, 1943) 419 ff.
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Karl XII.217 Protokollen visar att Akademien styrdes av sin sekreterare i så hög
grad att det krävdes extraordinära insatser av personer med hög social status, som
exempelvis statsministern för utrikes ärenden Lars von Engeström (1751–1826),
eller ett generationsskifte för att nya uppfattningar skulle få fäste.

Att fostra en nation
År 1803 gav den kungliga bibliotekarien och förläggaren Carl Christoffer Gjörwell (1731–1811) ut en efter svenska förhållanden omarbetad version av Johann
Christian Siedes Patriotisk Cateches: Läsebok för Hwar Man, i synnerhet för ungdomen af Medel- och Arbets-Stånden.218
Syftet med att ge boken en svensk dräkt var enligt Gjörwell att ”giöra Sambandet emellan Konungen och Undersåten bygdt på sanna, kända och waraktiga
Grunder”.219 Gjörwell menade att det ”brister mer än mycket uti wåra Skolor
och Uppfostringshus, samt uti wåra enskylta Hus, uti denna wäsenteliga Del af
den så almänna som enskylda Underwisningen.”220
Samtidigt med att ynglingarna fick grundläggande undervisning i kristendom, läsning, skrivning och räkning skulle de ta del av denna bok och därmed
skulle det patriotiska budskapet inympas. Katekesen är uppställd i flera huvudkapitel, vart och ett efter en modell med frågor och svar som var ämnade att läras
som utantilläxa.
Argumentationen är den franska revolutionens. Fäderneslandet, som
begrepp, är frikopplat från födelseort. Den stat som gör medborgare av sina
undersåtar och jämställer dem inför lagen samt garanterar deras rätt äger i gengäld rätt till medborgarnas kärlek. Det är medborgarnas plikt att älska detta land,
samhälle eller stat som sitt fädernesland.221 Visserligen försöker Gjörwell anpassa
detta till svenska förhållanden och slår fast att alla medborgare är skyldiga att
följa kungens styre och att folkresningar och protester mot kungamakten är mot
Guds ordning, men samtidigt är kungamakten konstitutionell. Kungamakten
har klara skyldigheter. Den måste hålla sig inom lagarna och är tvungen att agera
efter dem. Fäderneslandet har uppenbart företräde framför kungamakten.222
217. Solfrid Söderlind, ”Gustav IV Adolfs synliga försvinnande”, Mer än tusen ord: Bilden och
de historiska vetenskaperna (Lund, 2001) red Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf
Zander 115.
218. Verkets spridande försvårades av att det blev indraget. Detta enligt Libris och enligt
påskrift i Umeå universitetsbiblioteks exemplar. Indragningen hindrade dock inte boken
från att läsas.
219. Carl C Gjörwell, Patriotisk Cateches: Läsebok för Hwar Man, i synnerhet för ungdomen af
Medel- och Arbets-Stånden (Stockholm, 1803) Gjörwells opaginerade förord.
220. Ibid ”Företal”.
221. Ibid passim, men kanske allra tydligast 5.
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Gjörwell argumenterar för att grunden för samhället är medborgarna och det är
deras rätttigheter som skall garanteras av staten, inte som i det upplysta gustavianska samhället där det tvärt om var kungamakten som ansågs ha rätt att ställa
krav på undersåtarna eftersom den ytterst var tillsatt av Gud. Det nya synsättet
kräver något mer än kärleken till Kungen för att samhället skall hålla ihop. Det är
där nationalismen har sin funktion. Tanken var att undersåtar som blir medborgare, med medborgerliga rättigheter blir egoister som maximerar sitt eget på det
allmännas bekostnad om inte ett annat tänkesätt inympas tidigt. Medborgarna
måste fostras till att förstå att det högsta är att arbeta för fosterlandet och öka dess
ära. Personlig vinning måste komma i andra hand annars fungerar inte samhället.
Nationalismen lanseras, av Gjörwell, som ett radikalt alternativ till den rådande
gustavianska ordningen. Den uppfattning som Gjörwell här företräder går att
placera in en sorts nationsidé som Patrik Hall har kallat ”Den medborgerligtrepublikanska nationsidén”. Med denna idé ses nationen som ett jämlikt kollektiv där medlemskap tilldelas genom viljan att tillhöra en stat. Det är den politiska
offentligheten och medborgarskapet som förverkligar och bygger nationen.223
Ett delvis annat synsätt visar pedagogen Carl Ulrik Broocman (1783–1812)
prov på i sin skrift ”Om uppfostran till Patriotism: Tal hållet d. 25 juli 1810”.224
Broocman som studerat den senaste pedagogiken i Schweiz, Tyskland och Danmark har inte oväntat en annan syn på hur en uppfostran till patriotism bör gå
till och utgår från en annan syn på fäderneslandet. Fäderneslandet är den trakt
där man är född. Syftet med patriotismen är detsamma som hos Gjörwell: att om
samhället skall vila på medborgarna måste medborgarna undertrycka sin egen
egoism och ställa upp på samhället och varandra.225 Broocmans mål med sin
nationaluppfostran beskrivs i en retorisk figur, som något förändrad, längre fram
i denna avhandling kommer att spela en betydande roll:
Så stod en åldrig man af gammal Svensk dygd ibland sina barn, var för
dem en eftersyn i allt godt, i medborgerlighet och embetsnit, i kärlek
till Gud, Konung och Fosterbygd; han föll: men än utur grafven
manar han dem till de Patriotiska dygder, han öfvat, än sprider han,

222. Ibid 15.
223. Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler (Stockholm,
2000) 126.
224. Var talet är hållet framgår inte av texten. Carl Ulrik Broocman, ”Om uppfostran till
Patriotism: Tal hållet d. 25 juli 1810”, Magasin för föräldrar och lärare: första häftet (Stockholm, 1810).
225. Carl Ulrik Broocman, ”Om uppfostran till Patriotism: Tal hållet d. 25 juli 1810”, Magasin
för föräldrar och lärare: första häftet (Stockholm, 1810) 53 f.
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genom söner och döttrar, sina ädla tänkesätt till barnbarns verkningskrets, än lefver hans ande, och välgör Fäderneslandet i de sena afkomlingar, som tänka och verka för dess väl, som strida och segra för dess
självständighet och lugn.226

Broocman påtalar att Görwells patriotiska katekes är tämligen meningslös. Utantilläxor för små barn fostrar ingen till en hälsosam patriotism. Broocmans egen
handgripliga pedagogik går i flera steg. Först skall barnen få leka i landskapet,
själva eller under uppsikt. Leken skapar glada och positiva minnen associerade
till fosterjorden. När de blir äldre skall de vägledas genom gymnastik. Sunda
minnen i en sund kropp utgör förutsättningarna för att inplantera ett hälsosamt
fosterländskt tänkande, menar Broocman.227
För att rätt utbilda ungdomen måste skolning till. Det viktigaste är att lära
det svenska språket, fäderneslandets geografi och historia. Det svenska undervisningsväsendet har under lång tid lärt ut en mängd språk men inte det inhemska.
Detta måste omedelbart ändras, menar Broocman. Hur skall man kunna få patriotiskt handlande svenskar utan ett rikt allmänt omfattat svenskt språk, frågar
Broocman. Med ”språket faller ock Folket. Utrotas vårt tungomål, så äro ock vi
såsom Nation förstörda; men kunna vi behålla och bevara det i dess renhet, då
hafva vi än en helig sköld, mot utländskt förtryck”.228 Historien skall läras, främst
genom hjälteberättelser inte bara krigiska utan också vetenskapliga och litterära.
Sist men inte minst skall ungdomen lära känna statsförfattningen. Den måste
förstås för att kunna älskas och hedras.229
Ett viktigt medel under denna nationalfostran är en uppsättning nationalsånger. Dessa finns ännu inte men Broocman uppmanar nationens skalder att
fylla denna uppenbara brist. ”I dem skulle jag äga en skatt af nya medel vid Uppfostran till Patriotism. Dessa enkla Folksånger skulle afbryta och lifva min undervisning; de skulle uppstämmas vid våra nöjen och gymnastiska öfningar”.230
För att hålla de patriotiska tänkesätten vid liv vill Broocman införa nationella minnesfester. Dessa kan vara till minne av stora män, hjältar eller minnesvärda händelser. Vilket föremålet för minnesfesterna är är inte så väsentligt,
viktigt är deras minnesskapande funktion. Ett svenskt nationellt kulturarv skall
alltså läras ut genom diktning, ritualer och enskilda minnesfester.231

226.
227.
228.
229.
230.
231.
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Det allra viktigaste sparar Broocman till sist, nämligen att medborgarna
måste kunna ställa krav på staten. Statsapparaten måste anpassas så att de som
hängivet offrar sig för fosterlandet genom sina patriotiska gärningar upplever att
det är värt något. Rättvisa är ledordet. Staten skall belöna efter förmåga och förstånd ej efter börd.232
Broocman när övertygelsen att om hans nationella pedagogik bara införs
och ges ett rejält utrymme så kommer den efter några generationer att bli självgående och på ett självklart sätt gå i arv från generation till generation. De gamla
svenskarna skall ur gravarna mana till ett rätt och riktigt patriotiskt tänkesätt.233
Även om Broocman inte var lika radikal som Gjörwell så var nationalismen
även för honom ett medel att förändra den bestående samhällsordningen. Han
hade också på ett helt annat sätt funderat över det pedagogiska problemet med
att skapa självständiga medborgare som samtidigt kan hålla det svenska kollektivet högre än den egna egoismen. Hans retorik var samtidigt mer ”konservativ”
och låg närmare vad Patrik Hall kallat för ”Den organisk-korporativa nationsidén.” Nationen är en organisk enhet sammanfogad av naturen, ett slags storfamilj. Medlemskap kan bara uppnås genom härkomst och nationen förverkligas i
historia och kultur.234
Dessa skrifter ger vid handen att under 1800-talets första decennium var frågan om hur nationalismen skulle bli allmänt omfattad viktig. Tidigare hade
nationalismen angått den kungliga statsapparaten, prästerskapet och rikets adel,
men nu, för fäderneslandets väl, skulle den omfatta alla: ”ifrån Torparen till
Regenten”.235 Nationalismen blev vid denna tid en radikal omskapande kraft som
lanserades för att stöpa om samhället och göra undersåtar till medborgare och
envälde till konstitutionell monarki. Den syftade till att skapa hela folk och göra
människorna delaktiga i en nation samtidigt som den koncentrerade sitt seende
inåt mot det egna territoriet, den egna befolkningen och det inhemska språket.
Hand i hand med den ”organisk-korporativa nationsidén” gick den filosofiska riktning, som idéhistoriker brukar benämna romantik. Där upplysningens
vetenskapliga ledstjärna varit en avmystifierande materialism hävdade romantikerna en jagcentrerad idealism. Där företrädarna för upplysningen sett objekt att
studera såg romantikerna subjekt. Upplysningsmaterialismen utgick från att
vetenskapliga svar uppnåddes genom att studera allt mindre delar, den romantiska idealismen från att det var studiet av helheter och system som skulle ge de

232. Ibid 53 f.
233. Ibid 9.
234. Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex sekler (Stockholm,
2000) 126.
235. Carl Ulrik Broocman, ”Om uppfostran till Patriotism: Tal hållet d. 25 juli 1810”, Magasin
för föräldrar och lärare: första häftet (Stockholm, 1810) 5.
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vetenskapliga svaren. Romantikens store filosof var Schelling som, med Gunnar
Erikssons ord, ”uppfattade hela tillvaron som ett jag, ett oändligt förnuft, vars
delar skilde sig från varandra genom att befinna sig på olika stadier av medvetenhet.”236
Gjörwell ville uppfostra en befolkning till medborgerlig patriotism, vilka
medborgarna var spelade inte så stor roll. Befolkningen utgjordes helt enkelt av
alla som ville vara med. Broocman ville uppfostra det svenska folket. Det svenska
folket bestämdes genom en form av arvsrätt. De som bott och brukat landet hade
rätt att blir medborgare i den nya staten. Det folkbegrepp som Broocman
använde hade funnits inom romantiken sedan Johann Gottfried Herder beskrivit
det stora system av olika folk som befolkade jorden. Alla hängde de ihop och var
beroende av varandra samtidigt som de sinsemellan var mycket olika, med olika
egenskaper och karaktärsdrag och utvecklades bäst på sina egna villkor.237
Vi övergår nu till det förbund som skulle förverkliga mycket av Broocmans
program och med tiden vitalisera Vitterhetsakademien.

236. Gunnar Eriksson, Elias Fries och den romantiska biologien (Uppsala & Stockholm, 1962)
4. Se också Gunnar Eriksson, Romantikens världsbild: speglad i 1800-talets vetenskap
(Stockholm, 1969) särskilt inledningen och kapitlet ”Observatorns sång till stjärnorna”.
237. Johann Gottfried Herder, Ideer till Mennisko-historiens filosofi (1784–1791 svensk översättning Stockholm, 1814–1816). Hela verket men kanske främst kapitlen om Europas olika
folkslag i sista bandet.
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De kämpar tolf från sina säten sprungo:
Sin härkomst minnas de af Gudars stam.
Af wapenbrak de dystra hwalfwen klungo,
Förstummadt är de glada lekars glam238.

Efter år 1809 efterfrågas ett nationellt kulturarv; ett kulturarv ämnat att hålla ihop
den nya, geografiskt krympta och med ny konstitution försedda staten: något som
var statens eget. Först möttes efterfrågan av de traditionellt vittra kretsarna kring
hovet och av de kungliga akademierna. Det nationella kulturarvet fylldes med
Dalins, Botins och Lagerbrings historier. Men det räckte inte med dessa 1700-talshistoriker. Den verklighet de levt i och skrivit för existerade inte längre. Nya minnen som var exklusiva för den kvarvarande västra rikshalvan behövde konstrueras
och föras ut. De nationellt sinnade var rädda för att ett halvt rike utan identitet
skulle uppslukas av dess mer stabila och aggressiva grannar, nationen måste väckas.
För att kunna åstadkomma det nationella uppvaknande som Fichte lagt ut i
sina Reden an die Deutsche Nation och Carl Ulrik Broocman i sin ”om uppfostran
till patriotism” måste kunskapen om ett exkluderande gemensamt svenskt kulturarv
konstrueras och föras ut, till så många som möjligt även utanför akademierna och
huvudstaden.239 Invånarna i det kvarvarande svenska riket behövde övertygas om
att de tillhörde en nation. De behövde också övertygas om sin eviga rätt till ”sitt”
geografiska rum genom att hänvisas till en gemensam härkomst och en gemensam
framtid: ett kulturarv fäst i rummet. Det skedde genom en mängd olika sällskap
och ordnar som alla pålagt sig en grannlaga uppgift. Betänk att de konstruerade en
ny stomme för svensk nationalism, med en delvis ny kombination av minnen som
så småningom förändrade medborgarnas syn på sitt rike, sin historia och sig själva.
Det var en kombination som skulle göra det möjligt för medborgarna i Sverige att
238. Erik Gustaf Geijer, ”Swegder”, Iduna I (Stockholm, 1811) 28. Lästes inför Göthiska förbundets stämma den 20 maj 1811. ATA: GFOJAA vol 1, motsvarande protokoll.
239. Johann Gotlieb Fichte, Reden an die Deutsche Nation (Berlin, 1808); Carl Ulrik Broocman, ”Om uppfostran till Patriotism: Tal hållet d. 25 juli 1810”, Magasin för föräldrar och
lärare: första häftet (Stockholm, 1810).
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känna sig som svenskar, inte bara som hallänningar, smålänningar eller umebor, ett
folk med en egen och annorlunda historia än finnar, ester och tyskar och som tillhörde en egen nation med ett eget naturligt territorium. Denna kombination av
minnen, detta kulturarv, hade inte tidigare förts fram på bred front. Konungariket
Sverige hade varit ett ”mångkulturellt” rike bestående av de provinser som kungahuset regerat och i vilket det talats en mängd olika språk och dialekter och där olika
rättssystem gällt.240
Forskning om det förflutna stod högt på dagordningen. Denna uppgift låg,
som vi sett, sedan Gustav III:s dagar hos Vitterhetsakademien, men många privata
initiativ togs också. Allehanda sällskap uppstod och såg som sin uppgift att rädda
gamla urkunder till eftervärlden genom att få dem publicerade. Vi har exempelvis
det Stierneldska samfundet, eller, som det senare kom att heta, Kungliga Samfundet
för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia startat år 1815, under
ledning av dess skapare Baron Adolf Ludvig Stierneld (1755–1835).241 Det kanske
främsta, i eftervärldens ögon, var det Göthiska förbundet med dess ständige sekreterare Jacob Adlerbeth (1785–1844) i spetsen. I detta förbund ingick, bland andra,
Esaias Tegnér (1782–1846) och Erik Gustaf Geijer (1783–1847) vars sammanlagda
diktning givit upphov till mycken nationalkänsla genom åren. Medlemmarna i förbundet, senare kallade göter, försökte väcka det svenska folket till ljudet av den
götiska historiens hornsmatter och få det att rakryggat spegla sig i forna vikingars
och karoliners glans och återerövra sin heder.242 Göterna tog upp de tidigare historikernas arbeten men studerade också källor som de isländska sagorna. Dessutom
började de visa ett intresse för att undersöka andra minnesmärken än de förut
beskrivna och avbildade. De uppfordrade kort sagt till antikvarisk forskning. Göten
Leonhard Fredrik Rääf (1786–1872) gjorde en uppdelning av fornlämningar i olika
kategorier i skriften ”Tankar om Sättet att uppsöka och vårda Fäderneslandets
Fornlämningar” och visade på så sätt vilka lämningar han och göterna ansåg borde
ingå i den gemensamma svenska minnesbanken.243
240. Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring: En svensk kulturhistoria
(Stockholm, 1992); Ingvar Svanberg & Harald Runblom, Det mångkulturella Sverige: En
handbok om etniska grupper och minoriteter (Stockholm, 1990); Bert Mårald, ”1809 års
eviga gränser: Kring maktens geografi och skiftande sverigekartor”, Svenska överord: En
bok om gränslöshet och begränsningar red Raul Granqvist (Stockholm/Stehag, 1999) 66 f;
Lars Elenius, ”Förlusten av Finland: Ett svenskt trauma”, Svenska överord: En bok om
gränslöshet och begränsningar red Raul Granqvist (Stockholm/Stehag, 1999) 75.
241. Severin Bergh, Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia under första århundradet af dess tillvaro (Stockholm, 1917) 11.
242. För den unge Jacob Adlerbeths upplevelse se Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F850a särskilt åren 1809 och 1810, och framför allt Erik Gustaf Geijer, ”Anmälan”, Iduna I (Stockholm, 1811) och ”Manhem”, Iduna I (Stockholm, 1811) 14, citerad nedan.
243. Leonhard Fredrik Rääf, ”Tankar om Sättet att uppsöka och vårda Fäderneslandets Fornlämningar”, Iduna V (Stockholm, 1814).
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Rääfs uppsats publicerades under det
år, 1814, som Göthiska förbundet på
allvar ryckte in på Vitterhetsakademiens domäner genom att på ett mer
aktivt sätt försöka tillskansa sig delar
av akademiens ansvarsområde.
Exemplen på nationella och
fornforskande samfund kan göras
fler, men de flesta av det tidiga 1800talets lärda samfund och sällskap
kom att influeras av det Göthiska
förbundet, helt enkelt på grund av
förbundets storlek och dess många
inflytelserika medlemmar. I förbundets medlemsmatrikel är omkring
100 namn upptagna. Detta gjorde att
medlemmarna ”spillde över” i andra
samfund. I Vitterhetsakademien tog
Hagelberg? Jacob Adlerbeth. Denna målning föreden första göten sitt säte år 1819. Det
ställer troligen Jacob Adlerbeth (1785–1844), i
Göthiska förbundet kallad Rolf. Han var Göthis- var symboliskt nog förbundets mest
ka förbundets sekreterare och drivande kraft. När aktive medlem, förbundets sekretehan år 1819 tog säte i Kungliga Vitterhets Historie rare Jacob Adlerbeth. När Göthiska
och Antikvitetsakademien drev han även där sin
förbundets aktiviteter helt avtynade
linje från Göthiska förbundet och kom att bli en
år 1833 hade nästan alla dess aktivt
av sin tids största främjare av nordisk fornforskfornforskande medlemmar valts in i
ning. Foto: Statens konstmuseer.
Akademien. Förbundets sociala del
med utflykter och fester övertogs av ett annat nationellt fornforskningsbefrämjande
samfund: Svea Orden. Svea Orden och Vitterhetsakademien är visserligen båda
äldre än Göthiska förbundet men de kan likväl ändå ses som dess arvtagare eftersom
båda samfunden förde vidare den tradition som utbildats i förbundet.
Det Göthiska förbundet fick sin formella utformning i Stockholm den 16
februari 1811.244 Stiftarna var tolv vänner, närmast från studentlivet på Värmlands
nation i Uppsala. Flera av dem var släkt eller skulle bli det genom gifte.245 De som
var med från början kom senare att kallas stamgöter.246 De tolv var: Jacob Adlerbeth

244. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 16 februari 1811.
245. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 10 april 1811; Erik Gustaf Geijer, ”Göthiska
Förbundet”, Iduna XI (Stockholm, 1845) 14 f; Henrik Schück, Geijers ungdomsbrev:
Familjebrev av Erik Gustaf Geijer andra tillökade upplagan (Stockholm, 1920).
246. Tilläggas bör att det senare formellt inte var någon skillnad på att vara stamgöt och
senare upptagen förbundsbroder.

77

den rätta tidens mått

(1785–1844), Olof Bergius (1784–1837), Erik Gustaf Geijer (1783–1847), Carl
Fredrik Geijer (1784–1853), Carl Fredrik Hammarhjelm (1787–1845), Ludvig Detlof Heijkensköld (1784–1852), Erik Adolf Kjellin (1783–1833), Johan Erik Kumlander (1779–?), Anders Lewin (1780–1851), Gustaf Myhrman (1780–1872), Olof
Nordenfeldt (1790–1843) och Georg (Göran) Gustaf Uggla (1781–1844).247 Yngst
var den då bara 20-årige Olof Nordenfeldt, äldst Johan Erik Kumlander.248 Lite
beroende på hur man räknar var medelåldern något över 26 år.249 Stamgöterna
hade fram till dess haft liknande karriärer. De hade studerat vid Uppsala universitet och där hade de som inte kände varandra sedan förr blivit bekanta. De flesta
av dem hade nu börjat sina banor som tjänstemän i de kungliga verken i Stockholm eller påbörjat en militär karriär.
Stiftarna hade, var och en, efter vissa gemensamma riktlinjer, utarbetat förslag
till stadgar som de medförde till förbundets första sammankomst. Att de ursprungliga göterna ville formalisera sina sammankomster genom att bilda en starkare sammanhållning än en kamratgemenskap är inte så konstigt. Sällskapslivet i Stockholm
hade sedan länge behärskats av en mängd klubbar och ordnar.250 Vi måste komma
ihåg att ordensformen var den vanliga associationsformen vid den här tiden.251
Gemensamt för flera av dem var för det första att de var slutna sällskap med ett
begränsat medlemsinval, för det andra att deras verksamhet inte var riktad till allmänheten och deras syften hemliga och för det tredje var det vanligt med procedu-

247. Ingmar Stenroth, Göthiska Förbundet 2 (Hovås, 1981) 10.
248. Kumlander var inte närvarande på stiftelsedagen. Han hade tagit tjänst i den finska
armén och försvann senare någonstans i Finland och kom aldrig att skriva under stadgarna. Ingmar Stenroth, Göthiska Förbundet 1 (Göteborg, 1972) 78.
249. Vilket också är lika med medianåldern. Jag har räknat bort Kumlander, eftersom han faktiskt inte tog del i förbundets verksamhet efter dess stiftande, och jag har inte tagit hänsyn till när på året de var födda.
250. Herman Ring, Svea Ordens minnesskrift utgifven med anledning af ordens etthundratjugofemåriga tillvaro (Stockholm, 1918) 18; Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 1 (Göteborg,
1972) bilaga ett och två 127 f; Leif Landen, Jacob Adlerbeth Filologiskt arkiv 39 (Stockholm, 1997) 96–110. För en fördjupad analys av det samtida sällskapslivet i Göteborg se
Anders Simonsen, Bland hederligt folk: Organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i
Göteborg 1755–1820 (Göteborg, 2001).
251. Det skall dock tilläggas att flera av stamgöterna var frimurare och även en del av innehållet stämmer överens med frimurarnas syftemål. Mer intressant är här Mannhemsförbundet, stiftat 1815, som kan ses som ett mellanting mellan frimureriet och den verksamhet
Göthiska förbundet bedrev. Om Manhemsförbundet står att läsa i Greta Hedin, ”Manhemsförbundet: ett bidrag till göticismen och den yngre romantikens historia”, Göteborgs
högskolas årsskrift (Göteborg, 1928).
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rer och ritualer av varjehanda slag.252 När stamgöterna satte sig ned för att bilda ett
förbund, blev deras skapelse så lik en sluten orden, med ritualer, sånger och ordensattiraljer, att de uttryckligen måste uttala att deras syfte inte var att skapa en
orden.253 Den stora skillnaden mellan vad stamgöterna ville åstadkomma och de
flesta ordnar var att de förra ville skapa en propagandaplattform. Dess verksamhet
skulle alltså komma i offentlighetens ljus. Stiftarna av förbundet ville likt tidigare
svärmare för det götiska, rikta samtiden med hjälp av forntiden.
Varför förbundet får namn av det götiska kan vi bara spekulera om. Kanske var
det för att återknyta till en historisk skola; eller var det ett så banalt skäl som att sveanamnet redan var upptaget av den förening som i dag går under namnet Svea
Orden, men som då hette Sällskapet Svearne?254

Förbundets syfte
Upplifwom dem de forntida exempel
Af ära, kraft och tro uti wår Nord.255

Den viktigaste källan för att besvara frågan om vilket syfte stamgöterna hade med
sitt nybildade förbund är de stadgar och den stiftelseurkund som gemensamt
utarbetats och som antogs på den första stämman den 16 februari 1811.256 Tar vi
vad som där står på allvar så menade stamgöterna att de tänkt sig att oegennyttigt
252. Det fanns givetvis också sällskap som verkade helt öppet med öppna syften. För exemplet
Göteborg se Anders Simonsen, Bland hederligt folk: Organiserat sällskapsliv och borgerlig
formering i Göteborg 1755–1820 (Göteborg, 2001). För att undvika missförstånd bör det
också påpekas att det år 1815 stiftas ett Götiskt förbund även i Göteborg som fortfarande
bedriver verksamhet. Det finns dock inget samband mellan detta förbund och det Göthiska förbund som här studeras.
253. ATA: GFOJAA vol 1, stiftelseurkunden. Det ceremoniel som trots allt användes kopierades direkt från sällskapet Svearne. Åtminstone hävdas detta av Svea Orden. De har med
största sannolikhet rätt då kännedom om sällskapet Svearne fanns i familjen Geijer. Den
skepsis som dock kan riktas mot detta är att den historieskrivning som Svea Orden presenterat vad gäller Göthiska förbundet är mycket bristfällig och i stora delar inkorrekt.
Men man får väl förmoda att de har mer kontroll på uppgifter som härrör från deras eget
arkiv. Herman Ring, Svea ordens minneskrift utgifven med anledning af ordens etthundratjugofemåriga tillvaro (Stockholm, 1918) 33 ff; Sten Svensson, ”Svea Orden och Götiska
förbundet”, Svea orden 200 år (Stockholm, 1993) 107–114.
254. Herman Ring, Svea Ordens minneskrift utgifven med anledning af ordens etthundratjugofemåriga tillvaro (Stockholm, 1918) 29; Olle Lundberg, ”Svea Ordens historia 1793–1917”,
Svea Orden 200 år (Stockholm, 1993) 12.
255. Erik Gustaf Geijer, ”Manhem”, Iduna I (Stockholm, 1811) 14.
256. Detta är en slutsats i Ingmar Stenroths avhandling Göthiska förbundet 1 (Göteborg, 1972)
och som tydligt framgår av förbundets kvarlämnade arkivhandlingar. ATA: GFOJAA vol 1
”stiftelseurkunden”.
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arbeta för den svenska nationen genom att framstå som goda exempel och med
sina aktiviteter uppfostra svenskarna. Sverige har en gång fostrat stora söner och
kan så göra igen, nu när det verkligen behövs. Det gällde ”att upplifva minnet af
göthernas bedrifter, som var Förfädren egen”, som det står i stiftelseurkunden.
Göterna menade att mängden av samtidens svenskar urartat från sina stolta förfäder och att det svenska samhället infiltrerats av främmande tankar och livsstilar.
På detta sätt hämmades den redlige medborgarens verksamhet av samtidens fördomar. Svenskarna borde upplysas om den ursprungliga sanna anda som var unik
för de gamla göterna.257 Det skulle ske genom både andlig och kroppslig fostran.
Göterna skrev därför moraliska och eggande stridsskrifter likaväl som de propagerade för gymnastikens nyttiga verkan.258 Stiftelseurkunden visar på en brinnande nationalism och samtidigt fanns det en äkta fascination för Sveriges gamla
forntid. De första paragraferna i stadgarna lyder:
”1. §. Det Göthiska Förbundet vare en broderlig förening af män,
egnade åt upplifvandet af de Gamle Göthers frihetsanda, mannamod
och redliga sinne. Förbundet[s] medlemmar bäre namn af Göther.
2. §. En Göts väsende vare enkelt och oförstäldt. Hans plikt vare sjelvförsakelse och verksamt nit för allmänt väl. I medborgeliga förhållanden vike ej hans öfvertygelse och föresatser för magtspråk eller yttre
tvång. Hans kärlek för Fäderneslandet vare oskrymtad; att offra lif och
blod för dess sjelfständighet hans ädlaste handling.259

Den tredje paragrafen uppmanar till forskning och den fjärde till spridning av
förbundets centrala idéer. Paragraferna lyder: ”3. §. Till forskning i de Gamle
Göthers Sagor och Häfder vare hvarje Förbunds broder ovillkorligen förpligtad. 4.
§. Förbundets Medlemmar åligge att bland sina Landsmän sprida sina grundsatser.”260
Dessa stadgar har bara en ytlig beröring med en strävan att öka kunskapen
om historien. De är istället ett exempel på vad David Lowenthal kallar skapande
av ”heritage”, eller vad vi kallar kulturarv.261 Göterna betonade värdet av symboler och ritualer för att sprida ett patriotiskt tänkesätt hos allmänheten. Vad
257. ATA: GFOJAA vol 1, ”stiftelseurkunden”. Se också Adlerbeths återkommande syftningar
till detta i årsberättelserna, exempelvis ATA: GFOJAA vol 2, årsberättelse uppläst den 16
februari 1821.
258. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 31 januari 1813. Beträffande krigspoesi se
Iduna passim, och beträffande gymnastiken se Pehr Henrik Ling, ”Några ord om Gymnastik”, Iduna V (Stockholm, 1814). Jämför också med vad Jens Ljunggren skriver i Kroppens Bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–1914 (Stockholm/Stehag, 1999)
80–113.
259. ATA: GFOJAA vol 1, stadgar för det Göthiska förbundet.
260. Ibid.
261. David Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge University
Press, 1998) passim.
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enskilda historiska personer verkligen gjort i förfluten tid är ur detta perspektiv
inte intressant i sig, utan bara idealiserade historiska händelser som i samtidens
svenskar kan ingjuta ett visst förhållnings- och tänkesätt är intressanta.262 Det är
det som kallas för ”upplifvandet af de Gamle Göthers frihetsanda”. Vad denna
anda innehåller specificeras sedan av förbundets stiftare i den andra paragrafen
med de centrala idéerna. Om det nu i historien verkligen funnits några ”Gamla
Göther” så kunde de knappast ha varit medborgare i någon sorts självständig stat,
åtminstone inte i den mening stamgöterna ger begreppet. Göternas ”program”
liknar i mångt och mycket det som Carl Ulrik Broocman året innan föreskrivit.263
Stamgöterna själva hade troligen olika motiv för att medverka i förbundet.
Från början var det vänskapen och de trevliga festerna som skulle kombineras
med karriärfrämjande arbeten.264 Men när förbundet formaliserats genom antagandet av stadgarna blev det i sin framtoning starkt fosterländskt och krigiskt.
”Att offra lif och blod för fosterlandet”, var inte bara tomma ord. Flera av göterna
var militärer som inget annat önskade än att ge sig in i ett revanschkrig mot Ryssland. Flera kom senare att delta i kriget mot Napoleon och Danmark-Norge.265
Erik Gustaf Geijer tonade i sin skrift Berättelse om Göthiska Förbundets stiftelse
och verksamhet ned den revanschistiska och politiska sidan av förbundets syfte
och betonade den litterära och fornforskande, men han kom inte helt undan den
moraliskt uppfostrande revanschistiska stämningen:
Göthiska Förbundet var ett frö, hvaraf blef mer än dess stiftare föreställde sig. Fröet föll i en tacksam jord. I denna förening, som hvarken
var eller ville vara något ordenssällskap, var ingenting annat bestämdt
än den fosterländska riktningen. Men denna hade i allmänhet blifvit
nylifvad af flera orsaker. Fäderneslandet hade nyss stått på branten af
undergång, och hade i detta ögonblick blifvit dyrbarare för alla sina

262. ATA: GFOJAA vol 1 ”stiftelseurkunden”. Fler exempel på denna fokusering är den stora
vikt göterna lade på Erik Gustaf Geijers tidiga diktning. Se också längre fram i avhandlingen om motiven för att Johan Wallman skall lämna ifrån sig sina anteckningar om
Värend och Wallmans egna påpekanden om att historien om Blända faktiskt är en sägen
som berättas från många skilda platser. Johan Wallman, ”Anteckningar öfver Gamla Fylkeslandet Verends Historia och Fornlemningar, samlade under Resor igenom Provinsen,
åren 1819, 1822. I sta Häftet, Landets Historia och Hedniska Fornlemningar. ConceptUtkast”, GFOJAA vol 8 74 f.
263. Carl Ulrik Broocman, ”Om uppfostran till Patriotism: Tal hållet d. 25 juli 1810”, Magasin
för föräldrar och lärare: första häftet (Stockholm, 1810).
264. Inte minst det för den fortsatta karriären så viktiga nätverksbyggandet. Utan en stark
patron eller ett brett personligt nätverk var både den akademiska och den statliga karriären i princip stängd. Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige under sex
sekler (Stockholm, 2000) 137 f.
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söner. Dess öde var ännu oafgjort, dess räddning tvifvelaktig. Det
sökte ett stöd äfven i sina minnen, och svenska hjärtan voro stämda
mer än förr att lyssna äfven till de halft förglömda äldsta, som talade
om nordisk kraft och ära.266

Det litterära, det fornforskande, det uppfostrande och det krigiska var för stamgöterna bara olika delar av ett helt angreppssätt. Sverige höll på att duka under av
trycket från de europeiska stormakterna och var år 1811 en undertryckt och förödmjukad randstat fjärran från den europeiska politikens maktcentra. Före år 1809
hade det svenska riket varit Europas till ytan näst största. Jordmånen var således
god för att acceptera minnen till vilka man kunde ty sig i en osäker tid när världspolitiken var särskilt svår.267 I sin uppsats om förbundet tonar Geijer ned sin egen
roll och betonar Jacob Adlerbeths. Det förefaller naturligt då den är skriven i
samband med Adlerbeths begravning år 1844. Men den visar kanske också på den
då gamle historieprofessorns instinktiva motvilja mot den behandling historien
utsattes för av honom och hans vänner under deras första tid i förbundet. Geijers
utveckling skulle, som flera andras i förbundet, gå från skapande av kulturarv i
form av patriotiskt eggande diktning till uppriktig historieskrivning.268

265. Heijkensköld; sårad vid Oravais 1809, guldmedalj för tapperhet i fält, bevistar fälttågen i
Tyskland och Norge. Nordenfeldt; diplomat med direktkontakter med krigsoperationerna. Kjellin; medverkar i kriget i Norge. Weltzin; professor, medverkar i kriget i Tyskland som fältläkare. Isander; bevistar fälttågen i Tyskland och Norge. E Dillner; utmärker
sig under kriget i Norge. J Dillner; pastor vid Jämtlands regemente under fälttåget i
Norge. von Hartmansdorff; vid svenska staben under 1813–14, för krigsförhandlingar på
högsta nivå. Westerstrand; revisor vid Generalkrigskommisariatet vid svenska armén.
Södermark; adjutant hos chefen för Ingengörscorpsen och tjänstgör sedan i svenska
arméns högkvarter, deltager sedan aktivt under resten av Sveriges senaste krig. Thersner;
skeppsgosse under sjöstriderna 1788–1790, rysk krigsfånge som tioårig, slåss vid Sävar och
Ratan 1809, riddare av Svärdsorden, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien
sedan 1811, deltar i striderna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig, sedan i Norge.
Kumlander lärare vid Haapaniemi krigsskola. Lagerhjelm var kornett 1804. Heselius;
utmärkte sig i strid 1788–1790 vid Svensksund, 1813 kapten vid Norra skånska regementet. Ling; hans gymnastiska system sätts i samband med militären, anställd vid krigsakademien på Karlberg. Cronstrand; lärare vid Krigsakademien, 1814 professor vid
Fältmätningscorpsen. Fler kan räknas upp. Efter kriget väljs fler stridsvana personer in i
förbundet. Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 2 (Hovås, 1981) 30 ff.
266. Erik Gustaf Geijer, ”Berättelse om Götiska Förbundets stiftelse och verksamhet”, Iduna
XI (Stockholm, 1845) 17 f.
267. För en vidare utläggning om gemensamma minnens betydelse vid politiska nystarter se
Paul Connerton, How Societies Remember (Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney, 1989) 6 f och 41 ff.
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Idévärld
För älskade panten i moders famn,
För fäder, för hem wi slåss.
Och känner ej ryktet wårt dunkla namn,
Swea Konungar känna oss.269

Det allra viktigaste att påpeka när vi ger oss in i göternas romantiska tankevärld
är att de var idealister.270 Världen förklaras av ett jag som både skapar och tolkar
omvärlden. Ty, som Geijer uttryckte det, ”Ett jag är ej annat än medwetandet af
sig sjelf.”271 I och med att Geijer fastslår att om det enda jaget omedelbart och
med säkerhet kan relatera till är sig självt, är all annan visshet förmodad och
kommen ur detta jag. Jaget måste tro att omvärlden finns för att det skall kunna
interagera med det skeende som jaget tror sig befinna sig i. Därför spelar tron en
avgörande roll.272 Realiteten skapas genom att jaget tror! Det vanliga, skriver Geijer, är dock att ett ensamt jag inte tror på sina sinnen. Det ensamma jaget vill ha
stöd av andra och tillkallar vittnen. Den som bara använder sin tro för att
komma åt den sinnliga världen utan att skilja ut sig själv från tingen, blir ingen
riktig kraft. Det krävs något mer, ett intresse. Det enda intresse jaget kan ha är
intresset för sin egen frihet. Geijer förklarar: ”Jag kan ej handla utan att tro på en
af mig oberoende verklighet, på en werld för min werksamhet. Blott den duktiga,
kraftfulla menniskan har en lefwande tro på en absolut realitet, och ju mer energisk en carakter är, ju outplånligare är denna tro.”273 Men det är många människor som i vissheten av sin existens aldrig kommit längre än till mening och är
nöjda därmed. De förhåller sig passiva till världen.
268. En tolkning som ges näring av Geijers egna ord: ”Vår dilettantism i nordisk fornforskning öfvergick i sinom tid till verkligare historiska studier, som visade mycket i en annan
dag, än vår förtjusta ungdomsblick i början på god tro antagit.” Erik Gustaf Geijer,
”Berättelse om Göthiska förbundets stiftelse och verksamhet”, Iduna XI (Stockholm,
1844) 32. Tolkningen styrks av Thorsten Nybom, ”Historikern Erik Gustaf Geijer”, Geijer-jubileet i Uppsala 1983 (Uppsala, 1983) 101 ff. För ytterligare utredning se Urban Josefsson, ”Det romantiska tidehvarfvet”: De svenska romantikernas medeltidsuppfattning
(Uppsala, 2002) 73 ff.
269. Erik Gustaf Geijer, ”Odalbonden”, Iduna I (Stockholm, 1811) 27.
270. Hela detta parti bygger på en tolkning av Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess
förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 26–90.
271. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 32.
272. Längre fram förklarar Geijer att tron är samma som tron på Gud. Geijers och övriga
göters idealism är således en starkt kristen idealism som ytterst utgår från Gud. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”,
Iduna II (Stockholm, 1811) 84.
273. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 40.
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Jaget är inte ensamt. Det går
inte att föreställa sig själv utan att i
samma ögonblick också föreställa
sig ett släkte av liknande jag, som
kommit före och som skall komma
efter. Det som utmärker människan
är, som påpekats, vilja och personlighet. För att en egen personlighet
skall uppstå krävs en distinktion
mot något annat, en större mängd
andra. Denna personlighet, denna
vilja kan inte stå i motsats till övriga
släktets vilja, och är då samtidigt
egen och samtidigt del av hela släktets vilja. Denna vilja manifesteras i
samhället och utgör så släktets
grundvilja eller allmänna vilja. GeiJ G Sandberg, Erik Gustaf Geijer, 1828. E G Geijer jer när tanken på folkanden (Volks(1783–1847), i Göthiska förbundet kallad Einar
geist). Historien är i själva verket
Tambaskjälfver, blev professor i Historia vid
utforskandet av denna grundvilja.274
Uppsala universitet år 1817. Foto: Statens konstI göternas idealistiska föreställmuseer.
ningsvärd fanns idén om en progression i historien. Varje folk har en drivande folkande (Volksgeist).275 I denna
har varje enskild själ en naturlig del. Ett folks ande manifesteras i dess samhälle
och kultur. Ett folks historia är därför att betrakta som dess samhälleliga kulturhistoria. Därför måste också ett folks skaldestycken beaktas vid utforskande av
historien. Eller rättare ett folks ”geist” uttrycks i lika stor del i dess diktning som
i dess historieskrivning, om dessa två verkligen kan skiljas åt. Genom skalderna
ansågs folkanden tala tydligast. Folkanden och folket går från ett outvecklat tillstånd till allt högre förfining. Detta gäller för alla folk men de utvecklas alla efter
sina egna mönster. Det gäller då att inte falla ur detta mönster. Svenskarna måste
följa och utvecklas i sin anda och det blir enklare att göra det om man blir upplyst om de bärande elementen i denna anda.276 Men det är aldrig tal om att försöka gå tillbaka och återskapa ett tidigare lyckligt stadium i folkets historia.
Historien går framåt och någon regression vill Geijer och de övriga göterna inte
se. Då hotar det ursprungliga barbariet bakom hörnet.277
Den 10 april 1811 läste Einar Tambaskjälfver (Erik Gustaf Geijer) för sina
förbundsbröder upp tre nyskrivna skaldestycken: ”Den siste kämpen”, ”Man274. Ibid 43 f.
275. Jag är medveten om att den vanligaste översättningen av Volksgeist till svenska är folksjäl
men jag tycket inte att det är lika tydligt som folkande.
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hem” och ”Gustaf Erikson”, i vilka deras sinnesstämning tolkades.278 Dels tolkas
förbundets uppgift, dels ges en samtida lägesbeskrivning. Vi minns från denna
avhandlings inledning att skolväsendet är en av de viktiga nationella homogeniseringsapparaterna varmed ett folk likriktas. Geijers beskrivning fick stor genomslagskraft i dåtidens Sverige och skulle hållas levande långt in på 1900-talet
genom att den upphöjdes till nationaldiktning och infördes i Läsebok för folkskolan. Därigenom blev den till allmänt minne i och med att den lästes av flera
generationer skolbarn.279 Geijer beskriver hur det var förr och sammanfattar läget
i dikten ”Manhem” med frågor till samtiden.
Så tänkte man i wåra fäders dagar.
Är hon förswunnen denna tid af magt?
Hwad mer, om Tysklands lärdom oss behagar,
Och Gallien föder oss med lust och pragt, [---]
Hwad mer om tusen skatter till oss hwälfwa,
Och vi då äga allt och ej oss sjelfwa!280

Göterna svarade med att försöka gjuta nytt mod i den svenska stammen genom
att upplysa Sveriges befolkning om deras ärorika förflutna. Geijer skrev:
På segerrika marker Svensken träder,
Där berg och skogar tala forntids bragd.
Wäcks ej han af den sång, som stormen qwäder
Åt kämpens stoft, där han i hög är lagd?

276. Denna uppfattning är hämtad från Johann Gottfried Herder. Hans stora historia översattes också till svenska. Ola W Jensen driver dock en tes att göticismen skall kopplas ihop
med guldåldersmyten. Det skulle betyda att de som för fram götiska idéer har en omvänd
syn på historien; att vi rör oss från högt och utbildat till lågt och outbildat. Det betyder
också ofta att man tänker sig att historien har ett cykliskt förlopp och att syftet med att
predika om den gamla guldåldern är att man tycker sig leva i slutet av cykeln och vill
övergå till en ny guldålder och på så sätt få historien att fullborda ett varv. Ola W Jensen,
Forntid i historien (Göteborg, 2002) 103 ff. Det stöd jag funnit för Jensen tes är att göten
Johan Haqvin Wallman närde en guldåldersmyt. Även Patrik Hall antyder en guldåldersmyt hos göterna i den mån att han hävdar att de skapar en odalmännens guldålder som
deras samtid borde återskapa. Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige
under sex sekler (Stockholm, 2000) 106. Urban Josefsson driver i ”Det romantiska tidehvarfvet”: De svenska romantikernas medeltidsuppfattning (Uppsala, 2002) tesen att de
svenska ”romantikerna” hämtade sin uppfattning om att diktning och historia låg nära
varandra från de tyska romantikerna särskilt Novalis och Schelling men att dessa tankegångar låg i tiden så att det i princip är omöjligt att attribuera dem till någon specifik
upphovsman. 82–99.
277. Erik Gustaf Geijer, ”Betraktelser i afseende på de Nordiska Mythernas anwändande i
skön konst.”, Iduna VII (Stockholm, 1817) 87 f.
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Kan han förgäta sina stora fäder,
Och ibland deras skuggor stå försagd?
Steg då med deras ätt och deras seder
Och Nordens kraft i grafwens sköte neder?
Nej! renom det de forna dygders tempel
För ewigheten rest på denna jord!
Är ej den med naturens egen stämpel
Till manlighetens starka boning gjord?
Upplifwom dem de forntida exempel
Af ära, kraft och tro uti wår Nord.
Då skola i wårt fall vi äfwen hämnas,
Och Manhems namn på jorden åter nämnas.281

De kraftfulla fyra sista raderna kan knappast misstolkas, däri sammanfattas göternas budskap kort och kärnfullt. Målet är klart: ”Då skola i wårt fall vi äfwen
hämnas”, medlet likaså ”Upplifwom dem de forntida exempel”. Det är svårt att
säga hur medvetna de var om att detta inte var en beskrivning av det förflutna
utan en tolkning av samtiden och en önskan för framtiden. Diktning av detta
slag ansågs uttrycka tidens allmänna anda och på så sätt vara historiskt korrekt

278. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll från den 10 april 1811. ”Den siste kämpen” var
skriven något tidigare men ”Manhem” och ”Gustaf Erikson” var rykande färska och har
troligen skrivits mellan 16 februari och 10 april. Publicerade i Iduna I (Stockholm, 1811).
Det har tvistats varifrån inspirationen kommit till dessa alster. Klart är att Geijer redan
tidigare skrivit äreminnen. Han har bevistat Fants föreläsningar, fastnat för den romantiska filosofin och därmed Schelling och bröderna Schlegel, men han var nyss hemkommen från England. I England hade under andra halvan av 1700-talet poeterna börjat
intressera sig för vikingar och vikingatid. David M Wilson, ”The Viking Age in British
litterature and history in the eighteenth and nineteenth centuries”, The Waking of Angantyr: The Scandinavian Past in European Culture red Else Roesdahl & Preben Meulengracht Sörensen (Aarhus, 1996) passim.
279. År 1815 bildades Manhemsförbundet. Manhemsförbundet hade ett utpräglat uppfostringssyfte. Det förenade frimurartanken med göticismen. Geijers idunadiktning var den
kärna kring vilken deras ritualer utfördes. Manhemsförbundets stora namn var Carl
Jonas Love Almqvist. Om Manhemsförbundet står att läsa i Greta Hedin, ”Manhemsförbundet: Ett bidrag till göticismens och den yngre romantikens historia”, Göteborgs högskolas årsskrift (Göteborg, 1928); Bo Grandien, Rönndruvans Glöd: Nygöticistiskt i tanke,
konst och miljö under 1800-talet, Nordiska museets handlingar 107 (Stockholm, 1987) 51 ff.
I Läsebok för folkskolan, andra upplagan (Stockholm, 1869) står Geijers ”Vikingen ”och
”Odalbonden” att läsa dock i något förändrade former. Om betydelsen av skolans läseböcker se Herbert Tingsten, Gud och fosterland: studier i hundra års skolpropaganda
(Stockholm, 1969).
280. Erik Gustaf Geijer, ”Manhem”, Iduna I (Stockholm, 1811) 13.
281. Ibid 14.
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och därmed vara viktig även för forskningen om det förflutna.282 Var fann
göterna i sin samtid forntida exempel? Forskningen hade inte kommit långt. De
exempel som kunde hämtas fanns bland annat i isländska sagor, senare medeltida
berättelser och tidigare götisk historieskrivning. Exempel kunde också tas från
sagor och sägner om Engelbrekt och från karolinernas härjningar.283 Nya kollektiva minnen skapades med denna nya romantisk-götiska diktning. Det gällde att
i så hög grad som möjligt skyla över de senaste hundra årens storpolitiska fiaskon.
Göterna lade med sin nya diktning grund för en ny svensk nationalism, säkerligen helt medvetet.284 Härmed fick också det svenska folket en samling ”nationalsånger” att använda i sin nationaluppfostran.285
Vilket tankegods kan man hitta vid förbundets stiftande utöver den idealistiska geijerska filosofin? Klart är att stiftelseurkunden, även om den inte var
ensamt författad av Erik Gustaf Geijer, uppvisar betydande likheter med de verk
som han hade publicerat före förbundets bildande och den programförklaring
som Geijer gav i första häftet av Iduna, Göthiska förbundets egen tidskrift.286
Dessa alster andas en blandning av Montesquieus klimatlära och svensk historisk
tradition.287 Svenskarna har genom svåra klimatförhållanden härdats till en stark
stam, själsligt såväl som fysikt. Våra förfäders stordåd är med oss ty folket är i
själva verket summan av allt som varit förut. Geijer utrycker det så här:

282. Urban Josefsson har ägnat kapitlen ”Historia som konst” och ”Konst som historia” åt att
försöka reda ut denna problematik i ”Det romantiska tidehvarfvet”: De svenska romantikernas medeltidsuppfattning (Uppsala, 2002) 87–125.
283. Jämför med Jöran Mjöberg, Drömmen om sagatiden: Första delen Återblick på den nordiska romantiken från 1700-talets mitt till nygöticismen (omkr. 1865) (Stockholm, 1967) 25 f.
284. Om skillnaden mellan de nordiska ländernas lyckade försök och de tyskas misslyckade
att bygga en nationalism på gammal nordisk myt utreds av Gerd Wolfgang Weber, ”’Det
nordiska arvet’: Försöket att konstruera en ’nationell’ identitet i Skandinavien och Tyskland med hjälp av forntidsmyter och historia”, Skandinavien och Tyskland 1800–1914:
Möten och vänskapsband red Bernd Henningsen m fl (Berlin, Oslo & Stockholm, 1997).
285. Så som Carl Ulrik Broocman efterfrågat i ”Om uppfostran till Patriotism: Tal hållet d. 25
juli 1810”, Magasin för föräldrar och lärare: första häftet (Stockholm, 1810) 46.
286. Bland andra ”Svar på svenska akademiens pris år 1810: hvilka fördelar kunna vid menniskors moraliska uppfostran dragas av deras inbillningsgåfva, och betraktandet av våra
tiders samhäls-lefnad, synes det böra göra denna sinnesgåfva mera mot- eller medverkande de moraliska förnufts-buden?”, Erik Gustaf Geijers samlade skrifter Förra afdelningen, femte bandet (Stockholm, 1852) och ”Anmälan”, Iduna I.
287. Gerd Wolfgang Weber har visat att hela det här ”tankepaketet” fanns att Tyskland ca år
1800 och för Göthiska förbundets del pekas särskilt Herder och Schelling ut. Gerd Wolfgang Weber, “Nordisk forntid som chiliastisk fremtid. Den ‘norrøne arv‘ og den cykliske
historieopfattelse i Skandinavien og Tyskland omkring 1800 – og senere”, The Waking of
Angantyr: The Scandinavian Past in European Culture red Else Roesdahl och Preben Meulengracht Sörensen (Aarhus, 1996) 82 ff något som styrks av citatet ovan ur Manhem där
raden ”Tysklands lärdom oss behagar” talar sitt tydliga språk.
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Hwart och ett Folk lewer ej blott i det närwarande, utan äfwen i sina
minnen: och det lefwer genom dem. Hwarje generation fortplantar sig
ej blott physiskt utan äfwen moraliskt i en annan: den öfwerlämnar
den sina seder, sina begrepp. Det är denna fortgående tradition, som i
olika tider likwäl alltid gör Folket till ett, den utgör dess oafbrutna
medwetande af sig sjelf som Nation; den utgör, för att så säga, dess
personlighet.288

Återigen, en nations personlighet utgörs av dess medvetande om sig själv, sitt jag.
Detta nationsjag som Geijer talar om kallar tyska romantiker för Volksgeist.
Vidare talar Geijer om att folket skall spegla sig i ”hävdernas spegel” och därmed
upptäcka sitt jag. Katastrofen väntar när folket inte längre känner igen sin spegelbild.289 Det är inte det förflutna i sig som skall studeras för sin egen skull utan de
seder och traditioner som från generation till generation förts vidare. Studier av
det förflutna blir till historia, studier av folkandens personlighet och de seder
som gör folket till ett blir till studiet av vad vi i dag kallar kulturarvet. Kulturarvet kan liknas vid nationens oavbrutna medvetande. Vilken bild, är det då som
göterna vill ska framträda i hävdernas spegel? Eller formulerat på ett annat sätt:
vilket kulturarv vill de föra vidare? Vilken föreställning av Göten framhålls? Det
som förmedlas mellan generationer är ett selektivt urval av minnen, minnen som
inte nödvändigtvis i strikt mening behöver vara sanna. Att minnas är också att
selektivt glömma!290
I de tal som förbundsbröderna enligt stadgarnas 16 § skulle hålla framträder
en bild, om än suddig eftersom den är sedd med flera ögon.291 Att förbundsbröderna inte tog lätt på uppgiften att hålla dessa tal är uppenbart. Mycket av stämmoprotokollen upptas av maningar till tal, uppskovsåberopanden och ursäkter.

288. Erik Gustaf Geijer, ”Anmälan”, Iduna I (Stockholm, 1811) 4 f.
289. Ibid 5. Geijer har närmast hämtad detta uttryckssätt från Johann Gottfried Herder jämför med Per Adolf Granbergs svenska översättning av Ideer till Mennisko-Historiens Filosofi Fjerde Delen (Stockholm, 1816) 4. För attribueringen av översättning se Urban
Josefsson, ”Det romantiska tidehvarfvet”: De svenska romantikernas medeltidsuppfattning
(Uppsala, 2002) 63 fotnot 30.
290. Jämför med Ernest Renans uttryckssätt i Hvad är en nation? (Helsingfors, 1882) 8. Se
också Lars Elenius, ”Förlusten av Finland: Ett svenskt trauma”, Svenska överord: En bok
om gränslöshet och begränsningar (Stockholm/Stehag, 1999) red Raul Granqvist 79 f.
291. 16 § lyder i sin helhet: ”Hvar och en Förbundsbroder antage namn efter en af den Nordiska Fornålderns märkvärdiga män, om hvars öden och bedrifter han vid någon Stämma,
innom loppet af Tre månader, räknade från den dag, då han sitt namn inskrifvit, genom
ett kort och kraftfullt författadt Tal, erinre. Inom Förbundet må ingen annorlunda än
genom sitt Götiska namn nämnas, eller annorlunda hälsas, än med ett handslag.” ATA:
GFOJAA vol 1.
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Om sanningen skall fram var det bara 25 bröder, av totalt 100, som kom att hålla
dem.292 Vidare kan man se med vilken respekt, ja nästan vördnad, förbundsbröderna visade de gamla hjältarna. Exempelvis började Jacob Adlerbeth sitt tal, över
sitt valda namn, Rolf Göthreksson med orden:
Redlige Förbundsbröder! Harm öfver förtjenstens vanhelgd måste
väckas hos den Stränge granskaren, då han finner ett namn, som tillhört en af forntidens Segerrikaste kämpar, i en urartad efterverld upptagas af en yngling, hvars mod aldrig varit pröfvad på stridens bana,
som icke eftersträfvar något högre rykte, än det han kan vinna genom
en varm fosterlandskärlek, och genom ett oegennyttigt bemödande att
under de fredliga yrken, åt hvilka han sig egnat göra sina ringa krafter
medverkade till allmänt väl. Lätt är att lämpa detta Omdöme på mig
enskildt, då jag vågat att inom Göthiska förbundet kalla mig efter Rolf
Göthreksson, hvars loftalare jag således enligt våra förbundsstadgars
innehåll, borde vara.293

Och Geijer sade i sitt tal apropå att ta sig götiska namn: ”att taga sig namn af
några bland wår forntid märkivärdiga män föreföll mig från början att upfattas
som en oskyldig lek. Nu förefaller den mig [...] som en förmätenhet.”294
De minnen som framfördes framträder kanske bäst hos Erik Adolf Kjellin, i
talet till Hjalmar den hugfulle: ”Ett kraftfullt och storsint slägte hade upträtt på
Svenska jorden, härdadt genom sina seders och sitt luftstrecks stränghet, och
lifvadt af en krigisk anda och af krigiska gudar från hvilka det ledde sina anor.
Man känner de förträffeliga och ändamålsenliga lagar och bruk, som Odin
införde”.295 Vidare ansåg Kjellin att krig berodde mer på folkets inneboende kraft
än på någon utvecklad statskonst. Förfäderna stred mer för vinnandet av himmelska än jordiska skatter. Skatter rövades inte för att ge ett bortklemat leverne
utan för att följa kämparna i graven och därigenom för eftervärlden visa mannakraft och framgång. Egentliga erövringståg var därför inte heller vanliga, menade
Kjellin. De berodde på att folket var fritt och mäktigt och att jorden ännu var
tillräcklig för att svälja nya inbyggare. De gamla göterna ville, enligt Kjellin, inte
ha några konungar över sig och under hela ynglingatiden var varje odalbonde sin
292. Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 2 (Hovås, 1981) 26.
293. ATA: GFOJAA vol 3, ”Rolf Göthreksson” av J Adlerbeth, uppläst den 20 maj 1811.
294. ATA: GFOJAA vol 3, ”Tal öfver Einar Tambaskjälfver” Inför Göthiska förbundet uppläst
den 5 mars 1811. Utdrag publicerat i Rudolf Hjärne, Götiska förbundet och dess hufvudmän: Fosterländska teckningar (Stockholm, 1878) 122 ff. Jämför med Tore Frängsmyr,
Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år (Stockholm, 2000) 18 ff.
295. ATA: GFOJAA vol 3, ”Hjalmar den hugfulle” av E A Kjellin, uppläst den 26 juni 1812.
Utdrag publicerat i Rudolf Hjärne, Götiska förbundet och dess hufvudmän: Fosterländska
teckningar (Stockholm, 1878) 124 ff.
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egen herre. Det var bara i krig som man tydde sig till sina hövdingar och
konungar. Det som förenade folket dels sinsemellan, dels med regenten var religionen.296 Det är en entydigt romantiskt idealiserad syn på förfäderna och deras
seder som presenteras, helt enligt den variant av klimatlära som Johann Gottfried
Herder tidigare använt i sin Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,
där varje folks olika egenskaper till stor del förklaras med det klimat och de
naturförutsättningar varunder de under lång tid levt.297
Göterna i förbundet anpassade sin gärning och sin självuppfattning efter sin
idealistiska världsuppfattning. Det gällde att handla och vara kraftnaturer. Det är
nämligen bara de handlingskraftiga som har någon inverkan på samhället och i
historien. Det är i själva verket de som driver historien framåt.298 När Geijer skisserade sin idealgöt var det en bild för framtiden både av ett idealtillstånd projicerat bakåt i tiden och av en bild som förbundsbröderna skulle försöka hålla sig till
i sin samtid.
Av Geijers ”Invigningen” utläser vi att göten karaktäriseras av tre ting. Geijer skaldade:
Hvad hon är i himlen, på jorden är Tro:
Den ära, som löfte ej ryggar;
Uppå den ovanskliga ensamt bero
Allt samfund, all säkerhet, välfärd och ro,
Och Göthen vid henne sig tryggar.299

Den som ville vara göt måste tro.300 Den som inte har tro kan inte göra avtryck i
folkviljan eller folkmedvetandet och på så sätt påverka samhällets utveckling. Det
behövs också kraft och den tog göten av sitt land. Ett kärvt land har göten fått
där det krävs ansträngningar för att överleva. Dagliga prövningar härdar stammen och ger upphov inte bara till kraft i lemmar utan också till moralisk kraft.
En göt har förmågan att separera sin ande från materien, han skall vara ett skapande jag. Geijers ord:

296. Ibid.
297. Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Riga, 1784–
1791) eller i svensk översättning som Ideer till Mennisko-Historiens Filosofi (Stockholm,
1814–1816).
298. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 41.
299. Erik Gustaf Geijer, ”Invigningen”, Iduna XI (Stockholm, 1845) 61. Den här sången förbehöll Göthiska förbundet sig självt. Den skulle inte publiceras vare sig nu eller senare.
ATA: GFOJAA vol 1, protokoll från den 29 november 1811.
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Derföre lärde han kraft af sitt land,
Ej blott uti lemmar, men hjerta.
Bergen och skogen dem tämde hans hand,
Hans själ klädde af alla verkliga band
Och log åt dödar och smärta.301

Kvar är den viktigaste punkten för förbundsbröderna. Vad är det för mening att
äga tro och kraft, om man är ofri? Som vi tidigare sett så förutsätter den riktiga
kraftnaturens jag en strävan efter frihet. Friheten var också inskriven i stadgarnas
första paragraf.302
Man andas ej fängelseluft i det land:
Man blir fri, som sin himmel, som jorden,
Som böljan, som leker kring klippig strand;
Och Frihet – en fackla i evig brand –
Uppflammar från höjden av norden.303

I Göthiska förbundets tankevärld finns hela tiden ordet frihet med. Det är en frihet som, menar de, är unik för Norden. Detta var inget nytt. Friheten var en del
av vad som ansågs, i alla fall av bönderna, vara en del av det som konstituerade
det svenska under 1700-talet.304 I Göthiska förbundets tappning symboliseras friheten av den urgamla odalbonden. De svenska bönderna har, enligt förbundsbröderna, vid hotande fara slutit sig samman under sin drott, beväpnat sig och
300. Här skymtar än en gång hur viktig den evangelisk-lutherska tron är i Geijers idébygge. Vi
måste också förstå att religionen användes som en bärande pelare i den gustavianska
tidens nationsenande. Men det är inte den gamla formen som Geijer anspelar på. För
Geijer är tron en personlig sak. Förr trummandes från predikstolarna likheterna mellan
svenskarnas förbund med Gud efter Uppsala möte år 1593 och Israels förbund med Gud
ut. Den bild av Israel som föreställd gemenskap som finns i Bibeln användes flitigt i analogi med Sverige och svenskarna och detta är den grund som den förmoderna nationalismen faktiskt stod på. Nils Ekedahl, ”Guds och Swea barn: Religion och nationell
identitet i 1700-talets Sverige”, Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige red
Åsa Karlsson & Bo Lindberg (Uppsala, 2002) 49–69. Detta resonemang utgör också ett
bra exempel på den tes om nationalismens uppkomst som Adrian Hastings driver i The
Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism (Cambridge, 1997).
301. Erik Gustaf Geijer, ”Invigningen”, Iduna XI (Stockholm, 1845) 62.
302. ATA: GFOJAA vol 1 Förbundets stadgar § 1.
303. Erik Gustaf Geijer, ”Invigningen”, Iduna XI (Stockholm, 1845) 62. I en förmodligen
äldre version av samma sång är de understrukna orden; tro, kraft och seder. Sången kulminerar i orden ”De skapa en fri mans seder.” Detta skulle då vara lika med att folkets
grundvilja eller (Volksgeist) manifesteras i samhället och ytterst i dess seder. Denna versrad finns kvar men i förändrad form. Man kan tänka sig att de övriga förbundsbröderna
haft synpunkter och Geijer skrivit till ett antal verser och ändrat skaldestyckets kulmen
till friheten. ATA: GFOJAA vol 7.
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försvarat fosterlandet mot allehanda faror. När Sverige någon gång varit ”ockuperat” av främmande konungar kan man hänvisa till en tradition av ”legitima” uppror. Det är inte tal om materiell frihet utan en ideell; ytterst är det samhällets
frihet det handlar om. Geijer uttrycker det med orden:
[F]riheten realiserar sig i samhället, som ej är annat än frihetens
uttryck i werkligheten. Med sitt första uppwaknande till medwetande
måste menniskan således straxt befinna sig i ett slags samhälle, och allt
hennes bemödande går med eller mot dess wilja derpå ut att fullkomligen utbilda samhället; ty äfwen wåldet, som gör Lagar nödwändige,
bidrar blott att knyta samhällsbandet fastare. Samhället är en organisation af wiljor, hwars princip den omtalta allmänna eller grund-wiljan
är. Det är ej en död form, utan ett lefwande wäsende, som rätt så wäl
har sin kropp och sin själ som individuen.305

Samhället är ett levande väsen med jordbrukshushållet som minsta beståndsdel.
Det är tron på en idealtyp: den urfria och kraftfulla odalbonden som med oväldig
tro bygger sitt samhälle, där varje odalbonde är nöjd med sin lott och med stark
vilja utgör sin egen del av den större folkviljan, som hela den götiska traditionen
grundar sig på. Ett viktigt dokument för det Göthiska förbundet var således Geijers dikt ”Odalbonden”.306 Vad vi finner är en husbonde som är absolut herre i
sitt eget hus som bär upp en konstitutionell monarki, som är det bärande elmentet i en värnpliktsarmé och utgör hela nationens ryggrad.307 Geijers Odalbonde
blir den gamle svensk som ur graven manar sina efterkommande till hårt arbete
och kärlek till kung och fosterbygd som Broocman året innan frammanat.308
304. Anders Claréus har visat vad bönderna menade med det svenska under 1700-talet. Det
var den urgamla svenska friheten, lutherdomen och rättvisa vid lagsökande. Friheten
bestod i att svenska bönder, till skillnad från många utländska, var födda fria och den
uttrycktes i att de hade egen representation under riksdagarna samt ekonomisk frihet.
Anders Claréus, ”Primitiva bönder? Något om allmogens syn på statsmakt, politik och
nation under 1700-talet”, Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige red Åsa
Karlsson & Bo Lindberg (Uppsala, 2002) 42 ff.
305. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 43 f.
306. Uppläst i Göthiska förbundet den 30 april 1811. ATA: GFOJAA vol 1. Publicerad i Iduna I
(Stockholm, 1811).
307. Enligt Gerd Wolfgang Weber är detta ett idépaket som förs fram av borgarklassen i hela
Skandinavien och Tyskland. Webers tes är lite tveksam eftersom Stamgöterna måste
”pressas” hårt för att kunna kallas borgare. Förbundet dominerades av adel och prästerskap men några av dem hade en borgerlig bakgrund, exempelvis bröderna Geijer. Gerd
Wolfgang Weber, “Nordisk forntid som chiliastisk fremtid. Den ‘norrøne arv‘ og den
cykliske historieopfattelse i Skandinavien og Tyskland omkring 1800 – og senere”, The
Waking of Angantyr: The Scandinavian Past in European Culture red Else Roesdahl & Preben Meulengracht Sörensen (Aarhus, 1996) 72 f.
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Alla är emellertid inte lika. Under historiens gång har det utbildats en överklass. Det beror på arvet. ”Hwad man ärfwer är egenteligen sin uppfostran och
på den beror all bildning”.309 Den som skaffat sig bildning har fört den vidare till
generation efter generation. Så småningom har vissa släkter ackumulerat så
mycket kunskap och visdom att de blivit adliga. Denna ståndscirkulation antas
också fortgå, och adlas de inte allteftersom detta inträffar så är det ”[i]ngen fara:
om ingen adlar dem, så adla de nog sig själfwa.”310 Vid bestämda tillfällen drar
bonden med sitt folk till tings för att där i samtal med andra husbönder rådgöra
om politiska spörsmål, tvister och annat som kan vara av intresse. Geijer skaldar i
”Odalbonden”:
Jag går ej stadigt stugan kring;
Ty blir mig hogen warm.
Jag wandrar opp till Swea Ting,
Med skölden på min arm.311

Väl på tinget är det hans dom som skall vara rättesnöret. Det är överheten som
lägger förslagen, de förslag som bonden skall anta eller förkasta:
Med mång’ ord talar wår Lagman ej
För Kungen i allmän sak.
Men kraftigt är Allmogens Ja eller Nej,
Under Wapnens skallande brak.312

Jämför här med revolutionsriksdagen år 1809 eller de följande riksdagarna då
tronföljdsfrågan diskuterades. Rättar sig inte överheten efter bondens beslut skall
vapnen skalla. Det är den bild av bonden som vi finner i de isländska sagorna
omstöpt i en konstitutionell monarkis form. Göterna menade inte att samtidens
bönder skulle få mer politisk makt, utan bönderna skulle upplysas om hur en
sann bonde borde uppträda. Geijers dikt ”Odalbonden” innehåller ett politiskt
program, som visar den ideala ordningen. Huvudpersonen är den åldrige bonden
som talar inför sina söner och på så sätt för sitt kulturarv vidare. Men det är
egentligen den intellektuelle och välutbildade Geijer som talar till sina ämbetsmannabröder och serverar dem ett kulturarv i en aptitlig förpackning. Det
urgamla rättvisa svenska samhället var en odalmännens rättsstat, menade Geijer.
308. Carl Ulrik Broocman, ”Om uppfostran till Patriotism: Tal hållet d. 25 juli 1810”, Magasin
för föräldrar och lärare: första häftet (Stockholm, 1810) 9.
309. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 48 f.
310. Ibid 49.
311. Erik Gustaf Geijer, ”Odalbonden”, Iduna I (Stockholm, 1811) 26.
312. Ibid.
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Det är bondeklassen som stått för de demokratiska inslagen i vår historia och
skall så göra även i en framtid. Den enskildes plats i samhället är den plats för vilken vederbörande är lämpad. Visar det sig att en bonde skaffat sig bildning skall
han byta stånd, men detta är inte det normala då bonden vanligtvis inte känner
någon sådan strävan.313 Geijer skriver i ”Odalbonden”:
Må hwem som will gå kring werldens rund:
Ware herre och dräng den det kan!
Men jag står helst på min egen grund,
Och är helst min egen man.314

Bonden är inte tvingad av någon att vara bonde utan är det av fri vilja eftersom
det är hans naturliga plats i världsordningen. Hans uppgift är inte bara att föda
resten av samhället utan också att utgöra dess ryggrad och märg:
Wi reda för landet den närande saft.
Wi föda det – brödet är wårt.
Af oss har det hälsa, af oss har det kraft,
Och blöder det – blodet är wårt.315

Det ideala samhället består alltså av två stånd: ett arbetande (bönder) och ett bildat (adeln). Av det arbetande fordras ett kraftfullt sunt förnuft och kunskaper
relevanta för dess arbetsuppgifter, av det bildade vetenskaplig odling och framträdande personlighet, vishet och tapperhet.
Denna samhällsvision är tämligen elitistisk och statisk. Det måste finnas
någon kraft som rättfärdigar förändring, något som gör att samhället inte stagnerar,
och därför pekar göterna på ytterligare en grupp som inte passar in i mönstret och
som måste förläggas utanför stånden: de verkliga snillena. De är skalder och hjältar:
”Den ägta Skalden kan ej annat än sjunga, och låter swårligen anwända sig till
någon nytta. Är [...] Hjelten af rätta slaget, så tillhör han ej sitt land, utan Werldshistorien”.316 Ofta lämnar hjälten efter sig en värld i ruiner sedan han sått frön till
en skapelse som kommer i blom först för eftervärlden.317 Den tappraste av dem alla,
den verklige Hjälten, skall väljas till kung och leda landet.318 Adlerbeth skaldade:
313. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 49.
314. Erik Gustaf Geijer, ”Odalbonden”, Iduna I (Stockholm, 1811) 24.
315. Ibid 25.
316. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 50 f.
317. Ibid 51.
318. Esaias Tegnér har likt Geijer skaldat om bondens uppgift exempelvis i ”Frithiofs saga:
Kungavalet”, Iduna IX (Stockholm, 1822).
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Göterna fordomdags utsedde till Drott
Den ibland Hjeltar ädlaste blott.
Wi än i dag följt samma lag319.

Konungens främsta uppgift är överbefälhavarens. När kungen kallar på sina
undersåtar skall de dra på sig uniformen och bekämpa främmande makter för att
vinna ära på slagfältet:
Och om till krig Han uppbåd ger,
Så gå wi man ur gård.
Där Kungen ställer sitt baner,
Där drabbar striden hård.320

För att förstå skaldernas och hjältarnas funktion måste vi komma ihåg att när
Geijer skrev att de inte låter sig användas till någon nytta är det vardagsnyttan
han menar. De varken plöjer jorden eller antar lagar, de deltar inte i samhället
utan står egentligen över det.321 De är de som skriver den verkligt snillrika litteraturen, de som står för de stora vetenskapliga genombrotten och de som leder på
slagfälten. De äkta skalderna och hjältarna är uppfyllda av folkanden och anden
talar ur dem. Det är deras uppgift att föra den mänskliga odlingen framåt.322 I
förbundet närdes ett stort Karl XII-svärmeri trots att man beslutat sig för att
spegla sig i de gamla göterna (odalbönderna). Karl XII sågs som ett typexempel
på en äkta kraftnatur som genom sin personlighet och vilja gjort avtryck i världshistorien. Under den store hjältens ledning skapades ett rike som leddes av dugliga ämbetsmän och som gav fornforskningen stora resurser.323
Vidare argumenterade Geijer i ”Odalbonden” för den nya härordning som
franska revolutionen begagnat, och som visat sig vara så framgångsrik, den allmänna värnplikten. Under 1809–10 års riksdag var debatten om införande av
värnplikt ett stort debattämne. Ungefär samtidigt som Geijer framförde ”Odalbonden” i Göthiska förbundet gavs order om att förstärkningsmanskap skulle
skrivas ut i anledning av Sveriges krigsförklaring mot England, något som ledde
fram till bondeupproret i Klågerup.324 Det kom till våldsamma protester mot de

319. Jacob Adlerbeth, ATA: GFOJAA vol 7 ”Förslag till folksång” (odaterad). Jämför den gärna
med ”Göterna fordomdags drucko ur horn”.
320. Erik Gustaf Geijer, ”Odalbonden”, Iduna I (Stockholm, 1811) 27.
321. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 50 f.
322. Ibid 53.
323. ATA: GFOJAA vol 1 stiftelseurkunden.
324. Ingmar Stenroth, E. G. Geijers dikt Odalbonden (Göteborg, 1992) 30 f.
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nya utskrivningarna. I Skåne revolterade bönderna, militären fick kallas in och
det hela utmynnade i slaget vid Klågerup där 1000 bönder mötte 150 beväpnade
soldater. För de upproriska bönderna gick det illa, 30 dödades i drabbningen, 60
sårades och 600 togs till fånga och tilldömdes hårda straff.325
Med en konsekvent uppfattning att deras samtida bönder var avläggare till
de gamla fria odalbönderna borde göterna ställt sig bakom de skånska böndernas
rätt att med skölden på sin arm dra till Sveating och säga sin mening. Det gjorde
man nu inte. Förbundet slöt upp bakom statsmakten och förklarade de upproriska bönderna för ”mesogöther”.326 En äkta götisk bonde skulle tydligen sluta
upp bakom sin drott, när denne manat till strid, så som Geijer föreskrivit i
”Odalbonden”.
Detta är kärnan i den bild som skulle serveras samtidens (år 1811) svenskar.
Se vad fornt var! Kunde de förr, så kan vi nu! Denna bild skulle aktivt föras fram
och efterlevas av göterna själva. Ett, om vi får tro Lowenthal, klassiskt användande av kulturarv. För att nå ett speciellt syfte agerar en grupp minnesarkitekter.
De fabricerar minnen som är förment förankrade i den svenska historien. Detta
är i och för sig inte så svårt. Det som är kruxet är att få dem att bli kollektiva. För
detta krävs att de är trovärdiga och att de kan trummas in i befolkningens medvetande genom de allmänna homogeniseringsapparaterna.327 Uffe Østergård räknar, som bekant, upp tre nationella homogeniseringsapparater: skolan, militären
och museerna. Göterna skulle visa sig begagna alla tre.328 För att öka trovärdigheten i den idealbild de hade från början lade förbundet allt mer energi på fornforskning. Denna skulle verifiera den idealbild som redan gjorts konkret i den
götiska diktningen.

325. Ibid 31 f; Emil Hildebrand & Ludvig Stavenow, Sveriges historia till våra dagar: Elfte delen
Karl XIII och Karl XIV Johan (Stockholm, 1923) 204.
326. Brev från Carl Fredrik Geijer till Jacob Adlerbeth av den 2 juli 1811 ATA: GFOJAA vol 19.
I detta sammanhang var det en starkt nedsättande term och på samma ställe hävdas att
bönderna borde hudflängas. Mesogöt utgjorde också en del i samtidens språkvetenskap i
form av det mesogötiska språket vilket syftar på det västgotiska språket.
327. Gerd Wolfgang Weber, ”’Det nordiska arvet’: Försöket att konstruera en ’nationell’ identitet i Skandinavien och Tyskland med hjälp av forntidsmyter och historia”, Skandinavien och Tyskland 1800–1914: Möten och vänskapsband red Bernd Henningsen m fl (Berlin,
Oslo & Stockholm, 1997) 44 ff.
328. Det måste dock än en gång påpekas att det inte fanns något museeväsende, utställningsverksamhet bedrevs dock.
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Organisation och arbetsformer
Att den likstämmighet i tänkesätt, som tillhör en trofast vänskap, är det första villkor för möjligheten af
det Göthiska Förbund, hvars upprättande vi önske,
synes icke behöfva bevisas.329

Göthiska förbundet samlades och höll stämma när det passade. Man hade dock
tre fasta datum då stämma skulle hållas. Dessa datum var den 16 februari, den 30
april och den 30 oktober. Den första var stiftelsedagen och de två senare kallades
högstämmor. Förbundets administrativa uppgifter sköttes av en skriftvårdare vars
befattning var beständig. Dennes uppgift var att sköta förbundets korrespondens,
att vara ständig sekreterare samt att författa och på årsstämman läsa upp en årsberättelse. Den förste och ende innehavaren av denna befattning var Jacob Adlerbeth.330 Det var alltså han som var den verklige eldsjälen i förbundet och som
höll ihop det. Det var han som motvilligt lät sig övertalas att förbundets verksamhet skulle förklaras vilande år 1833 och hans död var också anledningen till att
förbundet kom att upplösas år 1844.331 Vidare skulle det finnas en Fiarhirthir
(skattmästare). Dennes uppgift var att ta upp medlemsavgifter och vårda förbundets klenoder. Carl Fredrik Geijer återvaldes till detta ämbete gång på gång och
tillägnades för sitt utmärkta nit i ämbetet många välgångsskålar ur ”Bragebägaren”.332 En bokvårdare skulle det också finnas. Han skulle ta hand om det bibliotek förbundet under sin levnad fortfor att bygga upp.333 Om det blev mycket att
göra för de ordinarie förtroendemännen kunde en Skutulsven (allmän hjälpreda)
också väljas.334
För att en stämma skulle vara beslutsför krävdes att minst åtta ledamöter var
närvarande.335 Förbundets stämmor gick i praktiken till på så sätt att först valdes
genom öppen omröstning en ordförande.336 Efter ordförandevalet lästes och godkändes protokollet från förra stämman. Om något författats eller blivit inskickat
lästes det upp och kommenterades av de närvarande. Efter den egentliga stämman valdes en ordförande vid Bragebägaren (ceremonimästare) och de enskilda
329. ATA: GFOJAA vol 1 stiftelseurkunden.
330. ATA: GFOJAA vol 1 Göthiska förbundets stadgar 8 § och stämmoprotokoll från den 16
februari 1811.
331. Adlerbeth förbehöll sig dock rätten att kalla till ny stämma om ”omständigheterna
påkalla dess förnyade verksamhet”. ATA: GFOJAA vol 1 stämmoprotokoll från den 30
april 1833, 10 jan 1844 och Brev från Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf av den 30
juli 1833 UUB: Rääf 4.
332. ATA: GFOJAA vol 1 stämmoprotokoll från den 25 april 1811.
333. ATA: GFOJAA vol 5 ”instruktioner för bokvårdaren”.
334. Se exempelvis stämmoprotokoll för den 20 maj 1811 då förslag till regler för förbundets
drätselverk upplästes och den 20 mars 1813 då skutulsven byttes. ATA: GFOJAA vol 1.
335. ATA: GFOJAA vol 1 Göthiska förbundets stadgar 15 §.
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bröderna tog fram sina dryckeshorn och som stadgarna föreskriver: ”fylle och
tömme dem på ärligt sätt. Dervid sjunges det bekanta qvädet: Göterne fordomdags
drucko ur horn, då hvar och en ur den iskänkta Brage Bägaren dricker Förbundets
Välgångs Skål.”337 Därefter kunde festen börja. Hade någon utmärkt sig på ett
särskilt sätt kunde han tillägnas en välgångsskål ”mangrant drucken ur den
kringgående Brage Bägaren.”338
kvädet ”Göterne fordomdags drucko ur horn” är idag inte bekant, men för
samtiden verkar det ha varit självklart vilken sång som avsågs. Bland Göthiska
förbundets kvarvarande material finns en skämtsam version av denna sång men
det kan knappast ha varit den som rituellt sjungits vid varje götisk sammankomst. Ingmar Stenroth har ägnat frågan om sången en utredning och kommit
fram till att det är ett gammalt militärt skillingtryck. Han har hittat två varianter
som visserligen båda börjar med ”Swearna fordomdags drucko ur horn”, men att
det är varianter av rätt kväde står utom allt tvivel.339 Flera av Adlerbeths skaldestycken liknar alltför mycket detta skillingtryck för att ett misstag skall ha
begåtts. Stenroth har också funnit spår av en version med göterna i stället för
swearna i början.
Swearne fordomdags drucko ur horn
Togo in Wallar, Skantzar och Torn
Wi än i dag
Ha samma lag, Hwem för oss an?
Gustaf den tredje så heter Han.
[---]
Låt dem [ryssarna] få trösta sig magten är stark,
Och icke känna Sweriges Monark:
Han tucktar dem,
En emot fem
Wågar at gå
Fattiga Ryssar hwad ni lär få!340

336. Åtminstone om vi får tro de efterlämnade skriftliga källorna i form av stadgar, förbundsprotokoll och efterlämnade personliga arkivalier. Det finns åtminstone inget i källorna
som tyder på att man inte följde sina stadgar. ATA: GFOJAA vol 1 Göthiska förbundets
stadgar 7 §.
337. Jämför med vad som gällde för Svea Orden Herman Ring, Svea ordens minnesskrift utgifven med anledning af ordens etthundratjugofemåriga tillvaro (Stockholm, 1918) 34; ATA:
GFOJAA vol 1 Göthiska förbundets stadgar 17 §.
338. ATA: GFOJAA vol 1 Göthiska förbundets stadgar 18 §.
339. Ingmar Stenroth Göthiska Förbundets historia 1: Göthiska Förbundet och 1812 års politik
Med särskild hänsyn tagen till förhandlingarna med England (Rapport 1989:2 Göteborgs
universitet Litteraturvetenskapliga institutionen) 39 ff.
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Det är inte svårt att tänka sig att det här är en gammal antirysk krigssång, det är
lätt att bara byta ut namnen för att få den att passa det krig som råkar pågå. Att
stamgöterna kände detta stycke som ett skillingtryck är inte alls omöjligt, men
troligare är att de kopierat den från Sällskapet Svearna som använde den som
ordenssång.341 I vilket fall hjälpte denna sång till att försätta de församlade
göterna i ”rätt” sinnesstämning. Det är omöjligt att tänka sig att de tappade bort
förbundets syfte när de varje gång gemensamt, rituellt sjöng denna sång. Det kan
också tänkas att de genom att sjunga denna sång ansåg sig få bättre kontakt med
den svenska folkanden.

Strategi
Vårt Göthiska Förbund skulle svara mot de Gamles
fosterbrödralag.342

Hur gick då göterna tillväga för att sprida sina grundsatser? År 1811 befann sig
stamgöterna i början på sina respektive karriärer och hade inte så stort personligt
inflytande, men de hade utbildning, kontakter och självförtroende. Att vara ung
tjänsteman i verken var ingen dans på rosor. Det var ett hundgöra och de tvingades i åratal visa upp sig på fem, sex ställen samtidigt för att meritera sig. De fick
klara sig på ingen eller liten lön och med renskrivningsarbeten som enda förelagda arbetsuppgift.343

340. Citerat efter Ingmar Stenroth, Göthiska Förbundets historia 1: Göthiska Förbundet och 1812
års politik Med särskild hänsyn tagen till förhandlingarna med England (Rapport 1989:2
Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga institutionen) 40. Carl Grimberg anför
den första strofen utan att anföra någon källa ”Göterna fordomdags drucko ur horn,
skydde, ej vallar murar och torn. Vi än i dag ha samma lag.” Carl Grimberg, Svenska folkets underbara öden: 1809 års män, Karl Johans och Oskar I:s tid samt vårt näringsliv och
kommunikationsväsen under teknikens tidevarv (Stockholm, 1922) 282.
341. Åtminstone om vi får tro Svea Ordens egen historik. De har dock svårt att bevisa att de
hade sången först, men vi får väl tro dem på deras ord. Herman Ring, Svea ordens minneskrift utgifven med anledning af ordens etthundratjugofemåriga tillvaro (Stockholm, 1918)
34.
342. ATA: GFOJAA vol 1 stiftelseurkunden.
343. Se debattinlägget i Granskaren 1820 nr: 9, 10, 14, 15, 22, 24, 25, 26, 27 och Ingmar Stenroth, Göthiska Förbundet 1 (Göteborg, 1972) 70, eller Ingmar Stenroth, E. G. Geijers dikt
Odalbonden Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet meddelande nr
10 (Göteborg, 1992) 4. För en närmare utredning om granskarens position se Cecilia
Rosengrens upplysande avhandling Tidevarvets bättre genius: Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl Johanstidens Sverige (Stockholm/Stehag, 1999).
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Det första medlet göterna ägde var förbundet självt. Stamgöterna beslöt att
öka skaran av göter, men det gällde att välja rätt personer. Bröderna var mycket
noga med vilka de valde in. Endast personer med den rätta inställningen och
med kontakter som kunde vara förbundet till gagn kom i fråga. De fick inte heller bli alltför många. Då kunde split och motsättningar uppstå.344 Därför gick
bröderna försiktigt tillväga vid inval. För att komma på fråga skulle en presumtiv
göt först bli föreslagen av minst en förbundsmedlem som fick motivera varför
just denne skulle upptas i fosterbrödralaget. På en senare stämma gick det till
omröstning där konsensus måste råda om intaget, om två röstade nej föll frågan.
Om endast en broder motsatte sig inval gick det till ny omröstning på nästkommande stämma, men blev det ett nej ännu en gång föll frågan.345
En föreslagen person kunde beskrivas som följer av ett stämmoprotokoll
från år 1817: ”Till intagande i Göthiska förbundet anmältes af förbundsbrodren
Eilif Gautske [Ulrik Thersner] Öfverste Lieutnanten, Majoren vid fältmätnings
Brigad, och Riddaren af Svärdsorden Johan Petter Lefrén, såsom en man, hvilken
bär stor aktning för de Gamle Göther och deras bragder, är en slaf af sitt fäderneslands sällhet, och skall med en hjeltes frihet alltid försvara densamma; hvarjemte hans insigter och klart seende förstånd äfven skulle blifva för förbundet
gagnelige. I dessa omdömen instämde de flesta närvarande förbundsbrödrena,
såsom redan ägande den anmältes bekantskap.”346 Göterna arbetade således ingående med att skapa en större sammansvetsad grupp. Fort gick det också. Redan
efter tre månader hade man dubblat skaran och efter ett och ett halvt år, 1812, var
ännu en fördubbling genomförd.347 Bara vissa utvalda och godkända valdes alltså
att, som de själva uttryckte det, ingå i fosterbrödraskapet. Det var nog ingen tom
fras och innebar att i en tid då titlar spelade en mycket viktig roll i samhällslivet
kasta titlarna och möta varandra på lika fot, som bröder, med ett götiskt handslag
och tilltala varandra på götiskt vis, med ett Hej. Detta skapade, får vi förmoda,
en stark gemenskapskänsla.348 Jag kan dock tänka mig att den avtog med åren; att
de fornforskare som senare valdes in aldrig blev riktigt jämbördiga med dem som

344.
345.
346.
347.
348.
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ATA: GFOJAA vol 1 stiftelseurkunden.
ATA: GFOJAA vol 1, stadgarna 12, 13, 15 §§.
ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 31 mars 1817.
Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 2 (Hovås, 1981) 11 ff.
Om fosterbrödraskapet se stiftelseurkunden ATA: GFOJAA vol 1 och Erik Gustaf Geijer,
”Göthiska Förbundet” Iduna XI (Stockholm, 1845). Om att tilltala varandra med hej, se
Rudolf Hjärne, Götiska förbundet och dess hufvudmän: fosterländska teckningar (Stockholm, 1878) 7. För en mer folkloristisk utredning om fosterbrödraskapet se N E Hammarstedt, ”Brorskål och blodsförbund”, Fataburen 1908.
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blev medlemmar under de första åren. Dock bör än en gång betonas den stora
ynnest som visades dem genom att de inte behövde titulera de äldre göterna av
vilka många kom att få en mycket hög social ställning.349 För att förbundet inte
skulle bli splittrat tilläts inte heller att filialkretsar bildades.350
Ett annat medel som begagnades var vad vi i dag kallar lobbying. Bröderna
använde sitt inflytande var helst de kunde för att föra fram sina idéer. En stor
framgång fick de i och med att en av förbundsbröderna fick tjänst som prins
Oscars lärare. Det passade perfekt in i deras långsiktiga strategi. Att stort värde
sattes på förbundsbroder Ragnars (professorn och sedermera kanslirådet Nils
Magnus af Tannström 1777–1842) utnämnande visas av det skaldestycke som lästes av Adlerbeth i förbundet.
Oss strålar hoppet bådat
att dessa tider se.
Vi Ragnar redan skådat,
som Oscars ledare,
dess krafter tidigt dana
till hårda mannarön.
En dag, på stridens bana
blir segern deras lön.
[---]
Ej grannars lömska skara
mer gäcka skall vår harm.
Vårt land skall skyddadt vara
af vår och Oscars arm.
Han sträcka skall sitt rike
från Neva intill Bält,
i friden Balders like,
och Thors, på ärans fält.351

Kunde man inte få nationell upprättelse med Karl Johan vid rodret så skulle i alla
fall prinsen fostras i sann götisk anda och revanschen så småningom säkert
komma. Ett annat exempel på göternas inflytande var arbetet för ett gymnastiskt
institut under ledning av förbundsbroder Bosi (Pehr Henrik Ling 1776–1839).
Bröderna uppmanades att arbeta för Lings gymnastiska system och kunde de inte
349. Jämför med Ludwik Flecks uppdelning av stabila tankekollektiv i en esoterisk och en
exoterisk grupp i Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum:
inledning till Läran om tankestil och tankekollektiv (Stockholm/Stehag, 1997) 107.
350. Det var främst bröderna i Uppsala och Lund som förde detta på tal. Se exempelvis Jacob
Adlerbeths brevkoncept till Magnus Bruzelius i Lund daterat den 5 januari 1821 ATA:
GFOJAA vol 18.
351. Jacob Adlerbeth ATA: GFOJAA vol 7 ”Sång för Göther”, daterad den 9 december 1812.
Publicerad i Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 2 (Hovås, 1981) 27 f.
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få staten att finansiera projektet skulle de själva lämna bidrag.352 Genom brödernas enskilda agerande fick förbundet inflytande i olika beredningar och kommittéer. Särskilt viktig för förbundet var Adlerbeths och von Hartmansdorffs
deltagande i den av Kungl Maj:t tillsatta uppfostringskommittén. Den hade till
uppgift att utarbeta förslag till förändringar i uppfostringsväsendet.353 Jacob
Adlerbeth underhöll livet igenom ett livligt intresse för skolfrågor.354

Iduna
De lewfande minnena fästas i skrift, och Nationen
beskådar tydligare sig sjelf i häfdernas spegel.355

Det viktigaste och enklaste sättet för göterna att få gehör för sina åsikter var att
sprida sina idéer i publicerad form. Förbundsbroder Einar Tambaskjälfver (Erik
Gustaf Geijer) föreslog att en egen tidskrift, Iduna: En skrift för den Nordiska
Fornålderns Älskare, skulle startas. Den skulle ges ut i fria häften och innehålla
ämnen rörande den nordiska fornåldern och skaldekonsten.356 Från och med
fjärde häftet tog göterna bort undertiteln, för att i Iduna kunna publicera skaldestycken av mer krigisk karaktär. Erik Gustaf Geijer dominerade i början helt
Göthiska förbundets publicistiska verksamhet i och med sitt arbete med Iduna.
Han skrev hela första numret, bekostade dess tryckning, och angav tonen för
publikationens fortsatta utgivning.357 När man väl kallat till sig förbundsbrodern
Bodwar Bjarke (Esaias Tegnér) och han börjat skicka sina skaldestycken till Göthiska förbundet hade man med Geijer och Tegnér skapat en fosterländsk propagandaapparat som än i dag i vissa kretsar kan sätta det ”svenska blodet” i svallning.358

352. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 31 jan 1813. Om det gymnastiska institutet
se Jens Ljunggren, Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–1914
(Stockholm/Stehag, 1999) 39 och hela hans utredning i kapitel 4 80–114.
353. Ingmar Stenroth, Göthiska förbundets nationella ansats Projektet Göthiska Förbundets
historia 1811–1844 Rapport 1992:1 Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga institutionen 16.
354. Jacob Adlerbeth bevistade så många examenstillfällen vid så många lärosäten som möjligt. Hans dagbok är fylld av sådana anmärkningar UUB: F 850 a–c samt ATA: GFOJAA
vol 15 ”Archäologisk dagbok”. Adlerbeth arbetade också hela sitt liv inom ecklesiastikexpeditionen.
355. Erik Gustaf Geijer, ”Anmälan”, Iduna I (Stockholm, 1811) 5.
356. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 20 maj 1811.
357. Erik Gustaf Geijer, ”Berättelse om Göthiska förbundets stiftelse och verksamhet”, Iduna
XI 18; Ingmar Stenroth, E. G. Geijers dikt Odalbonden (Göteborg, 1992) 14 ff.
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Men det var inte bara bearbetade minnen i diktform som presenterades i
Iduna. Redan det andra numret (år 1811) innehöll redogörelser för forskning om
forntiden. Jacob Adlerbeth angav tonen med uppsatsen ”Om några fornlemningar i Småland” och följde upp det i tredje häftet med resultat av en kemisk
analys av fyndmaterial, vilken gjorts av Jöns Jacob Berzelius (1779–1848).359 Tidskriften kom så att bli en av de första antikvariska tidskrifterna där man till likasinnade kunde sprida de senaste forskningsrönen. Att Iduna lästes vet vi och de
första numren kom att tryckas i flera upplagor. Även utomlands fick den viss
spridning. I Bengt Hildebrands C. J. Thomsens lärda förbindelser i Sverige beskrivs
den danske fornforskaren Christian Jürgensen Thomsens (1788–1865) förtret över
att spridningen över sundet var dålig och långsam.360 Iduna omnämns även av de
tyska språkforskarna och tysknationalisterna Bröderna Grimm, dock i nedsättande ordalag. De hävdade att de folkvisor som publicerades där givetvis föll tillbaka på gammal germansk tradition och ingalunda var unika för Sverige eller
Norden.361
För att förbundet skulle kunna fortsätta att sträva mot de i stadgarna uppsatta målen, beslutades att det inte fick vara alltför många bröder. Och för att
undvika konflikter och motstridiga budskap från bröderna fattades också beslut
om att granska allt som förbundsbröderna skrev. Det material som skickades till
Iduna skulle först passera en särskild granskningsfördelning (kommitté) som
hade att över uppsatserna uttala sitt godkännande, sedan skulle stoffet läsas upp
på en stämma och gillas av samtliga närvarande göter innan det fick publiceras.362
Vidare beslöts att ”ingen bland förbundsbrödrena, så han af trycket utger något
arbete, må äga att benämna sig såsom medlem af det Göthiska förbundet, utan
såvida ofvannämnda hans arbete först blifvit pröfvat af den till förberedande af
Idunas utgifning nedsatta granskningsfördelning, samt derefter af de på stämma
samlade förbundsbröder gilladt och godkändt.”363 Detta innebar att granskningsfördelningen fick full kontroll över förbundets publicistiska verksamhet. De som
på detta sätt effektivt skaffat sig kontroll över förbundet var Jacob Adlerbeth,
358. Tegnér skrev in sitt namn i förbundet den 16 februari 1812 och hans första stycken lästes
den 28 maj samma år. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 16 februari och 28
maj 1812. Det blev ett stort rabalder kring gruppen Ultima Thule som under 1990-talet
bland annat sjöng texter av Tegnér.
359. Jacob Adlerbeth, ”Om några fornlemningar i Småland”, Iduna II (Stockholm, 1811) och
”Chemisk utredning af ett föremål för nordisk fornforskning”, Iduna III (Stockholm,
1812).
360. Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag
till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia 1 (Uppsala, 1937) 416 f.
361. Brev från Jacob Grimm till Rasmus Rask 24 juli 1824 Briefwechsel der Gebrüder Grimm
mit Nordischen Gelehrten Ernst Schmidt utg (Berlin, 1885) 118.
362. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 31 maj 1811.
363. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 30 oktober 1811.
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Johan Dillner (1785–1862), Leonhard Fredrik Rääf,
Erik Gustaf Geijer och Nils Magnus af Tannström.364 Jag har inte funnit något exempel på att
göterna försökte hindra varandra eller ändra andemeningen i skrifter som utgivits utanför Iduna, i
alla fall inte mer än vanligt korrektur och vetenskaplig kritik.365 Jag har å andra sidan inte heller
funnit att någon kallat sig för medlem av Göthiska
förbundet när han utgivit något verk utanför
Iduna. Granskningsfördelningen kom alltså att bli
en redaktionskommitté för Iduna men en kommitté som inte bara granskade bidragens kvalitet
utan också att bidragens innehåll överensstämde
med förbundets grundsatser. Inom granskningsfördelningen var Adlerbeth och Geijer de dominerande, och med tiden sköttes sysslan mer och mer
Titelbladet från Idunas första
366
häfte, 1811. Göthiska förbundets av Adlerbeth ensam.
Det var vanligt att förbundsbröderna föreslog
tidskrift utkom i elva häften melolika ändringar i verken före publicering. Alla var
lan åren 1811 och 1844. Reproduktion: Torkel Molin.
mer eller mindre utsatta. Inte ens Esaias Tegnér
undkom kritik. När hans skaldekonst började
höras på Göthiska förbundets stämmor mottogs de med livliga hyllningar. Det
hindrade dock ej förbättringsförslag.367 Kontroll utövades också över de vetenskapliga arbeten som bröderna producerade. Det var därför vanligt att skribenter
uppmanades att inkomma med utförligare källförteckningar eller andra belägg
för sina ståndpunkter.368
Kvaliteten på Idunas uppsatser var ofta god, med dåtida mått mätt. Iduna
kom därmed att komplettera Vitterhetsakademiens handlingar som forum för
vittra, historiska och antikvariska avhandlingar på svenska språket. Tidskriften
och förbundet levde högt på sina skalder men också på sin nitiska och ideellt
arbetande redaktör: Jacob Adlerbeth. Han uppmuntrade, utpressade, korrektur364. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 31 maj 1811.
365. Jacob Adlerbeth granskade dock väldigt många skribenter, inom såväl som utom förbundet, men hans strävan var att öka vetenskapligheten genom att efterfråga noter och andra
belägg och genom att ifrågasätta slutsatser, aldrig att censurera eller ändra helheter.
366. Se dagboken UUB: F 850a–c passim. Samma slutsats har Leif Landen kommit till i Jacob
Adlerbeth Filologiskt arkiv 39 (Stockholm, 1997).
367. ATA: GFOJAA vol 1 stämmoprotokoll av den 28 maj 1812. Adlerbeth och Geijer hade en
livlig diskussion brevledes om Idunapoesin. Se exempelvis Brev från Geijer till Adlerbeth
av den 17 maj 1814. Erik Gustaf Geijers samlade skrifter (Stockholm, 1931) 261 f.
368. Exempelvis ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 1 oktober 1817, där man uppmanar Sven Peter Bexell att redovisa sina källor innan publicering kan komma ifråga.
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läste, förlade och granskade allt och alla, också sådant som inte publicerades i den
egna tidskriften, vilket vi kommer att återkomma till i ett avsnitt om den litterära
praktiken.369 Det var bara Erik Gustaf Geijer och Esaias Tegnér som kom något
lindrigare undan hans hårt granskande behandling.370

Krigsmakten
Förtwiflade Folk woro smidda i jern,
Men Swithiods Söner sig glädde.
De ägde CARL JOHAN. Till frihetens wärn
I stål sina Kämpar han klädde.
Af Thor han en hälsning ur åskmolnen fick
Wid hafwet, och krigsstjernan brann för hans blick
Då Äran till mötes han trädde.371

Det var viktigt för Göthiska förbundet att sprida sina grundsatser genom militären. Många av bröderna var, eller skulle bli, höga militärer. Dessutom drog det
ihop sig till nytt krig och soldaterna var perfekta mål för deras nationalistiska
diktning. I detta avsnitt skall vi se hur Göthiska förbundets ledande medlemmar
utnyttjade det rådande världsläget och laddade element i det svenska landskapet
nationellt för att öka stridsviljan hos soldater och folk. Därmed framgår också att
krigsmakten var en central homogeniseringsfaktor i Østergårds mening.372
När Karl Johan kom till Sverige fick göterna som de önskade, en hjälte att
flockas kring. Att hjälten var fransman var dock ett aber.373 Men det sätt han
kommit till makten på, stämde med deras tänkesätt. Riksdagen hade inkallats
och där hade Karl Johan oväntat valts till tronföljare. Denna valprocess kunde
tolkas i förbundets termer som att folket på Sveating valt ny drott. Karl Johan
369. Bland kvarlåtenskapen efter Jacob Adlerbeth finns många kommentarer till och från verk
han granskat. Leonhard Fredrik Rääf kommenterar också detta faktum i sitt gravtal över
Göthiska förbundet och dess skriftvårdare, Iduna XI (Stockholm, 1844) 93.
370. Behövde Jacob Adlerbeth mer kritik kunde han vända sig till Leonhard Fredrik Rääf som
med hård blick granskade sina vänner. Se Tore Wretö, Ydrekungen: En bok om Leonhard
Fredrik Rääf (Hedemora, 1990) 108 f.
371. Jacob Adlerbeth, ”Sång för Swenskar, i anledning af Slaget wid Leipzig, 1813,” Iduna V
(Stockholm, 1814) 10. Uppläst i Göthiska förbundet den 15 december 1813. Se motsvarande protokoll ATA: GFOJAA vol 1. Se också i Jacob Adlerbeths dagbok hur han gläds åt
uppgifterna att det åskade när Karl Johan landsteg på tysk mark. Se Jacob Adlerbeths
dagbok UUB: F 850a för den 6 juni 1814.
372. Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Østergård, Den globala nationalismen: Nationalstatens historia och framtid (Stockholm, 1998) särskilt kapitel IV ”Nationella homogeniseringsapparater”.
373. Erik Gustaf Geijer, ”Berättelse om Göthiska förbundets stiftelse och verksamhet”, Iduna
XI (Stockholm, 1845) 31.
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kom att ändra Sveriges kurs i utrikespolitiken. Han, som utlänning, delade inte
de känslosamma bindningarna till Finland med sin nya omgivning. Att försvara
den landsändan i framtida krig mot Ryssland bedömde han som näst intill omöjligt. Norge var ett bättre och lättare byte.374 Den svenska historieskrivningen har
alltsedan 1800-talet satt i system att ur det kollektiva minnet radera det faktum
att Finland tillhörde det ”egentliga Sverige”, lika som Götaland och Svealand,
och tona ned det oerhörda i att ge upp den östra rikshalvan. Men när Kungen i
och med den nya rysslandspolitiken i princip gav upp all tanke på att någonsin
återta den östra rikshalvan sågs detta inom breda kretsar i Sverige som landsförräderi.375
Den vanligaste uppfattningen är att Göthiska förbundet var fullt insatt i
Karl Johans utrikespolitiska göranden och att de stödde honom full ut. Genom
Jacob Adlerbeths far som vid den här tiden var statsråd skulle de ha fått informationen. Göterna skulle då ha accepterat att Finland uppgavs som ett politiskt
mål, alla utom Tegnér som beskrivs som en ensam rebell.376 Denna tolkning är
knappast trolig. Ett mer sannolikt scenario är inte svårt att måla upp. Det utrikespolitiska spelet fördes vid den här tiden i stor hemlighet och på många platser
samtidigt, det var också mer komplicerat och innehöll fler turer än den schematiska beskrivning som här ges. Att ett statsråd skulle vara insatt i alla dessa turer
och alla de delmål som kronprinsen hade, förefaller inte troligt. Den ende som
hade någorlunda kontroll på utvecklingen och händelserna var Karl Johan själv,
men det är inte troligt att ens han varit fast förankrad vid någon särskild linje förrän faktum fullbordats. Hade bättre anbud kommit från Napoleon, exempelvis
ett uppgivande av Danmark som allierad, hade han nog bytt läger. Om statsrådet
Adlerbeth hade haft full kännedom skulle han då bryta ett troligt tysthetslöfte
och tala med sin son om detta, och skulle i så fall sonen ha fört en öppen debatt i
Göthiska förbundet, som under år 1812 hade hela femtio medlemmar? Knappast!377
Under 1812 års riksdag drev Karl Johan, i strid med författningen, igenom
inskränkningar i tryckfrihetsförordningen. Förslaget mötte knappt något motstånd. Det var bara på Riddarhuset som viss opposition förekom. Bland de fåtaliga som talade mot förslaget var de två göterna Pehr Lagerhjelm (1787–1856) och
374. Seved Johnsson, ”1812 års politik”, Scandia: tidskrift för historisk forskning band 51 årgång
1985 häfte 1–2 101.
375. Lars Elenius, ”Förlusten av Finland: Ett svenskt trauma”, Svenska överord: En bok om
gränslöshet och begränsningar (Stockholm/Stehag, 1999) red Raul Granqvist 75 f.
376. Se exempelvis Bo Grandien, Rönndruvans Glöd: Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö
under 1800-talet Nordiska museets handlingar 107 (Stockholm, 1987) 46.
377. ATA: GFOJAA vol 2, Årsberättelse uppläst på stämma den 16 februari 1813; Ingmar Stenroth, Göthiska Förbundet 1 115 ff; Ingmar Stenroth, Göthiska förbundets historia 1 Götiska
förbundet och 1812 års politik: med särskild hänsyn till förhandlingarna med England Rapport 1989:2 Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga institutionen passim.
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Ludvig Detlof Heijkensköld som därmed upprätthöll de götiska grundsatserna.378 I Göthiska förbundet mottogs detta med gillande, och en skål för Orwar
Oddur (Heijkensköld) dracks ur Bragebägaren för att visa uppskattning för det
tal han höll under riksdagen.379 År 1812 gick göterna alltså mot Karl Johans politik. Inskränkningen i Tryckfrihetsförordningen innebar att inget ofördelaktigt
fick publiceras som kunde äventyra förbindelserna med Ryssland. Det betydde
att göternas ryssfientlighet inte direkt kunde formuleras i Iduna. Detta har tolkats som att Göthiska förbundet svängt i finlandsfrågan. Så var det inte, men
rysshatet tog sig andra former. Det gick fortfarande bra att blåsa i den nationella
trumpeten och kräva hämnd, alla visste ju vem man hade att utkräva hämnd av.
Ett annat sätt att komma runt censuren var att skriva hyllningsdikter till gamla
hjältar som kämpat mot Ryssland, exempelvis Karl XII.
När det började dra i hop sig till krig, slöt det starkt nationalistiska Göthiska
förbundet upp bakom sin ”drotts” politik och försökte elda krigslusten hos soldaterna. De hoppades givetvis fortfarande på att den svenska armén skulle gå åt
öster, snabba scenförändringar hade skett förr, men svenska soldater i strid mot
Danmark och Frankrike var inte heller att förakta.380 Tanken på att svenska
arméer än en gång skulle vandra på gamla ärofulla slagfält var oemotståndlig för
göterna. Danmark var, även om det inte höll Finland, också skyldigt till Sveriges
stora förlust. På stämman den 4 juni 1813 diskuterades tryckning av Idunas fjärde
häfte, ett nummer stämmodeltagarna ville fylla med allmänpatriotiskt innehåll.
Därför ströks undertiteln: En Skrift för den Nordiska Fornålderns Älskare.381 Alla
skaldestycken av ”fosterländskt wärde” kunde från och med detta nummer
komma i fråga.382
Redan under mars månad 1813 började trupp sändas till Pommern. I Göthiska Förbundet dundrade Geijer mot den förr så beundrade Napoleon. Geijer
använde den götiska retoriken och utmålade Napoleons välde som stridande mot
grundläggande götiska ideal. Geijer anspelade på den franska revolutionen som
både nödvändig och katastrofal; nödvändig eftersom det franska samhället inte
var fritt och inte höll religionen högt och katastrofal eftersom den slet av de traditionella samhällsbanden. Men när folket leddes av en pöbel kunde det inte hel-

378. Tro, kraft och frihet var viktiga grundsatser se tidigare avsnitt. Ingmar Stenroth, Göthiska
förbundet 1 (Göteborg, 1972) 79; Emil Hildebrand & Ludvig Stavenow utg Sveriges historia till våra dagar: Elfte delen Karl XIII och Karl XIV Johan (Stockholm, 1923) 216.
379. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 26 juni 1812.
380. ATA: GFOJAA vol 7, se dikt av J Adlerbeth kallad ”Sång för Gaute” (se nedan).
381. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 4 juni 1813.
382. ”Erinran”, Iduna IV (Stockholm, 1813) 2.
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ler bli bättre. Därför släpptes Napoleon fram och han förslavade inte bara det
franska folket utan även andra folk, menade Geijer. Klassiska retoriska grepp där
Napoleons Frankrike utmålas som den sanna trons fiende hotande både frihet
och stabilitet användes alltså under förbundets stämma.383
Den 18 maj 1813 landsteg Karl Johan på kontinenten i det ännu svenska
Pommern. Då hade det nya kriget mot Napoleon redan inletts med en seger för
fransmännen vid Lützen. I kampen för ett ”lif med trygghet eller död med
heder”,384 valde många förbundsbröder att ta aktiv del i krigsföretaget, ivrigt
påhejade av de hemmavarande göterna.385 I Göthiska förbundet läste Adlerbeth
sin Sång för Gaute (Carl Fredrik Weltzin 1778–1828) som sammanfattar deras
uppfattning.
Räddad blef Göthernas urgamla bygd
Af deras barn, som ärft deras dygd.
Enväldets nyck
krig och förtryck
Trotsande böd
När hämnden kom till Rättvisans stöd.
Friheten, skänkt åt vårt styckade land,
Evigt ej flytt från Finnarnes strand.
Ännu vårt mod
kräfver dens blod,
som stört vår frid.
Svenskar ej sky en rättmätig strid.386

Idunas fjärde häfte som utgavs år 1813 blev ett krigsnummer där bland annat följande Krigssång av Atterbom (1790–1855) kunde läsas:
Mäktigt brusar ur Gauthiods ekar
Den storm, som rensa skall den mulna jord.
Kraften hwälfwer i krigiska lekar
En sköldeborg omkring sin gamla Nord.
Gäckar Söderns dwärg
Wåra helga berg?
[---]
383. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 20 mars 1813. Geijer läste dikten ”Lagen
och profeterna: En blick på tiden”. Geijer besinnade sig och beslöt efteråt att inte publicera dikten i Iduna. Den publicerades dock i hans samlade skrifter Erik Gustaf Geijers
Samlade skrifter: Första bandet (Stockholm, 1875) 266 f.
384. Erik Gustaf Geijer, ”Lagen och profeterna: En blick på tiden”, Erik Gustaf Geijers Samlade skrifter: Första bandet (Stockholm, 1875) 267.
385. Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 2 (Hovås, 1981) 30 ff.
386. Jacob Adlerbeth citerad efter Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 2 (Hovås, 1981) 29 f.
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Till kamp! Ärans sol skall purpra wåra fjäll.
Sköna lott, om wi falla, att hwila
Som Göther under runans häll!387

Dessa dikter knyter samman den götiska samhällsuppfattningen med historien,
arvet och Finland. Fraserna ”urgamla bygd”, ärvd och dygd används av Adlerbeth; ekar, jord, Nord, berg, fjäll och runans häll av Atterbom. Kraft och frihet
återkommer i dessa dikter och klart är att det inte rör sig om ett erövringskrig
mot Napoleon, utan snarare ett befrielsekrig. Retoriken är tvetydig. Det som bör
befrias är Finland men Sverige är allierad med den makt som ockuperar denna
landsända och det som befrias är Tysklands och Norges folk.388
Efter Leipzig var Napoleon slagen och det återstod ”bara” att rensa ut de
kvarvarande franska soldaterna ur Europa. I Göthiska förbundet dracks en skål
ur Bragebägaren för ”Kron Prins Carl Johan, såsom Tysklands befriare.”389 Adlerbeth skaldade ”Sång för Swenskar, i anledning af Slagen wid Leipzig, 1813”:
Han ilat till fälten, där förfäders mod
Gjort segren till Swenskarnes wana.
Der swallade åter wår fiendes blod,
Der höjdes wår segrande fana;
Och Tyskland af Hoppet bestrålas på nytt.
Dess träldom är hämnad. Förtryckaren flytt
Med blygd ifrån stridernas bana.390

Efter slaget delade kronprinsen upp sin armé och lät en del rensa Holland medan
en annan under befäl av honom själv angrep Danmark. Danskarna blev tvungna
att ge upp och sluta fred i Kiel i januari 1814.391 Norge avträddes till förmån för
Sverige och i utbyte gavs Svenska Pommern till Danmark. Den 16 februari 1814
samlades göterna för att hålla högstämma.392 Göterna var mycket nöjda med
krigsutgången. Adlerbeth läste ur sin årsberättelse:
387. Per Daniel Amadeus Atterbom, ”Krigssång”, Iduna IV (Stockholm, 1813) 76 f. Sången var
ämnad för i allmänna beväringen ingående studenter från Uppsala akademi.
388. I detta nummer av Iduna publiceras också Erik Gustaf Geijer, ”Döds-Offer” som hyllar
slagna svenskar under 1808 års krig. Att hålla minnet av dessa offer levande ansågs således
viktigt. Iduna IV (Stockholm, 1813) 60 f.
389. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 30 oktober 1813.
390. Jacob Adlerbeth, ”Sång för Swenskar, i anledning af Slagen wid Leipzig 1813.”, Iduna V
(Stockholm, 1814) 10. Uppläst på stämma den 15 december 1813. ATA: GFOJAA vol 1,
motsvarande protokoll.
391. Emil Hildebrand och Ludvig Stavenow utg Sveriges historia till våra dagar: Elfte delen
Karl XIII och Karl XIV Johan (Stockholm, 1923) 239; Lars-Arne Norborg, Sveriges historia
under 1800- och 1900-talen: Svensk samhällsutveckling 1809–1986 (Stockholm, 1988) 238.
392. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 16 februari 1814.
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Sveriges medverkan i folkslagens förenade strid mot den makt, som
hotade att blifva deras förtryckare, har för någon tid från oss aflägsnadt ett betydligt antal förbundsbröder. Flera bland dem hafva ägt tillfälle at ådagalägga sin göthiska kraft. I synerhet hafva
förbundsbröderna Gaute [Carl Fredrik Weltzin], Orwar Oddur [Ludvig Detlof Heijkensköld], Eilif Gautske [Ulrik Thersner 1779–1828]
och Harald Hildetand [Jakob August von Hartmansdorff ], i de serskilda yrken, åt hvilka de sig egnat, gjort sig väl förtjenta af fäderneslandet.393

I anledning av freden i Kiel skrev Tegnér Nore och Geijer Skål. I Nore uttrycks
fortsatta förväntningar på att de förenade svenska och norska folken skall gå åt
öster. Tegnér är inte nöjd med den politik som förs. Karl Johan hade vid det här
laget bundit upp sig i öster så hårt att ett återtagande av Finland verkade osannolikt. Därför frammanas ur graven den gamle tronföljaren Karl August, symbolen
för en antirysk utrikespolitik. Den danske prinsen får här symbolisera den
svenska folkandens strävan efter sitt ”naturliga” territorium. Tegnér skaldade:
Förgäfwes än en gång steg Baldur opp på jorden,
CARL AUGUST war hans nya namn.
Ett präktigt stjernfall lik, han glänste öfwer Norden,
Och återwände i sin Faders famn.
Men – är hans ande ej i Norden fullt förkolnad,
Kom, låt oss swärja tro inför hans wålnad.
[---]
Förtroligt från i dag wi wilja sitta båda,
Och stödja hwar sin fjellrygg hop.
Mot Öster wilja wi, och emot Wester skåda,
Med hwar sin sköld mot hwar sin hop.
Som en förtrollad ö skall Norden stå. På stranden
Stålklädde männer gå, med swärd i handen.394

Är denna syn representativ för förbundet? Svaret på denna fråga brukar bli nej.395
Men var det verkligen så? Hade rysshatet svalnat? Vi måste betänka att för att
publiceras i Iduna måste stycket ha blivit godkänt av både granskningsfördelningen och de på stämma närvarande Göterna. På stämman den 28 mars 1814 läs393. ATA: GFOJAA vol 2, Årsberättelse af Göthiska förbundets Skriftvårdare uppläst på
stämma den 16 februari 1814.
394. Esaias Tegnér, ”Nore I anledning af Freden i Kiel den 14 Januari 1814”, Iduna V (Stockholm, 1814) 15 och 17.
395. Se exempelvis Bo Grandien, Rönndruvans glöd: Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under
1800-talet (Stockholm, 1987) 46.
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tes och godkändes Nore av de där samlade göterna.396 Göterna hade inte heller
ändrat på stadgarna sedan år 1811 och fortfor alltså att vid varje stämma sjunga
Göterne fordomdags drucko ur horn. I Geijers Skål uttrycks dock ingen önskan om
att gå österut. Skålen utbringas för den segerrike kronprinsen.397
Nu blev det inte aktuellt att tåga åt öster, norrmännen erkände inte den
danske konungens rätt att avträda Norge till förmån för den Svenska kronan. I
Sverige befarade man att den danske kronprinsen, ståthållare över Norge, inte frivilligt skulle släppa Norge till Sverige och den 30 april 1814 läste Adlerbeth i Göthiska förbundet sin Sanningens röst till Norrmännen.398
Adlerbeth och de andra skeptikerna fick rätt och Norge förklarade sig självständigt, tillsatte en egen kung och antog en egen grundlag den 17 maj i Eidsvold.399 Detta accepterade emellertid inte Karl Johan. Den svenska armén ryckte
med stöd av den engelska flottan in i Norge i slutet av juli och hotade Kristiania.
I Göthiska förbundet dracks ur Bragebägaren ”en Skål för Carl Johan, hans
Vapenbröder, och Norriges eviga förening med Sverige.”400 Under Karl Johans
tryck kapitulerade Norge i och med stilleståndsfördraget i Moss den 14 augusti.
Norge fick fortsätta att vara ett självständigt rike men med samma kung som
Sverige. Norrmännen fick alltså behålla en egen grundlag men utrikespolitiken
skulle skötas av kungen och vara gemensam för de båda rikena. Norge och
Sverige blev på detta sätt en militärunion.401
De hemmavarande göterna följde givetvis den svenska krigsinsatsen. Ur
stämmoprotokollet från den 8 oktober kan man läsa att förbundsbrodern Eilif
Gauthske (Ulrik Thersner) verksamt bidragit till Glücktadts erövring, att Sigurdr
(Olof Södermark 1790–1848) ”ådagalagt en utmärkt tapperhet vid Svenska krigshärens inbrott i Norrige vid början af sistlidne Augusti månad, och att förbundsbrodren Björn Järnsida [Gustaf Emanuel Dillner 1792–1834] i träffningen vid
Skotterud den 5 Augusti visat det ärofullaste mannamod vid försvaret af den
396. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 28 mars 1814. Se också Brev från Geijer till
Adlerbeth av den 17 maj 1814 där ”Nore” diskuteras Erik Gustaf Geijers samlade skrifter
(Stockholm, 1931) 261 f.
397. Erik Gustaf Geijer, ”Skål”, Iduna V (Stockholm, 1814) 12, läst på stämma 30 april 1814
ATA: GFOJAA vol 1, motsvarande protokoll.
398. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 30 april 1814; Jacob Adlerbeth, ”Sanningens röst till Norrmännen.” Daterad den 13 april 1814 ATA: GFOJAA vol 7.
399. Emil Hildebrand och Ludvig Stavenow utg Sveriges historia till våra dagar: Elfte delen Karl
XIII och Karl XIV Johan (Stockholm, 1923) 245–252; Lars-Arne Norborg, Sveriges historia
under 1800- och 1900-talen: Svensk samhällsutveckling 1809–1986 (Stockholm, 1988) 239.
400. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 29 juli 1814.
401. Roald Berg, Den svenske generalguvernörtiden i Norge, 1814–1829 (Oslo, 1999); Lars-Arne
Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: Svensk samhällsutveckling 1809–1986
(Stockholm, 1988) 239; Emil Hildebrand & Ludvig Stavenow utg Sveriges historia till våra
dagar: Elfte delen Karl XIII och Karl XIV Johan (Stockholm, 1923) 252 f.
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kanon, hvaröfver befälet varit honom anförtrodt. Förbundet anmodade sin
Skriftvårdare att genom Särskilda Skrifvelser betyga Förbundets utmärkta aktning för dessa Förbundsbröder.”402 När föreningen med Norge var avslutad författade Adlerbeth ”Nordiska Halföns Förening”.
Ej förfädrens skuggor wid nattstormens gny
I Norden förtryck skola ana.
Ty frejdadt är Manhem, och farorne fly
Då CARLAR till härnader mana.
Mot fienders skaror de tryggt kunna gå;
Hwad Swenskar och Norrmän förente förmå,
Bäst röns på Walkyriornas bana.403

Återigen kan vi skönja en önskan om revansch för Finland. När år 1814 summeras
av Adlerbeth kan vi utläsa att han och resten av förbundet var mycket nöjda med
det gångna året, inte bara beroende på krigsutgången. Adlerbeth meddelade att:
”I många landsorter hafva Idunas sånger vunnit ett nästan odeladt bifall och
enligt underrättelser, hvilka ej böra jäfvas, är Skaldestycket Wikingens öfversättning kändt och sjunget af Stor Britanniens invånare.”404
Kriget var slut men krigsmakten fortsatte att vara ett viktigt område för
göterna. Den götiska samhällsbilden inplanterades med stor framgång. Det var
ingen slump att Adlerbeth förmedlade en förfrågan till Tegnér om han kunde
författa en krigssång för Jämtlands fältjägareregemente.405 En typisk strof från
denna lyder: ”Kring Er och kring fädernas grafwar på wakt stå Swenske männer,
står Jemtlands Jagt.”406 Här kopplas ännu en gång Sverige och folket samman
med landskapets gravhögar. Detta leder oss in på verksamheter som låg utanför
krigsansträngningen, bildkonsten.

402. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 8 oktober 1814.
403. Jacob Adlerbeth, ”Nordiska Halföns Förening”, Iduna VI (Stockholm, 1816) 7. Uppläst i
Göthiska förbundet den 23 december 1814. ATA: GFOJAA vol 1, motsvarande protokoll.
404. ATA: GFOJAA vol 2, Årsberättelse af Göthiska förbundets skriftvårdare uppläst på
stämma den 16 februari 1815.
405. Jacob Adlerbeths dagbok den 2 jan 1821 UUB: F 850b.
406. Esaias Tegnér, ”Sång för Jemtlands Fältjägare”, Iduna IX (Stockholm, 1822) 32.
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Konstutställningen
Den af Göthiska Förbundet föranstaltade Exposition
af Konst-stycken, efter Nordiska Mytherne […]
öpnas den 19 […] Maj uti f. d. Kirsteinska sedermera
Argillanderska Huset nära Clara Kyrka407

När tillfälle gavs satsade göterna på att ställa ut det kulturarv de värnade om. År
1818 yppades ett utmärkt tillfälle när Göthiska förbundet efter en konsttävling
erhållit konstverk.408 Göthiska förbundet hade fått i uppdrag av en okänd konstälskare att anordna en konsttävling efter de nordiska myterna för svenska och
norska konstnärer. Denna pedagogiska konst ville göterna ställa ut, men eftersom
de hade så lite konst, och det inte bedömdes lönt att bara ställa ut de tävlande
bidragen, inbjöds även andra konstnärer att inkomma med verk.409 För att förstå
Göthiska förbundets inbrytning på konstakademiens område bör man hålla i
minnet att antikvitetsbegreppet var mycket vidare än vad det är i dag. Konsten
tillhörde antikviteterna och med hjälp av konsten kunde förbundet föra fram sitt
budskap. Precis som på litteraturens område var det rådande stilidealet inom
bildkonsten klassiskt och när konstnärerna målade nordiska myter blev resultatet
ofta en figur klädd i romersk klädedräkt men med nordiska attribut.410
Göterna motiverade själva sin utställning med att den kommit till för ”att
bereda allmänheten ett tillfälle att göra sig öfvertygad om värdet af de efter våra
förfäders Mythologi utförda Konststycken.”411 Utställningen var kontroversiell
på flera sätt. Kontroverser rådde om nordiska myter över huvud taget lämpade
sig för att utföras av konstnärer. Dessutom trampade förbundet in på Konstakademiens område. Götherna skaffade sig kungens välsignelse för företaget och
kunde på så sätt stoppa kritikernas försök att förhindra utställningen.412

407. Dagligt Allehanda 16 maj 1818.
408. Den här utställningen finns närmare beskriven i Torkel Molin, ”Göthiska förbundet och
expositionen år 1818”, Kunskapsarv och Museum red Bengt Lundberg & Per Råberg
(Umeå, 1997) 47–58.
409. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 16 februari 1818, och J G Netzel och C G
Spens, ”Berättelse angående den af Göthiska Förbundet anställde täflingar i behandling
af Nordiska Myther i bildande konst, samt konstexpositionen 1818”, Iduna XI (Stockholm, 1845) eller dess original i ATA: GFOJAA vol 6.
410. Jöran Mjöberg, Drömmen om sagatiden: Första delen Återblick på den nordiska romantiken
från 1700-talets mitt till nygöticismen (omkr. 1865) (Stockholm, 1967) 35 f.
411. ATA: GFOJAA vol 2, årsberättelse uppläst på stämma den 16 februari 1819.
412. Se också Lennart Petterson, ”Några rader om Erik Gustaf Geijers ’betraktelser i avseende
på de nordiska myternas användande i skön konst’”, AÅ (Umeå, 1993) LXIII–LXX.
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Tydligen var man oroad för publiktillströmningen eftersom det i annonsen
stod att folk från landet som tillfälligtvis vistades i huvudstaden och skulle åka
hem före den 19 maj, då utställningen skulle öppna, kunde se den redan den 16
(samma dag annonsen var införd), men att de då inte kunde köpa någon utställningskatalog.413 Utöver vanliga biljetter kunde man köpa personliga abonnemangsbiljetter som räckte för hela utställningstiden.414 Uppenbarligen tänkte
göterna att utställningen skulle besökas flera gånger och för att uppfylla det pedagogiska syftet lämnade de fritt inträde till ”de i hufvudstaden varande undervisningsverk”.415 Den konst som ställdes ut var inte bara efter nordiska myter och
inte heller alltid ny, som en recensent i Stockholms Posten lite syrligt uttryckte
det.416 Ganska många verk var sådana som Konstakademien redan ställt ut.
Karl XIV Johan och kronprins Oscar visade uppskattning för utställningens
syfte och hedrade, till förbundsmedlemmarnas stora glädje, tillställningen med
sin närvaro.417 Utställningen hölls öppen från den 19 maj fram till juli månads
utgång, en månad längre än planerat eftersom publiktillströmningen fortsatte att
vara god. För att ge fler en möjlighet att se den och för att fullfölja det pedagogiska syftet, var det stor final de tre sista dagarna med gratis inträde och stor
publiktillströmning.418
Utställningen blev en stor succé. Det såldes 4142 biljetter och 1153 kataloger.419 Göterna fann sig nödgade att trycka fler exemplar av utställningskatalogen, den hade trots 1000 ex tagit slut.420 Noterbart är att Konungen
uppmuntrade göternas strävanden och inköpte Bengt Erland Fogelbergs (1786–
1854) statyer av Tor, Oden och Frej samt en replik av Erik Gustaf Geijers utställda
dryckeshorn av silver (också av Fogelberg).421

413. Katalogen är utgiven under benämningen Förteckning öfver de af Svenske konstnärer och
konstälskare på Göthiska förbundets inbjudning, uppställda Konst-Arbeten (Stockholm,
1818) och annonsen var införd i Dagligt Allehanda 16 maj 1818
414. Dagligt Allehanda 16 maj 1818.
415. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 10 juli 1818.
416. Stockholms Posten 19, 20 och 23 juni 1818.
417. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 14 april 1818.
418. Erik Gustaf Geijers brev till Adlerbeth av den 11 augusti 1817. Erik Gustaf Geijers Samlade
skrifter band VIII (Stockholm, 1875) 588.
419. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 31 oktober 1818.
420. För att få ett relationstal till sålda biljetter så hade Stockholm år 1820 75 569 invånare.
Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning 1720–1967 (Stockholm, 1969) tabell 12.
Ingen uppgift finns för 1818.
421. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 10 juli 1818 och ATA: GFOJAA vol 2, årsberättelse uppläst på stämma den 16 februari 1819. Hornet och en skiss av skulpturen av
Oden kan i dag beskådas i Gamla Uppsalas historiska centrum.
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Göternas utställning lämnade ett betydande överskott, drygt 400 Rdr, som
enligt beslut skulle användas för fortsatt premiering av konstnärer. Ämnet utvidgades till att även omfatta de gamla hjältesagorna.422 Förbundet kom att hålla
ytterligare några tävlingar, men de tycks inte ha varit den framgång som den första ansågs vara och någon fler utställning anordnades ej. Huvuddelen av överskottet efter utställningen fanns ännu kvar vid förbundets upplösande år 1844
och donerades då till Vitterhetsakademien.423

Det götiska tankekollektivet,
tankestil och kulturarv
Göthiska förbundet skulle kunna utgöra ett skolexempel på Ludwik Flecks stabila tankekollektiv. Medlemmarna samlades först vid universitetet i Uppsala, där
de bildade en kamratgrupp. Om vi får tro Fleck skulle detta vara kollektivets
mest kreativa fas. Förbundet formaliserades den 16 februari 1811 genom att en
konstituerande stämma hölls. Där var 11
deltagare som så småningom skulle kallas
stamgöter. Skaran utökades snabbt. De
nya medlemmarna antogs enhälligt och
invigdes i förbundet. Detta stämmer väl in
på Flecks beskrivning av hur nya medlemmar inskolas i det stabila tankekollektivet.
Det kan tänkas att ritualerna som förbundet utvecklade dessutom stärkte förbundsmedlemmarnas gemensamma band.
Den tankestil som utvecklades i Göthiska förbundet var idealistisk och byggde
på att den svenska nationen skulle upplysas
om sin sanna identitet. Det var en delvis
annan identitet än den som folket i det
svenska riket förut haft. Äldre svensk identitet utgjordes av ren evangelisk lära, språk Tor och Oden. Detalj ur plansch hämtad
och frihet samt äldre former av genealogisk från Nils Henrik Sjöborg Samlingar för
göticism. Till dessa komponenter brukar Nordens fornälskare (Stockholm, 1830).
Reproduktion: Umeå forskningsarkiv.
också den svenska fattigdomen läggas.424
422. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 30 oktober 1821 och vol 2, Årsberättelse af
Göthiska förbundets Skriftvårdare uppläst på stämma den 16 februari 1822.
423. Iduna XI (Stockholm, 1844) 95.
424. Anders Claréus, ”Primitiva bönder? Något om allmogens syn på statsmakt, politik och
nation under 1700-talet”, Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige red Åsa
Karlsson & Bo Lindberg (Uppsala, 2002) 42 ff.
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Den nya tiden krävde dock en mer sekulariserad nationalism. Folket skulle inte
längre byggas genom en trosgemenskap utan som en kulturell ödesgemenskap
med rötter i en dunkel forntid med siktet ställt mot en bättre framtid. Medel för
detta var de götiska dygdernas återuppväckande och därmed skulle svenskarna
kunna fostras i de tänkesätt som göterna företrädde. Det framgår att det viktigaste var att återupprätta den ära som förlorats när de svenska vapnen inte räckt
till i de senaste krigen. Att återta Finland blev förbundets första mål. Det intressanta är dock medlen ”att genom forskningen i Nordens Fornhäfder och Sagor
bereda Oss en ljusare öfversigt af det tidehvarf, hvars enkla dygder vi vilje återställa.”425 Med berått mod satte förbundet i gång att skapa ett eget svenskt kulturarv. Vi skulle också kunna säga att tankestilens viktigaste ingrediens var att
försöka verifiera den svenska folkanden, eller med andra ord, att ge historien
mening.
Som tankekollektiv var Göthiska förbundet klassiskt i sin förförståelse och
sekteristiskt till sin organisatoriska uppbyggnad. Den slutna ordenskaraktären
föll sig naturligt i en tid när det var den vanliga associationsformen för ett formaliserat sällskap och när ordnar och ordenslika sällskap var norm. I samtiden
ansågs göterna av utomstående som representanter för något nytt: det götiska.
Den rådande tankestilen i förbundet var till formen klassisk men uttrycket nordiskt. Detta gäller konsten såväl som dikten. I dag är det svårt att förstå hur göternas samtida kunde måla Tor i romerska kläder, valkyrior i långa kjolar, eller
kunde anse att en målning försteställande en gud med ett öga inte var god konst
eftersom en enögd gestalt ansågs vara ful.426 Men med Fleck kan vi förklara det
med att den tidens rådande konstnärliga ideal tvingade fram denna mening. Den
antikvariska forskningen hade ännu ingen aning om hur en gammal göt skulle se
ut, eller hur en viking var klädd. De få urkunder som göterna kände till och som
kunde upplysa om detta var de isländska och inhemska sagorna och det var företrädesvis de som förbundsbröderna syftade på när de hänvisade till forskning i
nordens fornhävder och sagor.427
Göterna skulle forska i sagor och hävder, men de började i dikten. Med dikter
som ”Manhem”, ”Odalbonden” och ”Vikingen” började det moderna svenska kulturarvets grund att läggas. Senare övergick många av förbundets medlemmar till
vad vi i dag känner som vetenskaplig verksamhet. Erik Gustaf Geijer skrev den
svenska historien, Nils Henrik Sjöborg (1767–1838) blev kunglig antikvitetsintendent, Johan Gustaf Liljegren (1791–1837) var både riksantikvarie och riksarkiva-

425. ATA: GFOJAA vol 1 ”stiftelseurkunden”.
426. Erik Gustaf Geijer, ”Betraktelser i afseende på de Nordiska Mythernas användande i
skön konst.”, Iduna VII (Stockholm, 1817).
427. Se förteckning över litteratur i ämnet som göterna själva uppsatte ATA: GFOJAA vol 5.
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Valkyrior. Detalj ur plansch hämtad från Nils Henrik Sjöborg Samlingar för Nordens fornälskare (Stockholm, 1830). Reproduktion: Umeå
forskningsarkiv.

rie, Magnus Bruzelius (1786–1855) gav sig på arkeologin, Leonhard Fredrik Rääf
och Arvid August Afzelius (1785–1859) sysslade med folklivsforskning. Senare
kom allt fler göter att inväljas i Vitterhetsakademien och de blev på så sätt officiellt huvudmän för skapandet av det svenska kulturarvet.
Det utkristalliseras också en tydlig esoterisk kärna i Göthiska förbundet.
Den bestod främst av förbundets ständige skriftvårdare, Jacob Adlerbeth, bröderna Erik Gustaf och Carl Fredrik Geijer, Leonhard Fredrik Rääf, Johan Dillner
och Nils Magnus af Tannström. Det var de som styrde och ställde och det är i
första hand Erik Gustaf Geijers historiefilosofi som blir bärande tankestil, så
dominerande att en framträdande göt som Pehr Henrik Ling kände sig nödgad
att utträda ur förbundet redan år 1817.428
Går det av dessa samband att dra slutsatsen att det götiska tankekollektivet
spelat en stor roll för etablerandet av den uppfattning av forntiden vi idag har
och räknar till det svenska kulturarvet? Ja, jag tror det. På 1850-talet diskuterades
det på allvar vems bild av vikingatiden som bäst överensstämde med verkligheten: Geijers i ”Vikingen” eller Tegnérs i ”Fritjofs saga”.429 I den av så många lästa
Läsebok för folkskolan är det i mycket den Geijerska bilden av den svenska historien som framträder.430

428. Ling utträdde efter Geijers mot honom riktade ”Betraktelser i afseende på de Nordiska
Mythernas användande i skön konst.”, Iduna VII (Stockholm, 1817). Utträdet lästes upp
på stämma 30 december 1817. Se ATA: GFOJAA vol 1 motsvarande protokoll. Ling var
också den ende som utträdde ur förbundet.
429. Axel Emanuel Holmberg, Nordbon under hednatiden: Populär framställning af våra förfäders äldsta kultur (Stockholm, 1852 och 1854) 146 ff.
430. Fokuseringen på Geijer är inte helt med sanningen överensstämmande. Han hade svårligen fått ett sådant genomslag om han inte haft stöd och hjälp av övriga göter. Se exempelvis Läsebok för folkskolan andra upplagan (Stockholm, 1869) där Geijer har, beroende
på hur man räknar, 13 stycken med, Tegnér har 4 och Anders Fryxell har 10 stycken. Fler
medlemmar av det Göthiska förbundet finns också representerade.
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I Göthiska förbundets esoteriska grupp var man övertygade om historiens
betydelse för folkets känsla av samhörighet. Även befolkningens moral och seder
kunde ändras genom historisk upplysning. Erik Gustaf Geijer beskrev vad historisk visshet till skillnad mot vetenskaplig visshet var:431
Det är således öfrigt att undersöka till hwilken af dem den Historiska
wissheten hörer. – Den kan ej wara det samma som den wetenskapliga
wissheten. Wetenskapen kan framställa Historiens idee, wisa dess nödwändighet och derutur härleda Historiens lagar. Men dess innehåll
kan den ej bestämma. Ett phenomen har sin theori, då jag med säkerhet kan förutsäga dess utgång. Men menniskan har just derföre en
Historia; emedan ingen Theori på förhand kan säga, huru hon kommer att bära sig åt. Att den blott Logiska wissheten ej heller kan wara
Historiens, är tydligt. Den kan blott säga mig att i Historien ingen
ting kan förekomma stridande mot förståndets lagar. Den wisshet
som, lik den sinnliga, endast grundar sig på wittnesbörd, tycks deremot wid första påseende aldeles inträffa med den Historiska, så wida
Historien blott är en på wittnesbörd grundad berättelse. Historisk sanning skulle då wara hwad som af sammanstämmande wittnens intyg
bekräftas, af intet trowärdigt wittne emotsäges, ej heller i sig sjelf innehåller någon orimlighet: och detta är wisserligen också all den wisshet,
som kan tillkomma ett factum, såsom enskildt betraktadt, eller som i
allmänhet kan finnas i Historien, om man anser den blott som en
massa af lösa facta. – Men hwad angå alla dessa facta mig? Hwarföre
behöfwer jag tro på dem? Hwad nödwändighet äga de för mig? Jag
kan ju lämna dem derhän, och hela den berömda Historiska wissheten, som gjort så många samlare och annalister beswär, slutligen slå så
ut, att det är en wisshet, som ej lönar mödan att wara wiss på? Skall
således Historien äga något wärde, så måste det för mitt medwetande
wara nödwändigt, att en Historia finnes. Men all nödwändighet är,
som wi sett, för det ophilosophiska medwetandet, ytterst Tro, och
blott i denna finnes för sunda förnuftet all realitet.432

Hur skall detta tolkas? Att historien finns men inte har någon betydelse förrän
den laddas ideologiskt, med tro? Det måste finnas någon mening med historieskrivningen annars är den betydelselös utanför skrået historiker. Det gäller alltså
att ge historien mening. Det gör Geijer sedan för sina studenter när han föreläser
vid Uppsala universitet där han drar ovanligt stor publik.433 Geijers föreläsning från
år 1819 ”Om Historiens nytta” finns tryckt. Där kan vi läsa Geijers försök att för

431. Jämför gärna med Ludwik Flecks vetenskapliga faktum.
432. Erik Gustaf Geijer, ”Om historien, och dess förhållande till Religion, Saga och Mythologi”, Iduna II (Stockholm, 1811) 38 ff.
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sina åhörare skapa denna mening. Han försöker göra historien levande och betydelsefull för sin samtid genom att poängtera att historien tillhör oss alla, att det
inte går att stå utanför den. Den kan inte ens betraktas objektivt ur ett utanförperspektiv. För den som har en idealistisk filosofi som ledstjärna är historien
levande. Den är summan av folkets självmedvetande, och kunskapen om historien är kunskap om oss själva:
Mine herrar! det finnes ingen sådan plats derute. Vi äro sjelfwe medlemmar af denna slägt, hwars skickelser vi betrakta, sjelfwe medarbetare på denna uråldriga byggnad, om hwars fortgång wåra fäder, slägte
från slägte, berättat. Hwad der sker, rör oss alla, hwad der har skett,
rör oss alla, ja, hwad der skall ske, rör oss alla. Och då från höjden af
de sista hwarfwen på denna med ofantliga krafter uppförda byggnad,
wi stundeligen höra det närmare eller fjärmare dånet av lossnade, ramlande delar, som störtande i djupet emottagas af det stilla, dunkla förgängelsens och glömskans haf, som sköljer monumentets osedda
grundval, så behöfwa wi ej heller söka oss en plats derute för att lära
oss det rätta tidens mått.434

Så uttryckte sig Erik Gustaf Geijer om historiens nytta. Det han beskriver här
skulle vi med en senare term kunna kalla vårt kulturarv, ett kulturarv som Geijer
liknar vid en byggnad vid stranden av glömskans hav. Det är denna byggnad som
legitimerar det ”vi” som ligger till grund för folk och nation och som i slutändan,
enligt Geijer, motiverar hela studiet av historien. Den götiska tankestilen uppmuntrade en konkret minnesvård, åt vilken nästa kapitel ägnas. Deras instrumentella historiesyn gjorde att folkanden kunde dechiffreras och ett konkret
kulturarv konstrueras. Kulturarvet blev så folkandens avtryck i tiden. Att bedriva
historisk forskning och att konstruera ett kulturarv uteslöt inte varandra, de var i
stället två sidor av samma mynt i strävan efter att ge historien en mening och folket en identitet. För den esoteriska kärnan i Göthiska förbundet var att forska i
historien att välja ut delar ur det förflutna och konstruera en enhetlig meningsfull historia som kommande generationer borde komma ihåg. Denna uppfattning accepterades av den exoteriska gruppen göter och av en stor del av den
allmänhet som var förbundets målgrupp.
Göthiska förbundet arbetade aktivt med att skapa ett kulturarv som anpassades till den del av riket som fortfarande var självständig efter 1809 års fred.
Deras mål var att få befolkningen att känna sig delaktig i nuet genom att hänvisa
till en förment gemensam ärorik historia som skulle inge Sveriges befolkning
433. Om publiktillströmningen se exempelvis Jacob Adlerbeths dagbok UUB: 850a anteckningar för den 25 mars 1815, eller ATA: GFOJAA vol 1 stämmoprotokoll för den 31 mars
1815 där det meddelas att Geijer haft över 250 åhörare.
434. Erik Gustaf Geijer, ”Om Historiens nytta”, Iduna VIII (Stockholm, 1820) 50.
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mod och handlingskraft nog att åter hävda sig på den europeiska scenen. Man
gick så långt att man sa att det gällde att segra eller dö. När det blev politiskt
omöjligt att ge sig på Ryssland försökte de stärka banden med Norge och skapa
ett Skandien. Att som medlemmarna i Göthiska förbundet skapa nya minnen är
inte svårt, det som är besvärligt är istället att få dem att bli allmänna så att de
hamnar i det kollektiva minnet. Militären, skol- och utställningsväsendet var alla
arenor på vilka de införde sina minnen. Nästa viktiga arena som de visserligen
redan beträtt men ännu inte kunde dominera var forskningens. De tog en konflikt med den statliga minnesvårdens företrädare. Det gällde att komma in i Vitterhetsakademien eller åtminstone som en första åtgärd få inflytande över dess
verksamhetsområde.

Kungaval vid Mora sten under den s.k. Vendeltiden (600 e.Kr.). Pedagogisk
skolplansch som visar vilket genomslag Göthiska förbundets version av det
svenska kulturarvet fick. Reproduktion: Fredrik Molin.

Det intressanta är att de i stort sett lyckades med att föra ut sin syn på det
svenska kulturarvet. Göterna nådde dock inte sina utrikespolitiska mål, inte heller lyckades de med att sammanlänka Norge och Sverige till en enhet, men de
lyckades med att skapa den grund för det förment svenska som än i dag är
levande i våra historieböcker.
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Till stor förlust för sanningens framsteg, har man alltför ofta såsom skiljaktiga ansett dessa tvänne vägar till
kunskap, då det likväl är ostridigt, att de bägge leda
till samma mål, så vida man åsyftar att fullständigt
uppfatta forntidens minnen.435

Något decennium in på 1800-talet fanns det i Sverige två olika, jag tillåter mig att
kalla dem institutioner, som båda gjorde anspråk på att prägla det svenska folkets
självuppfattning och historia. Den ena, Vitterhetsakademien, var tillsatt av Gustav III för att föra fram ett kungligt storsvenskt arv. Efter år 1809 var dess verksamhet mest inriktad på att rikta medaljer och inskriptioner efter Akademiens
uppfattning om vad folk borde komma ihåg; den andra, Göthiska förbundet,
hade spontat uppstått ur ett ungt romantiskt inspirerat kamratgäng från Uppsala
som gjort till sin uppgift att väcka den svenska nationen genom att spegla folket i
dess ärorika historia. Dessa två grupperingar företräddes på 1810-talet av två olika
generationer som hade delvis olika uppfattningar om hur riktandet av den
svenska historien skulle genomföras och vad i historien som var intressant att
hålla fram. Så länge Göthiska förbundets män använde sig av diktning och konst
och skickade in inskriptions- och medaljförslag till Vitterhetsakademien behövde
inte dessa två institutioner konkurrera. Göthiska förbundet framträdde dock
efterhand med allt mer vetenskapliga och fornvårdande ambitioner. Det räckte
inte med att sitta på sina kamrar och skriva stridsskrifter. Landskapsbundna minnen borde samlas och skyddas.436

435. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien” ATA GFOJAA
vol 17 13. Alla sidhänvisningar hänför sig till egen räkning där själva talet börjar på sidan
3. De två vägarna syftar på de skriftburna och de materiella minnena.
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Detta kapitel undersöker hur bröderna i Göthiska förbundet ville att forskning och fornvård skulle skötas och hur deras ståndpunkter så småningom kom
att upptas av Vitterhetsakademien och bli officiella och allmänt sanktionerade.
Kapitlet tecknar också tankarna bakom 1828 års fornminnesförordning vilka till
stor del står att finna i just en snäv krets av göter.

Kritik av Vitterhetsakademien
Till forskning i de Gamle Göthers Sagor och Häfder
vare hvarje Förbunds broder ovillkorligen förpligtad.437

Göthiska förbundets kritik av Vitterhetsakademien kom till sin spets år 1814. Kriget var i stort sett slut och förbundets verksamhet fick en ny inriktning; fokus låg
inte längre på andra paragrafen, ”Att offra lif och blod för” fosterlandet, utan på
tredje, ”Till forskning […] vare hvarje Förbunds broder ovillkorligen förpligtad.”
Redan år 1811 var stamgöterna förvissade om att för att få framgång krävdes att de
kunde leverera forskningsresultat som gav substans till och stöd åt deras version
av ett svenskt kulturarv. Göthiska förbundet initierade forskning inom hela det
antikvariska fältet med sekreteraren Adlerbeth som pådrivande organisatör. Hans
intresse för materiella minnen och reseskildringar kan spåras till pojkåren, från
vilken en prydlig reseskildring från en resa till Visingsö finns bevarad.438 År 1811
grundade han en egen blygsam fornsaksamling.439 Det var också Jacob Adlerbeth
som satte den antikvariska trenden i Iduna med att publicera två korta arkeologiska uppsatser: ”Om några fornlemningar i Nordwästra delen af Småland” och
resultatet av en kemisk analys från samma fornlämning.440 Vid Uppsala universi-

436. Leonhard Fredrik Rääfs, ”Tankar om Sättet att uppsöka och vårda Fäderneslandets Fornlämningar” Iduna V (Stockholm, 1814).
437. ATA: GFOJAA vol 1 Göthiska förbundets stadgar § 3.
438. ATA: GFOJAA vol 14 ”Friherre Jacob Adlerbeths samlingar till en beskrifning om
Wisingsö”, Beskrifning öfver en resa till Wisingsö af Jacob Adlerbeth 1796.
439. Brev från Leonhard Fredrik Rääf till Lorenzo Hammarsköld av den 27 augusti 1811 där vi
kan läsa följande: ”För en månad sedan hade jag besök af Livijn, kort därefter af Tranér och
Adlerbeth; dennes återbesök betalte jag förleden vecka, hvilken jag tillbragte i denna del af
Småland och då jag var Adlerbeth behjälpelig att grundlägga ett museum ramsjöholmense
genom anskaffandet af några antikviteter. Hans lust för denna vetenskap har stigit ganska
högt, och jag hoppas, att den fortfar.” Gudmund Frunck, Bref rörande Nya Skoland Historia
1810–1811 Med anmärkningar (Upsala 1891) 344.
440. Jacob Adlerbeth, ”Om några fornlemningar i Nordwästra delen af Småland”, Iduna II
(Stockholm, 1811) och ”Chemisk utredning af ett föremål för nordisk Fornforskning”,
Iduna III (Stockholm, 1812).
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tet företräddes förbundet av stamgöten och professorn i historia Erik Gustaf Geijer, så småningom även av bibliotekarien och professorn i historia litteraria och
arkeologi Johan Henrik Schröder (1791–1857) och i Lund av professorn i grekiska
Esaias Tegnér samt magistern, senare docenten i kemi och historia, Magnus Bruzelius. Förbundets inriktning på hela det antikvariska fältet gjorde att det fick en
bredare riktning än Vitterhetsakademien. I Vitterhetsakademien sågs, som vi
sett, alla antikvariska yttringar med skepsis. Vitterhetsakademien och Göthiska
förbundet hade i alla fall i princip samma föremål för sin forskning: historiens
och antikviteters utforskande, men synen på val av källor och källors värde var
olika.441 De materiella minnena fick mycket större betydelse för Göthiska förbundet. Det gjorde att göterna hamnade på kollisionskurs med riksantikvarien
Hallenberg, vars historiska metod redovisats i avsnittet om Vitterhetsakademien.
I tidigare historieskrivning har denna motsättning antingen beskrivits som
en strid mellan riksantikvarien Hallenberg och statsministern för utrikes ärenden
Lars von Engeström,442 alternativt professorn Nils Henrik Sjöborg.443 Men med
tanke på den sociala praktiken borde det vara mer riktigt att se det hela som en
kamp mellan två divergerande vetenskapliga ståndpunkter; den ena gruppen ledd
av Jacob Adlerbeth, den andra av Jonas Hallenberg. Akademiens ledamöter följde
ingen enhetlig linje. I princip var de dock motståndare till, vad de upplevde som,
allt för häftiga götiska tendenser vilket gjorde att de flesta var avogt inställda till
studier av materiella minnen. De förknippades nämligen med stormaktstidens
expansionspolitik och tvivelaktig spekulativ vetenskap. Göthiska förbundets
medlemmar såg antikviteterna i ett annat ljus. Det var således ganska naturligt att
de inte tyckte att riksantikvarien skötte sin syssla på ett tillfredsställande sätt när
denne bara ägnade sig åt minnen som var mynt- eller textburna.
I konsekvens med sin strävan att ge historien mening valde göterna in äldre
företrädare för en vetenskap som Vitterhetsakademien i tre decennier kritiserat
för att vara ovetenskaplig, ovederhäftig och belastad med storhetsvansinne för att
med deras hjälp kunna undersöka de äldsta tider varom de historiska källorna
inte talade och där folkanden, släktets jag, formades. Med den götiska synen på
vad som var viktigt blev det principiellt intressant att bevara fornminnen. Hela
kulturhistorien sågs som en manifestation av ett levande släktes jag. Enligt detta
synsätt stod en individ, en del av släktet, i omedelbar kontakt med detta jag.
441. Det måste dock påpekas att Vitterhetsakademien inte var ense, det fanns mer antikvariskt intresserade även där, men de var inte så framträdande som i Göthiska förbundet.
442. Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag
till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia 1 (Uppsala, 1937) 224.
443. Hans Hildebrand, ”K. Vitterhets Historie och Antiqvitets akademiens hundraårsfest den
2 April 1886”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets akademiens Handlingar 31 delen
(Stockholm, 1893) 19 ff; Henrik Schück ger stöd för båda uppfattningarna se Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 306–318.
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Fornminnet blev en representant för den levande andens manifestation i det förflutna. Fornminnet spelade en roll för människorna i deras dagliga liv. Det representerade det förflutna och blev som en ”tidsmaskin” varigenom förfädren kunde
tala till dagens levande människor och tvärt om. Minnet gav en trygghet, en visshet om folkets plats på jorden, rotad i historien. I Göthiska förbundet uppstod
också tämligen snabbt övertygelsen om att studier av materiella minnen gav ökad
insikt om forna förhållanden. För att folket fortsatt skulle ha en levande anknytning bakåt i tiden och på så sätt fortsätta att utgöra ett självständigt, eget folk in i
framtiden, måste fornlämningarna tas om hand och nyttjas.444 Med dessa åsikter
blev det naturligt att göterna engagerade sig för fornminnenas skydd. Fornminnena var, med deras uppfattning, nationella angelägenheter.

Sjöborg och fäderneslandets antikviteter
Långt ifrån at med någre Antiquarier klaga öfwer
maklighetens och wanwettets förakt för häfde-idkandet, wil jag snarare wisa huru, icke allenast från de
uråldrigaste tider, utan äfwen i de sednare, det utgjort
et af de starkaste och skönaste drag i Nationens lynne
att fira sine Förfäders bedrifter och Wårda deras Minnesmärken.445

Göthiska förbundet valde år 1812 in fornforskaren Nils Henrik Sjöborg. Att han
som lite äldre forskare valdes in i Göthiska förbundet, så pass tidigt i förbundets
historia, visar att hans forskning uppmärksammats och gillats av stamgöterna.446
Sjöborg deltog inte särdeles mycket i förbundets aktiviteter och var ingen flitig
stämmobesökare, men hans aktiviteter satte sina spår. Många av forskarna som
senare valdes in var fostrade av Sjöborg mellan åren 1799 och 1814, under den
period han var knuten till universitetet i Lund som professor i historia. Män som
Sven Peter Bexell (1774–1864, intagen i Göthiska förbundet 1816), Erik Abraham
Ahlqvist (1797–1844, göt 1825), Magnus Bruzelius (göt 1816) och Johan Gustaf
444. ”Känslan af hvad vi äro skulle nedslå Vårt mod, om det icke återlifvades vid minnet af
hvad vi varit. Men genom hvad medel kan det Folk räddas, som hastar till sin undergång?
Endast genom dess återhämtade ursprungliga National Caracter. Den tid är således kommen, då Våra Landsmän måste återföras till likhet med sina förfäder, om icke friheten
skall förjagas från vårt fädernesland, dess uråldriga hembygd.” GFOJAA: vol 1 stiftelseurkunden.
445. Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund, 1797) 1.
446. Vi kan av Jacob Adlerbeths dagbok se att både han och Sjöborg hade stor korrespondens
i frågan om nordiska fornlämningars fredande. Se exempelvis UUB: F 850a mellan den 14
december 1813 och 19 januari 1814.
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Liljegren (göt 1821) var alla hans lärjungar.447 När Sjöborg tillträdde
den nya posten som antikvitetsintendent år 1814, och därmed flyttade
till Stockholm, kunde han fortsätta
att påverka de övriga göternas fornforskning.448
Låt oss undersöka vad som står
i Sjöborgs banbrytande verk Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter från år 1797.449 Det
var denna skrift jämte några topografier som hade etablerat Sjöborg
som den ledande forskaren på
området. Jnledning börjar med en
forskningsöversikt där syftet med
skriften och den antikvariska vetenP Lindhberg, Nils Henrik Sjöborg. Sjöborg (1767– skapen slås fast. ”At man i de äldre
1838), i Göthiska förbundet kallad Baldur, förordtider åt minnet helgat Snille och
nades till docent i historia vid Lunds universitet år
1790. År 1796 blev han adjunkt i historia och be- Mandom, därom vittna de Ärestofordrades till professor i samma ämne år 1799. År der, de Handlingar, Inscriptioner och
1814 övergick han till en tjänst som kunglig anti- Qwarlefwor, som skola gifwa ämne
kvitetsintendent och bosatte sig därmed i Stockåt denna lilla Afhandling, som sysholm. Foto: Statens konstmuseer.
losatt alle wåre författande Fornälskare, och hwilkas kännedom just
utgör den Wetenskap, den del av Historien, som wi kunne kalla Fornforskning
eller Fornkännedom.”450
Längre fram igenkänner vi det tankegods som senare återkommer i Göthiska förbundets programförklaring. ”Så upsöke wi wördade Fäders Minnesmärken, för at hos oss uplifwa deras Dygder, för at med tacksamhet erinra oss, at de
tildanat fördelarne af den tid, i hwilken wi lefwe. Så skola en dag, sedan flere
Sekler förswunnit, wåra efterkommande söka, finna och beundra någre få qwar-

447. Hans Hildebrand, ”K. Vitterhets Historie och Antiqvitets akademiens hundraårsfest den
2 April 1886”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets akademiens Handlingar 31 delen
(Stockholm, 1893) 19; Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 2 (Hovås, 1981) 18 ff.
448. Vi återkommer till tillsättandet av antikvitetsintendenten nedan sid 146.
449. Om verkets ”uppseendeväckande nyhet” se Stefan Östergren, ”Vadstena nunnekloster
som byggnadsminnesmärke 1798–1816”, Fornvännen 1981 39.
450. Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund, 1797) 1 f.
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lefwor af de bedrifter, inrättningar och seder, hwaröfwer wi högmodas: om de få
weta at wi sjelfwe kalle wåra tider uplyste, skola de fordra mycket af oss: men
måtte Häfdernas ljus alldrig för dem uptäcka, at wi, omgifne af så månge dårskaper, likwäl helldre wele beklagas för en last, än beles för en dårskap!”451
Fornforskning är ett medel med vars hjälp historia skrivs, menade Sjöborg.
Att Sjöborgs tidiga vetenskapliga produktion inspirerade göterna är högst sannolikt. Här finner vi samma tro på att kännedom om svenskarnas tidiga historia är
nyttig i samtiden.
Sjöborg förklarar att på latin kallas vetenskapen ”Studium Antiquitatis”, på
Franska, ”Arcæologie, la Science de l’antiqué”452 och menar att denna vetenskap,
år 1797, bedrivs på undantag och att föremålen som studeras inte har ett tillfredsställande skydd, ett argument som fortfarande är en av minnesvårdens grundbultar.453 Sjöborg inventerar forskningsläget och kommenterar sina föregångare.
Den delikata frågan om hur Rudbeck och von Dalin skulle värderas löser han på
ett ganska elegant sätt genom att tillskriva den förre stora förtjänster samtidigt
som syftemålet klandras och den senare upphöjs som skald men klandras som
hävdeforskare.454 Dessutom kan man inte, menar Sjöborg, fullständigt borträkna
ett verk bara på den grund att dess författare dragit för häftiga slutsatser. Det kan
finnas upplysande fakta i verket ändå. Av senare forskning hyllas framför allt
Sven Lagerbring och efter honom hänvisas till Pehr Tham till Dagsnäs (1737–
1820) som den som senast på allvar tagit sig an detta studium.455 Sjöborg kommenterar också forskningsläget i några grannländer såsom Danmark, England
och Tyskland.
Sjöborg har tagit till sin uppgift att dels beskriva ändamålet med sin vetenskap och att ställa upp en nomenklatur som fornforskarna sedan kan använda
som standard. Ändamålen kan, skriver Sjöborg, delas in i åtta särskilda stycken,
här återgivna i Sjöborgs egen ordning. Ändamålet med ”Studium Antiquitatis” är
enligt Sjöborg att vara en överordnad vetenskap som kan stödja och rikta de mindre specialvetenskaperna samt bilda allmänheten. För att sammanfatta Sjöborgs
argument:

451. Ibid 235.
452. Ibid fotnot 2 2.
453. Ibid fotnot 6 4; Richard Pettersson, ”Kulturella arv och kollektiva minnen: Vem är i
behov av vad?”, Nordisk Museologi 2002:1
454. Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund,
1797) fotnot 8, 6 och fotnot 5 13 f.
455. Även om Sjöborg står i stor skuld till Pehr Tham till Dagsnäs så tvekar han inte att
anföra skiljaktiga meningar. Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund, 1797) 15 f och 148 f.
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1 Att hjälpa och rikta historien. ”En Historia utan Fornkännedom är en
samling af berättelser utan bewis, en byggnad utan grund.”456
2 Att hjälpa och rikta geografin. En geografi utan antikvitetsstudium förefaller vara omöjlig. ”[O]fta underrättas wi af ålderdoms minnesmärken både
om ortens förra namn, om deras seder och om enskildte händelser, som sig
där tildragit.”457
3 Att hjälpa och rikta också de studier som ”Människowännen, äfwen som
Menniskoforskaren, Filosofen och Dygdeläraren” idka.458
4 Att ge ”Talaren och Skalden [---] bewis och exempel af […] Nordiske
Sagoljud. Kännedomen af Fädernes seder och språk gifwer honom anledning til rörande liknelser och starke uttryck.”459
5 Att ge ”Konstnären, Målaren, Bildhuggaren, Architecten och den Dramatiske Artisten” så mycket kunskap att de på ett trovärdigt sätt kan framställa
scener ur historien utan allt för stora inkonsekvenser.460
6 Att hjälpa och rikta språkforskningen ”och i synnerhet för den, som winlägger sig om Modersmålets renhet och om kännedom af ordens upkomst,
äro wåre Nordiske Antiquiteter af stor nytta och nödwändighet. Då Islands
Sagorna jämföras med wåre Runstenar; så få Wi om Nordens gamla tungomål all den underrättelse man kan wänta.”461
7 Att öka ”Fäderneslandets Heder är äfwen et af de ändamål, hwarföre Fornforskaren arbetar.”462 Men, som Sjöborg också betonar i likhet med Vitterhetsakademiens ledamöter, ”Häfdetecknarens kärlek för Sanningen bör
alltid vara starkare än Antiquariens wördnad för det Gamla.”463 Sjöborg
argumenterar också för Occams rakkniv vid tolkningsproblem. Han skriver:
”Fornforskaren måste wara med konst enfalldig: ty den enklaste och minst
driftiga förklaring af en runsten är alltid den rättaste, och den som wil wrida
meningen af en inscription efter sit hufwud, för att bewisa sina infällen, bör
ej blifwa Historicus.”464
8 Att ”Utom Nyttan och Hedren wil [Sjöborg] slutligen äfwen, såsom et
ändamål och en belöning för Antiquarien, nämna Nöjet, den wettgiriges
Nöje at se så långt tilbaka och uptäcka wåre egne Fäders belägenhet.”465
456. Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund,
1797) 32 f, citatet från 33.
457. Ibid 33 f.
458. Ibid 42.
459. Ibid 45.
460. Ibid 56.
461. Ibid 63.
462. Ibid 87.
463. Ibid 133 f.
464. Ibid 137.
465. Ibid 89.
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Sjöborgs andra syfte med avhandlingen var att bringa reda i den terminologidjungel som fanns. Han klagar på att forskningen saknar en gemensam nomenklatur. Som det är nu, menar Sjöborg, kan inte den ene forskaren vara säker på
vad den andre menar när han använder en benämning på ett föremål eller företeelse. Sjöborg skapar så åtta klasser, eller flockar, som han kallar dem, där alla antikviteter kan passas in. Klasserna är: gamla handlingar; inskriptioner; bilder och
inhuggna figurer; alla slags ruiner; brakteater, medaljer och mynt; verktyg och
vapen; höjder, lundar och källor; och slutligen stensättningar.
När vi i dag betraktar denna indelning slås vi återigen av den breda definitionen av antikviteter. Där finns rent historiska källor såväl som naturföremål
som höjder, lundar och källor. Vi måste ta Sjöborg till hjälp för att förklara vad
som döljer sig bakom vissa klassrubriker.
Till den första flocken vill Sjöborg räkna fyra slags handlingar: historiska,
politiska, juridiska och påviska. Till de historiska hör krönikor och isländska
sagor, det vill säga gamla historieskrivningar. De politiska räknar kungabrev, allmänna eller enskilda försäkringar, föreningar, förbund, testamenten, arvskiften
osv. Ingen skillnad tycks ännu göras mellan privat och offentligt. Till de juridiska
vill han räkna ”gamle Lands- Stads och Provins-lagar samt alle öfrige hithörande
Stadgar.” Till de påviska hör alla handlingar som finns efter de katolska andliga.466 Men vad skiljer de gamla handlingarna från inskriptioner av olika slag?
Sjöborg förklarar. Med inskriptioner ”förstår jag härmed hwar och en skrift som
icke är på pergament eller papper, som icke innehålles i böcker och handlingar,
utan på stenar, klippor, marmorstoder, metaller, byggnader och allehanda tyg och
redskap är ristad, uthuggen, stöpt, målad eller broderad, för att hos den förbigående wandraren wäcka åtanken af en afliden Medmänniska, för att underrätta
om en werklig eller inbillad märkwärdig händelse, eller blott för at såsom et tänkespråk wittna om tidens smak.”467
Märkligt är att han lagt ett uppsåtskriterium på vad som utgör inskriptioner.
Uppsåtskriteriet är dock så brett att det inte har någon större betydelse. Den
tredje flocken utgörs av bilder och inhuggna figurer. Dessa tycks vara allt som
passar in på andra flocken men som inte är skrift av något slag.468 Under rubriken
ruiner känner sig Sjöborg nödgad att påpeka, för en samtid mer insatt i antikens
källor än sina inhemska, att: ”Icke kunne wi upwisa Ruiner af Hedniske Tempel,
icke af store Amfitheatrar, icke af Cirklar inwigde til Ridderlige lekar, icke heller
skryte wi af föråldrade Triumfbågar: men fastän wi ej hos oss finne sådane ålderdoms qwarlefwor, hwarmed Rom förwånat och sysslosatt den öfriga werlden:

466. Ibid 104, 110 ff, citatet från 111.
467. Ibid 127.
468. Ibid 163–174.
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göra wi oss likwäl en ära af at äga minnesmärken af tidens och människolynnets
förändringar i wår Nord, och at upsöka qwarlämnade spår af de Hjeltar, hwilka
wandrande på ärans ban, upoffrat sig til Fosterlandets räddning och lycksalighet.”469
Den femte flocken innefattar brakteater, medaljer och mynt och vad den
innehåller är fortfarande ganska klart,470 men den sjätte flocken med beteckningen verktyg och vapen kräver en förklaring. Här innefattas nämligen den
största delen av vad som senare kom att hamna i arkeologiska utställningar: föremål från sten-, brons- och järnåldern men också föremål från betydligt senare
tider.471 Den sjunde innefattar höjder, lundar och källor. Intressant ur ett landskapsperspektiv är att se hur naturfenomen kan kallas för antikviteter. Sjöborg
motiverar: ”Det är Naturen sjelf, som bewarat åt oss desse minnesmärken: Wäl
kunna klipporna rasa, högar jämnas, lundar borthuggas och källor uttorka, men
likwäl är denna förödelse icke så allmän, at ju ännu i Naturens sköte bewaras flere
af de ställen oskadde, hwilka wåre Fäder ansett såsom högtidlige och helige.”472
Det är alltså inte vilka naturföremål som helst utan sådana till vilka gamla
seder och bruk kan knytas. Det är kulturyttringar som bestämmer vilka naturföremål som Sjöborg vill kalla för antikviteter. Till höjder räknar han såväl naturliga som av människor skapade förhöjnader i marken. Dit räknas både gravhögar
och kummel, men inte stensättningar som får en egen flock; den åttonde och
sista.
En underlighet med denna uppställning är den inbördes ordningen. Den
förklarar Sjöborg på följande sätt: ”Om jag således tagit Classernas ordning efter
åldren, borde stenkumlarne först warit nämde, därpå bautastenar, ätthögar och
ättstupor, sedan wåre mindre stensättningar, så runstenar och sist handlingar.
Men jag har i synnerhet haft afseende på hwad nytta desse monumenter göra i
Historien: således är en handling mera uplysande än en runsten, en runsten mera
än en sten blott med figurer, och denne mera än en alldeles omärkt bautasten.”473
Det är tydligt att det är den antikvariska praktiken som fått sätta ordningen. Sjöborg hade under flera år rest runt som forskningsresande antikvarie och hans
indelning speglar tydliga prioriteringar i tidens uppsökande och insamlande
praktik.474 För Sjöborg och hans samtida var det självklart att de först sökte efter
gamla handlingar som kunde upplysa om historien. Först därefter, andra typer av
antikviteter efter Sjöborgs uppställda nomenklatur.475

469.
470.
471.
472.
473.

Ibid 187.
Ibid 188–200.
Ibid 201–215.
Ibid 215.
Ibid fotnot 4 133.
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Att den vetenskapliga uppfattning Sjöborg gav uttryck för, decennierna
kring sekelskiftet 1700–1800, var den som rådde inom Göthiska förbundet råder
det inget tvivel om. Många av Sjöborgs resonemang återkommer i stiftelseurkunden. Sjöborgs vetenskap ges plats i förbundets tidskrift och en ledande göt som
Jacob Adlerbeth spenderade mycket tid bland Sjöborgs samlingar.476 Sjöborg
forskade i en samtid när terminologin var under snabb förändring. Detta gällde
också hans egna arbeten. När Sjöborg år 1815 gav ut sin Försök till en nomenklatur
för nordiska fornlemningar var det inte längre en antikvarisk nomenklatur som
redovisades utan vad Sjöborg då kallade en arkeologisk och däri uteslöt han all
form av text men också mynt, brakteater, ruiner, stridsvapen, verktyg och
smycken, alltså nästan alla fornsaker.477 Kvar blir ättstupor, offerhögar, tings- eller
idavallar, ätthögar, stenrör, stensättningar i allmänhet, kummelgrottor, skyddshällar, offerhällar, skyddspelare, hällkistor, valplatser, blandade stenformer, tingsplatser, randade gravplatser, andaktsvårdar, envigesbanor, gymnastiska banor och
flertydiga stenvårdar. Sjöborgs arkeologiska nomenklatur innehåller bara i landskapet liggande fasta fornlämningar som inte är ruiner. Samma år utkom också
den för lekmän ämnade Uppgift på Fornlemningars kännetecken och där rör det
sig ånyo om en antikvarisk uppräkning där han delar in fornlämningarna i tre
stora huvudgrupper: ”De af naturen danade, dem Förfädren nyttjat, eller gifwit
sin benemning”, ”De af menniskohand reste, men jordfaste” och ”De smärre,

474. Bengt Hildebrand kommer dock till rakt motsatt slutsats. Han menar att Sjöborg vägleds
av sina litterära föregångare och att han bara efterliknar dessa. Som stöd för denna uppfattning för Hildebrand fram de fornforskningsbegrepp som Sjöborg använder och
menar att de är grundade i en äldre tradition. Hildebrand tar ingen hänsyn till att det
med nödvändighet måste vara så. Sjöborg kan givetvis inte använda en nomenklatur med
begrepp som ännu inte var uppfunna. Inte heller kan Sjöborg, även om han så ville,
använda begrepp som inte hans tilltänkta publik var införstådd i då det i detta fall rör sig
om en allmän handbok. För Hildebrands uppfattning se Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia 1 (Uppsala, 1937) 167 ff.
475. Sjöborg hade exempelvis gjort en studieresa till fots i Tyskland år 1791 och gjort omfattande forskningar med uppbackning av Pehr Tham till Dagsnäs i Blekinge vilka utgavs
som Utkast til Blekings historia och beskrifning (Lund, 1792–1793) se Bengt Hildebrand,
C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag till den nordiska fornoch hävdaforskningens historia 1 (Uppsala, 1937) 150–157.
476. Göthiska förbundet stiftelseurkund ATA: GFOJAA vol 1 och Jacob Adlerbeths dagbok
UUB: F850a.
477. Termen arkeologi har kort behandlats i inledningen. Frågan om hur en nomenklatur
över fornlämningar skulle ställas upp var länge ett svårt ämne. I Vitterhetsakademien
berördes frågan exempelvis i ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 7 mars 1820 där
det talas om att ett arbete över Skandinavien historiska fornlämningar antingen skall var
uppställt efter en topografisk eller en arkeologisk indelning. Nils Henrik Sjöborg, Försök
till en nomenklatur för nordiska fornlemningar (Stockholm, 1815) 10.
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lösa fornlemningar, hwilka wäl i sin natur ej äro jordfaste, men af hwilka en stor
del ofta finnes i jorden”.478 När Sjöborg år 1822 började ge ut Samlingar för
Nordens fornälskare återgick han i allt väsentligt till den första uppställningen från
år 1797.479 Alla dessa olika försök att dela in lämningar från forntid kan delvis
förklaras av att skrifterna tillkommit i olika sammanhang. Skillnaden mellan
Jnledningens uppställning och den i Försök till en Nomenklatur visar på att Sjöborgs vetenskapliga ståndpunkter ändrats. Det är nästan 20 år mellan dem. Uppgift på Fornlämningars kännetecken har en annan målgrupp. Den skall kunna
användas som en enkel handbok av på området helt okunniga och Samlingar för
Nordens fornälskare är ett grafiskt planschverk.

Minnenas värden
Vid åtankan af sin alltid bevarade sjelfständighet,
borde Svea Folk med glädje skåda hvart och ett minnesmärke af sina förfäders kraft och konst.480

Synen på minnenas värde styr olika personers bevarandebenägenhet. Vissa vill
bevara allt medan andra mycket lite.481 Skillnaderna mellan Akademien och Göthiska förbundet kan tydliggöras genom ett antal frågor. Var skulle de materiella
minnena sparas, vilket källvärde skulle de ges och vilken status hade de i landskapet?
För Vitterhetsakademien var det fornlämningarnas estetiska och pedagogiska värde som var helt dominerande. De skulle illustrera historien. Akademiledamöterna trodde helt enkelt inte att fornlämningar, till vilka ingen historisk
händelse kunde knytas, kunde ge någon ny kunskap eftersom de inte innehöll
någon betydelsebärande text.482 Akademien samlade föremål för att använda dem
som illustrationer, därför skulle så många fornlämningar som möjligt grävas ut
och lösfynden samlas in. Hur platsen såg ut efteråt spelade inte så stor roll. För
478. Nils Henrik Sjöborg, Uppgift på Fornlemningars kännetecken: Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga
Instruktion, efter förutgången granskning af Dess Witterhets, Historie- och Antiquitets Akademie
(Stockholm, 1815) 3 f. Något som grumlar detta resonemang är att vi inte vet hur mycket av
den sista skriften som Sjöborg faktiskt skrev. Vi återkommer till detta längre fram.
479. Nils Henrik Sjöborg, Samlingar för Nordens fornälskare: Innehållande Inskrifter, Figurer,
Ruiner, Verktyg, Högar och Stensättningar i Sverige och Norrige, med Plancher, Tomen I
(Stockholm, 1822).
480. Jacob Adlerbeth, Promemoria uppläst på Göthiska förbundets stämma den 18 januari
1814. ATA: GFOJAA vol 6.
481. För en snabb skiss se Anne Carlie & Eva Kretz, Sätt att se på fornlämningar: En teoretisk
och metodisk grund för värdebedömning inom kulturmiljövården University of Lund Institute of Archaeology report series no. 60 (Lund, 1998) 6.

131

den rätta tidens mått

forskarna i Göthiska förbundet, påverkade av en romantisk filosofi, var lämningarnas estetiska värde högt, men de trodde dessutom att upplevelsen av fornminnen ute i landskapet i sig kunde ge ny kunskap. Genom att andas luften, känna
kraften, storslagenheten, och väldigheten kunde samtidens människor komma
närmare gårdagens och därmed komma till nya insikter. Vissa fornminnen utpekades som särskilt speciella och gavs funktionen av kulturarvsmarkörer ur vilka
förfädernas andar kunde mana samtidens människor till ”patriotiska dygder”,
som Broocman en gång lagt fram det.483 Att bevara fornminnen blev med detta
synsätt en nationell angelägenhet.484
Oavsett skillnaderna mellan uppfattningarna i Göthiska förbundet och Vitterhetsakademien så var emellertid de viktigaste fornlämningarna, för båda grupperingarna, de som kunde berätta om säkra historiska händelser eller till vilka
historiskt intressanta personer kunde knytas.485
När Sjöborgs arbete som antikvitetsintendent skulle redovisas för Akademien för första gången år 1816 kom denna skillnad i uppfattningar upp till ytan.
Antikvitetsintendent Sjöborg hade utarbetat en handledning för hur vetenskapliga topografier borde ställas upp.486 Akademien och särskilt ärendets föredragande Gudmund Jöran Adlerbeth fann Sjöborgs ambitioner vara för högt ställda.
Akademien var inte intresserad av allt för mycket topografiska data.487 I övrigt
hade dock Akademien intet att erinra mot Sjöborgs första ämbetsberättelse.488
Den 8 december 1818 föredrogs Sjöborgs ämbetsberättelser för åren 1815, 1816 och
1817 i Akademien. Akademien fann berättelserna ”vittna om den upmärksamhet
och åhoga, hvarmed Herr Professor Sjöborg sökt, upfylla hvad honom blifvit
482. Se exempelvis Akademiens utlåtande om en av von Engeström uppvisad sten där det i
protokollet för den 18 juni 1816 står ”men då Academien fann honom icke vara försedd
med tydliga bokstäfver utom endast med inhuggna zirater, hvaraf någon säker slutsatts ej
kunde dragas, ansåg Academien denna sten icke äga någon märkvärdighet.” ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 18 juni 1816. Se också Johan Henrik Schröder, ”Archäologiska Anteckningar rörande de i Swensk jord tid efter annan funne Guld-Bracteater.”,
Iduna VII (Stockholm, 1817) 170 f.
483. Carl Ulrik Broocman, ”Om uppfostran till Patriotism: Tal hållet d. 25 juli 1810”, Magasin
för föräldrar och lärare: första häftet (Stockholm, 1810) 9.
484. Se exempelvis Göthiska förbundet stiftelseurkund ATA: GFOJAA vol 1 ur vilket följande
citat är hämtat ”Då vi således liksom uppkallat Våra förfäders vördnadsvärde vålnader,
kan denna djerfhet endast genom Vår goda afsigt rättfärdigas.” Dessa vålnader kunde
knytas till så kallade ättebackar och andra förmenta gravfält.
485. Se exempelvis Jacob Adlerbeths räddning av den cell där den heliga Birgitta bott vilket
utreds närmare nedan och Leonhard Fredrik Rääfs, ”Tankar om Sättet att uppsöka och
vårda Fäderneslandets Fornlämningar” Iduna V (Stockholm, 1814) 111–128.
486. Antikvitetsintendentens tillsättande och Sjöborgs topografier analyseras grundligare nedan.
487. De åsikter G J Adlerbeth ger uttryck för i Akademien är de som sonen meddelat honom
se ATA: GFOJAA vol 6.
488. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 16 januari 1816.
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föreskrifvet”.489 Trots detta beslöt Akademien att närmare granska de fridlysningsförslag av fornlämningar som Sjöborg lämnat. Akademien tyckte inte att
det var motiverat ”att vid högt vite förbjuda afröjning af vissa mindre ättebackar,
som utan all historisk märkvärdighet ofta låge i vägen för tillämnade upodlingar i
ängar och gärden, i synnerhet som de ålderdoms lemningar de kunde innehålla,
snarare förstördes och till intet gjordes genom ålder och förmultning, ju längre
de lågo qvar i sina oöpnade högar hvarföre en gräns syntes böra sättas för dylika
egande rätten onödigtvisa förnärmande fredlysningar. Äfven dessa omständigheter samt huruvida sådane kullar efter hand, eller ju förr ju bättre, med jordägernes tillstånd på allmän bekostnad borde öpnas, derest egarne sjelfve icke snarare
önskade att låte det för egen räkning verkställas, skulle Academien framdeles
meddela ytterligare föreskift.”490
Akademien uppvisade i detta ärende en syn på fornlämningarna där lämningarna i sig inte gavs något värde då de låg ute i landskapet. Deras eventuella
värde låg i de lösfynd som kanske kunde göras i dem. Därför var det bra om bönderna grävde upp dem och hembjöd dem åt kronan. Dessutom ansåg Akademien
så sent som år 1810 att uppsökande verksamhet låg utanför deras område.491
Under år 1816 kom ett ärende till Akademien rörande borttagande av ruiner
nära Uppsala slott.492 Detta ärende belyser i viss mån synen på historien och historiens användande i Akademien. Två av Akademiens i Uppsala boende ledamöter, professorerna Eric Michael Fant och Pehr Fabian Aurvillius (1756–1829), fick
i uppdrag att undersöka ruinerna. De första två ruinerna vållade dem inga problem ty de var tydligen omtalade i gamla dokument. Det framkom att det rörde
sig om det arrestrum i vilket greve Svante Sture förvarades och så småningom
avrättades av Erik XIV samt det utrymme i vilket Erik Sture och Ivar Ivarsson till
Strömstad förvarades och sedermera mördades. Det tredje visade sig vara något
besvärligare att bestämma men Fant och Aurvillius menade att det var ett av Gustav Vasa år 1522 förstört vakttorn kallat Styrbiskop. Dessa gamla ruiners eventuella bevarandevärde bestämdes inte i och av sig själva som byggnadsverk från en
svunnen tid utan som knutna till vissa specifika historiska personer och händelser
som utspelat sig i dem. Professorerna drar också slutsatsen att de utan problem
kan avlägsnas ty: ”skulle E. K. M. i nåder finna att minnesmärken efter en så

489. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 12 augusti, 14 oktober och 8 december 1818,
citatet från 8 december.
490. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 8 december 1818. En med protokollet nästan
helt överensstämmande skrivning finns bevarad i ATA: Antikvitetsintendenternas ämbetsberättelser, Sjöborgs berättelser 1815–1818, 1833 signerad av den blivande riksantikvarien
Carl Birger Rutström.
491. Severin Bergh, Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia under första århundradet af dess tillvaro (Stockholm, 1917) 6.
492. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 26 mars 1816.
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ohygglig gerning som Sturemordet snarare böra undandragas efterverldens
upmärksamhet, än för densamma underhållas, äfvensom att den så kallade Styrbiskop är utan någon särdeles märkvärdighet, så skulle det onekligen lända till
Slottets bättre utseende och en bequämare väg, att dessa ruiner borttagas och
platsen, hvarpå de stått, äfven allt jemnas.”493
Vitterhetsakademien följde professorernas remissvar och Akademien
menade således att det inte fanns någon anledning att bevara minnesmärken efter
något så ohyggligt i den svenska historien som Sturemorden. Dock skulle man
efter Svante Stures minne spara en gammal trädörr där han ristat sitt namn.
Dessutom skulle en minnessten ställas upp.494 Kulturarvet styrs, som tidigare
påvisats, lika mycket av uppfattningar om vad vi bör minnas såväl som vad vi
inte borde minnas. Svante Sture i sig skulle kommas ihåg via sitt i en dörr inristade namn medan själva Sturemorden borde glömmas genom att byggnaden
jämnades med marken så att blickarna från slottet skulle kunna fästas på något
annat. Detta ärende är ytterligare ett exempel på hur Vitterhetsakademiens ställningstaganden rent fysiskt förändrat det antikvariska landskapet. Andra föreställningar skulle dock bryta in i Akademien. Främst på grund av att flera göter
kallades till ledamöter men även genom att de äldre ledamöterna tog intryck av
de nya rönen.
Företrädarna för Akademien och Göthiska förbundet var överens om att
lösfynd kunde vara viktiga. Vad som skiljde dem åt var vilket värde som fynden
skulle ges och hur de skulle tolkas. Skillnaden blir uppbenbar när vi sätter Hallenberg, som ansåg att fynden måste tolkas inom historiens ram, på ena sidan
och Sjöborg, som inte alls kände sig tvingad att med historiska källor tolka fynden på den andra. Det var också i uppfattningarna om inlösen av fynd som Hallenbergs tidigare allenarådande inflytande började rämna. I och med att Sjöborgs
inlagor började inkomma till Akademien, fästes uppmärksamhet på dessa frågor
på ett sätt som inte skett förr. Detta sagt även om Sjöborg lämnat förvånansvärt
lite spår efter sig i Akademiens protokoll. Under åren 1816 till 1818 är det nästan
bara hans ämbetsberättelser som nämns.495

493. Koncept till remissvar till ”K. M. underd. Skrif. Angnde om Landshöfdingens hemställande rörande borttagandet af åtskilliga Grushögar vid Upsala Slott och däribland den så
kallade Styr Biskop” daterat Stockholm den 30 april 1816. ATA: Akademiens koncept 1786–
1826 BI: 1 Blad 133–136.
494. Ibid; ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 23 april 1816, 30 april 1816 och 7 maj 1816.
495. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 10 december 1816. Denna dag upplästes en
utförlig beskrivning av Sjöborg av honom själv inlöst ”gammalt silfver m. m.”
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Fynden i Girista och Motala
[E]huru i Academiens samlingar väl funnos fornlemningar af nästan lika beskaffenhet som desse, hemställde Acad […] om icke detta fynd borde […]
inlösas, såsom varande en svensk fornlemning, funnen i svensk jord496.

Förändringen i synen på lösfyndens värde sattes på sin spets under år 1817 när Akademien behandlade inlösensärenden rörande fynd från Girista och Motala. I Girista
Socken i Uppland hade en brakteat hittats och vad det var och vad den föreställde
tvistade man om i Akademien.497 Nutida arkeologer har visat att brakteater är nordiska efterapningar av romerska medaljer. De romerska medaljerna hade skrift som
de nordiska finsmederna inte kunde tyda, men de härmade bokstäverna och presterade då något som såg ut som skrivtecken men var ornamentik och som således inte
lät sig tydas som skrift. De romerska kejsarna byttes ut mot andra nordiska figurer.
I själva inlösensärendet yttrade Hallenberg att den ”hvarken i Antiquarisk eller
numismatiskt afseende [har] annat värde än blotta metallens” och att den därför
inte förtjänar att inlösas. I frågan om vad det är och hur gammalt fyndet är menar
Hallenberg att det rör sig om en medalj från medeltiden. Han meddelar också att
han inte kan läsa de latinska bokstäverna. Tidigare fornforskare har, enligt Hallenberg, påstått att den fågel som är avbildad på denna och liknande brakteaters åtsida
föreställer Odens korp, men i detta kan han inte instämma. Hallenberg menar
istället att frånsidan föreställer en anfallande ryttare hållande en lans över huvudet.
Framför hästen står en betjänt. Tidigare var det inte alls ovanligt att Akademien tog
Hallenbergs uppfattning om brakteaters ringa värde för vetenskapen ad notam och
direkt fattade beslut i enlighet med hans utlåtande. Nya idéer hade nu börjat tränga
in i akademien och hon agerade nu allt mer självständigt gentemot sin sekreterare.
Akademien remitterade Hallenbergs utlåtande till Medicinalrådet Rutström och
professor Anders Blad (1748–1834) för granskning.
Professor Blad ansåg att texten var svårläst eftersom den skadats medan fyndet
legat i jorden, men han tyckte sig i alla fall ha uttytt stadsnamnet Lincoln och ville
tillskriva brakteaten Ludvig den fromme och 800-talet. Han trodde inte att fågeln
var Odens korp utan att det nog rörde sig om en drake. ”Af de på andra sidan föreställde figurer, tycker jag mig den ena stå uti en båt eller farkost stödja sig med

496. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 27 april 1819.
497. Detta ärende redovisas i ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 25 november, 2 och 9
december 1817, 2 januari, 14 och 21 april 1818.

135

den rätta tidens mått

Det så kallade Giristafyndet. Reproduktion: ATA.

vänstra handen på en käpp eller ett koger och med högra handen hålla en båge;
Emot honom syntes den andre figuren eller ryttaren rigta sin lantz som mot en
fiende. Lantzen är aldeles lik det vapen som utmärker Britannia”, har Blad meddelat enligt Akademiens protokoll.
Uppenbart är att ledamöterna hade delade meningar om vad fyndet var och
hur gammalt det kunde vara. De kunde inte heller förlika sig med att brakteaten
inte förtjänade att inlösas. Akademien sköt upp frågans avgörande i och med att
hon beslutade fråga ägaren om denne var villig att lösa in fyndet till bara metallvärdet, utan den stadgade 1/8-dels förhöjning som utgick för fynd som kronan inlöste.
Dessutom tog Rutström fyndet och de avgivna yttrandena med sig hem för att studera dem till nästa möte då frågan togs upp på nytt. Även Rutström kom med en
förklaring till fyndet som tyvärr inte är bevarad i protokollet men av det i övrigt
nedtecknade framgår att även han funnit brakteatens inskriptioner oläsliga.
Vid nästa möte lade sig Akademiens amanuens Olof Sundel (1764–1829) i
tolkningsdiskussionen. Sundel hade säte i Akademien men var, vid den här tiden,
ännu inte en vald ledamot. Han menade att man av text och bild kunde sluta sig till
att bilden föreställde Ludvig IV av Bayern vilken regerande 1314 till 1347. Möjligen
kunde det, enligt Sundel, röra sig om en minnesmedalj efter slaget 1322 mellan Ludvig IV och Fredrik den sköne. Oavsett vad ledamöterna ansåg att de hade i sina
händer beslutade Akademien, mot sin sekreterares uppfattning, att fyndet förtjänade att inlösas: ”I anledning häraf och som detta i sitt slag ovanliga smycke vore i
en forntidslemning, funnen i svensk jord och tjenande att öka den samling af ålderdoms minnesmärken, hvilka samlande och vård Academien ålåge, ansåg sig i underdånighet böra tillstyrka dess inlösen för Kronans räkning, helst något so beskaffadt
fynd icke förut funnes bland Academiens öfrige samlingar”.498
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Akademien bytte alltså fot. Det spelade ingen roll att brakteaten inte illustrerar
någon känd händelse, inte heller att den inte passade in i myntsamlingen. Den var
värdefull i sig själv som gammal och som funnen i svensk jord. Det var så som Göthiska förbundet såg på fynden.499 Att detta inte var en engångsuppfattning illustreras av att när nästa fynd av omyntat guld behandlandes användes formuleringen:
”ehuru i Academiens samlingar väl funnos fornlemningar af nästan lika beskaffenhet som desse, hemställde Acad till K. Mt. nådiga afgörande, om icke detta fynd
borde för K. Mjts och Kronans räkning inlösas, såsom varande en svensk fornlemning, funnen i svensk jord, och förnemligast derföre att framtida upfinnare så
mycket mera måtte upmuntras att i laglig ordning upgiva de fynd som kunde träffas
och till äfventyrs vore af större vigt för fornforskaren.”500 Argumentet om att lända
andra uppfinnare till uppmuntran är inte så konstlat som det kan verka. Vid den
här tiden var enklaste sättet att finna fornfynd att gå till någon av guldsmederna på
Gotland och köpa innan de smälte ner dem.501
Ett annat fynd som debatterades i Akademien var det så kallade Motalafyndet.
Den 4 september 1818 uppfiskades ur Motala ström med långrev, tillsammans med
sexton ålar, ett märkligt konstsmycke av guld och ädla stenar.502 Några dagar efteråt
reste Jacob Adlerbeth förbi och fick höra talas om fyndet. Väl tillbaka i Stockholm
manade han kronans företrädare att skicka in det till Vitterhetsakademien.503 Nyfikenheten på fyndet stegrades ytterligare då det ryktades att någon bjudit 1000 riksdaler banko för det och Adlerbeth fick kort tid derefter se en avteckning.504 Fyndet
var alltså redan känt när det inkom till riksantikvarien Hallenberg i början av oktober. Hallenberg tog tid på sig, men upphittaren befann sig i Stockholm och hade
begärt skyndsam expedition.505 Akademien ansåg sig inte behöva vänta på riksantikvariens utlåtande och tillstyrkte inlösen utan Hallenbergs hörande och utan att
fyndet uppvisats i Akademien.506 Fyndet hade dock kunnat beskådas av personer
498. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 14 april 1818.
499. Göterna skulle dock antagligen raskt ha gått på den nygamla linjen och hävdat att bilden
verkligen föreställde Oden och hans korp och att det kunde vara ett inhemskt arbete.
500. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 27 april 1819. En liknande formulering
användes den 21 december samma år för inlösen av alla delar av ett betydande myntfynd
fastän några delar därav kanske skulle komma att smältas ned. ATA: Vitterhetsakademiens
protokoll för den 21 december 1819.
501. Se exempelvis Staffan Rosvall, ”Johan Wallman och Sven Wilh. Mobergs dagbok från en gotlandsresa 1833”, Från Gutabygd: Årsskrift från den gotländska hembygdsrörelsen (Visby, 1993) 81.
502. Jonas Hallenberg, Berättelse om ett i Motala ström träffadt fynd (Stockholm, 1818) 1 f.
503. UUB: F 850b Jacob Adlerbeths dagbok den 8 och 11 september.
504. UUB: F 850b Jacob Adlerbeths dagbok den 20 och 30 september.
505. Jacob Adlerbeth träffade honom den 16 oktober. UUB: F 850b Jacob Adlerbeths dagbok
för denna dag.
506. Jonas Hallenberg, Berättelse om ett i Motala ström träffadt fynd (Stockholm, 1818) 1 och
ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 14 oktober, 3 ,10 och 24 november, 2 december 1818 samt 15 maj 1827.
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med rätt kontakter på Kungliga myntet dit det av Hallenberg lämnats för värdering.507 Myntverket prövade regelmässigt metallhalten i alla fornsaker lämnade till
inlösen för att rätt lösenpris skulle kunna räknas fram. Hallenberg hade själv lämnat ett preliminärt utslag direkt till Kungl Maj:t av samma innehåll. Riksantikvarien skulle dock återkomma med en utförligare rapport i ärendet. Här beslutade
alltså Akademien utan att höra riksantikvariens mening och Hallenberg skickade in
sin rekommendation till Kungl Maj:t utan att höra Akademien. Trots att både akademien och dess sekreterare förordade inlösen tycks brytningen dem emellan total.
I sin preliminära rapport tillstyrkte Hallenberg inlösen med motiveringen att
fyndet var av en sällsynt beskaffenhet och att inget liknande fanns i rikets samlingar.508 Denna utredning publicerade Hallenberg utan att Akademien fått tillfälle
att läsa den och därmed ej heller haft möjlighet att skicka utlåtandet vidare till
Kungl Maj:t för slutgiltigt avgörande. I sak menade Hallenberg att smycket var
ganska nytt, från 1520- 1540-talet ungefär. Han lyckades till och med attribuera det
till en specifik biskop och en särskild händelse.509 Han lade också på slutet till
samma bevarandekriterium som Akademien använt för Giristafyndet: ”emedan den
blifvit funnen inom Fäderneslandets gränser.”510 Det är märkligt att Hallenberg
med denna utredning gjorde sig skyldig till samma fel som de äldre, av honom själv
diskrediterade, antikvarierna när han så precist bestämde smyckets ägare.
Vad som komplicerar detta ärende ytterligare är att Hallenberg i slutet av sin
lilla skrift gick till angrepp mot professor Sjöborg och statministern för utrikes
ärenden Lars von Engeström, något som i detta ärende var helt obefogat. Men Hallenberg tog antagligen första bästa tillfälle i akt att publicera ett angrepp på sina,
som han upplevde det, rent personliga motståndare. Hallenberg påstod att Sjöborg, som vid denna tid var antikvitetsintendent, i allmänhet var både okunnig och
vårdslös.511 I och med detta började också Hallenberg sörja för sin pensionering
från sin riksantikvariesyssla, han hade nu blivit 70 år gammal.512 Hallenberg blev
tvungen att förklara sig inför Akademien och menade att hans publikation kommit
ut på grund av en alltför snabbt agerande boktryckare.513 Efter detta beslutade Aka-

507. I alla fall var Jacob Adlerbeth där och såg det. UUB: F 850b Jacob Adlerbeths dagbok den
5 oktober.
508. Jonas Hallenberg, Berättelse om ett i Motala ström träffadt fynd (Stockholm, 1818) 5.
509. Ibid 23 ff.
510. Ibid 31.
511. Ibid 33.
512. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 3 november 1818.
513. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 10 november 1818.
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demien ännu en gång mot sin sekreterare om inlösen av ett annat fynd och Hallenbergs inflytande över Akademien hade nästan helt försvunnit.514 Hallenbergs
avsked med bibehållen lön beviljat av kungen lästes den 18 maj 1819 upp i Akademien.515
Synen på minnena i Akademien hade sålunda genomgått en förändring och
Hallenbergs äldre ståndpunkt, som innebar att materiella minnen förklarades utifrån historiska källor, hade fått vika för en mer föremålsinriktad syn där materiella
minnen i sig ansågs kunna rikta historien. För att ytterligare undersöka det här skiftet och för att få kunskap om varför Hallenberg var så förtretad på Sjöborg och von
Engeström tvingas vi tillbaka till år 1814 då nya riktlinjer för svensk minnesvård
drogs upp.

Minnesvårdens omdanande
Såsom ett ytterligare prof af din vänskap, utbeder jag
mig att […] få del af ditt förslag till sättet att inrätta
ett Antiqvariskt archiv516.

År 1814 inträffade en viktig händelse i minnesvårdens historia. Nils Henrik Sjöborg tillsattes som antikvitetsintendent med kungligt förordnande att ha översyn
över rikets fornminnen.517 I historieskrivningen har denna händelse setts som en
underlig, närmast obegriplig, åtgärd som istället för att underlätta minnesvård
och forskning komplicerade områdets organisation. Frågor om ansvarsfördelningen mellan den nya antikvitetsintendenten, Akademien och riksantikvarien
blev tämligen komplicerade. Händelseförloppet har beskrivits så här:

514.
515.
516.
517.

ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 2 december 1818.
ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 18 maj 1819.
Brev från Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf av den 7 december 1813 UUB: Rääf 4.
Titeln antikvitetsintendent är inte helt given. Det är vad Sjöborg själv kallar den tjänst
han i brev den 29 juli 1813 till von Engeström begärt skall tillsättas, eller mer exakt:
”Kongl. Kansli Styrelsens Antiquitets Intendent”. Citerat efter Henrik Schück, Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 353. Detta var emedlertid inte första gången en form av antikvitetsintendentsyssla försökts inrättas. Friherre
Adolf Ludvig Stierneld ansökte är 1810 om ett nådigt förordnande för att under Vitterhetsakademiens inseende upptäcka och samla materiella minnen och få en mer speciell
insyn över antikvitetsarkivet. Detta avslogs dock samma år men Stierneld fick ändå ett
kungligt bemyndigande men detta bemyndigande var inte kopplat till någon tjänst.
Någon lön utgick därför inte för detta arbete. Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans
lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens
historia 1 (Uppsala, 1937) 223; Severin Bergh, Samfundet för utgifvande af handskrifter
rörande Skandinaviens historia under första århundradet af dess tillvaro (Stockholm, 1917) 6.
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År 1814 yppades ett tillfälle att utmana riksantikvarien. Statsministern för
utrikes ärenden Lars von Engeström, vars politiska makt stod på sin höjdpunkt,518 var inte nöjd med hur fornlämningsärendena sköttes i Vitterhetsakademien och Henrik Schück låter oss få veta att von Engeström med bistånd av
Sjöborg försökte konstruera en personlig tjänst för Sjöborg som tillfällig antikvitetsintendent med uppgift att agera utanför Vitterhetsakademien och dess kontroll. Sjöborg skulle bli ansvarig inför Kanslistyrelsen, alltså von Engeström själv,
och inte Vitterhetsakademien.519 von Engeström lyckades dessutom se till att
ärendet togs upp i Ecklesiastikexpeditionen. Detta gjorde att frågan inte ens
skickades på remiss till Vitterhetsakademien. Frågan remitterades i stället till Nils
von Rosenstein (1752–1824) och G J Adlerbeth. Dessa herrar gjorde, menar
Schück, det bästa av situationen och lyckades med få ändringar i von Engeströms
ursprungliga instruktion fånga in Sjöborg under Vitterhetsakademiens kontroll.520
Hur de olika turerna egentligen gick vid tillsättandet av antikvitetsintendenten Sjöborg, är i dag svårt att utröna, men klart är att det var en komplicerad
ärendegång som inte helt går att utläsa ur de officiella akterna, och att det låg
mer förberedelser bakom ärendet än vad Schück låter sina läsare förstå. Antikvitetsintendentstjänsten bör ses som ett steg på en lång väg att omvandla minnesvårdens organisation, en väg som senare inte kunde fullföljas efter de tänkta
riktlinjerna. Vi skall här följa detta organisationsförsök eftersom det visar hur
göterna tänkte sig att minnesvård och fornforskning borde organiseras och
utvecklas.
För att sätta oss in i ärendet får vi gå tillbaka till år 1797 då Nils Henrik Sjöborg väckte fråga om skärpt lagstiftning. Efter enskiftet gjorde han ännu en framstöt, men inget hände.521 När han för tredje gången år 1813 tog upp frågan hade
han en betydligt starkare social ställning att stödja sig på. Han hade blivit professor, åtnjöt stöd från Lunds universitetskansler Lars von Engeström och hade blivit medlem av Göthiska förbundet. Sjöborg lämnade sina förslag till
Kanslistyrelsen där Lars von Engeström var chef och ärendet tog fart.522

518. I princip var det han som var Kungl. Maj:t i dessa ärenden.
519. von Engeströms instruktionsförslag finns i sin helhet publicerad i Henrik Schück, Kgl.
Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 356 ff.
520. Henrik Schück redovisar ärendet i Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia
VII (Stockholm, 1943) 352–363.
521. Skiftesreformerna i Sverige: Storskifte från 1749, Enskifte 1803–1807 och Laga skifte 1827.
522. Nils Henrik Sjöborg, ”De i Danmark ådagalagde bemödanden och widtagne författningar till Antiquiteters upptäckande, wård och bibehållande, jemförde med Swenskars
åtgärd wid denna del af Nordens Historia. Berättelse, aflemnad, på Hans Excellences
Stats-Ministerns och Akademi-Kanslerens m. m. Herr Grefwe L. von Engeström befallning”, Iduna V (Stockholm, 1814) 29 f.
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Det kan kanske tyckas naturligt att frågan om minnesvårdens organisering
och lagstiftning debatterades i Vitterhetsakademien, men där hade frågan svalnat
och den förde en tynande tillvaro i en akademi som bara indirekt hade översyn
över de materiella minnena. Vården av dessa hade dock tre starka företrädare i
förre riksantikvarien G J Adlerbeth, Nils von Rosenstein och Lars von Engeström. Dessa herrar var inte vilka som helst. De tillhörde sin tids mest inflytelserika män. Det var i princip de som förutom Kungen styrde landet och de åtnjöt
stort förtroende i alla läger. De var sedan länge mycket goda vänner, höga frimurare och hade redan som unga sekreterare kraftfullt opponerat mot Gustav III:s
politik under 1788 års riksdag samtidigt som de var ”gustavianer”. Efter statsomvälvningen 1809 stod de för stabilitet och kontinuitet. Det var Engeström som
var den mest pådrivande i minnesvårdsfrågan men de drev denna kampanj tillsammans och trots att de alla var framträdande ledamöter i Vitterhetsakademien
förde de frågan utanför Akademien och lät initiativet komma från annat håll,
från Lund och professor Sjöborg.
Helt klart är att von Engeström, G J Adlerbeth och von Rosenstein var missnöjda med hur Akademien och riksantikvarien Hallenberg skötte minnesvården
men samtidigt framförde de inga egna förslag.523 När Sjöborg ännu en gång, år
1813, gjorde en framstöt tog de chansen och agerade, först efter Sjöborgs riktlinjer, men när frågan hamnade hos G J Adlerbeths son Jacob och via denne i Göthiska förbundet, fick den en betydligt mer ingående behandling.
Jacob Adlerbeth ville se en större förändring och göterna gick därför fram på
två näraliggande områden. Forskningen måste ändra inriktning och en kontrollerad statlig minnesvård borde etableras. Någon egentlig fornminnesvård i det allmännas regi bedrevs inte vid den här tiden så det gällde att finna vägar för något
nytt.524 Göternas forntidsvurm krävde bekräftelse i ett materiellt arv och detta
arv krävde någon sorts omhändertagande både på plats i landskapet och i ett för
forskningen användbart svenskt historiskt centralmuseum.525
I september 1813 tar sig Jacob Adlerbeth an ärendet, med, får man förmoda,
sin fars goda minne. En korrespondens i ärendet inleds mellan Adlerbeth och
förbundsbrodern Leonhard Fredrik Rääf, där Adlerbeth inledningsvis ber om
hjälp:
523. Detta är belagt av Henrik Schück som redovisar ärendet i Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 352–363 och Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och
hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: 1 Tiden till 1826 (Uppsala, 1937) 222–232.
524. Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland: Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering (Umeå, 2001) 11 ff.
525. Nils Henrik Sjöborg,”De i Danmark ådagalagde bemödanden och widtagne författningar till Antiquiteters upptäckande, wård och bibehållande, jemförde med Swenskars
åtgärd wid denna del af Nordens Historia. Berättelse, aflemnad, på Hans Excellences
Stats-Ministerns och Akademi-Kanslerens m. m. Herr Grefwe L. von Engeström befallning”, Iduna V (Stockholm, 1814) 33 ff.
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Jag har fästat Landshöfdingen v. Rosensteins [chef för ecklesiastikexpeditionen och Jacob Adlerbeths närmaste överordnade] uppmärksamhet på nödvändigheten att genom en allmän författning taga
eftertryckligare steg än hittills skedt, för att hämma förstöring och
åverkan af våra ålderdomsminnesmärken. Innan jag uppger för
honom mina tankar härom, vill jag be att du meddelar mig dina, och
uppställer ett förslag till en sådan slags författning som jag nu nämnt.
Härtill lemnar jag dig en betänketid till October månads slut526.

I november meddelade Adlerbeth att det börjar bli bråttom. Landshövding von
Rosenstein ämnade dra ärendet i Statsrådet där Jacob Adlerbeth ofta var sekreterare.527 Förmodligen uppfattade Jacob Adlerbeth att von Rosenstein bara tänkt
sig att ånyo utfärda allmänna förbud mot att förstöra fornlämningar, utan att
närmare precisera vad som utgör en fornlämning eller att utsätta på förhand
bestämda straff för den vaga förseelsen, eftersom han i början av december meddelade Rääf att han ingående diskuterat ärendet med von Rosenstein och fått
honom att slå av på ärendets takt och övertalat honom att detta är ett så komplicerat ärende att grundlighet är viktigare än snabbhet. En ordentlig utredning
krävdes och Adlerbeth tog nu själv itu med den. Under tiden kom ett långt brev
från Rääf som innehöll svar på Adlerbeths tidigare ställda förfrågan.528 Adlerbeth
kommenterade raskt i ett svarsbrev: ”Tusen tack för […] ditt förträffliga yttrande
om sättet att freda våra samteliga fornlemningar. Jag skall deraf draga allt det
gagn som i min förmåga står för att söka bereda ett bättre öde åt dessa dyrbara
qvarlefvor af förflutna tider”.529 Han ber dock Rääf om ytterligare upplysningar
för nu borde frågan äntligen ges en hållbar lösning. Som underlag till sin utredning samlade Adlerbeth in all äldre svensk lagstiftning, tog reda på vad som
gällde i Danmark, använde Rääfs tankar och Sjöborgs äldre förslag samt samtalade med andra lagkunniga.530

526. Brev från Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf av den 24 september 1813 UUB:
Rääf 4.
527. Brev från Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf av den 26 november 1813 UUB:
Rääf 4.
528. Brev från Leonhard Fredrik Rääf till Jacob Adlerbeth av den 22 november 1813 ATA:
GFOJAA vol 6.
529. Brev från Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf av den 7 december 1813 UUB: Rääf 4.
530. Kanske främst greve Fredrik Gyllenborg (1767–1829) med starkt inflytande och bland
kollegor. Brev från Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf av den 7 december 1813
UUB: Rääf 4; en odaterad promemoria av Jacob Adlerbeths hand ATA: GFOJAA vol 6;
Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a 9 december 1813.
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Adlerbeth utvecklade sin syn på saken och meddelade denna till statsministern och ”fann honom för detta ämne äga ett varmdt deltagande”.531 Här fanns
det alltså en möjlighet att göra något ordentligt och för att ge frågan ytterligare
tyngd valde Adlerbeth dessutom att publicera Rääfs tankar, med en del av honom
själv gjorda förändringar, under titeln ”Tankar om Sättet att uppsöka och vårda
Fäderneslandets Fornlämningar”.532 Som svar på Rääfs uppsats publicerades dessutom en positivt kommenterande recension i Swensk Literatur-Tidning vilken gav
frågan än mer tyngd och argument.533 Även Sjöborg läste Rääfs uppsats med stor
entusiasm.534
Rääf problematiserar i sin uppsats hela fältet och ger fingervisningar om vad
han anser vara av vikt att göra något åt. Han ger också konkreta förslag på vad
som kan och borde göras för att skydda fornlämningar.535 Visserligen har det
under årens lopp utfärdats en hel del olika regler för hur lämningar från forntiden skall hanteras men just det faktum att de inte finns samlade på ett ställe har
gjort att lagstiftningen, även om den funnits, varit så svåråtkomlig och ogenomtränglig att den inte har följts. Dessutom, menar Rääf, har reglerna haft karaktären av förmaningar och inte setts som strikta regler. Därför bör en ny samlad
författning uppställas med regler, straff för överträdelser och med tydligt utpekade tillsynsmän.536

531. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a 30 december 1813 och 19 januari 1814.
532. Adlerbeth ändrade i Rääfs brev, som nu låg som manus, så att de regler som gällde för
fynd funna på havets botten blev korrekta. Rääf hade här haft fel i sitt brev. Dessutom
redigerades några som Adlerbeth ansåg allt för anstötliga angrepp mot prästerskapet bort
och några i huvudsak franska och latinska ord byttes ut till mer svenskklingande synonymer. Adlerbeth ville bland annat inte ha med ord som princip och medalj. Dessa byttes
mot ursprung, grundsats och skådepenning. Se Adlerbeths brev till Rääf av den 29 april
1814 och den 14 juni 1814 UUB: Rääf 4. Adlerbeth förändrade också Rääfs stavning. Se
originalmanuskriptet i ATA: GFOJAA vol 6.
533. Johan Henrik Schröder, Recension av ”Iduna Femte Häftet”, Swensk Literatur-Tidning
no 39–42 (Stockholm, 1814) från den 1 till den 22 oktober. Den del av recensionen som
berör Rääfs uppsats börjar i nummer 41 den 15 oktober. Recensionen är osignerad. För
uppgiften om författarnamnet se Tore Wretö, Ydrekungen: En bok om Leonhard Fredrik
Rääf (Hedemora, 1990) 143.
534. Brev Sjöborg till Adlerbeth av den 7 augusti 1814 ATA: GFOJAA vol 21.
535. Tore Wretö går så långt att han kallar Rääfs svar för ”en expertutredning, som med
moderna mått mätt förtjänar att kallas föredömlig i sin knapphet och klarhet, må vara att
entusiasmens drömmar ställvis triumferade över realistens nyktra bedömning av vad som
var genomförbart” Ydrekungen: En bok om Leonhard Fredrik Rääf (Hedemora, 1990) 142.
536. Leonhard Fredrik Rääf, ”Tankar om Sättet att uppsöka och vårda Fäderneslandets Fornlämningar”, Iduna V (Stockholm, 1814) 111 ff. Se också Ingrid Swartling, ”Fornforskaren
Rääf och ’den götiska tidens lemningar’ i Alvastra”, Arte et Marte 1969.
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En svår nöt att knäcka var frågan om hur man skulle kunna skydda de fornlämningar som ännu inte var kända av Kungl Maj:t. Den naturliga lösningen för
Rääf och Adlerbeth blev att ge tillsynen av hela fältet åt ett ämbetsverk som skulle
börja organisera och utöva statlig minnesvård och fornforskning. Här fanns
egentligen två vägar att gå. Antingen kunde man se till att Vitterhetsakademien
gavs resurser så att hon kunde anställa fler tjänstemän, eller också kunde man
satsa på en helt ny organisation vid sidan av Akademien. Med tanke på den aversion mot antikvariska studier som flera av ledamöterna i Akademien hyste framstod det kanske lätttare att helt enkelt bygga en ny organisation. Detta nya
återuppståndna antikvitetskollegium skulle i stort sett få de befogenheter som det
gamla antikvitetskollegiet och antikvitetsarkivet tidigare haft. Verket skulle med
ett tillräckligt antal avlönade tjänstemän och en väl tilltagen egen stat kunna lösa
in fynd och bygga upp en egen fornsakssamling, anställa forskningsresor, publicera nya utgåvor av äldre verk samt tjänstemännens forskning, diplomatarier och
andra urkunder.537
Men de ovanstående frågorna bleknade inför det största problemet av dem
alla. Vad var egentligen en skyddsvärd fornlämning? Eftersom detta inte var
utrett på ett tillfredsställande sätt hade den hittillsvarande lagstiftningen bara
kunnat bli ett antal förmaningar. Man visste bara på ett ungefär vad man talade
om och kunde därför endast utfärda generella, ganska vaga, förbud. Rääf talar
om det skyddsvärda som antikviteter och delar in dem i nio olika kategorier; 1)
kyrkoantikviteter, 2) folkets poesi, historia, myter, fester, och naturfilosofi, 3)
mynt och medaljer, 4) böcker och handskrifter, 5) minnesmärken som run- och
bautastenar, ättehögar, kummel, ristningar i berg och stenar, stensättningar, dyrhus, ruiner efter städer, slott, borgar, skansar, kloster, kyrkor och allt övrigt
dylikt, ävensom märkvärdigheter av tvetydigt ursprung, såsom jättegrytor, och
vissa rena naturföremål, såsom offerkällor, lunder m m, 6) vissa byggnader, rum
och platser, 7) jordfynd och bottenfynd, 8) fornlämningar, böcker, handskrifter,
m m som finnas i kronans, offentliga stiftelsers och enskildes samlingar, 9)
enskild egendom. Antikvitetsbegreppet gavs således även av Rääf en stor spännvidd omfattande allt gammalt från muntliga och historiska källor till naturminnen.538 Det var till dessa nio kategorier Rääf relaterade när han delgav Adlerbeth
sina tankar.539 Adlerbeth kallade de skyddsvärda kategorierna ”Fäderneslandets
Fornlemningar”.
537. Ett diplomatarium är en samling av avskrifter, eller en samling av avtryck av gamla urkunder SAOB. Leonhard Fredrik Rääf, ”Tankar om Sättet att uppsöka och vårda Fäderneslandets Fornlämningar”, Iduna V (Stockholm, 1814) 127 f. Se också Bengt
Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: 1 Tiden till 1826
(Uppsala, 1937) 370.
538. Jämför med K. Rob. V. Wikmans inledning till Leonhard Fredrik Rääf, Svenska Skrock
och Signerier (Stockholm, 1957) 34.
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För att få mer råd, stöd och acceptans väckte Adlerbeth frågan om fornlämningarnas fredande i Göthiska förbundet. Sjöborgs aktiviteter och förslag diskuterades i januari och Rääfs i februari 1814,540 utan att Sjöborg själv medverkade.541
Det viktigaste och mest brådskande var, enligt Sjöborg, att upplysa bönderna om
att det faktiskt fanns en gällande lagstiftning på området eftersom de av okunnighet och vidskepelse förstörde fornminnen i sin nyodlingsnit. Först i andra hand
kom kravet att modernisera lagstiftningen.542 Sjöborg hade till von Engeström
yrkat att något skulle göras för att hämma ”det allmänna ofredande, för hvilket
våra fornlemningar så ofta varit blottställde.”543 Dessutom hade han lämnat ett
förslag till en ny författning som grundade sig på bestämda viten för olika förseelser och tillsättandet av en antikvitetsintendent.544
Inför göterna deklarerade Adlerbeth sina synpunkter och några dagar senare
sammanfattade han dem i en promemoria.545 Adlerbeth menade att i stort sett
var Sjöborgs förslag bra. En starkare lagstiftning är nödvändig då ”[d]e i detta
afseende utfärdade författningar voro i sjelfva verket blotta förmaningar, icke
lagar; ty de saknade nästan alltid de från hvarje lag oskiljaktiga fordringar:
bestämt straff mot förbrytelser; och vård om författningens verkställighet, medelst vissa, med tillräcklig makt dertill bemyndigade Embetsmän.”546 Men, och
det finns ett stort men, i den av Adlerbeth anförda götiska hållningen, det går
inte att införa en lagstiftning som bara påpekar att något är förbjudet utan att
statsmakten i lagstiftningen bygger in sanktionsmöjligheter. Detta var viktiga
poänger i både Sjöborgs förslag och i Rääfs tankar. Till detta lades efter diskussionerna i Göthiska förbundet ännu ett stort problem: markägarens rätt. Det kunde
för det första inte på något sätt sägas vara rättvist mot landets bönder att införa
dryga böter, eller kroppsstraff för en förseelse som de inte hade någon möjlighet
att bedöma om de begår och för det andra var det problematiskt att införa
inskränkningar i markägarnas äganderätt.

539. Leonhard Fredrik Rääf, ”Tankar om Sättet att uppsöka och vårda Fäderneslandets Fornlämningar”, Iduna V (Stockholm, 1814) 111–128.
540. ATA: GFOJAA vol 1 stämmoprotokoll för den 18 januari och 16 februari 1814.
541. Det framgår av Sjöborgs brev till Adlerbeth av den 7 augusti 1814 ATA: GFOJAA vol 21.
542. Nils Henrik Sjöborg, ”De i Danmark ådagalagde bemödanden och widtagne författningar till Antiquiteters upptäckande, wård och bibehållande, jemförde med Swenskars
åtgärd wid denna del af Nordens Historia. Berättelse, aflemnad, på Hans Excellences
Stats-Ministerns och Akademi-Kanslerens m. m. Herr Grefwe L. von Engeström befallning”, Iduna V (Stockholm, 1814) 29 f.
543. ATA: GFOJAA vol 1 stämmoprotokoll för den 18 januari 1814.
544. ATA: GFOJAA vol 1 stämmoprotokoll för den 18 januari 1814.
545. Jacob Adlerbeth P M daterad den 20 januari 1814 ATA: GFOJAA vol 6.
546. Jacob Adlerbeth ATA: GFOJAA vol 6. Direkt hämtat från Rääfs tankegångar.
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Antikvitetsintendenten
För att bereda tillfälle för Vederbörande att meddela
upplysningar om Monumenter, som i anseende till
någon särskilt märkvärdighet förtjena att vårdas, äger
han att författa en fullständig uppgift på de säkra
kännetecken, genom hvilken en Fornlämning kan
urskiljas547.

Göterna menade att upplysning måste föregå ny lagstiftning. Därför tillstyrkte
Adlerbeth att en ämbetsman, en antikvitetsintendent, med uppsikt över fornlämningarna skulle tillsättas, och att den nya lagstiftningen inte skulle börja gälla förrän antikvitetsintendenten börjat arbeta och upprättat och kungjort en ”uppgift
på fornlemningarnas kännemärken”.548 Med denna vägledning, distribuerad på
allmän bekostnad, skulle bönder vid sin nyodling själva kunna bedöma vad som
var belagt med förbud samt veta hur de skulle handskas med ärendet om de trots
fornminnet ville eller behövde ta området i anspråk. Viktigt för Adlerbeth var
också att denna antikvitetsintendent skulle få möjlighet att arbeta aktivt både i
fält, genom att uppspana och fridlysa fornlämningar, och bland de allmännas
samlingar. Han borde även ges möjlighet att publicera sina vetenskapliga rön
samt ges tillfälle att kontinuerligt föreslå förbättringar i lagskyddet.549
Adlerbeth ville också upprätta ett museum där flyttbara fornlämningar skall
”stå archäologien till tjenst”,550 men inte som Sjöborg föreslagit, bygga ut den
redan existerande samlingen i Lund, utan bygga ett nytt museum mitt i riket, i
Linköping.
Så skapades något som vi skulle kunna kalla för en götisk handlingsplan för
hur området borde organiseras och Adlerbeth tycker sig se att göterna får gensvar
från omvärlden och meddelar Rääf i brev att: ”Särskilt har [… din] uppsats förvärfvat Dig högaktning bland Danmarks mest utmärkta fornforskare, enligt de
officiella underrättelser, som till mig derom inlupit.”551
Det viktigaste och det som sattes först på dagordningen var att sjösätta det
nya ämbetsverket, men utsikterna för detta var små. Som alltid saknades medel i
statskassan. Istället försökte de gå bakvägen, det vill säga, att först tillsätta några
ämbetsmän och när det sedan finns två eller flera tjänstemän låta dem bilda ett
547. ”Kongl. Maj:ts nådiga Instruction för Professor N. H. Sjöborg vid dess befattning med
uppsigten öfver Antiquiteterna i Riket.” citerad efter Henrik Schück, Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 360.
548. Jacob Adlerbeth ATA: GFOJAA vol 6.
549. Jacob Adlerbeth ATA: GFOJAA vol 6.
550. Jacob Adlerbeth ATA: GFOJAA vol 6.
551. Jacob Adlerbeths brev till Rääf av den 17 juni 1815 UUB: Rääf 4.
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ämbetsverk. Först ut var naturligtvis den av Sjöborg föreslagna antikvitetsintendenten vars verksamhetsområde skulle omfatta de uppgifter rörande forskning
och vård av de minnen som man ansåg att riksantikvarien Hallenberg inte skötte
på ett tillfredsställande sätt. Den 7 februari 1814 hölls krigsråd. I sin dagbok har
Jacob Adlerbeth lämnat den kryptiska och svårtolkade notisen: ”E. G. Geijer rådgjorde med min Far och Landsh. v. Rosenstein om min plan att efterträda Hallenberg.”552 Antagligen rådgjorde de om bästa sättet att realisera Jacob Adlerbeths
organisationsplan där tillsättandet av en antikvitetsintendent stod överst på dagordningen. Antikvitetsintendenten skulle dels bli den förste tjänstemannen utanför Akademien och på så sätt förebåda den nya myndigheten och dels genomföra
ett förberedande arbete så att en ny lagstiftning kunde träda i kraft.553
Sjöborg hade utarbetat ett utkast till en instruktion för en antikvitetsintendent som von Engeström tog upp, omarbetade och lade fram som sitt. Det är
daterat den 28 februari och ärendet föredrogs den 23 mars 1814 i statsrådet för
ecklesiastikärenden varvid Sjöborg förordnades till antikvitetsintendent.554 Riksantikvarien Hallenberg förlorade därmed det odelade ansvaret för översynen av
landets fornminnen. Jacob Adlerbeth skrev in de överenskomna ändringarna i
det von Engeströmska instruktionsförslaget och den nya instruktionen togs den
20 april.555 Med denna handläggning, av dessa personer, kunde riksantikvarien
och de motståndare som antagligen fanns i Vitterhetsakademien bara konstatera
faktum; de hade fått en konkurrerande myndighetsperson på det område varöver
de var satta att ha uppseende. Visserligen skulle antikvitetsintendenten avlägga
årliga rapporter till Vitterhetsakademien men intendentens arbete styrdes ej av
Akademien.
Att det skulle bli just Sjöborg som fick förordnandet måste vid denna tidpunkt betraktas som självklart. Han var den akademiker som var mest meriterad
för tjänsten och han kunde omöjligt förbigås givet den rådande sociala praktiken.
Han stod på mycket god fot med von Engeström, var medlem av Göthiska förbundet, och det var han som väckt frågan.

552. UUB: F 850a den 7 februari 1814.
553. Min icke bokstavliga läsning av denna mening grundar sig på det faktum att om Adlerbeth själv verkligen arbetade på att försöka efterträda Hallenberg som riksantikvarie så
skulle han ha gjort det när han erbjöds att göra just detta fyra år senare. Jacob Adlerbeth
ändrade nämligen ytterst sällan kurs. Vi återkommer till detta längre fram.
554. Henrik Schück, Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm,
1943) 354 ff.
555. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a den 19 och 23 mars 1814 samt den 14, 17 och 19
april 1814 med flera ställen; Henrik Schück, Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och
historia VII (Stockholm, 1943) 362. Se också Stefan Östergren, ”Vadstena nunnekloster
som byggnadsminnesmärke 1798–1816”, Fornvännen 1981 40.
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Sjöborg skulle, som antikvitetsintendent, bland annat: 1) författa en ”uppgift på de kännetecken, genom hvilka en fornlemning kan urskiljas”, 2) fullborda
”Archaeologiska Topografier under Resor och Forskningar ute i Lands Orterna,
och först uti de Provinser, der de fleste Enskiften antingen redan äro verkställde
eller förberedas”, 3) ”Fridlysning af de Fornlemningar, som äro af någon märkvärdighet”, 4) ”Förstörde Monumenters återställande i sitt fordna skick, då de
befinnas vara af synnerligt värde”, 5) ”Inseendet öfver Fornlemningars bibehållande, så väl på åkern och öppna fält, som vid Kyrko-reparationer”, 6 och 7)
”Insamlandet af Handlingar och fynd, samt undersökning af hvad Allmänna och
Enskildta Samlingar innehålla, hörande till Nordens Historia och Antiquiteter”,
8) ”Brefväxling, för att erhålla upplysningar, dels med Inrikes tjenstemän, dels
med Utrikes Lärda Sällskap”, 9) redovisningsskyldighet inför Vitterhetsakademien, 10) ”Utgifvandet af något Archäologiskt Arbete”.556 De första och sista
göromålen utmynnade i de tidigare nämnda Uppgift på Fornlemningars kännetecken och Försök till en Nomenklatur för Nordiska Fornlemningar. Sjöborgs
instruktion liknar mycket den som gällde för Vitterhetsakademiens sekreterare,
riksantikvarien.557
Av de redovisningar för sitt arbete som Sjöborg lämnade till Vitterhetsakademien framgår att han själv uppfattade sitt uppdrag som så att det viktigaste
han hade att göra var att sammanställa listor på fornlämningar som skulle fridlysas och få laga skydd.558 Detta var något nytt. Kronan gjorde här intrång i den
privata äganderätten och gav Sjöborg i uppdrag att inför Vitterhetsakademien
föreslå vilka fornminnen som skulle sparas åt framtiden. Vitterhetsakademien
skulle sedan godkänna Sjöborgs fridlysningsförslag och skicka dem vidare till
Kungl Maj:t för stadfästande. I praktiken var det alltså Vitterhetsakademien som
bestämde vilka enskilda fornlämningar som ansågs vara av sådan vikt att de skulle
fridlysas. Antikvitetsintendentens uppgift var att ute i landet hitta dem och göra
ett första urval. Denna instruktion gällde tills vidare för vart år. Sjöborg skulle
följaktligen varje sommar resa runt och i skrift rapportera sina iakttagelser.

556. Citerat från Sjöborgs egna till Vitterhetsakademien lämnade ”Redogörelse för De år 1814
verkstälde Undersökningar af Svenske Ålderdoms Minnesmärken, På Kongl. Majts.
Nådigste befallning, inlemnad till dess Vitterhets: Historie- och Antiquitets Akademi”
daterad den 25 juli 1815 ATA: Antikvitetsintendenternas ämbetsberättelser Sjöborgs berättelser 1815–1818, 1833. Kungl Maj:ts nådiga instruktion för Sjöborg finns i sin helhet tryckt i
Henrik Schück, Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm,
1943) 359–362.
557. Se ovan, sidan 50.
558. Nils Henrik Sjöborg, ”Redogörelse för De år 1814 verkstälde Undersökningar af Svenske
Ålderdoms Minnesmärken, På Kongl. Majts. Nådigste befallning, inlemnad till dess Vitterhets: Historie- och Antiquitets Akademi” daterad den 25 juli 1815 ATA: Antikvitetsintendenternas ämbetsberättelser Sjöborgs berättelser 1815–1818, 1833.
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Hittills hade allt gått enligt planen, men så skulle det inte fortsätta. Det blev
riksantikvarien och Vitterhetsakademien som istället kom att stärka sin position
och det berodde till stor del på Sjöborg. Han hade nu både möjlighet och uppbackning för att bygga en egen plattform för utforskandet av landets minnen
även om de för honom avsatta penningmedlen framstår som mycket låga. Sjöborg förblev inte den drivande kraft han dittills varit. Istället för att resa land och
rike runt och uppteckna, beskriva och fridlysa fornminnen stannade han allt som
oftast i Stockholm och försökte ge ut med verkligheten icke helt överensstämmande fornminnesbeskrivningar. Han kom oftast inte förbi de första reseförberedelserna i Stockholms arkiv och bibliotek.559
Missnöjet med Sjöborg började redan första sommaren med hans första och
viktigaste uppgift, enligt planen, att författa en skrift för att hjälpa allmänheten
att känna igen ett fornminne. På sommaren 1814 skickade Sjöborg sitt utkast till
Gudmund Jöran Adlerbeth som gav det till sonen för ett omdöme. Det blev
starkt kritiskt. ”Vid denna Uppgift torde vara att anmärka att om ock den
antagna Fördelningen af alla slags fornlemningar vore riktig, framställningen saknar behörig ordning och språkrigtighet. Omsägningar saknas icke heller, äfven
som oredighet i utförandet.”560 Det slutade med att de fick skriva om denna text
själva. I Vitterhetsakademien meddelade G J Adlerbeth att han i samråd med von
Rosenstein uppsatt i Sjöborgs namn en annan ”Uppgift på fornlemningars kännetecken” som Akademien godkände.561
I övrigt gick omdanandet av minnesvården planenligt. Ett konungabrev
utfärdades den 18 oktober 1814 vilket gav grevarna Gyllenborg och G J Adlerbeth
i uppdrag att ”genomse och granska de författningar och stadganden, som för
längre tider tillbaka blifvit gifne rörande Svenska Antiquiteter och Minnesmärken, för att derefter uppgifva hvad anstalter för närvarande tider kunna finnes
lämplige och tjenlige, att i dessa ämnen vidtaga.”562 Vilket i praktiken betydde att
Jacob Adlerbeth fortsatte att arbeta i ärendet.
Med antikvitetsintendentens tillsättande urholkades Vitterhetsakademiens
suveränitet på minnesvårdsområdet. Akademiens handlingsutrymme minskades
dock inte synbart eftersom antikvitetsintendenten än så länge var ansvarig inför
Akademien och hon dittills i praktiken inte bedrivit någon uppsökande verksamhet. G J Adlerbeth hade visserligen redan år 1786 inom Akademien försökt
559. Se Jacob Adlerbeths redogörelse och kritik av Sjöborg. Bilaga till ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 7 mars 1820. Se särskilt Jacob Adlerbeths dagbok för samma dag,
där han meddelar sin upptäckt att Sjöborg gått efter Tunelds uppteckningar istället för
efter egna utfärder i landskapet. UUB: F 850b.
560. Jacob Adlerbeths utlåtande ligger i ATA: GFOJAA vol 6.
561. Protokollsuddrag från Vitterhetsakademien från tisdagen den 26 april 1815 ATA: GFOJAA vol 6. Med största sannolikhet är det Jacob Adlerbeth som redigerat Sjöborgs skrift.
562. I avskrift av Jacob Adlerbeth i ATA: GFOJAA vol 6.

149

den rätta tidens mått

anställa en ritare som i princip skulle ges det uppdrag som professor Sjöborg nu
fick men när det inte föll Gustav III på läppen blev det inte av. Vad som däremot
minskade var Hallenbergs auktoritet. Framförallt är det i synen på de lösa fynden, i samband med inlösensärendena, som det märks i protokollen. Stämningarna i Akademien som till övervägande del varit helt historiska gled allt mer över
till det antikvariska. Akademien gav, som vi sett, föremålen allt högre värde.563
Mitt i detta uppenbarade sig ett annat märkligt ärende. En av Rääfs kategorier av bevaransvärda antikviteter var vissa byggnader, rum och platser och bland
dessa hade han särskilt pekat ut klosterrummen i Vadstena.564 Vadstena kloster
som under lång tid begagnats som krigsmanshus stod nu, år 1816, inför en renovering och ombyggnad. Den gamla klosterbyggnaden skulle användas som
arbets- och korrektionsinrättning. Själva den klostercell som tillskrivits heliga
Birgitta skulle byggas om till ett avträde. Ärendet hade redan dragits flera gånger
i Statsrådet innan Jacob Adlerbeth fick kännedom om saken. Han blev minst sagt
upprörd, att döma av hans dagboksanteckningar och den rapport han senare gav
vid en stämma i Göthiska förbundet.565 Göterna inskred genast och Adlerbeth
författade ett vördsamt memorial.566 Kungen uppvaktades och ombyggnadsförslaget ändrades. De två klosterrummen fick vara kvar i oförändrat skick. Hela
denna affär är mycket märklig eftersom Vadstena klosterbyggnad faktiskt redan
var ett skyddat byggnadsminne.567 Gustav IV Adolf hade enligt ett kungligt brev
av den 16 april 1798 rörande reparationer i nunneklostret fastställt att byggnaden
”är att anse såsom et forntidens minnesmärke” och i ombyggnadsplanerna stod
uttryckligen att Kungen måste ta bort skyddet av byggnaden för att ombyggnaden skulle kunna genomföras. Resultatet av ingripandet blev att de omstridda
klostercellerna fick stå kvar orörda men att skyddet av hela huset lyftes.568
Varför protesterade inte göterna mot hela ombyggnaden? Svaret står att
finna i deras syn på vad som var bevaransvärt. I det här fallet rörde det sig om en
levande byggnad och inte en ruin. Ägaren, i det här fallet Kronan, måste få fortsätta att använda sin byggnad även om den råkar vara gammal, på samma sätt

563. Se ATA: Vitterhetsakademiens protokoll.
564. Leonhard Fredrik Rääf, ”Tankar om Sättet att uppsöka och vårda Fäderneslandets Fornlämningar”, Iduna V (Stockholm, 1814) 126.
565. Stämmoanteckningen från den 5 juli 1816 finns publicerad i Stefan Östergren, ”Vadstena
nunnekloster som byggnadsminnesmärke 1798–1816”, Fornvännen 1981 36 f och i original
i ATA: GFOJAA vol 1.
566. Memorialet finns tryckt i Andreas Lindblom, Johan III och Vadstena nunnekloster (Stockholm, 1961) 43 f.
567. Vilket kan vara en av orsakerna till göternas upprördhet.
568. Citerat efter Stefan Östergren, ”Vadstena nunnekloster som byggnadsminnesmärke
1798–1816”, Fornvännen 1981 38.
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som församlingarna får fortsätta att använda gamla kyrkor. Det som var bevaransvärt var inte byggnaden i sig utan minnet av den Heliga Birgitta. Minnet av
henne bevarades, tänkte man sig, genom att det rum hon verkade i sparades. Dit
skulle en besökare kunna komma och känna hennes närvaro i tiden.

Den isländske translatorn
Det Kongl. Bibliotheket i Stockholm innehåller en
rik samling af […] Isländska och Fornsvenska Handskrifter, vigtig för hvarje Svensk, som vill rätt lära
känna sina förfäder. Men dessa Skrifter äro nästan att
anse så [s]om förlorade för Verlden569.

Arbetet med det nya ämbetsverkets realiserande gick vidare. Antikvitetsintendentens uppgift var att ta hand om landskapsbundna minnen. Nästa tjänsteman
skulle därför få i uppgift att utforska nedskrivna minnen. Till dessa stockholmsbaserade tjänstemän tänkte sig förmodligen Adlerbeth att det skulle knytas en
rikstäckande organisation med en person i varje landskap som skulle samla,
beskriva och skydda fornminnen.570 Anställandet av en isländsk translator och
lärare var i alla fall ett naturligt andrasteg.571 När tanken på denna position först
dök upp är svårt att säga, men klart är att den fanns redan i början av år 1817 då
Kanslistyrelsen med von Engeström i spetsen fått Kungen att på tre år förordna
en av Sjöborgs adepter från Lund, Johan Gustaf Liljegren till isländsk translator.572 Men det var ingen permanent lösning. Jacob Adlerbeth ville därför försöka
värva den danske språkforskaren Rasmus Rask (1778–1832). Denne förklarade sig
emellertid icke hågad att ta tjänsten men rekommenderade istället sin isländske
lärare pastor Arne Helgeson (Árni Helgason 1777–1869).573 Under tiden uppma569. Jacob Adlerbeths vördsamma memorial uppläst under riksdagen 5 januari 1818 Protocoll
hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm åren 1817
och 1818 andra bandet (Stockholm, 1818) 223 f.
570. Åtminstone skisserar han en sådan organisation i sitt inträdestal i Vitterhetsakademien,
hållet år 1819. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”,
ATA GFOJAA vol 17 40. Vi återkommer till inträdestalet.
571. Om Jacob Adlerbeths försök att tillsätta en isländsk översättare har beskrivits med Rasmus Rask i fokus av Ingmar Stenroth, Rasmus Rask hos göterna (Göteborg, 2001).
572. Johan Gustaf Liljegren, ”Anmälan”, Inrikes tidningar 19 april 1818; Jacob Adlerbeth, ”Förklaring”, Stockholmsposten 30 april 1818; ATA: GFOJAA vol 6 ”Skrifter ang. förslaget att
till Sverige inkalla en lärd Isländare 1818”, se också Jacob Adlerbeths dagbok för den 19
jan och 23 februari 1817, UUB: F 850a.
573. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a 11 februari och 28 oktober 1817 och UUB: F 850b 1
januari 1818.
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nade Adlerbeth Liljegren att söka vägledning av Rask. Adlerbeth hade nämligen
skäl att tvivla på Liljegrens förmåga att helt korrekt läsa de gamla handskrifterna.574 När det nu fanns flera personer som var villiga att ta på sig sysslan gällde
det också att försöka skaffa fram en tjänst.575 Jacob Adlerbeth aktiverade ånyo det
götiska nätverket för att realisera planen och förberedde sig för att lägga fram
saken för de församlade ständerna under 1818:års riksdag.576 Under detta ärende
stötte Adlerbeth och de andra göterna på hårt motstånd. Intressant att se är hur
göternas argument och retorik var gångbara under riksdagen samtidigt som
nationalistiska argument användes mot dem.
Under riksdagen försökte göterna få de församlade ständerna att gå med på att
avsätta medel till den isländske translatorn. Eftersom de funnit en villig islänning
ställdes förslaget så att det av nödvändighet måste vara en islänning på posten.577
Jacob Adlerbeths anförande på riddarhuset var romantiskt och kraftigt patriotiskt.
”Hvarje Folk som icke är känslolöst för Äran och Fäderneslandet, måste inse värdet
af en sann kunskap” om det egna folkets forntid, fastslog Adlerbeth i början av sin
motion.578 För det svenska folket saknades inte källor till denna kunskap men väl
kunskap att på ett korrekt sätt tillgodogöra sig dessa. Adlerbeth föreslog därför att
ständerna skulle avsätta 3 000 riksdaler banko årligen åt en lärd infödd islänning
som skulle granska och översätta isländska och fornsvenska handskrifter. Dessutom
skulle denne islänning handleda yngre svenska vetenskapsidkare i studiet av det
isländska språket. Adlerbeth bad ständerna om detta stöd till utforskandet av rikets
historia. Han påminde om att äldre riksdagar stött Olof von Dalin och Johan Ihre
(1707–1780) för samma ändamål och nu, menade han, var det dags att ta nya krafttag. Adlerbeth anhöll i motionen om att frågan skulle remitteras till Statsutskottet
för att det skulle räkna ut hur medlen skulle tas fram.579
På riddarhuset mottogs hans motion med blandade känslor. Mothugg utdelades från ett för Jacob Adlerbeth oväntat håll, en företrädare för Kungliga Biblioteket, Lorenzo Hammarsköld (1785–1827), och ett mer väntat, Carl Fredrik Rothlieb
(1783–1835).580 För det första invände de att ett så stort understöd som 3 000 riksda574. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a 2 mars 1817. Den 1 juni 1817 skriver Adlerbeth i sin
dagbok: ”Af Adj. Liljegrens skicklighet att läsa forntida Handskrifter, hade Rääf sett nöjaktiga prof.”
575. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a 28 oktober 1817.
576. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a 1 juni och 28 oktober 1817; UUB: F 850b 19 februari 1818.
577. Att döma av den efterföljande debatten var det ett taktiskt misstag.
578. Jacob Adlerbeth upplästa memorial tryckt i Protocoll hållna hos Högloflige Ridderskapet
och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm åren 1817 och 1818 andra bandet (Stockholm,
1818) 223. Se också originalet ATA: GFOJAA vol 6.
579. Jacob Adlerbeth, Protocoll hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm åren 1817 och 1818 andra bandet 223 ff eller originalet i ATA: GFOJAA vol
6 ”Skrifter ang. förslaget att till Sverige inkalla en lärd Isländare 1818”.
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ler till ett enskilt litterärt område skulle ge en stark obalans i den svenska forskningen, för det andra att de isländska skrifterna på Kungliga biblioteket i själva
verket utgjorde ett så ringa antal att Adlerbeths motion sköt över målet, för det
tredje att det inte var de isländska manuskripten som borde prioriteras utan de
inhemska och för det fjärde att Adlerbeths motion utgjorde en förolämpning av de
bibliotekarier som redan var anställda vid biblioteket. De befintliga bibliotekarierna
kunde klara av detta utan inblandning av någon utlänning. Hammarskjöld och
Rothlieb påminde dessutom om Liljegrens förordnande: ”Det torde således vara
billigt att han först belönas för sin möda, innan man bestämmer en sådan för någon
annan, och att man åtminstone afvaktar tiden att se huru han förrättat sitt uppdrag,
innan man inkallar en Utlänning, att göra om hvad en Landsman redan gjort
förut.”581 Adlerbeth behövde inte sköta all argumentering själv. Han understöddes
kraftigt av göten Carl Spens (1792–1844). Höglovlige ridderskapet och adeln, tillsammans med de övriga stånden, skickade ärendet till Statsutskottet.582
Av Hammarskölds invändningar kan vi utläsa att bibliotekarierna såg sin ställning hotad i en konkurrens om knappa medel. Vid tidigare riksdagar hade alla
motioner om att öka Kungliga Bibliotekets stat röstats ned och år 1810 bestämde
riksdagen att en av tjänstemännen vid biblioteket skulle sättas på undantagsstat.
Vad Hammarsköld inte medgav var att det nya verket kunde ses som något som
stöttade bibliotekets forskning eftersom den isländske translatorn med största sannolikhet skulle arbeta där de gamla manuskripten fanns, i Kungliga Biblioteket.
Striden mellan Hammarsköld och Adlerbeth ser, att döma av de kvarlämnade
dokumenten, ut att ha varit tämligen hård.583 I sin dagbok skriver Adlerbeth den 14
januari 1818: ”På Hammarsköld hälsade jag. Jag räckte honom handen på, att huru
rakt motsatta våra åsigter af Isländska Litteraturen voro, skulle sådant icke störa vår
personliga vänskap.”584 Att kunna skilja på sak och person var en nödvändighet för
den som inte ville minska sitt framtida inflytande.

580. Rothlieb var en före detta kollega till Adlerbeth i ecklesiastikexpeditionen, vars nesliga
avsked Jacob Adlerbeth till stor del låg bakom. Se Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a
augusti till oktober 1814. Lorenzo Hammarsköld var mycket god vän med flera av
göterna och kan sägas ha ingått i det götiska nätverket utan att han tillhörde förbundet.
Ingmar Stenroth menar tvärt om att Hammarskölds opposition var väntad, men vad jag
förstår väntad för Ingmar Stenroth inte för Jacob Adlerbeth. Ingmar Stenroth, Rasmus
Rask hos göterna (Göteborg, 2001) 8.
581. Lorenzo Hammarsköld och Carl Fredrik Rothlieb, Protocoll hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm åren 1817 och 1818 andra bandet 614–
622 citatet från Hammarsköld 617.
582. Jacob Adlerbeth, Protocoll hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm åren 1817 och 1818 andra bandet 624 f.
583. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850b 8, 12, 13 januari 1818 och de bevarade argument
som ligger i ATA: GFOJAA vol 6 ”Skrifter ang. förslaget att till Sverige inkalla en lärd
Isländare 1818”.
584. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850b 14 januari 1818.
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Striden om förslaget stod inte bara på riddarhuset. En motion i ett stånd gick
vidare till de andra. Enklast för Adlerbeth att hantera var bondeståndet. Där hade
han utmärkta förbindelser med flera av dess ledande ledamöter och i sin dagbok
skrev han: ”Afzelius meddelade den hugneliga tidning, att han enligt min anmodan, igår meddelat Riksdagsmannen Anders Danielsson mitt förslag att införskrifva
en lärd Isländare; och att detta förslag mött stort bifall så väl af nämnde Riksdagsman, som af Långberg, hvilken underrättat flere närvarande ledamöter af Bondeståndet, med tillägg, ’att allt som ökar upplysningen, äro vi med om’. Till utförande af
nya skäl för mitt förlag, vidgjordes åtskilligt.”585 I borgar- och präststånden användes andra tillgängliga kontakter.586
Stånden skickade vidare motionen till statsutskottet där frågan debatterades
ingående. Att det inte skulle bli enighet fick Adlerbeth snabbt klart för sig men han
lovades i alla fall ett värdigt betänkande.587 Statsutskottets betänkande var mycket
positivt i sak men till sin slutsats delat. Utskottet bifogade ett eget yttrande skrivet
av assessorn Pehr Lagerhjelm (1787–1856) i Göthiska förbundet kallad Ingwar Widfarne och ledamot av utskottet liksom också landshövding von Rosenstein.588 I
Lagerhjelms yttrande instämde alla de andra ledamöterna, även om utskottet var
delat.589
I slutet av februari hårdnade striden ytterligare.590 Den 2 mars var det dags
för adeln att ta ställning till statsutskottets yttrande. Det delade yttrandet gav två
alternativ. Det ena uttryckte vördnad för glansen av studiet av den isländska litteraturen. Men eftersom Island inte tillhörde Sverige ville man inte kalla in en
islänning just nu, förslaget mynnade ut i att frågan skulle skjutas upp. Det andra
alternativet var författat av stamgöten Göran Gustaf Uggla vars retorik och motiveringar visar att den idévärld som utbildats i det götiska tankekollektivet,
åtminstone av dess egna medlemmar, ansågs passa även på riddarhuset.
Utan att nämna Geijer vid namn började Uggla: ”Om det är en erkänd sanning, att ett Folk lefver ej blott i det närvarande, utan ock i sina Minnen och att
det lefver genom dem, att Minnet af Förfädrens bedrifter och ära är en kraftig
väckelse för deras Afkomlingar; så måste det ock vara lika obestridligt, att hvarje
hittills fördold, eller i mörker insvept kunskap om den tid [---] der icke Börd,
utan Tapperhet och manlig Dygd, förde till ära, rygte och anseende” måste
585.
586.
587.
588.

Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850b 26 januari 1818.
Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850b 20, 21, 22 februari 1818.
Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850b 26, 30 januari och 2 februari 1818.
För att understryka hur nära de tidiga göterna stod varandra bör kanske påpekas att han
var gift med Ulrika Charlotta Geijer. Lagerhjelm var en av två som föreslogs för inval
redan på stiftelsedagen.
589. Bihang till Riks-Ståndens Protokoll vid Urtima Riksdagen i Stockholm 1817 och 1818 9:e samlingen Innehållande Riks-Ståndens Protokolls-Utdrag som innehålla beslut (Stockholm,
1818) 318–328.
590. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850b 26 februari 1818 och 1 mars 1818.
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utforskas. Vi känner igen den götiska föreställningsvärlden. Det som utmärker
ett folk är dess minnen och det är en nationell angelägenhet att utforska det fria
och jämlika svenska folkets allra äldsta och ursprungliga minnen. Uggla fortsatte
med att citera en annan av Göthiska förbundets egensinniga tänkare, Leonhard
Fredrik Rääf, och i götisk anda nedgöra frihetstidens historieuppfattning med
orden: ”’Den kraftlösa Moral, som, i stället för det rätta, lärde det passande; i
stället för dygder, anständighet’, som förklarade all grundelig Lärdom för gräl,
och forskningen i våra gamla Häfder och Sagor för ett barndomspjoller”. Denna
tid var förbi, menade Uggla, nu var det dags att visa det dygdiga och det rätta.
Det svenska folkets uppfattning om den rätta dygd som är folkets egen kunde
återupplivas genom publicering av de gamla sagorna, hävdade Uggla och yrkade
att ärendet skulle skickas vidare till Kungen för avgörande.591
Slutligen avgjordes ärendet på riddarhuset, förmodligen av Fredric von
Schwerin (1764–1834), vars inlägg gick ut på att det i och för sig var ett bra förslag
men att det saknades medel.592 3 000 riksdaler banko var, för den tiden, en
mycket ansenlig summa pengar. Ståndet röstade således ned förslaget, trots
Adlerbeths reservation.593 Det var emellertid inte slutagerat i och med detta. I en
riksdag med fyra suveräna stånd bollades frågan fram och tillbaka till dess att en
kompromiss kunde uppnås. När borgareståndet hänskjutit frågan till Kungen,
prästerståndet beordrat statsutskottet att anslå medel och adeln avslagit förslaget i
sin helhet måste jämkning inledas. Adlerbeth hade goda förhoppningar inför
denna process. Till Rääf skrev han: Nu ”finner du […] saken hittills i det skick,
att enligt Riksdags ordningens 73dje §, Stats utskottet skall jemka de serskilda
Meningarne, hvaraf måste uppkomma ett nytt betänkande, som ej kan blifva
mindre förmånligt, än det bättre alternativet af det förra. Wi skola då försöka att
få igenom saken på Riddarhuset, så ett beslut af lika beskaffenhet som det förra, i
sanning blefve för vårt Stånd vanhedrande.”594

591. Göran Gustaf Uggla, Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln, vid Urtima
Riksdagen i Stockholm Åren 1817 och 1818 Fjerde bandet, Första afdelningen (Stockholm,
1827) den 2 mars 84–90, citaten från 84 och 85 f. De romantiskt färjade anspelningarnas
ursprung är Göthiska förbundets tidskrift Iduna Erik Gustaf Geijer, ”Anmälan”, Iduna I
(Stockholm, 1811) 4 f och Leonhard Fredrik Rääf, ”Tankar om Sättet att uppsöka och
vårda Fäderneslandets Fornlämningar”, Iduna V (Stockholm, 1814) 128.
592. Fredric Bogislaus von Schwerin, Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln,
vid Urtima Riksdagen i Stockholm Åren 1817 och 1818 Fjerde bandet, Första afdelningen
(Stockholm, 1827) den 2 mars 90 ff.
593. Protocoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln, vid Urtima Riksdagen i Stockholm
Åren 1817 och 1818 Fjerde bandet, Första afdelningen (Stockholm, 1827) den 2 mars 93 f.
594. Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf 13 mars 1818 UUB: Rääf 4.
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Schwerins mothugg upplevde Adlerbeth som mycket kränkande, särskilt
som han inte ville uppge, i Adlerbeths tycke, några som helst argument för sin
sak. I samma brev till Rääf skrev Adlerbeth: ”Då jag i fleres närvaro sedan
begärde af Grefven att veta skälen till hans motstånd svarade han blott, att då
flere talt för saken tyckte han att äfven i detta mål borde vara ett uttryck af opposition.”595 När statsutskottet ånyo fick frågan så bestod jämkningen i att Lagerhjelm halverade summan till 1500 riksdaler och utskottet skickade tillbaka
ärendet till Prästståndet och ärendet hamnade hos Kungen.596 Adlerbeth och
göterna var mycket förbittrade och de beslöt att uppvakta Kungen och dra ärendet själva, men hos Kungen tycks ärendet ha stannat.597
Striden fördes inte bara i riksdagen utan spillde också över i pressen. Liljegren valde att presentera sin första översättning som isländsk translator genom en
anmälan i Inrikes-Tidningar.598 Hans kompetens blev ifrågasatt och hans ställning
hotad i och med att hans person användes som argument i riksdagsstriden. Han
befarade tydligen att han som redan var anställd som isländsk translator skulle
ställas åt sidan om en mer meriterad person kom till Stockholm. Problemet var
att varken Liljegren eller bibliotekarierna tycks ha förstått Adlerbeths strategi.
Den gick ut på att öka antalet fornforskare med en statligt anställd Isländare som
skulle handleda de yngre forskarna till vilka Adlerbeth säkert räknade Liljegren.
Med flera statligt anställda skulle den totala forskningens omfattning öka. Dessutom räckte Liljegrens förordnande bara i tre år. Adlerbeth skulle antagligen
senare ha slagits för att ge Liljegren en annan plats om så skulle behövts.599 När
Liljegren mitt under denna frågas behandling under riksdagen anmälde första
delen av sina översatta isländska sagor så passade Adlerbeth på att, under pseudonymen ”Älskare af grundlighet” i Stockholmsposten, indirekt kritisera Liljegrens
kunskaper i isländska och föra fram sin mening om att det behövdes en lärd
islänning inom svensk fornforskning.600 Adlerbeth menade att så länge det inte
finns någon som verkligen kan isländska och som kan handleda och överse
svenskarnas forskning ”bör det wäl hos hwarje Svensk Öfwersättare af Isländska
Skrifter wara en stagdad föresats, att inom ett land, hwars innewånare, i saknad af

595. Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf 13 mars 1818 UUB: Rääf 4.
596. Bihang till Riks-Ståndens Protokoll vid Urtima Riksdagen i Stockholm 1817 och 1818 9:e samlingen Innehållande Riks-Ståndens Protokolls-Utdrag som innehålla beslut (Stockholm,
1818) 666 ff.
597. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850b exempelvis den 6 mars 1818 och brev från Afzelius
till Rask 5 juni 1818 Breve fra og til Rasmus Rask I (Köpenhamn, 1941) 312.
598. Inrikes-Tidningar No 40 10 april 1818.
599. Denna slutsats är inte svår att dra med tanke på Adlerbeths senare agerande i fornforskningsärenden i allmänhet och tillsammans med Liljegren i synnerhet.
600. Stockholmsposten 84 14 april 1818. Att det är Adlerbeth som döljer sig bakom pseudonymen står utan allt tvivel. Dels ligger artiklarna i hans arkiv och dels tar han på sig ansvaret för dem i sin dagbok. UUB: F 850b 13, 14, 21 april 1818, ATA: GFOJAA vol 6 ”Skrifter
ang. förslaget att till Sverige inkalla en lärd Isländare 1818”.
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handledare, länge warit okunnige om sina förfäders tungomål, icke utgifwa något
sådant öfwersättningsförsök, utan att tillika meddela dess grundtext.”601 Då kan
var och en kontrollera översättningens godhet. Detta var en sedan gammalt väl
inarbetad filologisk metod men med det problemet att böckerna ansågs bli mer
svårsålda. Liljegren måste förlägga sina översättningar själv och måste alltså få
avsättning för dem. Meningsutbytet fortsatte sedan i Stockholmsposten. Det visade
sig att de inte hade särskilt divergerande åsikter. Båda är inne på samma filologiska grundspår. Liljegrens ämnade nämligen ge ut både översättning och
ursprungstext.602
Intressant i denna riksdagsfråga är att se vilka argument som användes.
Uppenbart är att motståndarna ansåg att det var ett alldeles för dyrt förslag men
det argumentet används så sparsamt att det inte förefaller vara tillräckligt. Den
nationella fornforskningens argument var uppenbarligen oantastliga, liksom den
götiska retoriken. Båda lägren prisade fornforskningens nyttiga verkan men det
som motståndarsidan sköt in sig på var nationaliteten hos den som skulle få
tjänsten och det måste i efterhand betraktas som ett stort taktiskt misstag att med
en så nationell retorik försöka anställa en utlänning. Adlerbeth skulle ha undvikit
den värsta kritiken genom att inte ha specificerat en islänning i förslaget. Han
kan knappast själv ha varit övertygad om att det måste vara en islänning eftersom
han först ville anställa en dansk.

Jacob Adlerbeths syn på
fornforskningens fortsatta utveckling
All sannfärdig kunskap om Sveriges forntida tillstånd,
måste hämtas dels från skriftliga Urkunder och Handlingar, dels från de talrika minnesmärken, som, oftast
innefattade under en gemensam benämning af Fornlämningar, troget vittna om våra förfäders andaktsöfningar, sedvanor och konstfärdighet.603

Misslyckandet med att tillsätta en isländsk translator var inte det enda som gick
mot göterna under året 1818. Den äldre trojkans, G J Adlerbeth, Nils von Rosenstein och Lars von Engeström, verksamhet och inflytande minskade dramatiskt.
G J Adlerbeth dog och detta medförde att mycket inflytande gick förlorat samt
601. Jacob Adlerbeth under pseudonym Stockholmsposten den 14 april 1818.
602. Johan Gustaf Liljegren, Stockholmsposten den 27 april 1818 och Jacob Adlerbeth, Stockholmsposten den 30 april 1818.
603. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17 13.

157

den rätta tidens mått

att sonen Jacobs publika aktivitet minskade under en tid. Nils von Rosenstein
försökte därefter pensionera sig och övertala Jacob Adlerbeth att ta över Ecklesiastikexpeditionen. Dessutom försvagades Lars von Engeströms ställning under
den pågående riksdagen vilken han till och med tvingades lämna. Året därpå
drabbades han av så kallad hjärnfeber och tacklade synbart av även om han förestod utrikesärendena ända till år 1824.
Hela det götiska programmet gick i stå i och med att inte fler tjänstemän
som var oberoende av Vitterhetsakademien anställdes. Göterna fick vänta på
lämpligare tillfällen längre fram att omdana den svenska minnesvården och konsoliderade sig istället i den materiella praktiken när den sociala inte längre räckte
till. Den enda framgång man hade var att Jacob Adlerbeth valdes in i Vitterhetsakademien och där själv kunde föra fram sina åsikter. Tidigare hade de gått via
fadern eller Nils von Rosenstein.
Det yppade sig dessutom ett gyllene tillfälle att få ett starkare grepp om
minnesvården. Jacob Adlerbeth blev nämligen erbjuden att bli riksantikvarie och
Akademiens sekreterare efter Hallenberg. Det märkliga är att Jacob Adlerbeth
inte antog detta erbjudande. Flera orsaker kan tänkas. Han hade dagen innan
Rosenstein kom med erbjudandet kommit hem efter att ha gravsatt sin far och
hade just avslutat ett brev till intressenterna i faderns sterbhus.604 Jacob Adlerbeth
var en synnerligen känslig person, med antydan till svåra depressioner.605 Han
tillfrågades i en stund när han mådde mycket dåligt efter sin faders hastiga bortgång. På förfrågan svarade han omedelbart nej. Detta nej, vare sig han senare
ångrade sig eller ej, kände han sig antagligen förpliktigad att hålla fast vid. Jacob
Adlerbeth ändrade sig nämligen mycket sällan.606 Han närde också, som vi sett,
tanken att upprätta ett nytt statligt verk och det kan tänkas att han föresatt sig att
ingå där. Den mest troliga förklaringen torde dock sökas i Adlerbeths karaktär.
Han ville inte formellt stå som ledare och föredrog rollen som grå eminens.607
Dessutom behövde inte Adlerbeth lönen, som godsägare på Ramsjöholm var han
i princip ekonomiskt oberoende och det kan tänkas att han ville att de få löneme604. Jacob Adlerbeths dagbok UUB F 850b den 11 november 1818.
605. Se Leif Landen. Jacob Adlerbeth Filologiskt arkiv 39 (Stockholm, 1997) 9 och Leif Landen,
Gudmund Jöran Adlerbeth: En biografisk och litteraturhistorisk studie (Lund, 1973) 22 ff.
606. Henrik Schück för fram en annan förklaring grundad på Jacob Adlerbeths kärlek till
Göthiska förbundet och hans senare negativa kritik av Vitterhetsakademiens praktik som
bara varande en medaljakademi. Det kan givetvis ligga en del i detta men det rimmar ej
väl med Adlerbeths fortsatta aktiviteter på området. Henrik Schück redovisar ärendet i
Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm, 1943) 379 f.
607. Samma uppfattning har Marie-Louise Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitetsakademiens historia (Stockholm, Göteborg & Uppsala, 1969) 17. År 1827 när
ny riksantikvarie skall utses försöker Adlerbeth värva Leonhard Fredrik Rääf innan han
slutligen fastnar för Liljegren. Se K. Rob. V. Wikman inledning till Leonhard Fredrik
Rääf, Svenska Skrock och Signerier (Stockholm, 1957) 35.
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del som fanns för minnesforskning skulle gå till någon som genom dem fick möjlighet att utföra forskning.608 Adlerbeth hade i alla fall en sedan året innan
uppgjord plan för sin fortsatta verksamhet och där ingick uppenbarligen inte varken chefskapet för Ecklesiastikexpeditionen eller för Vitterhetsakademien.609
Att Adlerbeth inte blev riksantikvarie försenade antagligen Akademiens
utveckling. Henrik Schück skriver om Adlerbeth vid den här tiden: ”Någon för
en antikvitetsakademis uppgifter mera hängiven man fanns säkerligen icke i landet, och hans personlighet var icke omstridd”.610 Flera övertalningsförsök gjordes
men Adlerbeth ändrade sig inte. Här måste också påpekas att Jacob Adlerbeth
ännu inte tagit säte i Akademien. Han intog sin plats i Akademien först året
därpå med ett för minnesforskningen mycket intressant tal. Det blev aldrig
tryckt men finns bevarat i konceptform bland Adlerbeths efterlämnade papper. I
koncept bär talet ingen titel men i Akademiens protokoll kallas det, med hänvisning till innehållet: ”Tal innehållande Anmärkningar om källorna och utsigterna
till en säker kännedom af Sveriges forntida tillstånd”.611
Detta tal lämnar ingen tvekan om vad som utgör syftet för Adlerbeths
vetenskapliga målsättning. I talet summeras den götiska forskningen fram till
dags dato och han skisserar ett forskningsprogram för den närmaste framtiden.
Adlerbeth börjar i Göthiska förbundets stil med att framhäva nyttan av
fornforskning i allmänhet. Han tvekar inte att som han skriver: 612
genom några anmärkningar om Källorne och utsigterne för en säkrare
kännedom om Sveriges forntida tillstånd, till mina landsmäns bedömande frambära uttrycket af min öfvertygelse om värdet af en vetenskaplig sysselsättning, som är mäktig att i deras hjertan ingjuta en sann
kärlek till fäderneslandet. För att af denna medborgerliga dygd – villkoret för hvarje samhälles sjelfbestånd – finna de skönaste efterdömen
behöfva vi blott återkalla minnet af aflägsna tider då i Norden redan
bodde ett vidtfrejdadt Kämpafolk, styrdt af sina Gudars ättlingar och
äfven om vi dervid sällan möta några andra föremål än blodiga vapenskiften och konstlösa snilleverk, skola vi dock af deras skärskådande

608. Stöd för denna uppfattning ges nedan. Adlerbeth avsatte personligen stora summor till
andras forskning.
609. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a 18 februari och 21 april 1817.
610. Henrik Schück, Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VII (Stockholm,
1943) 379.
611. Ett ämne som han valde redan 15 maj 1818 se Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850b och
ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 14 juli 1819.
612. Alla hänvisningar till inträdestalet är till den opaginerade handskriften på 77 foliosidor
som finns under katalogposten: Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och
Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17. Sidhänvisningarna är efter egen räkning där
själva talet börjar på sidan 3.
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hämta säkra bevis för den af vår samtid icke allmänt erkända sanning,
att fosterjordens försvar, lika så väl som dess odling, bör vara ett ögonmärke för den enskilda omtankan, och att Manhems söner böra vara
beredde att med lika kraftfull arm föra svärdet, som plogen om de icke
skola vara ovärdige att bebygga det land, för hvars frihet de hafva att
tacka sina förfäders mannamod.613

Den götiska retoriken har inte på något sätt mildrats sedan stiftelseåret 1811. Det
är Göthiska förbundets syfte och ideologi som förs fram och som Adlerbeth vill
lägga till grund för Akademiens ansträngningar. De allmänna stadganden som
gällde för förbundets medlemmar utvidgar nu Adlerbeth till att gälla alla. Folket
skall spegla sig i sina förfäders bedrifter och det är fornforskarna förpliktigat att
visa vilka de var. De fysiska minnena i landskap och samlingar skall öka folkets
vilja att bryta ny mark med plog och svärd.614
Inträdestalet fortsätter sedan med ett snabbt historiografiskt svep från Ericus
Olai till Stjernhjelm och Adlerbeth tillägger intressant nog:
Vid deras uppgifter kan man likväl icke alltid trygga sig. De röja oftare
ett svärmande begär att sprida glans öfver Sveriges fornålder, än den
lugna omtankan att uppsöka sanningen. Af detta begär blefvo våra
äldre häfdetecknare stundom förledde att ur inbildningens verld låna
berättelser om händelser, som alldrig inträffat inom verkligheten, och
att låta djufva och vidunderliga gissningar gälla framför öfvertygande
slutsatser. Men då vi förberått dem så stora misstag, är der vår ovillkorliga skyldighet att med bevis styrka detta omdöme.615

Adlerbeth anför den i Akademien allmänt företrädda meningen att äldre tiders
hävdaforskare gjort sig skyldiga till förhävelser mot sanningen; men, och det är
en viktig skillnad, han kräver att den nya meningen styrks. Det går inte att rakt
av säga att en Rudbeck hade fel utan att kunna ställa upp en mer trovärdig tolkning; en mycket intressant ståndpunkt. Med denna utgångspunkt blir istället den
gamla götiska traditionen levande till dess annat påvisats.616 Det rimmar också

613. Jacob Adlerbeth. ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17 3 f.
614. Ibid 5.
615. Ibid 5 f.
616. Ibid 5 ff. Erik Gustaf Geijer skriver i sitt eftermäle över Göthiska förbundet och Jacob
Adlerbeth att: ”I hjertat var han [Adlerbeth] en hemlig Rudbeckian, åtminstone så vida,
att han ej utan yttersta prut ville afstå något, vare sig i längd, bredd, höjd, eller djup, af de
i den Svenska ärofulla fornålderns namn någonsin gjorda anspråk.” Erik Gustaf Geijer,
”Berättelse om Göthiska förbundets stiftelse och verksamhet”, Iduna XI (Stockholm,
1844) 32.
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väl med en romantisk ståndpunkt där man menar att historien har en nödvändig
funktion. Delar ur historieskrivningen kan inte bara strykas utan att nya tar deras
plats. Det går inte heller att avfärda de stora föregångarna med en enkel hänvisning till deras ovetenskapliga metoder. De hade varit kraftnaturer och folkanden
hade talat direkt ur dem och deras utsagor kunde därför innehålla en sanningsenlig kärna.
Av samtida historiska författare prisar Adlerbeth, i Shering Rosenhanes
efterföljd, Jacob Wilde som den store föregångaren och Dalin, Lagerbring och
Botin som dennes efterföljare.617 Adlerbeth skriver apropå den antikvariska forskningens nedgång under 1700-talet att: ”Från medlet af det 18:e århundradet blef
fosterländsk fornforskning mindre begärlig för våra landsmän. Denna vetenskap
bar redan inom sig en grund till sitt förfall i det öfvermått af nit, hvarigenom dess
idkare förvillades”618 Men det har funnits ljuspunkter, menade Adlerbeth, som
Broocmans, Johan Ihres, Porthans och Neikters forskningar. Problemet med
deras resultat var istället att de presenterats på, som Adlerbeth uttrycker det,
”språk, som icke tillhörde Norden” och var därför inte tillgängliga för stora delar
av befolkningen. Mycket forskning om Sveriges fornålder är dock ännu ogjord,
många viktiga källor var ännu icke uppsökta och många redan funna har inte blivit använda.619 Adlerbeth passade också på att smickra den nyss avgångne riksantikvarien och skrev att på senaste tid har också: ”[a]f ett utmärkt vetenskapligt
värde” av trycket utkommit Hallenbergs Anmärkningar Öfver första delen af Sven
Lagerbrings Svea rikes historia.620 Men som omedelbara föregångsmän räknar han
bara upp danskar: R Nyerup, P E Müller, Erich Christian Werlaeuff, Severin
Grundtvig och Rasmus Chr Rask.621
Adlerbeth slog sedan fast sin huvudpoäng: att det inte går att särskilja studiet av historien från studiet av antikviteterna. Båda hänger ovedersägligt samman som källor till samma forntid.622

617. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17 10.
618. Ibid 11.
619. Ibid 12.
620. Jonas Hallenberg, Anmärkningar Öfver första delen af Sven Lagerbrings Svea rikes historia
första delen (Stockholm, 1819). Den nyligen pensionerade riksantikvarien Hallenberg var
dessutom närvarnade och lyssnade på talet. Se ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för
den 14 juli 1819, citatet från Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant.
Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17 66.
621. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17 26.
622. Ibid 13 ff.

161

den rätta tidens mått

Rent konkret ville Adlerbeth att mer kraft skulle ägnas åt studiet av isländska sagor, landskapslagar, ortnamn och dialekter, eftersom de både berättar om
forntida förhållanden och om det gamla forntida språket. Lägger man därtill hela
studiet av antikviteterna får vi, menade Adlerbeth, grunden till en historisk topografi och det är eftersträvansvärt.623 Jacob Adlerbeth lyfte också fram det nya studiet av hällristningar och ville att mer möda skulle läggas ned på att undersöka
”Halfkorsgrafvar eller Jättegrifter”.624
I inträdestalet berör Adlerbeth också en av sina huvudfrågor, minnesvårdens
lagstiftning. Fornminnen måste få laga skydd. Det gällde i landskapet befintliga
fasta så väl som lösa minnen, liksom gamla skrivna handlingar. Inget borde få
förstöras eller utföras ur landet utan att det först blivit hembjudet åt någon
offentlig institution. Vi igenkänner här den götiska ståndpunkten från år 1814,
men det kom att dröja ytterligare nästan tio år innan Adlerbeth på allvar tog upp
denna tråd. Adlerbeth talade sig också varm för de antikvariska forskningsresorna
och de därav uppkomna uppteckningarna av minnen från forntiden. Han påvisade vad som redan gjorts, men framför allt vad som återstod att göra. Adlerbeth
påpekade dock den stora brist som låg i att en del av resultaten var publicerade på
främmande språk och att många inte var publicerade alls.625 Frågan om publika
forskningsmuseer tas också upp. Den fornforskningsintresserade allmänheten
måste få tillfälle att skärskåda samlingarna ”mera obehindradt än hittills.”626 Han
tog även tillfället i akt att propagera för det ännu ej realiserade nya ämbetsverket:
Med nitälskan för den gamla tidens minnen hafva många länge förenat den önskan, att omsorgen, att bereda de tjentligaste åtgärder till
fornlemningars uppsökande, och att bland mängden af de öfver serskilda ålderdomsmärkvärdigheter upprättade teckningar och beskrifningar pröfva, hvilka bästa förtjena att komma till allmän kunskap,
måtte uppdragas åt ett eget ämbetsverk, svarande mot hvad Antiquitets Collegium i Sverige fordom varit, och hvad Danmark nu äger i
den Antiquariske Commission for Oldsagers Opbevaring.627

Den kanske mest intressanta delen av talet är den del där Adlerbeth talar om 1809
års brott i historien. Han uttrycker sig på följande sätt:
623. Det är dock uppenbart att Adlerbeth än en gång har slipat de argument han framförde i
striden om den lärde isländarens inkallande.
624. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17 44.
625. Han hänvisar specifikt till Hilfelings av Tham bekostade uppteckningar till vilka vi återkommer nedan. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17 39.
626. Ibid 41.
627. Ibid 41 f. Ämbetsverket tas även upp på 31.
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Med år 1809 återvann Svea folk den medborgerliga frihet, som af ålder
varit dess tillhörighet. Ett varmare nit för den Nordiska fornålderns
minnen leder sitt ursprung från detta tidskifte. Länge hade man på
svenska språket saknat en säker anvisning till kännedom af våra förfäders mythologi. För att afhjelpa denna brist utgafs år 1811 en öfversättning af Danske professorn Nyeryps Edda […].628 En recension deraf
ifördes i 1:sta häftet af Iduna.629 Ett år 1811 under namnet af Göthiskt
Förbund stiftadt samfund förenade sig om utgifvandet af denna, åt all
slags fornforskning egnade tidskrift. [---] År 1815 utkom en ordbok
öfver Nordiska Mythologien.630

Adlerbeth fortsatte att kommentera den senaste tioårsperioden med upplysningen att de viktigaste händelserna har utgjorts av urkundsutgivning, främst de
båda Eddorna och Scriptores rerum Suecicarum. Nästa viktiga steg var, menade
Adlerbeth, ett Corpus Diplomatarium, något som också påbörjades under 1820talet. Av yttersta vikt, menade Adlerbeth, var även det år 1816 startade Samfundet
för utgivande av handlingar rörande nordiska fornlämningar.631 Det framgår av
talet att det inte räckte med att arbeta i fält och med utgivning, det krävdes också
politiska beslut. Medel borde komma från Kungl. Maj:t och Riksdagen. Adlerbeth berörde även den misslyckade riksdagskampanjen för en isländsk translator.
Trots deras olika positioner i striden om den lärde islänningen underlät inte
Adlerbeth att framhålla Liljegrens förtjänster och lovorda hans sagautgivning.
Han gick vidare med att beröra den senaste forskningen kring de spännande hällristningarna som Carl Georg Brunius (1792–1869) påbörjat samt de folkvisor som
Geijer, Afzelius och Rääf nyligen givit ut.
Här hade Vitterhetsakademien fått en ledamot med en vision om hur fornforskningen i landet borde bedrivas. Adlerbeths program kom senare delvis att
genomföras genom privata initiativ men under Vitterhetsakademiens och riksantikvariens överinseende.
Vid läsning av inträdestalet är det några detaljer som särskilt framträder för
dagens läsare, nämligen att han känner sig tvungen att försvara åsikten att asatron
varit förhärskande i Norden och de nordiska myternas fortsatta värde och att han
ger samma rätt till det isländska sagamaterialet till Nordens, Tysklands och Eng628. Översättningen gjord av Jacob Adlerbeth själv.
629. Författad av Erik Gustaf Geijer.
630. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA
vol 17 64. Ordboken skriven av Nyerup översättare Hammarsköld och eller Adlerbeth.
631. Adlerbeth torde mena det samfund vars startande kan spåras till år 1815 men som då ännu
ej fått sitt senare namn Kungliga Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. Det hade både G J och Jacob Adlerbeth bland stiftarna. Severin
Bergh, Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia
under första århundradet af dess tillvaro (Stockholm, 1917) 11.
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lands invånare. Av intresse är också att konstatera att Adlerbeth inte drar sig för
att vädra sitt missnöje med Sjöborg inför Akademien. Bland annat yttrade han:
”Vid detta tillfälle kan jag hvarken dölja min önskan, att Professorn N. H. Sjöborg, åt hvilken Kongl. Mt. den 23 Mars år 1814 tills vidare uppdragit vården och
uppsigten öfver fäderneslandets antiquiteter, måtte, mera framledes än hittills,
bestämma sättet för sina förrättningar inom de landskaper, hvilkas antiquiteter
tillförne blifvit minst skärskådade, eller min förundran, att han ännu icke företagit en noggrann besigtning af Södermanland. Detta intill hufvudstaden närbelägna landskap.”632
När Jacob Adlerbeth tagit säte i Akademien blev han, redan från första
stund, en av de allra mest anlitade vad gällde akademiärenden. I princip remitterade Akademien alla ärenden rörande antikviteter, historia och undervisning till
honom. Dessutom togs han ofta i anspråk som Akademiens revisor fram till den
tid då Liljegren blev riksantikvarie. Jacob Adlerbeths inflytande i akademien var
således stort redan inledningsvis och det mesta tyder på att det bara ökade allteftersom fler medlemmar av Göthiska förbundet valdes in.633

Göthiska förbundets forskningsverksamhet
övergår till Vitterhetsakademien
Under år 1819 började Akademien ta fler egna initiativ i bevarandefrågan. Hon började se sig om efter färdiga samlingar eftersom det i dessa kunde finnas fornsaker som
borde bevaras inom landet för framtiden. Tanken på ett publikt forskningsmuseum
hägrade för flera av ledamöterna. Problemet var hur köp av dessa samlingar skulle gå
till. Etablerade samlingar täcktes inte av den hembudsplikt som den gamla lagstiftningen fastlade. Kunde statsmedel eller Akademiens egna sparade medel användas
när ärendet inte kom på remiss som inlösensärende eller som kunglig befallning?634
Akademiens ledamöter försökte lösa frågan så att de betalade ur Akademiens egen
kassa om det inte rörde sig om allt för stora belopp. I annat fall äskade man publika
medel. Ibland betalade ledamöterna själva och skänkte sedan föremålen till Akademien. Detta var ett mer aktivt försök från Akademiens sida att inom rikets gränser
bevara ”inhemska” minnen än hon tidigare tagit.
Jacob Adlerbeths inval i Akademien tillsammans med misslyckandet med
den isländska translatorn fick Adlerbeth och de övriga göterna att byta fot någon
gång i början av 1820-talet. De insåg att det aldrig skulle bli något av de möjligheter som beretts för Sjöborg. De började istället stärka Vitterhetsakademiens
632. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17 40.
633. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll.
634. Se exempelvis ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 18 augusti 1819.
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ställning och framför allt sin egen ställning däri. Skillnaderna mellan Vitterhetsakademien och Göthiska förbundet suddades så småningom ut när förbundets
medlemmar började inta de lediga rummen i Akademien. Först ut var, som vi
sett, Jacob Adlerbeth. Med hans inval kom en yngre fläkt in i sällskapet. Att Akademien hyste stort förtroende för sin nye ledamot visas av att han utan att ännu
ha tagit säte i Akademien invaldes som hennes representant i ”den Direction,
hvilken Kongl. Majt i nåder tillförordnat att bereda verkställigheten af utvidgande undervisningsanstalter i Hufvudstaden”.635 I Akademien arbetade han
aktivt för att insätta sina egna götiska meningsfränder på de lediga platserna.
Han hade kanske hjälp av nästföljande göt i Akademien, den i Akademien tidigare så utskällde Pehr Tham till Dagsnäs, som invaldes som hedersledamot
samma år som Adlerbeth invaldes som arbetande eller svensk ledamot.636 Därefter konsoliderade Adlerbeth sin position och när tillfälle yppade sig blev Esaias
Tegnér, (1821) och Erik Gustaf Geijer (1824) kallade till svenska ledamöter.637
Den götiska kampanjen måste sägas vara lyckad då det från och med Tegnérs inval enbart invaldes göter i Akademien fram till och med Johan Henrik
Schröder år 1827. Först år 1829 valdes en ”utomstående” fornforskare in, nämligen Otto Lindfors, vilket nog berodde på att det var två platser lediga samtidigt
och att göten Rääf tog den andra platsen. Visserligen skedde förändringen av
Akademien gradvis över tid men vi kan se 1826 som ett år att fästa förändringen i.
Från och med då övergick forskningsverksamheten från Göthiska förbundet till
Vitterhetsakademien och vi är framme vid en ny period i fornforskningens historia; en period med en mer aktivt verkande akademi och en mer antikvariskt
intresserad sekreterare. Detta år efterträdde professor Johan Gustaf Liljegren
medicinalrådet Rutström som tillförordnad och från 1827 som ordinarie riksantikvarie.

635. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 23 februari 1819.
636. Pehr Tham till Dagsnäs var en underlig figur av den äldre generationen men som starkt
uppskattades av Adlerbeth och de övriga göterna. Han betraktades redan av sin samtid
som mycket ”annars”. Se exempelvis Harald Schiller, En originell herre: Pehr Tham till
Dagsnäs den siste rudbeckianen (Stockholm, 1930), eller Peter Adam Wallmark, ”Minne af
Framlidne Öfver-Intendenten och Riddaren P. Tham till Dagsnäs, uppläst i Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiquitets-Akademien, den 3. Dec. 1822”, Vitterhetsakademiens
Handlingar tolfte delen (Stockholm, 1826) 364–386.
637. För kalenderfakta om Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien se Bengt
Hildebrand, Margit Engström & Åke Lilliestam, Matrikel över Ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Stockholm
1992).
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1828 års fornminnesförordning
Wi Carl Johan […], Göre weterligt: Att som erfarenheten wid flere tillfällen ådagalagt, att de särskildte,
[…] meddeldte föreskrifter och påbud, rörande wården och bewarandet af forntidens Minnesmärken,
kommit i glömska och förgätenhet[…]; Alltså hafwe
Wi i Nåder funnit angeläget, att med nödige, efter
nuwarande tid lämpade förändringar, uplifwa ofwannämnde föreskrifter638.

Lagstiftningsärendet hade vid Liljegrens tillträde som riksantikvarie fått vila i mer
än ett decennium och det togs på allvar upp igen år 1826.639 Adlerbeth kunde nu
på allvar börja använda Vitterhetsakademiens och riksantikvariens inflytande och
med stöd från Akademien och det uppdrag G J Adlerbeth och Gyllenborg fått år
1814 kunde nu arbetet fortskrida. Jacob Adlerbeth motiverade det femtonåriga
uppskovet med det av Gyllenborg uppsatta kriteriet att landets fornlämningar
först måste hinna inventeras innan en ny författning kunde träda i kraft.640 Företrädarna för minnesvården hade alltså tänkt sig att först utföra en grundlig kartläggning av hela landets fornminnen för att sedan kunna ta ställning till vilka
som borde fridlysas. År 1826 hade de dock kommit till insikt om att detta inte var
möjligt och att det var bråttom. Samma år fick Akademien upprepade bevis för
fornforskarna Alexander Setons (1768–1828) och Nils Johan Ekdahls (1799–1870)
mer eller mindre ohämmade grävande i fornlämningar på Björkö och Gotland
och deras aktiviteter satte lagstiftningsärendet på sin spets.641 Om så fornintresserade män som dessa kontinuerligt bröt mot rådande lagstiftning krävdes verkligen en ny författning.
Den nya författningen behövde göras generell så att den kunde hantera
framtida ärenden, likväl som samtidens, menade bland andra Adlerbeth.642 Det
intressanta med att följa ärendet är att förordningen i sig söker kodifiera den
praxis som utarbetats på området. Men eftersom detta är områdets första samlade
förordning, försöker den också att bilda både allmänhet och framtida professionell praxis. Allt detta går inte att utläsa av själva förordningstexten. Den måste,
638. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828.
639. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 21 november 1826. Det är af Tibell som tar
upp frågan om inte den gamla lagstiftningen från 1666 bör läsas upp en gång per år i kyrkorna. Han har funnit det uppenbart att det bryts allt som oftast mot dess bestämmelser
och att den antagligen beror på okunskap om plakatets innehåll.
640. ATA: GFOJAA, vol 6 P.M. daterat den 26 november 1827 undertecknat J. Adlerbeth.
641. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för 1826 och 1827 samt ATA: GFOJAA vol 6,
”Anmärkningar af Hans Exc. Statsrådet m. m. Herr Grefve Rosenblad” i avskrift av Jacob
Adlerbeth.
642. ATA: GFOJAA, vol 6 P.M. daterat den 26 november 1827 undertecknat J. Adlerbeth.

166

göthiska förbundet, fornforskningen och minnesvården

för att rätt förstås, läsas tillsammans
med de få förarbeten som finns
bevarade för att vi i dag skall kunna
få ett grepp om vad männen bakom
förordningen
försökte
åstadkomma. De hade vid detta tillfälle
att kämpa mot både oförståelse och
starka intressen utanför minnesvården. Vi har tidigare sett hur Jacob
Adlerbeth lyckats få lagstiftningsprocessen att stanna av år 1814; inte
för att han inte ville ha någon förordning utan för att undvika ett
upprepande av tidigare allmänna
förbud och för att en vetenskaplig
praxis skulle få chans att växa fram.
År 1827 har dock det rätta tillfället
yppat sig.
J G Sandberg, Johan Gustaf Liljegren. Professor
I slutfasen av arbetet med för- Liljegren (1791–1837), i Göthiska förbundet kallad
ordningen skickade den ansvarige Ingemund den gamle, blev riksantikvarie år 1826
statssekreteraren Magnus Georg och riksarkivarie 1835. Foto: Statens konstmuseer.
Danckwardt (1788–1861) över den
föreslagna förordningstexten till greve Rosenblad och av dess följebrev kan vi i
viss mån utläsa hur ärendegången varit. Det visade sig att Jacob Adlerbeth, med
utgångspunkt i en promemoria uppsatt av grevarna Gyllenborg och G J Adlerbeth, hade arbetat fram en författningstext vilken Danckwardt senare omarbetat.
Sedan hade Jacob Adlerbeth och greve Gyllenborg gjort anmärkningar och ärendet lämnades över till Rosenblad för att förberedas för att dras i statsrådet.643
Denna bild är tämligen förenklad. Men den innehåller den intressanta informationen att trots att statssekreteraren Danckwardt står som undertecknad på förordningen är det i grund och botten Jacob Adlerbeths förordning.
De kvarvarande handlingarna och den färdiga förordningen visar att Adlerbeth under arbetet utgått från de grundsatser som han och hans meningsfränder
uppställt år 1814. Rääfs tankar och Sjöborgs inlagor utgjorde tillsammans med
den gamla lagstiftningen startpunkten. Under år 1827 tog dock Adlerbeth in nya
synpunkter. En bevarad sådan är en promemoria från Sjöborg.644 En annan per-

643. Följebrevet finns i Jacob Adlerbeths avskrift. ATA: GFOJAA, vol 6.
644. Sjöborgs promemoria finns bevarad i avskrift ATA: GFOJAA, vol 6 i Jacob Adlerbeths
avskrift.
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son som blev viktig att konsultera var göten Johan Henrik Schröder vilken tidigare på ett insiktsfullt sätt offentligt kommenterat Rääfs i Iduna publicerade
tankar. Detta år hade han avancerat till bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och valts in i Vitterhetsakademien.645
Bland Göthiska förbundets kvarlämnade handlingar finns bland annat ett
utkast till förordning som vittnar om deras aktivitet.646 Det tyder på att Adlerbeth verkligen utarbetat grunden till förordningen och att den stötts och blötts
under lång tid. Efter det att utkastet lämnats till Danckwardt tilläts Adlerbeth
försvara sina ståndpunkter och kommentera paragrafernas utformning. När
Danckwardt så småningom lade fram den slutgiltiga versionen hade paragrafernas antal bantats till hälften. Kvar var en mycket smidigare lagtext som i allt
väsentligt innehåller det som Adlerbeth velat få med redan år 1814.
Den färdiga förordningen, Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida
Minnesmärkens fredanden och bewarande647 är en kompromiss mellan två starka
intressen representerade av företrädare för den gryende statliga minnesvården och
de enskilda jordägarna.648 Det är denna balans som Adlerbeth tidigt pekat på och
sökt. Som företrädare för båda dessa intressen hade Jacob Adlerbeth och många
andra göter en god möjlighet att finna en hållbar kompromiss. Utan förståelse för
jordägarnas intresse hade nog inte heller en förordning kommit tillstånd med tanke
på att de som hade att ta ställning till den i statsrådet, företrädde en jordägande
elit.649 Förordningens konstruktion gör också, som kommer att framgå, markägarens rätt till norm medan minnesvårdens blir till undantag.
645. Att han konsulterades i ärendet kan vi utläsa av brevväxlingen mellan Adlerbeth och
honom. Se särskilt Jacob Adlerbeths brev till Schröder av den 25 oktober 1827 UUB: G
263 o.
646. ATA: GFOJAA, vol 6. Att det är Liljegrens hand på den grundskriften är en kvalificerad
gissning, att det är Adlerbeths korrigeringar och marginalanteckningar är tämligen klart.
647. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828.
648. Ytterligheterna går från ett helt nationaliserande av fornlämningarna till att inte ge lämningarna något skydd alls. Se exempelvis ATA: GFOJAA, vol 6 ”Kongl. Majts Nådiga
Förordning rörande forntidsminnesmärkens uppsökande samt fredande från åverkan och
förstöring” § 7, vars skrivning ger minnesvårdens företrädare större rätt. Se också ATA:
GFOJAA, vol 6 Sjöborgs promemoria.
649. Sjöborg var den av de konsulterade som starkast hävdar minnesvårdens rätt. Genomgående för Sjöborgs meningar i ärendet var hans fullständiga okänslighet för markägarnas
ståndpunkter. Han ville också utmäta, för sin tid, oresonliga straff för brott mot den
kommande förordningen. Särskild uppmärksamhet fäste Sjöborg, med rätta kan man
tycka, vid guldsmedernas aktiviteter. En guldsmed som inte följer vad som stadgat är vill
Sjöborg, förutom de vanliga straffen, dessutom döma till förlust av sin borgerliga näring,
eftersom Sjöborg pekar ut dem som den främsta orsaken till att fornsaker av guld och silver obehörigen förstörs. Sjöborgs promemoria finns bevarad ATA: GFOJAA vol 6 i Jacob
Adlerbeths avskrift.
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Något som vi bör ha klart för oss när vi betraktar 1828 års fornminnesförordning är att den är en minimiförordning. Den upphäver alltså inte tidigare
lagar, förordningar och stadganden om minnen där givits starkare skydd än vad
förordningen ger. I sista stycket 2 § står: ”Hwad i afseende på wården och bewarandet af wisse märkvärdige Ålderdoms-minnesmärken särskildt redan kan wara
förordnadt, kommer genom ofwannämnde stadganden icke att undergå någon
förändring.”650 Det betyder exempelvis att de fornminnen Vitterhetsakademien i
enlighet med instruktionen för Sjöborg redan fridlyst fortfar att vara fridlysta.651
Det verkar inte heller som om Sjöborgs instruktion från år 1814 berörs av denna
förordning, men denna fråga kom egentligen aldrig upp till prövning eftersom
Sjöborg slutat inkomma med förslag på fridlysningsbara fornminnen.652
I förordningens portalparagraf slås det en gång för alla fast att forntida minnesmärken generellt är fredade. Den som ofredar ett minnesmärke döms till vite
och att återställa minnet i dess tidigare skick. Dessutom definierar paragrafen vad
som utgör skyddsvärda minnesmärken. ”Med sådane Minnesmärken förstås:
Ruiner, murar och lemningar efter gamla Slott, Borgar, Kloster, Kyrkor, Capell
och andra märkliga byggnader: Wård- eller så kallade Bautasternar och Runstenar, jemte lemningar efter forntidens Domaresäten, Offerställen eller Begrafningsplatser; äfvensom Ättehögar, Griftrör, eller ock andre större eller mindre
föremål, som till åminnelse af forntidens heliga bruk eller någon märklig historisk bedrift, person eller ort kunna bidraga.”653
Paragrafen kan tolkas på olika sätt, men den uppfattning Jacob Adlerbeth
och Johan Gustaf Liljegren representerade var att det skulle vara vid vite förbjudet att rubba alla fornlämningar utan uttryckligt tillstånd från Vitterhetsakademien. Den sista radens kriterium ”som till åminnelse af forntidens heliga bruk
eller någon märkelig historisk bedrift, person eller ort kunna bidraga” gäller bara
”ock andre större eller mindre föremål” det vill säga föremål som inte kan räknas
in bland de övriga, särskilt lösfynd. I förordningstextförslaget står ”slutligen alla
de föremål, hvilka ehuru obetydliga de än för någons ögon kunna synas likvel till
stadfästelse eller åminnelse af någon historisk bedrift, person eller ort kunna, eller
korteligen allt hvad till fornålderns heliga bruk och sedvanor eller framfarna slägtens åminnelse hörer”.654

650. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 2.
651. Akademiens rätt att fridlysa enskilda fornlämningar lämnas orubbad i § 2 men markägaren måste ges ekonomisk kompensation, något som inte behövdes enligt instruktionen
för Sjöborg.
652. Åtminstone finns inga spår efter sådana i Akademiens protokoll under 1820-talet. ATA:
Vitterhetsakademiens protokoll.
653. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 1.
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Jordägaren har i princip rätt att ta bort ett minnesmärke förutsatt att han
först låter avteckna det och sedan meddelar Akademien som har att ta ställning
till om minnet är att anse som en ”synnerlig historisk märkvärdighet” och därför
inte får tas bort. Om det visar sig vara på detta viset skall kronan betala kompensation till markägaren. Även om det inte skulle röra sig om ett synnerligt märkvärdigt fornminne har Akademien alltid rätt att utse en antikvariskt kunnig
person att närvara vid borttagandet. Akademien kunde alltså bara rädda vissa
fornminnen som ansågs särskilt värdefulla och för dessa var man dessutom
tvungen att betala ersättning.655 Jacob Adlerbeths förslag, som lade mer makt hos
minnesvårdens företrädare, ville se alla fornminnen som statens egendom och för
att öppna eller gräva bort en fornlämning krävdes tillstånd av Vitterhetsakademien.656 Detta kan kanske ses som en semantisk glidning men skulle ha fått stor
betydelse i praktiken. Skillnaden ligger i vad som är norm och vad som är undantag. Göterna ville att normen skulle vara Kronans och Vitterhetsakademiens antikvariska rätt som jordägarna skulle kunna begära dispens från, medan
förordningen istället gjorde markägarens rätt till norm och som Vitterhetsakademien kunde besluta om undantag från i särskilda fall.657
Den färdiga förordningen ger Akademien rätt att utföra utgrävningar under
förutsättning att ingen olägenhet för markägaren inträffar. Markägaren kan alltså
stoppa Akademiens undersökningar. Förordningen nämner inget om hur undersökningarna skall ske och efter vilka principer de skall göras. Däremot stadgas att
fornlämningen skall återställas i sitt forna skick, ett estetiskt krav som givetvis
bara gällde utsidan.658 Att stoppa tillbaka de lämningar som grävts fram var det
aldrig tal om. Även om Akademien fått rätten att förrätta utgrävningar så kunde
inte Akademien som samfund utföra dessa. Det måste göras av forskare i fält och
Akademien måste sålunda själv sätta upp kriterier och regler för denna verksamhet och samtidigt kunna delegera sin myndighet till enskilda. I Adlerbeths förslag
ges denna bestämmelse en egen paragraf och han utvecklar också sin syn på
denna bestämmelse i sin särskilda promemoria där han skriver om hur det skall
gå till:659

654. ATA: GFOJAA, vol 6 Förslaget har titeln: ”Kongl. Majts Nådiga Förordning rörande
forntidsminnesmärkens uppsökande samt fredande från åverkan och förstöring”, citatet
från § 8.
655. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 2.
656. ATA: GFOJAA, vol 6 ”Kongl. Majts Nådiga Förordning rörande forntidsminnesmärkens
uppsökande samt fredande från åverkan och förstöring”, § 10 och P.M. daterat den 26
november 1827 undertecknat J. Adlerbeth.
657. ATA: GFOJAA, vol 6 P.M. daterat den 26 november 1827 undertecknat J. Adlerbeth.
658. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 2.
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Med det i 10 § för öppnandet af Ätthögar och urgamla griftrör
bestämda villkor synas något obehörigt tvång icke vara förenadt.
Hvarje bildad man bör med säkerhet kunna påräkna att, efter hos Vitterh.- Hist.- och Antiquitets-Academien gjord anmälan af sin afsigt att
företaga en dylik undersökning, dertill af Academien blifva befullmäktigad, med förbehåll af fornlemningens återställande i sitt förriga skick
efter slutad förrättning. Denna §: s egentliga syftning är, att våra förfäders i sin fria Svenska jorden hvilande stoft måtte i möjligaste mån
blifva fredadt, och att de skattgräfningar, för hvilka den obildade
menigheten stundom så fruktlöst uppoffrar både tid och möda, så vidt
ske kan, måtte förekommas.660

Akademien behövde alltså inte var den aktiva parten utan kunde passivt invänta
hugade forskares ansökningar om att få undersöka fornlämningar.
Det stora problemet med kyrkornas antikviteter löstes i förordningen
genom att en bestämmelse infördes som ålade församlingarna att genomföra
noggranna inventeringar. Dessa skulle vara utförda per den 31 december 1830 och
därefter skulle inventeringar ske vid kyrkoherdebytena. På detta sätt förhindras
det problem som Rääf år 1814 pekat på, nämligen kyrkoherdarnas tendenser att
på egen hand avyttra kyrkoinventarier. Dessutom förbjuds församlingarna att
sälja antikviteter utan att först hembjuda dem åt kronan.661 Detta fick till följd
att en mängd kyrkobeskrivningar skickades in till Vitterhetsakademien och där
utgör de fortfarande ett intressant forskningsmaterial. Jacob Adlerbeth försökte
få till stånd en ännu skarpare lagstiftning. Med utgångspunkt i Rääfs tankar
litade han inte alls på kyrkoherdarnas goda vilja. Adlerbeth och hans meningsfränder ville ha en inventering vart tionde år.662 Detta för att den sittande kyrkoherden skulle vara tvungen att svara för antikviteterna. Dessutom ville man freda
själva kyrkobyggnaderna. Inga ombyggnationer skulle få ske utan att Vitterhetsakademien först godkänt dem; ett krav som inte gick igenom.663 Syftet med detta
var att forskarna skulle få tillfälle att studera konstarbeten och arkitektur från
olika tidsperioder.664 Nu fick göterna nöja sig med att inventeringar skulle göras
659. ATA: GFOJAA, vol 6 ”Kongl. Majts Nådiga Förordning rörande forntidsminnesmärkens
uppsökande samt fredande från åverkan och förstöring” § 10.
660. ATA: GFOJAA, vol 6 P.M. daterat den 26 november 1827 undertecknat J. Adlerbeth.
661. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 3.
662. ATA: GFOJAA, vol 6 ”Kongl. Majts Nådiga Förordning rörande forntidsminnesmärkens
uppsökande samt fredande från åverkan och förstöring” § 2.
663. ATA: GFOJAA, vol 6 P.M. daterat den 26 november 1827 undertecknat J. Adlerbeth och
ATA: GFOJAA, vol 6 ”Kongl. Majts Nådiga Förordning rörande forntidsminnesmärkens
uppsökande samt fredande från åverkan och förstöring” § 2. Se också recensionen av
Iduna V i Swensk Literatur-Tidning no 41 15 oktober 1814 där recensenten också påtalar
bristen på skydd för de kyrkliga antikviteterna och själva kyrkobyggnaderna.
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vid präst- och biskopsvisitationerna.665 Adlerbeth och Liljegren befarade, antagligen med all rätt, att denna nya uppgift skulle drunkna bland alla andra sysslor
som skulle utföras vid dessa visitationer. Dessutom var visitationerna till för att
kontrollera kyrkans angelägenheter inte för att staten skulle kontrollera om alla
kyrkans inventarier fanns kvar eller om någon åverkan gjorts på de minnen som
fanns i kyrkans närhet.
Publika dokument och handlingar skall skötas av ansvariga tjänstemän, slår förordningen fast, och den stipulerar också det kanske självklara, att det är förbjudet att
ur publika samlingar avyttra dokument och handlingar.666 Om någon finner ännu
okända gamla dokument måste de antingen avyttras till Akademien eller en avskrift
skickas.667 Denna bestämmelse innebar en arkivplikt och motiverades med att det hittills inte räckt med lokala föreskrifter att detta varit förbjudet.668
Hembudsplikten utökades till att gälla alla gamla saker som hittas i mark eller
vatten, oavsett i vilket material de var tillverkade, samt alla saker som var upptagna på
kyrkornas inventarielistor.669 Detta var en mycket långtgående hembudsplikt som i
senare lagstiftning uppluckrades till att bara gälla metallföremål och senare bara föremål av guld och silver.670
För att förordningen skulle bli känd bland allmänheten skulle den vartannat år
läsas upp i landets kyrkor.671 Till förordningens tillsynsmän utsågs alla kronans tjänstemän samt alla medlemmar av kyrkans konsistorier men särskilt utpekades riksantikvarien och andra speciellt utsedda av Kungl Maj:t (Sjöborg).672 Detta var inte vad
göterna hade velat. De ville istället att lantmätarna skulle vara tillsynsmän. I lantmätareexamen ville Adlerbeth införa en tentamen på fornminnens kännetecken för riksantikvarien.673 När Adlerbeth blev pressad på den här punkten påtalade han att en
timme skulle räcka för varje student.674 Dessutom ville man att lantmätarna skulle
664. ATA: GFOJAA, vol 6 P.M. daterat den 26 november 1827 undertecknat J. Adlerbeth.
665. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 3.
666. Ibid § 4.
667. Ibid § 5.
668. ATA: GFOJAA, vol 6 P.M. daterat den 26 november 1827 undertecknat J. Adlerbeth.
669. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 3, 6.
670. Om fejden kring hembudet av bronsföremål som uppkom efter nästkommande fornminnesförordning se Lars Sellberg, Den stora bronsfejden, opublicerad arbetsrapport vt
1992, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.
671. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 8.
672. Ibid § 7.
673. ATA: GFOJAA, vol 6 ”Kongl. Majts Nådiga Förordning rörande forntidsminnesmärkens
uppsökande samt fredande från åverkan och förstöring” § 17 och P.M. daterat den 26
november 1827 undertecknat J. Adlerbeth.
674. ATA: GFOJAA, vol 6 P.M. daterat den 26 november 1827 undertecknat J. Adlerbeth.
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rita in fornfynden på kartorna. ”För att så mycket säkrare befrämja igenfinnandet och
kännedomen af alla ofvannämda jordfasta fornlemningar skola dylika vid geometriska Chartors upprättande noga utsättas”.675 Denna tanke blir inte verklighet förrän
på 1850-talet när Sveriges geologiska undersökningar startar med Axel Erdman i spetsen.676
Adlerbeth var i stort sett nöjd med den slutliga förordningstexten. Han hade
arbetat intensivt med frågan under många år. Det allra viktigaste, för honom, var att
fornminnena blev allmänt fredade och att inskränkningar faktiskt gjordes i äganderätten till förmån för fornminnenas bevarande. Men det var flera saker som inte gick
att driva igenom. Göterna såg straffsatsernas tydlighet som en mycket viktig punkt
för att förordningen skulle kunna fungera på allvar. Nu kom inte alla straffsatserna
med i själva förordningen utan det hänvisades till andra lagrum om böter och kroppsplikt.677
Det är anmärkningsvärt att arbetet med den nya förordningen inte har satt
några spår i Vitterhetsakademiens protokoll. Där framställs frågan mycket enkelt
genom att Akademien skickar en underdånig hemställan ”af hvad utvägar i Nåder
pröfvas lämpligheten att för efterverlden bevara de ännu återstående lemningar af
forntida minnesmärken inom fäderneslandet” till Kungl Maj:t den 2 januari 1827.678
Sedan syns inte ett spår förrän den färdiga förordningen läses upp under Jacob Adlerbeths presidium den 20 maj 1828.679 Förordningen satte dock sin prägel på Akademiens arbete. Riksantikvariens ställning stärktes definitivt genom att han gavs
myndighet att efterse att förordningen efterlevdes och förordningen gav äntligen
Akademien ansvaret över en landskapsbunden minnesvård.680
Viktigt är, att trots att Adlerbeths, Liljegrens och andra göters åsikter inte fullt
ut slog igenom i den färdiga förordningen så var det de som fick tolkningsföreträde i
och med att de var tongivande ledamöter av den akademi som hade överinseendet när
det gällde tillämpningen av den nya förordningen. De kunde sålunda bilda en ny
praxis i förordningens kölvatten.
Eftersom försöket att få lantmätarna till förordningens tillsynsmän misslyckats
så tolkade man den paragraf som reglerade översynen av förordningen tämligen fritt,
där det bland annat står: ”ägandes Wåre Befallningshafwande, att på anmälan af Wår
Riks-Antiquarie eller den person, som öfwer Rikets Antiquiteter derjemte tillsyn och
675. TA: GFOJAA, vol 6 ”Kongl. Majts Nådiga Förordning rörande forntidsminnesmärkens
uppsökande samt fredande från åverkan och förstöring” § 17.
676. Christer Nordlund, Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860–1930 (Umeå, 2001) 40 ff.
677. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 §§ 4, 6 och 7.
678. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 2 januari 1827.
679. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 20 maj 1828.
680. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 7.
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wård kan blifwit uppdragen” och: ”Wår Riks-Antiquarie äge jemwäl, att, då han finner denna Wår Nådiga Förordning i någon måtto wara öfwerträdd, sådant till åtal
hos wederbörande anmäla”.681 Det första citatet är taget helt ur sitt sammanhang och
syftar egentligen på antikvitetsintendenten Sjöborg men taget för sig så verkar det
som om vilken person som helst kan få i uppdrag att vårda fornminnen. Det andra är
mer adekvat. Riksantikvarien Liljegren delegerade, med stöd av Akademiens tolkning av förordningen, denna övervakande del av riksantikvariens plikter till så kallade
”ombud i landsorterne”. Stöd för detta fanns också i ett prejudicerande fall från Gustaf III:s tid, då Akademien år 1786 utsåg löjtnant Adrian von Hertzenhielm till Akademiens ombud i Dalarna.682 En standardiserad skrivelse uppsattes och genast hade
en kader av tillsynsmän skapats som alla lydde under riksantikvarien. Detta motiverades med att förordningen lade en tung arbetsbörda på riksantikvarien och att han i
sin tjänsteutövning i princip var bunden till Stockholm och inte på egen hand kunde
hålla uppsyn över och vårda hela landets fornminnen.683 En av de allra första som förordnades till ombud var Akademiens inrikes korrespondent och medlemmen i Göthiska förbundet Johan Haqvin Wallman (1792–1853) vars praktik i fält vi längre fram
skall ta del av.
Riksantikvarien kunde också med indirekt stöd av den nya förordningen hos
ståthållareämbetet anhålla om besiktning av de rum där Akademiens samlingar förvarades. Detta tvingade ståthållareämbetet att skaffa fram bättre utrymmen för samlingarna.684
Den nya förordningen skapade genast problem. I början fanns ingen praxis och
det var bråttom att skapa en sådan. Inte heller fanns någon tillfredsställande enkelt
skriven praktisk handledning i hur man kategoriserar olika fornlämningar. I och med
att förordningen kungjordes nytrycktes, i brist på annat, Nils Henrik Sjöborgs Uppgift på fornlemningars kännetecken.685 De flesta som var sysselsatta med fornforskning
verkade vara överens om att förordningen var nödvändig och att dess innehåll var bra
avvägt, men hur skulle det rent konkret gå till att skaffa sig rätten att göra arkeologiska utgrävningar?
Till Johan Haqvin Wallman skickade Adlerbeth raskt ett exemplar av förordningen. Denne ansåg den vara väl genomtänkt, men den gav honom samtidigt
bekymmer. Han insåg nämligen att han regelbundet brukat bryta mot bestämmelserna och han tvangs höra sig för hur han skulle bete sig för att få dispens från det
681. Båda citaten är från Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens
fredanden och bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828 § 7.
682. Se närmare i avsnittet om Vitterhetsakademien.
683. ATA: Akademiens koncept 1827–32 blad 54. Jämför gärna min tolkning med Henrik
Schücks av samma händelse förlopp i Kgl. Vitterhetsakademien: Dess förhistoria och historia VIII (Stockholm, 1944) 280 ff och se särskilt hans avskrift av ett färdigtryckt formulär.
Schück har i princip bara utgått från Vitterhetsakademiens protokoll och haft Akademien som fokus för sin framställning.
684. ATA: Akademiens koncept 1827–32 blad 73.
685. Nils Henrik Sjöborg Uppgift på fornlemningars kännetecken (Stockholm, 1828).
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generella utgrävningsförbud som förordningen påbjöd.686 Wallman upplevde nämligen att han åtagit sig Akademiens uppdrag att utföra vissa utgrävningar för att kunna
slutföra sin av Akademien redan belönta uppsats ”Undersökning om Svenska monumenters ifrån fornåldern och deras förbindelse med Historien”.687 Men samtidigt vill
han inte öppna sig för möjliga åtal för olovlig utgrävning.688 Detta bekymmer hindrade dock inte Wallman från att själv snabbt använda den nya förordningen för
forskningens bästa. Redan i nästa brev berättar han att han fått underrättelser om att
man funnit en ny runsten vid ombyggnad av ett hus i Linköping. Wallman berättar:
”Vi skyndade till stället och fann stenen redan nedlagd i grundvalen. På Borgmästarens befallning, hvarvid den nya Förordningen äfven måste citeras, blef stenen åter
uppbruten och befanns vara tecknad med Runor”.689 Nu var dock detta inte någon
särskilt gammal runsten. Den hade ristats så sent som år 1761 men detta kunde inte
Wallman veta förrän stenen undersökts.
Det skulle också bli Wallman som levererade en lösning på hur fornlämningar
skulle kategoriseras. Han lämnade år 1828 in sin tävlingsuppsats Öfversikt af Svenska
fornlämningar, med anvisning till deras kännedom och beskrifning och belönades med
Akademiens högsta pris. Tyvärr dröjde det ända till år 1838 innan den publicerades
och då hade treperiodsystemet börjat slå igenom och Wallmans uppsats fick inte det
genomslag den faktiskt förtjänade.690 Wallman redogör här i 38 paragrafer för sin närmast naturalhistoriska metod för att beskriva lämningar från forntiden. Metoden
grundar sig inte, som Sjöborgs, på att betraktaren först skall katalogisera minnet efter
vad denne tror att lämningen är eller använts till utan efter hur det faktiskt, rent konkret, ser ut.691 Först definierar dock Wallman vad som menas med fornlämningar
eller monumenter. De är, enligt Wallman, ”alla fasta forntids-minnesmärken, af jord,
sten eller träd, utan afseende på deras särskilda bestämmelse. Derifrån uteslutas således vapen, bohagsting, mynt och andra lösören hvilka vanligen få namn af antiqviteter, eller fornsaker.”692
686. Brev från Johan Haqvin Wallman till Jacob Adlerbeth av den 20 maj 1828 Linköpings
stadsbibliotek: stiftsbiblioteket Br 5a.
687. Johan Haqvin Wallman, ”Undersökning om Svenska monumenters ifrån fornåldern och
deras förbindelse med Historien”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens
Handlingar fjortonde delen (Stockholm, 1838).
688. Brev från Johan Haqvin Wallman till Jacob Adlerbeth av den 8 juni 1828 Linköpings stadsbibliotek: stiftsbiblioteket Br 5a.
689. Johan Haqvin Wallman till Jacob Adlerbeth den 25 maj 1828 Linköpings stadsbibliotek:
stiftsbiblioteket Br 5a.
690. Johan Haqvin Wallman, ”Öfversikt af Svenska fornlämningar, med anvisning till deras
kännedom och beskrifning”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Handlingar fjortonde delen (Stockholm, 1838).
691. Denna metod använde Wallman redan under sina första resor vilka vi återkommer till
längre fram men se exempelvis ATA: GFOJAA vol 8 Johan Haqvin Wallman, ”Anteckningar öfver Famla Fylkeslandet Verends Historia och Fornlemningar, samlade under
Resor igenom Provinsen, åren 1819, 1822. I sta Häftet, Landets Historia och Hedniska
Fornlemningar. Concept-Utkast” kapitel 7.
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När lämningarna skall beskrivas, enligt Wallmans metodik, följer forskaren helt
enkelt en på förhand uppgjord mall, precis som naturalhistorikern gör när denne följer Linnés metod för växtbestämning. Först gäller det att bestämma objektets ställning. Är minnet vertikalt eller horisontellt utsträckt och är det stående eller liggande?
Vilken figur och form har det och vilka dimensioner? Vilket material är det huvudsakligen byggt av? Sedan följer allt fler kriterier att undersöka. När dessa grundläggande frågor är besvarade kan beskrivaren med ledning av svaren på frågorna dela in
minnena i kategorier.693 Wallman formar alltså forskarens seende gällande de fasta
fornlämningarna. För att kunna se fornlämningarna krävs således kunskap om vad
som kan finnas och på vilket sätt de skall beskrivas och katalogiseras.694
Avslutningsvis kan vi konstatera att 1828 års fornminnesförordning innebar
en markant förändring för fornforskning och minnesvård. Tidigare hade viss
materiell minnesvård bedrivits på enskilt initiativ och tämligen slumpvis. Den
minnesvård som bedrivits hade i stället handlat om att skriva historia och därur
välja ut de händelser som borde högtidlighållas och kommas ihåg. Kulturarvet
var andligt. De materiella minnen som trots allt sparades hade som uppgift att
illustrera och ge högtidlighet åt vissa händelser. Därför fanns de kungliga samlingarna dit särskilt fina och exklusiva fornfynd fördes tillsammans med saker
som tillhört speciellt viktiga personer eller varit med under viktiga händelser. Det
var därför som Gustav II Adolfs häst och andra gamla tingestar sparades, men
kulturarvet kunde klara sig lika väl dem förutan.
I Göthiska förbundet närdes tanken på att de materiella lämningarna i stället kunde laddas ideologiskt, med deras version av svenskt kulturarv. De materiella lämningarna gavs en ny funktion. Tillskrevs de bara rätt värden fungerade de
fosterländskt fostrande. Därför måste de också skyddas och det skedde bäst med
en egen författning.
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden
och bewarande utgjorde en kompromiss. Dels gällande minnesvårdens och markägarnas motstridiga äganderättsliga krav, dels mellan kravet att alla fornminnen
skall bevaras och kravet på exploatering. Markägarnas äganderätt fastställdes
medan deras förfoganderätt urholkades. Vitterhetsakademin gavs rätten att
bestämma om vilka fornlämningar som var av ett sådant värde att de inte fick
förstöras och hon fick rätt att utforska dem som inte tilldömts detta värde innan,
eller i värsta fall medan, de förstördes.
692. Johan Haqvin Wallman, ”Öfversikt af Svenska fornlämningar, med anvisning till deras
kännedom och beskrifning”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Handlingar fjortonde delen (Stockholm, 1838) 1.
693. Ibid 2 ff.
694. Ludwik Fleck har beskrivit detta på ett utmärkt sätt i uppsatsen ”To Look, to See, to
Know”, Cognition and Fact – Materials on Ludwik Fleck red R S Cohen & T Schnelle
(Dordrecht, 1986).
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Den nya förordning satte upp ett antal regler för vad som var bevaransvärt
och utgjorde ett regelverk för hur det skulle gå till när fornlämningar skulle
exploateras. I ett efterhandsperspektiv kan vi se att den nya förordningen hjälpte
till att fastställa delar av det vi i dag kallar det svenska kulturarvet. Den nya förordningen fungerade inte bara fredande. Dess regelverk kunde också användas
för att på fullt laglig väg förstöra fornlämningar. Det var bara vissa särskilt värdefulla lämningar som Akademien kunde freda, resten fick markägarna ta bort. Vad
som ansågs värdefullt berodde naturligtvis på den ideologi och syn på fornminnen som företrädarna för akademien hade. I den nya förordningen fick inte
göterna gehör för alla sina ståndpunkter. De kompenserade emellertid detta
genom sitt inflytande över Vitterhetsakademien som hade att uttolka förordningen och därmed upprätta den praxis som kom i dess efterföljd. Efter 1828 var
det i princip riksantikvarien Liljegren och Jacob Adlerbeth som hade att tolka
den förordning de själva varit med om att författa. Det blev deras syn som blev
bestämmande för vad som skulle sparas i det svenska landskapet.
Det fanns områden där Akademien kunde vara mer aktiv. Hon behövde inte
vänta på att olika ärenden skulle inkomma till Kungl Maj:t och Akademien.
Möjligheter till ett mer aktivt kunskapsinhämtande ute i de svenska landskapen
öppnades och hur det kunde gå till är ämnet för nästa kapitel.

Detalj från illustration till Johan Haqvin Wallmans ”Öfversikt af
Svenska fornlämningar” Vitterhetsakademiens handlingar fjortonde delen (Stockholm, 1838). Illustrationen visar olika fornlämningsformer.
Reproduktion: Torkel Molin.
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Fornkännedomen är en ganska widsträckt wetenskap,
och kan delas in i åtskillige Classer, af hwilka hwar
och en skulle tillräckligen kunna syslosätta en Forskares lifstid. Den är således ej utom stora swårigheter,
och fordrar af sin idkare största arbetsamhet och tålamod, men innefattar för öfrigt ingen trollkonst. Den
är äfwen icke utom mycket nöje. Hwarje resa och
hwarje undersökning är underwisande, hwarje
uptäckt är tilfredställande, sjelfwa Bemödandet blir
en tröst, man råkar altid något, som gläder, altid
någon, som upmuntrar695.
När man i lång Tid gjort sig den mödan, at efterleta
sit Fäderneslands forna Skick, och betrakta des nu
varande Invånares både Tänke- och Lefnads-sätt,
reser man icke mera med förbundna Ögon eller med
kallt Hjerta genom detsamma. Hvar och en ser dock
på sit Sätt, tänker efter sin Måttstock696.

För medlemmarna av det Göthiska förbundet blev det nödvändigt att skaffa
underlag för att verifiera den svenska folkanden. Därför behövde det svenska folkets historia utrönas, inte som förr, enbart ur skrivna handlingar utan genom att
ute i rikets olika landskap studera de rester av det gamla som ännu gick att finna.
Stor vikt lades vid att samla in dialekternas ord, gamla berättelser och sägner. Ur
folkets egna minnen kunde sedan en historia skrivas som skulle ge grunden för
det nya kulturarv som vittnade om det svenska folkets uråldriga besittande av det
svenska territoriet. Det var inte bara intressant att skriva historia, minnena i sig
ansågs också vara viktiga för folkets fortsatta utveckling. Ur dessa skulle samti695. Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund,
1797) 30 f.
696. Carl C Gjörwell, i Pehr Tham, Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland til Stockholm, Gjord åren 1796 och 1797 (Stockholm, 1797) här i faksimile (Stockholm, 1980) not på 1.
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dens människor hämta inspiration och kraft. Göterna tänkte sig att ett folks andliga odling hela tiden drivs framåt, det vill säga att odlingen går från lågt och
barbariskt till allt högre förfining. Men folkets kultur innehåller hela tiden
samma grundelement, det är samma folk, med samma kynne som rör sig framåt
längs tidsaxeln. Historiens nytta, dess funktion, var att visa samtidens folk detta
samband, dels synkront, dels diakront.
Detta kapitel försöker beskriva fornforskningens materiella praktik så som
den utövades av några medlemmar av det Göthiska förbundet. Kapitlet är koncentrerat kring hur det gick till att genomföra forskningen, inte på själva resultaten. Vi kommer då att se att det inte behövde finnas någon motsättning mellan
att samtidigt hysa ett idealistiskt synsätt och att bedriva strukturerad empirisk
forskning.
Kapitlet utgör en undersökning av några fornforskande resenärer, vad de såg
när de reste, vad de var intresserade av, hur det gick till när de genomförde sina
resor och vad de samlade in. Uppgiften är emellertid inte helt enkel. Vi kan av
resenärernas dagböcker, efterlämnade dokument och publicerade skrifter skaffa
oss en uppfattning om vad de ville se, vad de upplevde sig se, eller åtminstone
vad de ansåg sig ha sett och därav försöka bedöma vad de var intresserade av. De
efterlämnade skriftliga källorna kan också ge oss en uppfattning om hur ett reseföretag utformades och genomfördes.697 Framställningen kommer inte att följa
de utvalda resorna en efter en, i stället tematiseras framställningen under några
olika rubriker. Ur undersökningen kan vi också utläsa att fornforskningen går
från att vara en enskild angelägenhet vid 1800-talets början till att bli en samhällelig angelägenhet efter år 1827. Detta innebar dock inte att det privatfinansierade
resandet upphörde i och med att Kungl Maj:t åter börjat finansiera fornforskning.
Att resa och samla kan förefalla vara mycket enkla aktiviteter. Det är bara att
förflytta sig från en plats till en annan och samla in föremål. Det kan vem som
helst klara av. Men om det gäller att erhålla ny kunskap, hur går det då till och
går det att göra på ett vetenskapligt sätt? Denna problematik är klassisk och har
diskuterats genom århundraden och till och med bildat en hel genre, den apodemiska.698 I det inledande citatet har Nils Henrik Sjöborg tangerat huvudfrågan.
Fornkännedom är en vetenskap som till viss del kräver forskningsresor. Som
vetenskap är fornkännedomen svår och mödosam men den ger sin systematiske
utövare både instruktion och nöje. Citatet från Gjörwell sätter fingret på den
stora metodologiska svårighet som beror på de subjektiva inslagen i resandet.
Olika resenärer ser olika landskap, men på något sätt måste de enas om hur resul-

697. Jämför med Nicholas Jardine & Emma Spary, ”The Natures of Cultural History”, Cultures of Natural History red Jardine, Secord & Spary (Cambridge University Press, 1996) 12.
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taten skall presenteras och på vilket sätt detaljerna i landskapen bör tolkas. De
synpunkter som Sjöborg och Gjörwell gav uttryck för rörande den materiella
praktiken har varit levande i den apodemiska genren från dess start under 1500talet och ända fram till i dag då dessa frågor fortfarande kräver sina utläggningar.

Landskapet, upplevelsen och förförståelsen
Den nationella identiteten […] skulle förlora mycket
av sin våldsamma dragningskraft utan mystiken i traditionen kring ett visst landskap: dess topografi kartlagd, påbyggd och upphöjd till fosterland.699

I det svenska språket har landskap olika betydelser. Landskap är något som vi kan
föreställa oss i avgränsade rum. Det kan vara något vi ser, något vi inbillar oss, eller
något vi fått beskrivet för oss. Landskap används också som en benämning på gamla
folkländer vars självstyre ansågs bekräftat med de medeltida landskapslagarna.700
1800-talets antikvarier nyttjade alla de gängse betydelserna av ordet men använde
också begreppen folkländer eller fylken när de menade förmodade äldre territoriellt baserade administrativa enheter.701

698. Apodemik, läran om det korrekta sättet att resa. Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840 Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå, 1999)
särskilt kapitel II ”Den apodemiska traditionen”, se också särskilt Justin Stagl, A History
of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800 (Chur, 1995). För svenska förhållanden är
kanske Carl von Linné, Instructo peregrinatoris (Instruktion för resande naturforskare)
från år 1759 mest intressant. Där uppmanas resenären att iaktta och samla naturalier, men
påminns också om att: ”ej [lämna] obeaktadt sådant, som är af historisk betydelse, såsom
lärda mäns lefnadslopp, fornsaker, grafvårdar, runstenar m.m.” Här citerat efter Skrifter af
Carl von Linné utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien II: Valda smärre skrifter af
allmänt naturvetenskapligt innehåll (Uppsala, 1906) 209.
699. Simon Schama, Skog: Landskap och minne, En civilisations historia (Stockholm, 1998) 28.
700. Tar vi utgångspunkt i Svenska Akademiens Ordbok får vi ett antal förklaringar på vad
landskap är för något.
Ett landområde betraktat som territoriell enhet.
Befolkningen i ett landskap.
Kan också betyda folket i en provins.
Kan vara synonymt med nation på universitetet.
”Landområde betraktat med hänsyn till dess allmänna naturförhållanden, terräng,
växtlighet o. d.; särsk. om så stor del av ett dylikt område som en åskådare på en gång
kan överblicka”.
Konst ”Konstnärlig framställning som huvudsakligen återger motiv från den vegetativa 1. döda naturen (höjder, växtlighet, vattendrag, luft o. d.).” Svenska Akademiens
Ordbok uppslagsord Landskap (Stockholm, 1939).
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I en numera klassisk artikel resonerar geografen Carl O Sauer kring landskapsbegreppet och summerar därmed en lång användning av ett gammalt
begrepp. Landskap framstår för Sauer som något naivt givet. Det är sammanhanget som avgör vad ordet skall ges för innebörd, samtidigt som det är det
begrepp till vilket geografer associerar sina fakta. Landskapet är, så att säga, geografens makrobegrepp, en sorts karta där olika fakta nålas fast. Landskapet blir
något personligt och unikt, något som kräver skolning för att kunna uppfattas.702
Det är inte alltför svårt att flytta över detta resonemang på fornforskande resenärer. Ett antikvariskt landskap är alltså ett landskap vars fixpunkter främst utgörs
av minnen av olika slag. Det kan röra sig om faktiska fornlämningar; orörda, restaurerade eller återuppbyggda, men också om olika naturalster vid vilka olika
sagor, sägner eller historier är fästade eller om olika nyare monument och byggnader genom vilka ett eller flera minnen fästs i landskapet. Tillsammans med
Halbwachs tankar om kollektiva medvetanden blir uppfattningen att det krävs
skolning för att se landskap, intressant. Det är kanske så att medvetandegörandet, och spridandet av detta medvetandegörande av ett speciellt landskap, är
nödvändigt för att nationella landskap skall uppstå; åtminstone i den bemärkelsen att uppfattningar om särpräglade landskap är spridda i en viss befolkning.
Landskap konstrueras av betraktare. Detta gör att en resenär begränsar landskapet genom sin resrutt och sina tolkningar. Resandet och betraktandet ger så
landskapet dess innehåll. Ofta har dock resenären en styrande förförståelse av det
landskap denne skall beskriva. Det gör att landskap ofta kan sägas vara kollektiva
skapelser eftersom att olika tidigare landskapsbeskrivningar ligger i botten för
den senast gjorda. Med en annan formulering skulle vi kunna säga att förberedelserna inför resan ofta blir styrande för den nya resenärens blick.
Eftersom landskapet med detta synsätt till stor del blir subjektivt är det möjligt för ett och samma geografiska område att innehålla olika antikvariska landskap. Ett övertydligt exempel på detta utgörs av Palestina där betraktare i flera
tusen år sett helt olika landskap. En jude ser kanske ett gammaltestamentligt
landskap, medan en kristen ser det landskap Jesus levde i och en muslim ser ett
tredje religiöst landskap. Vi skulle också kunna säga att en historiskt intresserad
turist skulle se ett landskap medan en arkeolog troligen skulle se ett annat.
När resenärer gör fornforskningsresor till specifika landskap ger själva den
vetenskapliga resan resenären makt över det genomresta landskapet. Makten
grundar sig i den auktoritet som vetenskapsmannen anses besitta och i den vetenskapliga läsning av landskapet som resenären gör. Den del av det förflutna som
en resenär avläser är dock på förhand bestämd av vissa faktorer. Bestämmande för
resans avrapportering i form av historisk kunskap är naturligtvis vad resenären
701. Se exempelvis Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a där han använder beteckningen fylkesdömen.
702. Carl O Sauer, The Morphology of Landscape (Berkeley, 1925) 21 ff.

181

den rätta tidens mått

faktiskt finner i landskapet, men inte helt. Föreställningar om vad resenären
borde leta efter och dennes förväntningar på vad som möjligen kan finnas är
också styrande. Under resan tillskriver den resande olika lokaler olika värden och
laddar på så sätt vissa detaljer i landskapet på olika sätt. Vissa ”fynd” från det förflutna passas in i en viss historieskrivning medan andra lämnas därhän.703 Göthiska förbundets män skulle inte ha accepterat en sådan beskrivning av det
antikvariska resandet. De menade i stället att där ute i landskapet fanns den
levande historien. Den kunde av en tränad resenär kännas av och på så sätt fångas
in och beskrivas. Genom att befinna sig ute i den levande historien kunde den
skolade resenären således studera sitt objekt.
Den som idag reser i Sverige, reser genom ett landskap präglat av en nationell svensk kontext. Detta nationella landskap är främst skapat av två delvis sammanflätade aktiviteter: en läsande och en präglande. Vi skulle idealtypiskt kunna
tänka oss att den första fornforskande resenären som kommer till ett ännu ”outforskat” landskap reser runt och beskriver de minnen denne finner relevanta för
den historia denne vill skriva. En dialog utspelar sig mellan det fysiska landskapet, resenären och de som bebor landskapet där vissa sagesmän meddelar sagor
och sägner samt anvisar gamla lämningar och där forskaren läser av minnen i terrängen. Dessa tolkas av forskaren som också meddelar sin tolkning om inte
direkt så genom den historia han sedan författar. Läsningen av landskapet från de
utgångspunkter forskaren hade gör att vissa delar av landskapet blir viktigare än
andra och på så sätt får lite högre status. I slutändan kanske det bara är de minnen som forskaren pekade ut som viktiga som anses värda att bevara för framtiden. För forskarna knutna till Göthiska förbundet var kontexten nationell och
den gav en speciell läsning av landskapet och i denna läsning präglades sedan det
nationella landskapet och blev till en fysisk realitet. Vissa äldre minnen valdes ut
och tolkades och den nationella läsningen graverade så konkret in sig själv i landskapet genom de färdiga landskapstolkningar efterkommande betraktare har att
ta ställning till. Efterhand dyker allt mer text upp i landskapet. En upplysande
skylt här, och en minnesplakett där, talar om för betraktaren att kontexten är
nationell och att den eller de händelserna, viktiga i svensk historia, ägt rum på
platsen. Senare tiders minnesmärken, som också återfinns i det antikvariska landskapet, relaterar oftast till samma nationella kontext.
Sedan Gustav III:s dagar hade Vitterhetsakademien ägnat en stor del av sin
tid åt denna präglande aktivitet. De allra flesta ärendena i Akademien var
inskriptions- och medaljärenden. Ingen inskription eller medalj fick graveras
utan Akademiens godkännande. Om inte akademiledamöterna själva skrivit texten, gjorde de oftast ändringar i den, vare sig det rörde sig om text på kyrkor,
703. Ett utmärkt exempel utgörs av Simon Schama, Skog: Landskap och minne, En civilisations
historia (Stockholm, 1998), där han talar om att han reser omkring i sitt litauiska landskap fastän han aldrig lämnar det nuvarande Polen.
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broar, nya minnesmärken eller mer bemärkta personers gravmonument.704 Dessa
inskriptioner fick oftast en nationell prägel. Årtal benämndes med regerande
konungs namn och bemärkta personer fick sina nationella utmärkelser fästade i
texten.705 Samma tillvägagångssätt användes för att sudda ut det oönskade. Efter
Karl Johans maktövertagande skulle alla spår efter Gustav IV Adolfs myndighetsutövning plockas bort. Byggnader, platser och institutioner som bar den forna
kungens namn fick dem ändrade. Inskriptioner där kungen nämndes höggs om
eller plockades bort och kungens porträtt eller monogram fick inte längre innehas. På detta sätt suddades minnet av den forna svenska regenten ut och ersattes
av den bild vi i dag har av en kraftlös kung som inte satt några nämnvärda spår i
det rike han en gång styrde.706
Göthiska förbundet förespråkade, som vi sett, ett nationellt kulturarv. Detta
kulturarv behövde verifieras. Det motiverade undersökningar av mer landskapsbundna minnen, vilket i sig, så småningom, tvingade ut forskarna i landskapet.
Där ute, utanför skrivkamrarna och biblioteken, fanns för det tränade ögat
mängder med minnen som gav historisk vittnesbörd i den ena eller andra riktningen. Det gällde att i antikvarisk anda ta sig ut, nedteckna och tolka vad som
där kunde ses. Men vart skulle de åka?
Trots att det götiska kulturarvet var nationellt och hårt knutet till land och
folk var det samtidigt så allmänt att det kunde appliceras på många skilda landskap och deras befolkningar. Det var därför inte självklart att den götiska fältforskningen skulle frambringa ett homogent svenskt riksomfattande landskap.
Tvärt om undersöktes riket i små avgränsade bitar, ofta utan koordinerad systematik, även om särskilt Jacob Adlerbeth ägnade mycket tid och pengar till att få
till stånd ett mer systematiskt utforskande.
Den geografiska ram som antikvarierna knutna till det Göthiska förbundet
använde var inte heller helt given. Göterna fick under sin livstid mentalt anpassa
sig till ändrade territoriella förhållanden. Som påpekats krympte först det svenska
territoriet ordentligt, genom förlusten av Finland, sedan kunde det ha ökats på,
genom erövrandet av Norge.707
Att undersökningen av Sverige gjordes ur ett centralperspektiv var inte ens
det helt självklart. Göterna var spridda över en stor del av landet. Men de ledande
göterna var geografiskt placerade i Stockholm och Uppsala och blev med tiden
allt starkare lierade med statsmakten. Därför var det från huvudstadens horisont
som det antikvariska landskapet beskrevs. Många göter innehade tjänster i de
704. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll passim.
705. Se exempelvis ett inskriptionsärende i ATA: Vitterhetsakademiens protokoll från den 20
maj 1828.
706. Solfrid Söderlind, ”Gustav IV Adolfs synliga försvinnande”, Mer än tusen ord: bilden i de
historiska vetenskaperna red Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander (Lund 2001)
109–130.
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kungliga expeditionerna, på universiteten eller innehade av Kronan tillsatta
prästämbeten. Sambandet mellan Göthiska förbundet och den av centralmakten
bedrivna politiken blev också starkare ju fler förbundsbröder som valdes in i Vitterhetsakademien.708
De undersökta landskapen framställdes som påtagligt olika och olikheterna
överdrevs snarare än likheterna.709 Det som sammanband dessa disparata antikvariska landskap var i stället en föreställning om det organiskt sammanväxta
Sverige. Dåtidens Sverige hade, ansåg man, naturligt vuxit samman ur olika mindre enheter och dessa enheter lämpade sig väl att undersöka och beskriva för att
mer kunskap om den organiska helhet som Sverige ansågs vara skulle kunna
utvinnas. Detta lämnade naturligtvis öppet för att sammanfoga fler landskap som
just då inte låg innanför rikets gränser som Åland, Österbotten och resterande
delar av nuvarande Finland. Alla delar som fortfarande låg inom det geografiska
området Sverige måste undersökas för att ingen av dem skulle bli glömd och för
att alla Sveriges delar skulle kunna presenteras som en helhet.710 Det gällde att
rikta den mentala bilden av Sverige och dess historia efter de landskap som
befolkningen faktiskt levde i. Samtidigt var också det omvända giltigt. Det gällde
att prägla landskapen med den historia som skrevs.711 Det räckte inte med gamla
skriftliga dokument. Allt som kunde ge upplysning om forntiden borde samlas
och läsas som en helhet, till och med landskapet.712 Det var också hela Sveriges,

707. Norge blev aldrig en del av Sverige. Sverige och Norge blev två skilda stater med var sina
regeringar, parlament och statliga institutioner. Det som delades var kung och därmed
till viss del krigsmakt. Det var heller inte så att man hade samma kungamakt utan länderna ”råkade” bara ha samma kung som var överbefälhavare för båda rikena. Kungen
inrättade en överståthållare i Norge för att i hans ställe styra riket. Denna överståthållare
var svensk fram till 1829. Därefter tappade den svenska krigsmakten inflytandet över
Norge. För en vidare utredning se Roald Berg, Den svenske generalguvernörtiden i Norge,
1814–1829 (Oslo, 1999).
708. Den första göten, Jacob Adlerbeth tog sitt säte i Akademien år 1819. År 1821 var de tre och
från och med detta år och fram till 1829 valdes bara göter in i som arbetande ledamöter i
Akademien.
709. Maria Adolfsson kallar detta, att landskapsbeskrivarna förutsatte att befolkningen på den
beskrivna orten var homogen och skiljde sig från grannortens, för en tankefigurens
grundform, så djupt rotad att den aldrig egentligen ifrågasattes. Maria Adolfsson, Fäderneslandets kännedom: Om svenska ortbeskrivningsprojekt och ämbetsmäns folklivsskildringar
under 1700- och 1800-talet (Stockholm, 2000) 158.
710. Detta hindrade dock inte göterna att efterspana källor till Sveriges historia även i utlandet, men de var intressanta bara om de speglade Sveriges inre förhållande eller om de
belyste prominenta svenskars aktiviteter i utlandet. Som exempel kan vi nämna Sven Lidmans (Sigurd Jorsalafarare) insamlingsresa i Rom och Istanbul under 1810-talet och
göternas sponsring av Anders Fryxells europeiska resa år 1829. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 30 december 1817 och 10 juli 1818. Undersökningar i Sveriges norra
delar var dock mycket sparsamma före Nils Johan Ekdahls resor 1827–1833.
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det territorium som fortfarande styrdes från Stockholm, historia som genom så
många källor som möjligt skulle beskrivas. De landskap som mötte göterna
skulle angripas på ett systematiskt historiskt sätt, bland annat med vetenskapliga
topografier och historiska beskrivningar men också belysas i andra genrer.713 Som
exempel räcker att räkna upp Geijers historia, Arvid August Afzelius och Rääfs
samlingar av folksagor, Rääfs, Liljegrens och Nils Johan Ekdahls arbete med det
svenska diplomatariet, Rääfs och Magnus Bruzelius arkeologiska utgrävningar
och Wallmans och Liljegrens topografiska beskrivningar, för att bara nämna
några.714 Målet var att nå en heltäckande beskrivning av den svenska folkandens
danande av och genom det svenska landskapet.
Geijers dikt ”Manhem” utgör ett bra exempel på hur han och göterna kopplade ihop det antikvariska landskapet med tanken på ett homogent folks ärorika
förflutna samtidigt som landskapet är så allmänt att det geografiskt kan ligga var
som helst.
På segerrika marker Svensken träder,
Där berg och skogar tala forntids bragd.
Wäcks ej han af den sång, som stormen qwäder
Åt kämpens stoft, där han i hög är lagd?

711. Hit hör en sådan sak som att snygga upp kring och vårda vissa utvalda fornlämningar.
Företrädelsevis de som passar den historia som skrivs. Att placera monument och minnesstenar över vissa historiska händelser på de platser där man menar att de skulle ha
utspelat sig är en annan sådan aktivitet.
712. Vad gäller samlandet av folkminnen måste medlemmarnas av Götiska förbundet insats
betecknas som en pionjärinsats. K. Rob. V. Wikman, ”inledning” till L. Fr. Rääf, Svenska
Skrock och Signerier (Stockholm, 1957) 32 f.
713. När Geijer publicerar början på sin historia och skall beskriva sitt fädernesland börjar
han med en topografisk beskrivning av den skandinaviska halvön. Erik Gustaf Geijer,
”Den Skandinaviska Halfön”, Iduna VI (Stockholm, 1816).
714. Jag listar här några verk och forskningsinsatser. Erik Gustaf Geijer, Svea Rikes Häfder
(Uppsala, 1825); Leonhard Fredrik Rääf, Samlingar och anteckningar till en beskrifning
öfver Ydre härad i Östergöthland i fem delar (Linköping, 1856–75); Arvid August Afzelius,
Swenska folkets Sago-Häfder, eller fäderneslandets historia sådan hon lefwat och till del ännu
lefwer i Sägner, Folksånger, och andra Minnesmärken (Stockholm, 1839–1870); Arvid
August Afzelius och Erik Gustaf Geijer, Svenska folkvisor (Stockholm, 1814–16); Svenskt
diplomatarium red Johan Gustaf Liljegren (Stockholm, 1829); Magnus Bruzelius,
”Beskrifning af några Antiquiteter af koppar, funna i Skytts Härad, Malmöhus Län”,
Iduna VI (Stockholm, 1816); Magnus Bruzelius, ”Nordiska fornlämningar”. Iduna VII
(Stockholm, 1817); Magnus Bruzelius, ”Nordiska fornlämningar”, Iduna VIII (Stockholm, 1820); Magnus Bruzelius, ”Nordiska fornlemningar från Skåne”, Iduna IX (Stockholm, 1822); Nordiska fornlemningar red Johan Gustaf Liljegren & C G Brunius
(Stockholm, 1819–23).
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Kan han förgäta sina stora fäder,
Och ibland deras skuggor stå försagd?
Steg då med deras ätt och deras seder
Och Nordens kraft i grafwens sköte neder? 715

De svenska bergen, skogarna och vädret hör på ett naturligt och självklart sätt
samman med landskapets gravhögar och den befolkning som nu bebor landet.
Denna icke självklara insikt behövde i nationell anda spridas. Medvetandet om
att den urgamla folkanden fortfarande verkade skulle föras vidare. Göterna laddade så det antikvariska landskapet med vissa egenskaper. När en bonde begav
sig ut på sina åkrar och där såg en fornlämning skulle han tänka på sina förfäders
bragder och bedrifter och förstå att han måste fortsätta i en nygammal tradition.
Det antikvariska landskapet skulle på så sätt utgöra en länk mellan land, folk och
historia.716
Landskapet besatt och besitter fortfarande en nästan oändlig mängd minnen. Men vems eller vilkas är minnena? För att besätta och prägla ett landskap
krävs att minnena görs till den nuvarande befolkningens minnen. Dessa minnen
skall dessutom harmoniseras inom hela riket så att det går att säga att alla landskap visserligen har sina specifika minnen men att alla dessa landskap ändå är
svenska. De skall äga så mycket gemensamt att de går att skilja från norska,
danska och finska landskap. Gravhögar, skog och berg finns nästan över allt och
utgör i sig inget nationellt band. Föreställningen om att det är den nuvarande
befolkningen förfäders gravar och att skogen och bergen danat just detta folk på
ett speciellt sätt utgör dock en bas för en föreställd gemenskap. Denna föreställda
gemenskap uppnåddes med hjälp av en särskild framställning av folk och historia.717 I Sverige förkroppsligades folkanden av odalbonden. Geijer använde denna
ikon i sin berömda dikt med samma namn när han försökte klä den svenska folkanden i en enskild dräkt. En annan som tog vid var Johan Haqvin Wallman
som i ett uppsatsfragment med titeln ”Odalbonden” suggererar fram ett nästan
heligt väsen:
I Historiens bildsal skådar mitt öga en hög gestalt, manligt alfvar,
beslutsamhet hvila öfver de ädla dragen. Hans drägt är enkel, hans
skick anspråkslöst och sedvanans höga enfald står tecknad i hvarje
rörelse. Det är Odalbonden i Norden.718
715. Erik Gustaf Geijer, ”Manhem”, Iduna I (Stockholm, 1811) 14.
716. Idag resoneras det på ett liknande sätt vad gäller retoriken kring vissa landskap. Tom
Mels, Wild Landscapes: The Cultural Nature of Swedish National Parks (Lund, 1999) 18.
717. I historia skall givetvis inräknas naturalhistoria. Se särskilt Christer Nordlund, ”Att lära
känna sitt land och sig själv: Aspekter på konstitueringen av det svenska nationallandskapet”, Naturens nytta: Från Linné till det moderna samhället red Per Eliasson & Ebba Lisberg Jensen (Lund, 2000) 20–53.
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Som synes är denna bild en manlig sådan. Odalbonden är onekligen en manlig
ikon och han utmärks av förment manliga dygder.719 Hur skulle man då gå tillväga vid kartläggandet av rikets olika landskap så att de inte bara blev inventerade utan också svenska och allra helst befolkade av odalbönder?

Nils Henrik Sjöborgs metod
Det fanns två modeller för att inhämta kunskap från avlägsnare delar av landet:
korrespondentmodellen respektive reseföretaget. Enligt den första skall på orten
boende utrustas med en noggrant utarbetad fråge- och kravlista varpå de mekaniskt och metodiskt utför de i förväg av i vetenskapscentra placerade vetenskapsmän angivna handlingar som senare analyseras och värderas i centrat. Enligt den
andra skall forskaren/vetenskapsmannen själv åka ut i fält och utföra de i förväg
bestämda vetenskapliga handlingarna på ort och ställe. I det senare fallet kan tolkandet påbörjas redan i fält och det går att nyttja de betydande fördelar som ges
av att ha den vetenskapligt skolade personalen på plats. Korrespondentmodellens
stora fördel är att den är betydligt billigare.720 Mellanformer kan givetvis tänkas.
Vitterhetsakademien hade inte självt någon aktivitet ute landet, undantaget de
aktiviteter som akademiledamöter bosatta i landsorten kunde tänkas ha för sig på
egen hand.721 Fynd gjordes i stället av privatpersoner som skickade in somliga till
Kronan. Vi kan se det som en extrem form av korrespondentmodell styrd av
näringarnas utbredande. Akademiens, eller rättare Gustav III:s, tidigare nämnda
infall vid Isala lada gav visserligen ett prejudikat med en mer formaliserad korrespondentmodell med ombud ute i landsorten men detta anammades inte på allvar förrän långt senare och då som riksantikvariens ombud.722 Ombuden hade
inte säte i Akademien men agerade med riksantikvariens förordnande.
Nils Henrik Sjöborg ville, som vi skall se, formalisera en korrespondentmodell med frågelistor till landets pastorer; samtidigt måste hans utnämnande till
antikvitetsintendent ses som ett försök att införa resemodellen, med en forskare
som själv på ett strukturerat sätt reser runt och samlar historiska fakta.723 Varför
718. Enfald var ett positivt laddat ord och betydde ungefär att vara föga invecklad. Johan
Haqvin Wallman, ”Odalbonden” manuskript Linköpings statsbibliotek, stiftsbiblioteket:
B151 vol 6. När denna uppsats är skriven är svårt att avgöra. Jag har ännu inte funnit
några referenser till den i brevmaterialet.
719. Det faktum att odalbonden är en man, med tillskrivna manliga dygder är intressant i sig.
Men att därav dra några vidare slutsatser ligger utanför föremålet för denna avhandling.
Att jämföra bilden av odalbonden med de kvinnobilder som också finns i den götiska
diktningen bör göras till föremål för en egen studie.
720. Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840
Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå, 1999) 71 f.
721. De skulle skriva en avhandling per år. Se sidan 50.
722. Se ovan, sidan 48.
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kunde man inte nöja sig med korrespondentmodellen? Varför såg fornforskarna
sig tvungna att själva resa ut i fält? Ett stort problem var förstås förförståelsen.
För att kunna göra upp en adekvat frågelista för korrespondenter att följa krävs
att det finns en förförståelse för vad som finns, eller skulle kunna finnas, i landskapet samt kunskap om hur det insamlade materialet borde behandlas. Det är
mycket svårt att få en adekvat förförståelse för den som faktiskt inte varit på plats
eller själv deltagit i en liknande situation. Lokalbefolkningens tolkningar av vad
de såg var inte heller att helt lita på. En tränad vetenskaplig resenär kunde förväntas skilja mellan ”riktiga” fornminnen och sådana som var helt nya eller skapade av naturen.724
Den blivande antikvitetsintendenten Nils Henrik Sjöborg skrev i sitt banbrytande verk Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter år 1797 om
vikten av vetenskapliga topografier.725 Sjöborg menade att landskapet i Sverige är
av så olika beskaffenhet beroende på var betraktaren befinner sig att det inte går
att dra några slutsatser om landet utan att undersöka dess totala topografi.726 De
topografier som redan fanns var ofta dåliga och ofullständiga. Han ville därför att
nya skulle författas och påpekade att rätt personer att skriva dem är unga studenter: ”Wåre unge Studerande, som vid Academien skola aflägga prof af snille och
flit, kunna wisst icke utgifwa några för det allmänna mera wälkomne afhandlingar, än desse små Topografier, uti hwilka de beskrifwa sin födelsebygd, eller
andra ställen i wårt gemensamma Fosterland.”727 Om det gick att engagera unga
studenter så skulle det givetvis inkludera en professor som på ett systematiskt sätt
kunde leda och fördela arbetet; något som Sjöborg själv redan höll på med som
723. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 16 jan 1816.
724. Ett utmärkt exempel på en som redovisar diskrepansen mellan sina tolkningar och lokalbefolkningens tro utgörs av göten Nils Johan Ekdahl till vilken vi återkommer nedan.
ATA: Ekdahls samling Norrland II B H. ”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från
1827, 28, 29 och 30” 6. Sidnumrering härrör från egen räkning.
725. Om boken som banbrytande se Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia I
(Stockholm, 1937) 147 och 157.
726. Observera dock att Sverige var något annat 1797 än efter 1809.
727. Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund,
1797) 37 fotnotstext. Jämför gärna med Olof Swartz memorial uppläst i Kungliga Vetenskapsakademien samma år, 1797, om den vetenskapliga resans betydelse för kunskapsinhämtning inom landet. Swartz räknar in både topografen och antikvarien som lämpliga
vetenskapliga resenärer. Swarts memorial är in extensio citerat i Pär Eliasson, Platsens
Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840 Idéhistoriska skrifter
29 (Umeå, 1999) 92 ff. Noterbart är att både Sjöborg och Swartz menar att studenter är
en lämplig grupp att rekrytera vetenskapliga resenärer ifrån. Detta kanske också kan ses
som en kvarvarande påverkan från den apodemiska litteraturen. För en utredning om
apodemiken se främst Justin Stagl, A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800
(Chur, 1995).
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professor i historia i Lund.728 Han anslöt sig därmed till den apodemiska tradition, som kategoriskt avfärdar ett av vetenskapen icke styrt inhämtande av kunskap. Sjöborg propagerade sålunda för ett metodiskt utforskande för att kunna
dra slutsatser om helheten. Den vetenskapliga praktiken skulle visa att denna syn
gick bra att kombinera med en romantisk vetenskapssyn som hävdade att så
mycket fakta som möjligt skulle staplas på varandra eftersom romantikerna strävade efter ett slags holism där alla faktorer var beroende av varandra.729
Sjöborg beskrev hur en topografi skulle var uppbyggd för att den skulle ge
de vetenskapliga fakta han efterfrågade. För det första bör författaren ange vilken
del av landet som skall beskrivas, dess namn och vart platsen är belägen i förhållande till mer kända orter. För det andra bör antikviteterna beskrivas. Till dessa
hör platsens benämning, namnets härledning och ålder, gamla brev, handlingar
och inskriptioner, runstenar, högar, ruiner osv. För det tredje bör den topografiske författaren beskriva platsens nyare historia. Dit hör bland annat minnesvärda händelser, ombyten av styresmän, innehavare, allmogens lynne, sedvänjor
vid glada och sorgliga tillfällen, mat och dryck, kläder, dialekt, byggnadssätt,
dygder, oseder och vidskepelse. Men också platsens och kyrkornas forna och
nuvarande beskaffenhet till byggnad och prydnad, folkmängd av varje kön,
födda och döda samt märkvärdiga människor som vistats på orten. För det fjärde
bör naturkunnigheten upptecknas. Det vill säga att uppgifter såsom klimat, polhöjd, rådande vindar, vårens och vinterns ankomst, skogar, berg, slätter, dalar,
mossar, sjöar, holmar, strömmar, vattenfall, källor, hälsobrunnar, jordmån, bergarter, djur och växter och härskande sjukdomar skall listas. För det femte bör
medborgerliga inrättningar såsom ortens indelningar exempelvis i kungsgårdar,
kronoboställen, säterier, prästgårdar, capellansboställen, klockareboställen och
deras arealinnehåll, längd bredd och så vidare, katalogiseras. För det sjätte bör
hushållningen och dess framsteg såsom åkerns storlek och indelning, sädesslag,
medelavkastning, jordens brukningssätt och så vidare nedskrivas.730
Sjöborgs systematik bygger på olika källor som alla leder till historisk kunskap. Det första som skall bestämmas är själva rummet det vill säga vilket landskap som skall beskrivas. Dess närmare beskrivande sker under den fjärde
kategorin. Landskapets ting utgör den andra och dess immateriella minnen den

728. Hans Hildebrand, ”K. Vitterhets Historie och Antiqvitets akademiens hundraårsfest den
2 April 1886”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets akademiens Handlingar 31 delen
(Stockholm, 1893) 19.
729. För ett tyskt exempel och en inspirationskälla se Johan Gottfried Herder, Ideer till Mennisko-Historiens Filosofi från 1784–1791 som översattes till svenska i fyra band åren 1814–16.
730. Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund,
1797) 36 ff fotnotstext.
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tredje. De femte och sjätte kategorierna visar på äldre och nyare administration.
Sammantaget ger detta en typisk totalbeskrivning av ett landskaps utveckling och
historia. Efter Sjöborgs indelningar och kategoriseringar kunde man sedan utarbeta långa frågelistor som topografen skulle kunna svara på.
I dag förefaller Sjöborgs sammanställning som något osystematiserad men
sett som ett resultat av en lång tradition blir det lättare.731 Det är inte svårt att
passa in Sjöborg i denna tradition som kan föras tillbaka till 1500-talets apodemik, 1600-talets geografi och till en linnéansk resetradition vilka kan passas in i
ett resande efter ett slags idealmodell.732 Dessutom hade Sjöborg en solid grund
att stå på. Han hade under flera år undervisat i geografi i Lund och författat
topografier över Skåne och Blekinge.733 Att upprätta topografiska beskrivningar
över inhemska orter var också en pågående tradition vid universiteten sedan
1600-talet.734 Sjöborgs Utkast till Blekings historia och beskrifning från år 1792 följer också det av honom själv senare skisserade mönstret. Han refererar även till
Jacob Faggots ”Tankar om Fäderneslandets Känning och beskrifwande” publicerad i Vetenskapsakademiens Handlingar 1741.735 Faggots uppsats var ämnad att
uppmuntra till att topografiska beskrivningar lämnades in till Vetenskapsakademien, men som Maria Adolfsson påpekar var det inte så många som publicerades
i Vetenskapsakademiens Handlingar.736 Jacob Faggots uppsats är dock tillkommen
i en annan kontext än Sjöborgs, om än i samma tradition. Faggot är intresserad
av hushållning och ekonomi. Det är merkantilism och upplysning som är hans
ledstjärnor. Sverige skall beskrivas så noga som möjligt för att dess invånare skall
kunna ta tillvara alla de förmögenheter som landet gömmer på bästa sätt.737 Sjöborg tillämpar samma apodemiska metod men med annan inriktning. Där Faggot lagt tonvikt på förmögenheterna och det merkantila, lägger Sjöborg tonvikt
731. För en fullständigare utredning av geografiämnets i Sverige historia se Herman Richter,
Geografiens historia i Sverige intill år 1800 (Uppsala, 1959) här särskilt 65 f.
732. Justin Stagl, A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550–1800 (Chur, 1995); Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840 Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå, 1999) 39–60; Herman Richter, Geografiens historia i Sverige
intill år 1800 (Uppsala, 1959) 94 f; Torkel Molin & Christer Nordlund, ”’Här vandra
sålunda fornforskningen och geologien hand i hand vid hvarandras sida’: Om vetenskapliggörandet av det svenska landskapet under 1800-talet”, Rig 1999:3.
733. Herman Richter, Geografiens historia i Sverige intill år 1800 (Uppsala, 1959) 180; Nils Henrik Sjöborg, Utkast til Blekings historia och beskrifning (Lund, 1792–93); Nils Henrik Sjöborg, Skånes historia och beskrifning (Lund, 1801–1812).
734. Maria Adolfsson, Fäderneslandets kännedom: Om svenska ortbeskrivningsprojekt och
ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-talet (Stockholm, 2000) 109 f; Herman Richter, Geografiens historia i Sverige intill år 1800 (Uppsala, 1959) 182.
735. Nils Henrik Sjöborg, Jnledning Til Kännedom af Fäderneslandets Antiquiteter (Lund,
1797) 40 fotnotstext.
736. Maria Adolfsson, Fäderneslandets kännedom: Om svenska ortbeskrivningsprojekt och
ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-talen (Stockholm, 2000) 106.
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på minnena och historien. Sjöborg menar, som andra samtida, att kännedom om
sitt land och dess historia leder till självinsikt och denna självinsikt är till fördel
vid agerande i samtiden. Därför måste allt upptecknas och samlas för att delarna
sedan skall kunna passas ihop till en helhet, en helhet som alla skall göras till en
del av.738 Sjöborgs handgripliga recept på hur en vetenskaplig topografi skulle se
ut styrde i viss mån resenärens seende. De katalogiseringsparametrar Sjöborg satt
upp förväntade sig också resenären att finna.
Nu kan det ju vara så att den som är på resa inte har valt att göra en generell
vetenskaplig totalbeskrivning utan koncentrerat sitt seende till historien. Då är
det minnena som är viktigast. Sjöborg har därför i flera verk arbetat fram en
grund för att klassificera dem. År 1815 utarbetade han dessutom en enklare variant med titeln Uppgift på Fornlemningars Kännetecken, vilken är en handbok i
arkeologisk nomenklatur för lekmän. Denna lilla skrift utarbetades i enlighet
med den instruktion Sjöborg fick som kunglig antikvitetsintendent år 1814 och
dess syfte var att ge lekmän ute i provinsen en vägledning. Tanken var givetvis att
den skulle öka allmogens benägenhet att anmäla fornfynd till Kungl Maj:t. I
samma syfte ville Sjöborg lämna ut frågelistor till landets samtliga pastorer där de
uppmanades att lämna topografiska uppgifter. Både frågelistan till pastorerna
och Uppgift på Fornlemningars Kännetecken fick hård kritik av Vitterhetsakademien. De ansågs alltför generella. Akademien ville varken få in fullständiga topografier eller allt för vaga fornlämningsbeskrivningar, akademieledamöterna var
intresserade av ovanliga och vackra lösfynd och historia. Därför ansåg Akademien att skriften och frågeformuläret, om de över huvud taget skulle skickas ut,
skulle vara enkla, precisa och leda till användbara beskrivningar som skulle stå sig
in i framtiden.739

737. Jacob Faggot, ”Tankar om Fäderneslandets Känning och beskrifwande”, Kongli. Swenska
Wetenskaps Academiens handlingar, för Månaderna Januar. Februar. Och Martius, 1741. vol
2 (Stockholm, 1741) 1–29. Se också se Herman Richter, Geografiens historia i Sverige intill
år 1800 (Uppsala, 1959) 140 ff.
738. Precis så argumenterar också Faggot när det gäller tillgångar och ekonomi. Jacob Faggot,
”Tankar om Fäderneslandets Känning och beskrifwande”, Kongli. Swenska Wetenskaps
Academiens handlingar, för Månaderna Januar. Februar. och Martius, 1741. vol 2 (Stockholm, 1741) 1 ff och 27.
739. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 16 jan 1816.
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Det antikvariska resandets föregångsmän
Prisom åtminstone dessa berömda mäns forskningar
och patriotiska nit, äfven fast någon af dem sträcker
detta nit ända till att sätta sjelfva paradiset i Westergöthland vid sjön Wenern.740

Göthiska förbundet valde tidigt in tre för fornforskningen intresserade personer
nämligen överintendenten och riddaren Pehr Tham till Dagsnäs, antikvitetskonduktören Carl Gustaf Gottfried Hilfeling (1740–1823) och dåvarande docenten,
senare professorn i historia och kunglige antikvitetsintendenten Nils Henrik Sjöborg.741 Till denna grupp måste vi också räkna den betydligt yngre resande antikvarien Martin Friedrich Arendt (1773–1823) som inte valdes in i Göthiska
förbundet men som Tham betalade från tid till annan, bland annat för att ordna
sitt stora bibliotek.742
Denna grupp utgör ett intressant fall i historien om svensk fornforskning.
Pehr Tham till Dagsnäs var mycket fornintresserad. Han har gått till historien
som en ”fornfåne” med epitetet ”den siste Rudbeckianen”.743 Men Tham var
mycket mer än så. Han var intresserad av mångahanda vetenskaper och månade
särskilt om sitt bibliotek, sin trädgård och sina bönder. Han genomdrev skifte,
genomförde sjösänkningsprojekt och ville acklimatisera alla världens barrträn till
svenska förhållanden.744

740. Carl Gustaf af Leopold, ”Inträdes-tal i Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets-Akademien den 11 Januari 1803”, Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter (Stockholm, 1833) 95.
Citatet syftar på Pehr Tham till Dagsnäs, något udda, föreställningar.
741. Tham invaldes den 17/7 1811 och tog sig namnet Engelbrecht Engelbrechtsson. Sjöborg
invaldes år 25/2 1812 och tog sig namnet Baldur. Se Ingmar Stenroth, Göthiska Förbundet
2 (Göteborg, 1981) 13 f. Hilfeling invaldes men tackade på grund av ålder och ekonomiska hinder nej till att ingå i förbundet. Se Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a för
den 8 februari 1814. Titeln ”antikvitetskonduktör” är tämligen konstig. Det är den titel
som Hilfeling fått sig tillskriven. Han innehade titeln konduktör, vilken var en lägre
militär rang, och det var den han titulerades med. Förledet antikvitet har han fått eftersom han är mest uppmärksammad för sina antikvariska forskningar.
742. Harald Schiller, En originell herre: Pehr Tham till Dagsnäs, den siste rudbeckianen (Stockholm, 1930) 184.
743. Harald Schiller, En originell herre: Pehr Tham till Dagsnäs, den siste rudbeckianen (Stockholm, 1930). För omdömet att Tham var en vetenskaplig fåne se Bengt Hildebrand, C. J.
Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837 1: Tiden till 1826 136, Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria: Gustavianska tiden (Stockholm, 1989) 310 ff.
744. Pehr Tham, Anteckningar under och i anledning af en resa ifrån Westergöthland til Stockholm, Gjord åren 1796 och 1797 (Stockholm, 1797 här i faksimile Stockholm, 1980) den
bifogade biographien.
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Tham hade klara syften med sin forskning. Han hävdade nämligen att de
gamla asarna slagit sig ner i Västergötland och att spåren efter dem fortfarande
gick att avläsa i landskapet. Även rudbeckianer behöver underlag för sina spekulationer. För Pehr Tham innebar det bland annat att han skaffade en stor fornsakssamling och att han initierade och betalade för fornforskningsresor som
utfördes av Hilfeling, Sjöborg och Arendt. Tham träffade Hilfeling redan på
1770-talet och från 1788 till 1801 var Hilfeling delvis anställd av honom för att
utföra forskningsresor.745 När Vitterhetsakademien år 1786 försökte göra sin
framstöt och starta uppsökande verksamhet genom att anställa en teckningskunnig person, var det just Hilfeling de hade i tankarna. Sjöborg anlitades senare av
Tham på samma sätt som Hilfeling. År 1792 reste Sjöborg till Blekinge på Thams
bekostnad.746 Sjöborgs resultat publicerades senare som den redan nämnda
Utkast till Blekings historia och beskrifning.
Pehr Tham betalade och satte dagordningen. Hilfeling, Arendt och Sjöborg
reste, antecknade och sammanställde, under överinseende av Tham, sina resultat.
Vi får förmoda att de hade utförliga diskussioner och att konsensus för hur en
resa skulle genomföras och hur den skulle avrapporteras nåddes. Klart är i alla fall
att deras kunskap spreds vidare bland göterna. Vi kan exempelvis notera att Jacob
Adlerbeth hade nära kontakt med Sjöborg och dennes samlingar under åren
1813–15 och att han framhöll Pehr Thams aktiviteter som ett gott föredöme.747
Även den blivande professorn i arkeologi och historia litteraria, Johan Henrik
Schröder, lärdes upp av Sjöborg, han fick nämligen bli följeslagare på en antikvarisk resa år 1815.748 I sitt inträdestal i Vitterhetsakademien refererar Adlerbeth till
Hilfelings reseberättelser och efterlyser flera sådana.749 Jacob Adlerbeth och andra
mer bemedlade göter övertog den av Tham använda modellen och initierade
reseföretag till olika delar av landet och satte på så sätt sin prägel på dessa reseföretag. De kunde då också kontrollera den historia som så småningom skrevs efter
resorna.
I vilket syfte anställer en rik jorddrott egna antikvarier? Den frågan är inte
helt lätt att besvara. Jarl Nordbladh har försökt komma med ett svar. Han menar
att Tham var ”en exponent för landsbygdens högre kultur, vari ingick bl. a. uppbyggande av bibliotek och ordnande av olika samlingar, både i naturalier och i
antikviteter.” I denna kulturform ingick att man månade om hembygden och
dess historia. Jorddrottens eget hem skulle framstå som en lärd oas där vetenskap,
745. Harald Schiller, En originell herre: Pehr Tham till Dagsnäs, den siste rudbeckianen (Stockholm, 1930) 94.
746. Torsten Gislestam, CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 1 (Visby, 1994) 19.
747. Jacob Adlerbeths dagbok för åren 1813–15. UUB: F 850a. Se också diverse lösa anteckningar i ATA: GFOJAA vol 6.
748. Se Jacob Adlerbeths dagbok för den 30 jan 1815 UUB: F 850a.
749. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA: GFOJAA vol 17.
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om än i blygsam skala, kunde bedrivas.750 Nordbladh har med all säkerhet rätt
gällande drottens hem som en lärd oas men det förklarar inte så mycket eftersom
nästan all vetenskap mot slutet av 1700-talet bedrevs i blygsam skala och på
enskilt initiativ av sådana som kan karaktäriseras som bemedlade amatörer och
dilettanter.751 Universitet och andra statliga institutioner drev inte några egentliga forskningsprogram. Den begränsade forskningen som utfördes av universitetsanställda skedde under fritid. Men varför skulle det lärda hemmet framstå
som en lärd oas? Jorddrotten behövde kanske något som visade att han var mer
än sina likar, att han hade råd med onödig lyxkonsumtion. Eller använde han
sina efterforskningar för att framstå som ett resmål i sig? Klart är i alla fall att
Tham genom ryktet om sina forskningar och det vetenskapliga värdet av de
resultat han förvarade i sitt bibliotek drog till sig sin tids lärde. När de var på resa
passade de ofta på att hälsa på hos honom och på så sätt ökades hans ryktbarhet
och prestige.752
Den andra juli 1788 påbörjade Hilfeling en åtta dagars resa i Västergötlands
Falbygd på Thams bekostnad.753 I sin resebeskrivning anger Hilfeling syftet med
resan. Tham ”förmodar genom nogare efterforskan af desse Fahlbygdens monumenter gifwa vår äldre Historia en mer naturlig sannolikhet än den vi i almänhet
känna om Oden och hans drottars nedlåtande i nordiska eller Göthiska bygderna
[---] hvilket En mängd af Locala omständigheter jämte uråldriga här å orten
varande minnesmärken tycks vilja medgifva.”754 Detta är Thams syfte vilket Hilfeling inte tror sig kunna uppfylla på denna enda resa. Men han började i alla fall
”samla Traditioner och afrita hvad til oplysning häruti kunde gagna.”755

750. Jarl Nordbladh, ”Conducteuren C. G. G. Hilfeling och hans samtid”, Till Gunborg:
Arkeologiska samtal red Agneta Åkerlund m fl (Stockholm, 1997) 531 se också Björn Olssons beskrivning av Kyrkoherden Nils Grubb och dennes vetenskapliga verksamhet i
Umeå. Björn Olsson, Den bildade borgaren: Bildningssträvan och folkbildning i en norrländsk småstad (Stockholm, 1994) 33 ff.
751. Jakob Christensson, Vetenskapen i provinsen: Om baronerna Gyllenstierna på Kapperup och
amatörernas tidevarv (Stockholm, 1999) särskilt 13–33.
752. Christian Molbech, Resa i Sverige åren 1812 och 1813: Första delen (Stockholm, 1815) femtonde brevet 313–327; Harald Schiller, En originell herre: Pehr Tham till Dagsnäs, den siste
rudbeckianen (Stockholm, 1930) 222.
753. Denna resas dagbok finns publicerad, ”Anmärkningar uti Antiqviteten: på en 8 dagars
resa i Westergötlands fahlbygd” Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift: femte delen
andra häftet (Skara, 1942).
754. Carl Gustaf Gottfrid Hilfeling, ”Anmärkningar uti Antiqviteten: på en 8 dagars resa i
Westergötlands fahlbygd”, ATA, C. G. G. Hilfelings Handlingar D71 eller i avskrift Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift: femte delen andra häftet (Skara, 1942) 70.
755. Ibid 71.
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Det måste dock redan här betonas att även om Tham hyste en viss uppfattning så delades inte alltid den av hans lejda forskningsresande. Däremot styrdes
reseföretagen av Thams föreställningar. Det var han som betalade och kunde
ställa krav på resans mål och inriktning. Inte heller fick Tham med sig några
andra yngre göter på sin linje. När Tham redogjorde för sin uppfattning i Göthiska förbundet ledde den till motsättningar och starka ordväxlingar.756 Varför
lyssnade då de övriga göterna över huvud taget på Tham när hans slutsatser upplevdes vara så tokiga och på tvärs med tiden? Den största anledningen får nog
sägas vara den att han faktiskt initierade en intressant forskning som låg inom
deras intresseområde och därmed vidareutvecklade en materiell praktik.
Forskarna i den Thamska forskargruppen var mycket olika men de drevs av
ett genuint intresse för sin fornforskning och de använde alla reseföretaget som
forskningsmetod. Göterna högaktade Tham för hans initiativ, Sjöborg för hans
teori, Hilfeling för hans praktik och förmåga att framställa vackra resultat och
Arendt för hans snille, erfarenhet och egenhändigt insamlade kunskap. Om Sjöborgs teoretiska utläggningar har redan talats. Här skall vi i stället ägna oss åt en
längre utredning av de av Tham bekostade resor som Hilfeling företog.

Pehr Tham till Dagsnäs reseföretag
År 1800 den 3 juni kl. 10 föremiddagen företogs resan
till Gotland ifrån det prydeliga samt i alla avseenden
angenäma och uppmuntrande Dagsnäs.757

Carl Gustaf Gottfried Hilfeling föddes i Norrköping 1740. Hilfeling försörjde sig
en tid som guldsmedslärling men övergav detta för att ge privatlektioner i teckning innan han så småningom blev anställd vid fortifikationen där hans teckningsanlag vidareutvecklades. Han avancerade så långt som till konduktör, en
lägre militär grad, innan han tog avsked. Han tog anställning som antikvitetstecknare åt den danske riksantikvarien Jakob Langebeck och flyttade år 1767 till
Köpenhamn där han bodde kvar i nästan tjugo år. År 1775 reste Hilfeling som
dansk antikvitetstecknare i Skåne. Efter denna, får vi förmoda, lyckade resa
befordrades han till Kunglig dansk antikvitetsritmästare och kunde göra flera
antikvariska resor på kunglig bekostnad både inom Danmark och i de forna
danska provinserna.758 När Hilfeling år 1786 flyttade tillbaka till Sverige hamnade
han under Thams inflytande. År 1788 genomrestes Västergötland och 1791 och
756. Erik Gustaf Geijer, ”Berättelse om Göthiska förbundets stiftelse och verksamhet”, Iduna
XI 26.
757. Den inledande noteringen i ”Journal hållen under en resa till Gotland år 1800: På välborne herr hovintendenten Pehr Thams bekostnad av C.G.G. Hilfeling”, CGG Hilfelings
gotländska resor 1800 och 1801 II red Torsten Gislestam (Visby, 1995) 10.
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1792 företogs tre resor genom västgötabygden och Småland. År 1797 liksom somrarna 1799–1801 besöktes Gotland.759 År 1798 undersöktes Västergötland ännu en
gång. Hilfeling var alltså under mer än 10 år att betrakta som Pehr Thams personlige antikvarie. Nils Henrik Sjöborg skulle senare, när han beskriver arkeologins utveckling i Sverige och Danmark, sätta Hilfeling som en direkt avläggare
och lärjunge till antikvitetsarkivets antikvarier Nils Reinhold Brocman och Nils
Wessman.760
Sätten att resa hade i princip sett likadana ut under många hundra år. Inget
nytt hände egentligen förrän ångmaskinen på allvar började användas på 1810talet; först i båtar och sedan i lok. När Hilfeling reste efter kusten och till öarna
Öland och Gotland användes båt som färdmedel, vanligen var det postbåtarna
som fick tjäna som transportmedel. Annars begagnade Hilfeling sig av häst och
vagn. Men även detta transportmedel hade sina vanskligheter. Vägarna var dåliga
och Hilfeling noterar påfallande ofta att vagnen måste repareras.761
Hilfeling utrustades väl av Tham. Den 19 maj 1799 lämnade Hilfeling sitt
hem för att via Thams Dagsnäs resa till Gotland. Han skulle inte vara tillbaka
hos sin uppdragsgivare förrän den 26 oktober. Med sig på resan fick han 750
daler silvermynt för att kunna betala löpande utgifter. Dessa pengar kompletterades under väg med ytterligare medel.762 750 daler silvermynt var en stor

758. Biografiska uppgifter om Hilfeling är hämtade från Torsten Gislestam, CGG Hilfelings
gotländska resor 1797 och 1799 1 (Visby, 1994) 10 f; Jarl Nordbladh, ”Conducteuren C. G.
G. Hilfeling och hans samtid”, Till Gunborg: Arkeologiska samtal red Agneta Åkerlund m
fl (Stockholm, 1997) 529 ff och Anders Hedwall, ”Carl Gustaf Gottfried Hilfeling och
hans gotländska resor: oration vid prästmötet i Visby år 1948”, Hilfelings Skaanske Tegninger (København, 1977) alla går dock troligen tillbaka på de efterlämnade biografiska
uppgifter som står att finna i ATA: C.G.G. Hilfelings handlingar D71.
759. Anders Hedwall, ”Carl Gustaf Gottfried Hilfeling och hans gotländska resor: oration vid
prästmötet i Visby år 1948”, Hilfelings Skaanske Tegninger (København, 1977) 12.
760. Nils Henrik Sjöborg, ”De i Danmark ådagalagde bemödanden och widtagne författningar till Antiquiteters upptäckande, wård och bibehållande, jemförde med Swenskars
åtgärd wid denna del af Nordens Historia. Berättelse, aflemnad, på Hans Excellences
Stats-Ministerns och Akademi-Kanslerens m. m. Herr Grefwe L. von Engeström befallning”, Iduna V (Stockholm, 1814) 27 f. Dessa två figurer som i övrigt ej nämns i denna
avhandling var på sin tid ledande fornforskare. N R Brocman (1731–1770), N Wessman
(1712–1763) båda assessorer i antikvitetsarkivet.
761. Se exempelvis Carl Gustaf Gottfrid Hilfeling, ”Anmärkningar uti Antiqviteten: på en 8
dagars resa i Westergötlands fahlbygd”, Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift: femte
delen andra häftet (Skara, 1942) 86 f.
762. I Journalen finns antecknat för den 31 augusti 1799 att Hilfeling fått ytterligare 25 riksdaler från Tham. Carl Gustaf Gottfried Hilfeling, CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och
1799 1 Med inledning av Torsten Gislestam (Visby, 1994) 130, 215.
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summa.763 Men det var inte bara kapital i form av pengar Hilfeling förde med sig.
Även kulturellt kapital i form av publikationer, dels Thams egna men också
andras, användes. Skrifterna fungerade som bytesobjekt, mutor och i vissa fall var
de rena beställningar från personer som visste att Hilfeling skulle resa förbi.764
Frågan om hur mycket en resenär behövde betala är inte helt lätt att besvara
beroende på källäge och stora olikheter i resornas art och karaktär. Hilfeling specificerade dock sina utgifter men frågan är hur representativa de var. Det finns till
exempel rena billighetsresor som de som fotgängaren Martin Friedrich Arendt
utförde. Jag förmodar, utan något större jämförelsematerial, att Hilfelings tillhörde de dyrare resorna. Arendt gick till fots och betalade i stort bara för lite mat
då och då. Hilfeling däremot reste med större bekvämlighet. Häst och vagn
begagnades på fastlandet, båt efter kusten och bara i svårare terräng gick Hilfeling till fots. Johan Haqvin Wallman och Nils Johan Ekdahl färdades senare på
samma sätt som Hilfeling. Ekdahl, som vi strax skall stifta bekantskap med, klagar hela tiden under sina resor i Norrland på att det är dyrt att resa där utan att
egentligen specificera vilka kostnaderna var. Antagligen ansågs de som självklara.
Av 1799 års reseberättelse framgår att Hilfeling betalade för direkta reseutgifter
som kost, logi, skjuts och resehjälp, men också för personliga kostnader som kläder, glasögon, tvätt osv. Resan medförde också specifika kostnader som hänfördes
till denna resas speciella föremål765 som utgifter för guidning av intressanta antikvariska platser. Vi får utgå från att övriga resenärer hade liknande kostnader.
Men hur skall vi tolka det faktum att Hilfeling under resans gång gav allmosor?766 Var detta en personlig utgift som Hilfeling själv stod för, eller var det en
resekostnad som en resenär förväntades betala?
Resenärerna behövde inte bara guidning till minnena de behövde också
hjälp för att på platsen kunna beskriva dem. En del måste grävas fram, delvis restaureras och rengöras innan någon vetenskaplig undersökning kunde påbörjas.
Detta gjordes oftast inte av resenären själv. Det skulle ta alltför lång tid. Runstenarna utgör ett utmärkt exempel. De flesta var i dåligt skick och övervuxna med
mossa och deras tecken var definitivt inte ifyllda. För att kunna läsa dem måste
763. För att ha något att jämföra med så kan vi ta de skadestånd som utbetalades efter vattenbyggnadskatastrofen i Indalsälven när Ragundasjön tömdes på vatten. 2000 riksdaler
betalades till de drabbade bönderna i Fors, Indal och Liden. De lidande i Sundsvall fick
1200 riksdaler och de totalförstörda lax- och sikfiskena i Medelpad värderades till 526
riksdaler. Allt detta 1798 och 1799. Birgitta Ericsson, ”Från strömregleringsprojekt till
Döda fallet-katastrofen: En studie i myndighetsutövning och lokala reaktioner i Indalsälvsorådet 1760-1803”, Döda fallet och Ragundasjön: En naturkatastrof i nytt ljus ) red
Harald Ivarson (Ragunda, 1990) 93.
764. Carl Gustaf Gottfried Hilfeling, CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 1 Med
inledning av Torsten Gislestam (Visby, 1994) 132, 235.
765. Med resans föremål avses inte i första hand ändamål utan det som är föremålet eller föremålen för resans undersökning.
766. Se exempelvis annotation för den 28 maj 1799. Carl Gustaf Gottfried Hilfeling, CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 1 Med inledning av Torsten Gislestam (Visby, 1994) 131.
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de rengöras och läsas i rätt ljus.767 Detta gällde även andra fornlämningar, särskilt
de hällristningar som Nils Johan Ekdahl skulle undersöka vid Nämforsen. Detta
aktualiserar frågan vilka lokala medhjälpare en antikvarisk resenär kunde tänkas
ha. Putsgummor och lokala guider är exempel på några som var helt nödvändiga
och dessa arbetade inte gratis. Hilfeling anlitade för det mesta någon fattig
gumma för att skura runstenarna.768 Johan Haqvin Wallman lämnar en, antagligen typisk, beskrivning av hur han under en resa år 1828 går vilse när han utan
vägvisare försöker kompassgå och illustrerar med denna episod nödvändigheten
att hela tiden begagna lokala guider.769 Andra nödvändiga personer var vänligt
inställda högreståndspersoner vilkas hem, lokalkännedom och lokala maktställning kunde utgöra basen för utflykter och hos vilka resenären kunde bo. Vidare
förekommer i Hilfelings reseberättelser något som jag tolkar som att Hilfeling
betalade drängpengar, följaktligen användes också annan handräckningshjälp.
De senare göterna antecknade inte specificerade utgifter i sina redovisningar.
Bönders handräckningshjälp var emellertid inte gratis. Varje gång en älv skulle
korsas måste vi räkna med att betalning utgick. Likaså kostade det pengar att få
bönderna att meddela sägner och traditioner, kanske inte alltid i kontanter, men
i alla fall i form av brännvin eller något annat begärligt.
Den datainsamlingsmetod som Hilfeling här och under andra reseföretag
huvudsakligen använde var autopsin eller självsynen. Han undersökte med egna
sinnen de fornminnen han var intresserad av. De materiella minnena tecknades
av och beskrevs medan de immateriella tecknades ned. Hilfeling var inte heller
främmande för att också samla in vad andra redan samlat. Det är ingen ovanlighet att samlingar undersöktes, skrevs eller tecknades av. Förövrigt antecknade
och tecknade Hilfeling flitigt i sina anteckningsböcker. Dessa kombinerade skissoch anteckningsblock renskrevs och rentecknades vid hemkomsten och omformades till fullständiga resejournaler. Journalerna innehåller mer än vad som
framkommit på resan. De har tillägg och jämförelser från andra håll. Resejournalen blir på så sätt både en redogörelse för själva resan och ett litterärt vetenskapligt verk.

767. I Hilfelings resjournal från resan 1799 är ofta dagens utgifter noterade för personliga
kostnader se notering för den 30 juli och den 1 augusti Carl Gustaf Gottfried Hilfeling,
CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 1 Med inledning av Torsten Gislestam (Visby,
1994) 192 f och för resespecifika utgifter se exempelvis notering för den 17 juli 178 f.
768. Carl Gustaf Gottfried Hilfeling, CGG Hilfelings gotländska resor 1800 och 1801 II (Visby,
1995) 31.
769. Johan Wallman brev till Jacob Adlerbeth av den 1 september 1828 ATA: GFOJAA vol 21.
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Sida ur en av Hilfelings resedagböcker med ett landskap från Skee socken. Dessa
teckningar rentecknades vid hemkomsten och illustrerade sedan den slutliga resejournalen. Reproduktion: ATA.

1788 års resa bör kanske ses som samarbetets första försök. Denna korta resa
var, av resedagboken att döma, mycket fokuserad. Det var speciella, av Tham på
förhand utpekade monument, med vidhängande traditioner, som i första hand
skulle samlas.770 Det är lätt att föreställa sig att Tham styrt denna resa mycket
noggrant för att av Hilfeling få goda teckningar av för Tham redan välkända
monument. Övriga upplysningar som inhämtades var att betrakta som extra tillskott.
Nästan tio år senare, år 1797, reste Hilfeling genom Småland, Öland och Got771
land. Av denna resedagbok kan vi notera att Hilfeling blivit mer topografiskt
inriktad, vilket han allt framgent fortfor att vara.772 I princip följde Hilfeling den av
Sjöborg uppställda ordningen för topografiska beskrivningar även om fokus lades
på fornminnena. När han stötte på uppgifter som av Sjöborg beskrivits som rele-

770. Carl Gustaf Gottfrid Hilfeling, ”Anmärkningar uti Antiqviteten: på en 8 dagars resa i
Westergötlands fahlbygd”, Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift: femte delen andra
häftet (Skara, 1942) 71.
771. Resedagboken med titeln ”Journal över en resa genom Småland, Öland och Gotland
under sommaren 1797 Av herr Hilfeling conducteur och antiqvarius På bekostnad och
anvisning av P. Tham till Dagsnäs” är utgiven tillsammans med 1799 års resa till Gotland
i CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 1 Med inledning av Torsten Gislestam
(Visby, 1994).
772. Det kan hända att 1788 års resa var så fokuserad att den utgjorde ett undantag.
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vanta för en topografisk beskrivning noteras de. Som exempel kan tas att han under
1797 och 1798 års resor noterade näringar, priserna på marknaden,773 hur bönderna
skötte sin jord,774 sällsamheter, rara växter, skvaller och notabla personer.775 Intressant är vad som kan räknas som notabla personer. Dit räknas exempelvis en direktör
Bäck. ”Han var finne, hade rest med v. Linné och varit elev av honom, nu 80 år
gammal, glad och munter”.776 Allt som kunde associeras till Linné var av intresse.
Hilfeling beskrev också så kallade ”lusus naturae” eller skämt av naturen. Som
sådant ansågs under 1799-års resa ett träd som växte genom ett annat vara.777 Han
noterade givetvis allt av antikvariskt intresse. Exempelvis runstenen i kyrkogårdsmuren vid Timeleds kyrka, vilken han dessutom inledde underhandlingar om att
för Thams räkning köpa och frakta hem till Dagsnäs.778
Vi får förmoda att Hilfeling vid hemkomsten muntligt rapporterade från
sina forskningsresor och visade upp de löpande dagböckerna. Den slutprodukt
som senare sammanställdes måste dock ses som en samskrift av Hilfeling och
Tham byggd på Hilfelings dagböcker. Här skulle Hilfeling och Tham ha kunnat,
efter Sjöborgs modell, skriva en antikvarisk topografi. En sådan ställde dock höga
krav på fullständighet. Resultatet blev istället rikt illustrerade och kommenterade
resejournaler vilkas vetenskapliga värde i sin samtid ansågs vara mycket högt.
Detta var att betrakta som en normalvetenskaplig litterär praktik och just Hilfelings reseberättelsers ryktbarhet kan utläsas av det faktum att många i samtiden
refererade till dem, trots att de ej trycktes. År 1823 funderar Johan Haqvin Wallman på att undersöka Gotland och frågar Jacob Adlerbeth om han inte kan låna
honom Hilfelings reseberättelse. Denna kan läsas i Stockholm och den private
ägaren kan även tänka sig att låna ut den på kort tid till Wallman i Linköping.
Det slutar med att Liljegren skickar ned ett sammandrag till Johan Wallman i
Linköping.779
773. Carl Gustaf Gottfrid Hilfeling, ”Anmärkningar uti Antiqviteten: på en 8 dagars resa i
Westergötlands fahlbygd”, Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift: femte delen andra
häftet (Skara, 1942) 86.
774. Ibid 87.
775. Carl Gustaf Gottfried Hilfeling, CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 1 Med
inledning av Torsten Gislestam (Visby, 1994) 60 ff; Carl Gustaf Gottfrid Hilfeling,
”Anmärkningar uti Antiqviteten: på en 8 dagars resa i Westergötlands fahlbygd”, Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift: femte delen andra häftet (Skara, 1942) 86 f.
776. Carl Gustaf Gottfried Hilfeling, CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 1 Med
inledning av Torsten Gislestam (Visby, 1994) 67.
777. Ibid 136.
778. Carl Gustaf Gottfrid Hilfeling, ”Anmärkningar uti Antiqviteten: på en 8 dagars resa i
Westergötlands fahlbygd”, Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift: femte delen andra
häftet (Skara, 1942) 86.
779. Se brevväxlingen mellan dem Wallman till Adlerbeth 18 maj och 15 september 1823 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a, Adlerbeth till Wallman den 27 maj 1823 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5.
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Jacob Adlerbeth och Göthiska förbundet som Pehr
Thams efterföljare
Som vi tidigare sett stannade lagstiftningsärendet upp eftersom det ansågs viktigt
att ha kartlagt rikets fornminnen innan lagstiftaren skulle kunna ta ställning till
vilka fornlämningar som borde sparas för framtiden. Hilfelings resejournaler gav
en grund men de täckte bara en liten del av Sverige varför fler inventerande reseföretag efterfrågades. Men vilka skulle utföra dem? Det götiska nätverket med
Jacob Adlerbeth i spetsen understödde och uppmuntrade särskilt tre forskare i
sina led att göra forskningsresor: Johan Henrik Schröder, Johan Haqvin Wallman
och Nils Johan Ekdahl. Ingen av dem har gått till historien för några större forskningsinsatser och det är inte för eventuella pionjärinsatser som de är av intresse
ur denna avhandlings perspektiv. De är i stället intressanta som representanter för
sin tids fornvetenskap. Det är genom att studera forskargärningar som deras vi
kan få reda på hur denna typ av forskning faktiskt gick till. Genom att studera de
olika källor de lämnat efter sig kan vi göra oss en bild av något som vi skulle
kunna karaktärisera som normalvetenskap. Deras reseföretag berättar om sociala,
materiella, litterära och reproduktiva praktiker och deras resor täcker i stort sett
alla delar av Sverige. De bevarade källorna är förutom deras tryckta arbeten (få
som uppenbart är relaterade till
deras forskningsresor), deras egen
korrespondens, egna anteckningar
och i vissa fall dagböcker samt opublicerade eller i efterhand publicerade manuskript. Här följer först
korta biografier om varje resenär.
Johan Henrik Schröder (1791–
1857) studerade först i Västerås och
kom sedan till Uppsala år 1810. År
1815 blev han filosofie magister och
docent i historia litteraria. År 1816
blev Schröder extra ordinarie amanuens vid Akademiska biblioteket i
Uppsala. Han arbetade då bland
annat som sekreterare i kommittén
för utgivande av Scriptores rerum suecicarum medii ævi. Under sina ferier
katalogiserade och ordnade han flera P J R Lachoisnés, Johan Henrik Schröder, 1834.
privatbibliotek. År 1820 befordrades Schröder (1791–1857), i Göthiska förbundet kalhan till amanuens vid biblioteket och lad Skjöldr Svenske, blev år 1830 akademibiblioteutnämndes också till prefekt för uni- karie samt professor i arkeologi och historia
litteraria vid Uppsala universitet. Foto: Statens
versitetets mynt- och medaljkabinett. konstmuseer.
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År 1825 blev han extra ordinarie bibliotekarie och år 1830 akademibibliotekarie och
professor i arkeologi och historia litteraria. Schröder invaldes som ledamot av Vitterhetsakademien 1827 och blev teologie doktor i Erlangen år 1843. Schröder gjorde
flera studieresor i utlandet. Hans arbeten inkluderar även numismatik och medeltidsarkeologi. Vid hans död övergick hans personliga samlingar av konst til Uppsala
konstmuseum vars skapande kraft han också var.780 Schröder företog förutom en resa
tillsammans med Sjöborg år 1815 vetenskapliga resor varje år från 1819 och in på 1830talet i Södermanland med omnejd.781
Johan Wallman (1792–1853) blev år 1810 student i Uppsala och 1815 avslutades studierna med magisterexamen.782 Efter detta följde en lång rad av år där han
hade det svårt med hälsan, troligen led han av malaria, och med försörjningen;
han fick länge dras med föräldrarnas konkurs. Han hankade sig fram som bibliotekarie samt extraordinarie och vikarierande lärare i Linköping. Wallman hade
det mycket besvärligt vad gäller befordringsärenden och lyckades inte, trots
vetenskapliga meriter, få någon tjänst med ordentlig lön förrän 1829 då han
erhöll ett lektorat i historia vid Linköpings gymnasium (vilket verkar ha gett
honom lön först år 1831).783 Tio år senare erhöll han Slaka pastorat i prebende.
Sina vetenskapliga aktiviteter ägnade han både åt naturalhistorien och fäderneslandets antikviteter. Wallman valdes in i Göthiska Förbundet år 1821 där han tog
sig namnet Helge. Till Vitterhetsakademiens inrikes korrespondent kallades han
år 1826 efter förslag av Jacob Adlerbeth784 och till arbetande ledamot 1829. Från
och med år 1819 företog Wallman forskningsresor till i stort sett alla delar av
södra Sverige under resten av sin levnad.
Nils Johan Ekdahl (1799–1870) tog studenten i Lund år 1820 och prästvigdes
1822. Under åren 1823 och 1824 grävde han i resterna av Tyko Brahes Uranienborg på Ven och 1826 företog han en forskningsresa till Gotland och kom i samband med den i kontakt med den etablerade fornforskningen i form av
780. Bengt Hildebrand, C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag
till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia (Uppsala, 1937) 279 ff och Bengt Hildebrand, Svenska män och kvinnor uppslagsord Johan Henrik Schröder.
781. Om 1819 års resa skriver Adlerbeth till Rääf den 17 maj 1820 ”De anteckningar, som
Schröder gjorde under sin Antiqvariska resa i Nyköpings Län förlidne sommar, äro till en
del redan utarbetade och af mig genomläste; de innehålla många rätt upplysande
omständigheter.” Vilka upplysande omständigheter framgår inte av brevet. UUB: Rääf 4.
Jacob Adlerbeths brev till Schröder av den 7 november 1830, se även brev av den 17 mars
och 17 november 1829 UUB: G 263 O. Han betalar fortfarande 1831 se ATA GFOJAA vol
15 ”Dagboksanteckningar rörande antikvariska ämnen, Göthiska förbundet och Vitterhetsakademien 1813–44”, anteckning för den 25 juni 1831.
782. Biografiska uppgifter om Wallman är i huvudsak hämtat från brevväxlingen mellan Jacob
Adlerbeth och Wallman. Linköpings statsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5 och Br5a.
783. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 8 oktober 1829 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
784. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 18 oktober 1826.
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riksantikvarien Johan Gustaf Liljegren och Göthiska förbundets
sekreterare Jacob Adlerbeth. Ekdahl
vände sig nämligen till Vitterhetsakademien med en skrivelse där han
erbjöd henne att få motta de fynd
han gjort på Gotland och utlovade
en reseberättelse.785 Detta fick Akademien att reagera. Liljegren tog
brevkontakt, läste lagen för honom
och meddelade Ekdahl att enligt
den gamla lagstiftningen var det
som Ekdahl höll på med förbjuden
verksamhet, närmast att betrakta
som någon form av skattjakt. Intressant nog hindrade inte Liljegren
J P Södermark, Nils Johan Ekdahl. Ekdahl (1799–
Ekdahl utan uppmuntrade honom 1870), i Göthiska förbundet kallad Arnljotr, präst786
till fortsatt arbete. Ekdahl företog vigdes 1822. Under åren 1823 och 1824 grävde han
sedan vetenskapliga resor i Norrland i resterna av Tyko Brahes Uranienborg på Ven och
1826 gjorde han en forskningsresa till Gotland.
åren 1827–1830.
Dessa tre, Ekdahl, Schröder Ekdahl företog sedan vetenskapliga resor i Norroch Wallman, hade likartade utbild- land åren 1827–1830. Foto: Statens konstmuseer.
ningar och intressen och de förrättade forskningsresor i Sverige under trettio år. De delade inte bara
forskningsintresse utan också sociala och materiella praktiker. De tillhörde alla
den så kallade romantiska generationen. De blev också alla medlemmar av Göthiska förbundet och kom sedan att ingå i eller arbeta för Vitterhetsakademien.
Den som fått det statliga huvudansvaret för att undersöka fäderneslandets fornlämningar var antikvitetsintendenten Nils Henrik Sjöborg. Forskningsresor
ingick, som vi sett, i hans uppdrag. Men det visade sig snabbt att det inte gick att
lita på att Sjöborg gjorde den arbetsinsats som krävdes. Göterna ansåg att han
nog behövde en hjälpreda och kontrollant.787 Detta uppdrag antogs av Schröder

785. Detta var dock inte första gången Ekdahl skrev till Akademien. År 1824 hade han skickat
in en beskrivning över sina forskningar på Ven vilken han av Akademien blev belönad
för. Se exempelvis ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 23 november 1824.
786. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 16 augusti 1826, 14 november 1826 och 13 februari 1827. Liljegrens svarsbrev finns i två olika koncept i ATA: Ämbetsarkivet 2, Vitterhetsakademiens och riksantikvarien (1753) 1786–1922 (1923) Gemensamma handlingar Koncept till
akademiens skrivelser 1786–1826 BI: 1. Se också Henrik Schück Kgl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VIII (Stockholm, 1944) 219 ff.
787. Jacob Adlerbeths dagbok den 30 januari och 13 maj 1815 UUB: F850a.
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som på detta sätt övades i Sjöborgs system och av Sjöborgs blick. Den som sedan,
förutom resenärerna själva, såg till att geisten upprätthölls och att något kom ut
av forskningsresorna var Göthiska förbundets sekreterare Jacob Adlerbeth. Hans
intresse genomsyrade allt. Han tog upp och diskuterade resplaner och resultat på
förbundets stämmor och betalade, uppmuntrade och granskade de uppsatser
som skrevs vare sig de lämnades in till Göthiska förbundet eller Vitterhetsakademien.788

Reseföretagen
Hrr Wallmans och Schröders vetenskapliga resor i
särskilda delar af riket äga till föremål att samla alla
tillgängliga upplysningar om forntidens märkvärdigheter.789

En forskningsresa kan sägas vara indelade i tre faser: förberedelser, genomförande
och utvärdering/publicering.790 I de följande avsnitten kommer dessa faser att analyseras var och en för sig, med exempel hämtade från Wallman, Ekdahl och Schröder.

Wallmans förberedelser
Planeringsfasen kan te sig lite olika beroende på hur ett reseföretag har initierats. År
1817 tyckte Jacob Adlerbeth att det var dags att ställa en forskningsresa till Södermanland för att undersöka dess fornminnen. Han förfärdigade en noggrann plan
som diskuterades med flera andra göter, särskilt med Leonhard Fredrik Rääf och
Johan Haqvin Wallman.791 När planen efter två års utarbetande så småningom
skulle sättas i verket bad Adlerbeth Wallman att utföra resan och erbjöd denne
understöd och vägledning. Wallman ville nu inte anta detta erbjudande eftersom
han redan använt, som han själv skriver, 4 á 5 månader till förberedelser för en
annan resa vars plan han framlade för Adlerbeth.792 Adlerbeths erbjudande gick
istället vidare till Schröder som antog det.793
788. Brevväxlingen mellan Adlerbeth och Wallman. Linköpings statsbibliotek, stiftsbiblioteket:
Br5 och Br5a passim, Adlerbeths brev till Schröder UUB: G 263 o passim och Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F850a–c passim, ATA: Vitterhetsakademiens protokoll passim.
789. Jacob Adlerbeth, ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien”, ATA GFOJAA
vol 17 75.
790. Pär Eliasson, Platsens Blick: vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840
(Umeå, 1999) 33.
791. Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F850a den 5 juni, 28 februari, 6, 7 och 9 mars 1817. I sitt
inträdestal i Vitterhetsakademien uttrycker Adlerbeth sin besvikelse över att Sjöborg
ännu inte besiktigat detta, till huvudstaden, näraliggande landskap. ”Inträdestal i K. Witterhets, Hist. och Ant. Akademien” ATA GFOJAA vol 17.
792. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
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Wallmans plan för 1819 års reseföretag är intressant eftersom den är tämligen
välformulerad och innehåller både syften, föremål och resrutt. Att han för Adlerbeth uppger mindre än ett halvårs förberedelser är nog något som vi inte skall
fästa allt för mycket uppmärksamhet vid. Brevväxlingen med Adlerbeth och
övrigt efterlämnat material pekar i själva verket på att han använt betydligt längre
tid än så och att han närde stora förhoppningar.794 Till Jacob Adlerbeth uppger
Wallman att han för att förebereda sig läst och gjort excerpter ur ”topographiska
böcker och skrifter rörande Göthaland”, att han läst Saxo, Olaus Magnus, Olof
Rudbeck, Verelius, Peringsköld, Vormius och andra kända författare.795 Vidare
uppger Wallman att han läst gamla jordeböcker, förmodligen för att bilda sig en
uppfattning om landets äldre geografi. Ur dessa har han excerperat allt som har
med resans föremål att göra. Framförallt är det fornlämningsbeskrivningar han
avskrivit och illustrationer han avritat.796 Han har också haft brevväxling med i
orterna boende intresserade för att på så sätt få nyare upplysningar. Brevväxling
med andra intresserade har också företagits. Efter denna genomgång har han
sedan byggt en på många sätt omfattande och ambitiös resplan.797
Det är främst Götaland som skall undersökas och särskilt norra och östra
Östergötland, Kalmars-, Kronobergs-, Jönköpings-, Halmstads-, Kristianstadsoch Bohuslän samt Blekinge.798 Dessa platser ”äro i historiskt och antiquariskt
afseende, för att icke säga i alla hänseenden lika märkvärdiga som okända. Cronobergs län är kanske af alla Sveriges landskaper den ort, der forntida minnen,
seder och alla slags traditioner bäst bibehållit sig,” menar Wallman.799 Detta
påstående kan tyckas märkligt eftersom dessa platser inte alls var okända. Det är
fråga om centrala delar av riket och knappast okänd terräng för dem som där
bodde. Det är i stället en fråga om perspektiv. Ur Wallmans och Göthiska förbundets synvinkel, där historiens utforskande stod på dagordningen, kunde de

793. Jacob Adlerbeths brev till Schröder av den 10 och den 17 maj 1819 UUB: G 263 o
794. Det kan också ha att göra med vad Wallman räknade som reseförberedelser. I alla fall har
han diskuterat sin kommande resa tidigare med andra göter som Rääf och Tannström.
Jacob Adlerbeths dagbok för den 28 februari, 6, 7 och 9 mars 1818 UUB: F 850b.
795. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
796. Troligen härrör sig en del ännu kvarvarande excerpter tillsammans med Wallmans egna
observationer från förberedelser och iakttagelser från just denna resa Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: B 151:2, ”J H Wallman Topographica Smålandia”, B 151:1 ”Anteckningar av Wallman”.
797. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
798. Denna länsindelning är Wallmans.
799. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
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till stora delar vara outforskade eftersom de innehöll, för vetenskapen, fortfarande okända och därmed outnyttjade minnen. Något som dock är ännu märkligare är att Wallman uppgivit Blekinge som okänt trots att Sjöborg bara 25 år
innan publicerat en topografisk beskrivning av detta landskap.
En del av den tilltänkta resrutten beskriver Wallman sålunda:
Restouren ifrån Linköping genom Åtved nedåt östersjöstranden till
Vestervik; derifrån längs hafskusten genom Calmare län och Blekinge
till Sölfvitsborg, der Östersjöstranden lemnas. – Vidare genom Christianstads län till Femsjö icke långt ifrån sjön Bolmen, ifrån hvilket ställe,
såsom en hvilostation, åtskilliga färder med anledning af Herwara
sagan anställas i omkringliggande tragter besynnerligen[!] för geografiska upplysningar. Ifrån Bolmsjö genom Värend östligt förbi Hvetlanda, samt vidare gm. Eksjö och andra tragter af Jönköpings län
vester om Sommen, uppåt Östergyllen, jämte Vettern till Askersund,
hvarifrån vägen ställes i Östern åt Hafvet, ungefärligen åtföljande Göthalands gränslinia, efter gamla jordböckers och Chartors anvisning;
under vägen tänker jag stadna längre tid i Vingåker och Österåker,
såsom de märkvärdigaste orter i Södermanland. Sedan fortsättes resan
ifrån Kolmordstrakterne skärgården upföre till Stockholm. – Alla de
oräkneliga mindre resor och afvägar ifrån hufvudstråten, dem jag,
efter till större delen redan till minnes tecknade anvisningar af Saxo,
Sturleson, Sagorna, Olaus Magnus, Rudbeck m. fl. samt äldre och
nyare tiders topographiska skrifter och Dissert., tänker företaga kan
jag icke upräkna.800

Resrutten var alltså planerad efter ett tänkt gammalt antikvariskt landskap som
Wallman utläst under sina föreberedelser. Wallman bad om ytterligare kommentarer på den tilltänkta rutten men som resan såg ut hade redan synpunkter från
flera andra inhämtats, bland andra göterna Jacob Adlerbeth och Nils Magnus af
Tannström.801 Jacob Adlerbeth tog upp den till behandling och den diskuterades
i det götiska nätverket.802 Planeringen var alltså inte bara en mans funderingar,
resplanen kan sägas utgöra resultatet av en vetenskaplig diskussion förd av flera
forskare och finansiärer.
Wallman meddelade intressant nog inte bara resrutten. Han förde också ett
resonemang om resans vetenskapliga föremål vilket han bröt ner i fem delar som
i sin tur fick underavdelningar. Wallman hade alltså inte tänkt sig göra en enkel
inventeringsresa utan hade utformat konkreta frågeställningar som han tänkte
800. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
801. Jacob Adlerbeths dagbok för den 6, 7 och 9 mars 1818 UUB: F 850b.
802. Jacob Adlerbeths dagbok för den 21 maj 1819 UUB: F 850b.
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Utsnitt från Friherre Hermelins kartverk ”Karta öfver Jönköpings Kronobergs och Blekings
Höfdingadöme” (1809). Denna karta var den bästa vid tiden för Wallmans forskningsresor
i området. Reproduktion: Umeå forskningsarkiv.
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ställa till landskapet. Dessutom hade han antytt hur dessa skulle kunna besvaras.
Viktigast för Wallman var de historiska och geografiska föremålen. Han ville
upplysa och utreda viktiga och tvivelaktiga omständigheter i Nordens gamla historia och som exempel på en sådan tvivelaktig händelse tog han upp slaget vid
Bråvalla.803 Vidare ville han undersöka de gamla ”Fylkesdömenas gränsor” och
minnen efter dessas härskare. Wallman ville gärna kunna fästa både fylkesdömena och deras härskare på kartan genom att i landskapet finna minnen av dem.
Han ville också försöka bestämma landskapens befolkningsförändringar och
deras släktskap. Frågan skulle kunna formuleras i termer av inflyttning och härstamning. Har invånarna i de olika landskapen invandrat var för sig och utgör de
olika stammar och folk eller invandrade de som ett folk som sedan dess delat upp
sig, eller invandrade en folkgrupp och slog sig ned på ett ställe som sedan vart
efter det växte till befolkade andra landskap eller rent av andra riken?804
Nu hade Wallman inte bara funderat över vilka frågor han skulle ställa utan
också över hur han skulle kunna få svar. De geografiska spörsmålen upplystes
genom gamla traditioner, materiella minnen och orters namn jämförda med historiska källor, menade Wallman. Hur befolkningarna skiftat och hur deras inbördes släktskap sett ut trodde han sig kunna bestämma genom att se till orternas
belägenhet, minnesmärken efter odling och åkerbruk i äldre tid och, intressant
nog: ”de allmännare och oumbärligare förnödenheters, bohagstings och redskaps
benämningar” samt överensstämmelser i minnesmärkenas utformning. Wallman
hade också en föreställning om att de gamla och nya vägarnas dragning sa något
om de spörsmål han satt sig att utreda. Främst var han intresserad av de gamla
vägarna genom skogig och höglänt mark. Han trodde nämligen att Rudbeck
hade en poäng med sina jordmätningar.805 Han tänkte sig inte att han kunde
mäta vägarnas exakta ålder genom att se hur höga vallarna runt dem var men
menade att de kunde ge ett ungefärligt mått. Frågor angående folks flyttning till
andra länder trodde Wallman kunde bli svårare att besvara under denna resa men
han ansåg att han för framtida forskning borde katalogisera dialekter, ortnamn
och namn på berg och sjöar osv. Detta för att någon sedan skulle kunna göra
jämförande studier.806 Vi kan av denna uppställning av de historiskt/geografiska
frågeställningarna se att Wallman intresserade sig för Skandinaviens bebyggande,
803. Det som var tvivelaktigt för Wallman och hans samtid var inte om slaget ägt rum, utan
var. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
804. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
805. Olof Rubeck menade att han kunde bestämma åldern på uppgrävda fynd genom att
mäta hur långt ner i marken de låg.
806. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a. Wallman antog att den som flyttade inte bara tog med sig
sitt bohag utan också lokala geografiska namn.
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en vetenskapsgren som i dag brukar benämnas bebyggelsearkeologi och i vilket
ämne han senare skulle författa en längre uppsats insänd som tävlingsskrift till
Vitterhetsakademien.807 Vi har anledning att återkomma till tävlingsskriften
senare.
Resföretagets andra föremål kallade Wallman för ”traditioner”. Dessa bröt
han ned i poetiska, musikaliska, romantiska, vetenskapliga och historiska traditioner. Här måste dock ett påpekande göras för dagens läsare. Det som Wallman
och andra göter menade med romantiska traditioner var vad de kallade romanser,
det vill säga historier om medeltiden eller historier från medeltiden, och inte det
som vi idag lägger i ordet romantik.808 De poetiska menade han sig inte behöva
slösa så mycket energi på eftersom dessa redan var undersökta av andra göter,
främst Rääf, Afzelius och Geijer. Men faktum var att han själv tillsammans med
sin år 1818 hädangångne broder Daniel Samuel under flera år samlat sådana.809
De musikaliska traditionerna, till vilka han räknade kännedomen om allmogens
instrument, fanns det dock många att samla in, menade Wallman. Om vetenskapliga traditioner skrev han: ”Denna afdelning innefattar en mängd organiska
sammanhängande högst vigtiga, hittils helt och hållet försummade traditioner i
Naturphilosofiska, Physiska, Astronomiska, Chemiska, Naturhistoriska och
Medicinska ämnen, oskattbara lemningar af en urgammal fullbildad vishet, i
hvars spridda och skingrade delar man ännu uptäcker det förträffliga samband
(systema), som förenat dem alla, och sednare tiders vetenskapsidkare hittils förgäfves eftersträfvat, och som tydligen tillkännagifver att de hafva sitt ursprung
ifrån en högre tid än den närvarande.”810 Av detta kan vi sluta oss till att Wallman
faktiskt närde en fullt utvecklad guldåldersmyt. Detta är dock inget som jag sett
spår av hos andra fornforskande göter. Däremot fanns en religiöst grundad guld807. Johan Haqvin Wallman, ”Historisk och Geografisk Afhandling om Skandinaviens
bebyggande, efter Orientaliska och Västerländska källor”, Kongl. Vitterhets Historie och
Antiquitets Academiens Handlingar tolfte delen (Stockholm, 1826). Denna text skulle i
dag dock inte räknas som bebyggelsearkeologi men till detta ämne kan definitivt räknas
Wallmans ”Anteckningar öfver Verend” ATA: GFOJAA vol 8.
808. För en längre och mer exakt utläggning om romantikernas användning av termen
romantik se Urban Josefsson, ”Det romantiska tidehvarfvet”: De svenska romantikernas
medeltidsuppfattning (Uppsala, 2002) 1 ff.
809. Intressant är att se att den ordning efter vilken han räknat upp dem också innebär en ranking av deras insatser där Rääf står som den store giganten och Geijer sladdar lite på slutet. För en uppfattning av deras samlargärning se Leonhard Fredrik Rääf, Samlingar och
anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland i fem delar mellan 1856–
75; Arvid August Afzelius, Swenska folkets Sago-Häfder, eller fäderneslandets historia sådan
hon lefwat och till del ännu lefwer i Sägner, Folksånger, och andra Minnesmärken; Arvid
August Afzelius (Stockholm, 1839–1870). Dödsåret hämtat från Carl-Herman Tillhagen,
”Folkloristisk fältforskning i 1800-talets Sverige”, Fataburen 1949 84.
810. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
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ålder. En vanlig uppfattning var att i paradiset fanns all kunskap uppenbarad.811
Guldåldersmyten må vara, det intressanta är att han trodde att den kunskap som
fanns hos allmogen faktiskt kunde lära samtidens naturvetenskapsmän något. De
historiska traditionerna ansågs också de belysa historien. Den gällande uppfattningen var att det i dessa historiska traditioner fanns en kärna av sanning och den
kunde forskaren, så att säga, destillera fram genom att jämföra en mängd varianter av samma tradition.812
Reseföretagets tredje föremål benämnde Wallman språkforskningar där han
menade att dialekter, orter och platsers namn, bohags, vapens och redskaps
benämningar behövde undersökas och katalogiseras. Likaså var djurs, örters,
mineralers och andra till de ”physiska vetenskaperne hörande föremåls benämningar” intressanta. Dialekterna borde studeras, menade Wallman, för att vi skall
kunna bilda oss en riktig uppfattning om hur det gamla fornspråket såg ut och
uttalades. Wallman trodde inte på samtidens ledande språkforskare Rasmus
Rasks åsikt i frågan. Rask hävdade att fornspråket såg ut och uttalades som
isländskan i sagalitteraturen.813 Så enkelt ville inte Wallman göra det. Han hävdade i stället att fornspråket kan rekonstrueras ur alla de gamla ännu talade nordiska dialekterna, varav isländskan bara är en.814
Det fjärde föremålet benämnde Wallman som fornlämningar. Han såg sig
tvungen att förtydliga detta begrepp och tillade att han även räknade dit ”gamla
sigiller, vapen, bildhuggerier, målningar, Dokumenter, som likväl höra en sednare tid till.”815 De fornlämningar som Wallman under sin resa kom i kontakt
med, kända som okända, ämnade han avrita och beskriva och det slutgiltiga
målet för detta, som han inte trodde sig kunna uppnå under denna enda resa, var
att finna någon grund eller metod för fornlämningars kronologiska indelning.
Resans femte och sista föremål utgjordes av fysiska undersökningar. Själva
landskapet utgjorde alltså ett av föremålen. Med hjälp av tekniska instrument,
lånade från Linköpings instrumentkammare, ämnade Wallman mäta upp fornlämningsområden och andra intressanta topografika. Han ville förutom kompass
använda sig av avvägningstub och diopterlinjal med tillbehör för kartritning.
Han närde nämligen uppfattningen att det gick att mäta magnetpolens förskjut811. Tore Wretö, Ydrekungen: En bok om Leonhard Fredrik Rääf (Hedemora, 1990) 136 f.
812. Det var i alla fall vad den svenske mästaren på området Leonhard Fredrik Rääf ansåg och
av denne hade Wallman lärt mycket. Tore Wretö, Ydrekungen: En bok om Leonhard Fredrik Rääf (Hedemora, 1990) 129.
813. Rasmus Rask var sin tids ledande språkforskare och såg som en ledande auktoritet av
göterna. För en närmare utredning av Rasmus Rasks vetenskapliga ståndpunkter och
interaktion med Göthiska förbundet se Ingmar Stenroth, Rasmus Rask hos göterna (Göteborg, 2001).
814. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
815. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
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ning genom att mäta vissa fornlämningars avvikelse från den nuvarande magnetpolen. Detta antagande byggde på att forntidens människor verkligen kunnat
lägga sina monument efter magnetpolen och inte haft något annat sätt att
bestämma väderstrecken. Wallman var också intresserad av att undersöka vattuminskningen. Han poängterade dock att de fysiska undersökningarna inte var
något huvudändamål och rent naturalhistoriska undersökningar bara skulle företas ”der dymedelst någon kunskap kan vinnas om orternes bildningstid, ty ofta
tala så efter utseende ringa och obetydliga ting som några saltsjögräs hafsväxter,
hvarf af petrificerade conchylier, der historia och traditionen tiger.”816
Denna resplan säger en hel del om Wallmans vetenskapliga ambitioner och
hans metod. Wallman var långt ifrån någon inskränkt föremålsforskare och han
var egentligen inte intresserad av att bygga upp någon egen samling av föremål
eller myntsamling. I princip ställde han upp ett antal hypoteser som han senare
försökte pröva mot den information som landskapet bar. Hypoteserna skulle
kunna formuleras på följande sätt: det finns kunskap bland allmogen som kan
lära dagens specialiserade vetenskaper något som de inte vet; det finns en kärna
av sanning i allmogens historier och den går att få fram; utifrån dialekterna går
det att rekonstruera det gamla fornspråket; genom att studera fornlämningar går
det att komma fram till en metod för relativ datering; det går att dra naturvetenskapliga slutsatser utifrån fornlämningars utseende och placering och tvärt om
dra slutsatser om det historiska landskapets utseende genom att studera naturen.
Tio år senare skulle han benämna sin metod för ”historisk” och skriva att hans
metod ”aldrig förlorar ur sigte monumenternas historiska betydelse och de
underrättelser lokala förhållanden, traditioner och namn erbjuda.”817
Av Wallmans uppställning av resans föremål kan vi skapa oss en ganska god
bild av hans förförståelse. Det är helt klart att Wallman förväntade sig att han
kunde finna åtminstone delar av det han sökte och att hans hypoteser skulle
kunna testas. Vi förstår också hans tendens till attribueringar av de fornlämningar han beskrev. Är man i Värend och tror att slaget mellan de historiskt tvivelaktiga kungapersonerna, Harald Hildetand och Sigurd Ring, stått där, är det
inte så konstigt om tolkningarna av kulturlandskapet präglas av denna föreställning. Högarna blev så minnen efter gamla hjältar. På samma sätt blir ståtliga
boplatser lämningar efter fylkets konungasläkter. Det måste dock tilläggas att
namnen på dessa fornlämningar har Wallman redan inhämtat genom den före
resan lästa litteraturen och att han under resans gång utvecklar en stark skepsis
till folktraditionernas attribueringsförmåga.818

816. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
817. Johan Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 22 augusti 1828 ATA: GFOJAA vol 21.
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Till reseföretagets planering hör också frågan om finansiering. Mer privilegierade resenärer hade privata förmögenheter och långa sommarledigheter. Men
Wallman behövde mecenater. Eftersom Adlerbeth erbjudit sig att betala för en
forskningsresa till Södermanland gjorde Wallman den eftergiften att han sa sig
vara villig att genomresa Södermanlands kustområden för att kanske få någon
liten summa sig tillsänd, något han i alla fall inte räknade med. I stället anhöll
han om att få låna 200 riksdaler riksgälds, eller möjligen något mindre, på två
år.819 Adlerbeth ville, eller kunde, inte låna ut denna summa men åtog sig att gå i
borgen för lånet och därmed var den omedelbara finansieringen klar.820 Men
Wallman fick ett bättre anbud. Han approcherade inte bara Jacob Adlerbeth i
finansieringsfrågan utan han hade även skriftväxling med en annan göt, Nils
Magnus af Tannström.821 Denne var ett strategiskt bra val. Han hade vid denna
tid kansliråds titel och var sedan år 1812 kronprins Oscars lärare. Hans politiska
inflytande måste ses som betydande. Tannström lyckades utverka kronprinsens
stöd och ur dennes egna medel utbetalades som gåva 150 riksdaler för den wallmanska resans genomförande.822 Till detta får vi förmoda att Wallman lade de
egna tillgångar han ägde. Av det bevarade materialet kan vi inte säga hur mycket
reseföretaget faktiskt kostade.
Av Wallmans förberedelser upptäcker vi att det är tre namn, bortsett från
kronprinsens, som Wallman vetenskapligt och finansiellt stödde sig på: Jacob
Adlerbeth, Leonhard Fredrik Rääf och Nils Magnus af Tannström. Dessa kom
med tiden att utökas med fler göter som Erik Gustaf Geijer och Johan Henrik
Schröder. När Wallmans försörjning några år helt uteblev bildades ett bolag med
de tre förstnämnda som bärande del som, efter vad jag kan begripa, helt försörjde
Wallman med ett årligt stipendium mot att Wallman efter bästa förmåga, han
skulle bli mycket sjuklig framöver, på somrarna utförde undersökningar i de
svenska landskapen och författade vetenskapliga artiklar.823 Adlerbeth lade i alla
fall fram saken så för den hårde hushållaren Rääf:

818. Se exempelvis den flera år efter resan sammanställda Johan Wallman, ”Anteckningar
öfver Verend”, ATA: GFOJAA vol 8, eller det utdrag som gjorts av Fritz Howne, ”Fornlämningar i Skatelöv. II”, Skatelövs hembygdsförening Årsskrift 1960–1961 med början på
sidan 69.
819. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
820. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 21 maj 1819 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
821. Något som han på intet sätt döljer för Jacob Adlerbeth. Johan Haqvin Wallmans brev till
Jacob Adlerbeth av den 1 maj 1819 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
822. Jacob Adlerbeths dagbok för den 7 och 23 maj samt 2 augusti 1819 UUB: F 850b; Brev
från Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf av den 11 Maj 1819 UUB: Rääf 4.
823. Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf den 29 Juli 1821 UUB: Rääf 4
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För att bereda honom [Wallman] tillfälle att fri från bröd-bekymmer,
kunna ostördt öfverlemna sig åt Vetenskaperne, har jag uppgjort en
plan att genom bidrag af några Vetenskapsälskare försäkra honom om
en årlig inkomst af 3 till 400 Rdr Bco, intill dess han inom tjensteväg
finge en deremot svarande lön på stat. Förslaget har med välvilja blifvit emottaget, och hvad jag under tystnadslöfte kan säga Dig, är, att
jag redan är säker om H. K. H. KronPrinsens, Canzli R. af Tannströms, Ärkebiskopens, Chr. Stenhammars, Assessor Lagerhjelms och
mitt eget deltagande i det Bolag, hvars intellektuella ränta i belopp
och värde ostridigt skall öfverträffa alla andra inom vårt land. På ditt
bidrag, till samma summa, som vi öfrige privata, nämligen 50 Rdr Bco
årligen, har jag vågat med säkerhet räkna, och väntar derom Ditt svar,
så snart ske kan. På detta sätt blefvo genom 6 lotter, hvardera på 50
Rdr Bco, samt de 100 Rdr Bco, dem H. K. H. KronPrinsen lofvat förära, oss för innevarande år redan aflemnat, de ifrågavarande 400 Rdr
Bco insamlade. Att värdigare ändamål än det denna insamling äger,
svårligen skall kunna upptänkas, behöfver jag för Dig icke säga.824

Denna bolagsform var inte ovanlig när det gällde att publicera böcker eller betala
för enskilda företag.825 Skillnaden är här att de förväntade resultatet inte var färdiga böcker utan att bolagsmännen prenumererade på Wallmans arbetskraft. De
fornminnesintresserade fortsatte att betala men under de kommande åren droppade de av, en efter en. Till slut var bara Adlerbeth och Tannström kvar. Adlerbeth ökade sina egna utbetalningar vartefter de andra gav upp ända fram till
1829, då Wallman lyckades få ett lektorat i Linköping.826

Ekdahls förberedelser
Nils Johan Ekdahls reseföretag åren 1827–30 är intressanta av samma skäl som
Wallmans. Till dessa måste också läggas det faktum att Ekdahl fick statsanslag till
sina resor vilket i viss mån kan jämföras med att Wallman fick pengar av kronprinsen. För att ta del av allmänna medel krävdes ett formellt tillvägagångssätt
med ansökningsförfarande, remisser och beslutsfattande, men som vi skall se
innefattade denna process flera av de personer som tidigare sett till att Wallman
kunde utföra sina resor. Vi skulle kunna säga att det götiska nätverket flyttat fram
sina positioner mellan åren 1819 och 1827, så långt att deras intressen började bli
föremål för statsbudgeten. De hade börjat besätta de lediga rummen i Vitterhetsakademien och avancerat i de kungliga expeditionerna.
824. Jacob Adlerbeth till Leonhard Fredrik Rääf den 4 Juni 1822 UUB: Rääf 4.
825. Bland Jacob Adlerbeths kvarlåtenskap återfinns många subskriptionslistor.
826. Faktiskt skickade Adlerbeth pengar även efter detta. Se brevväxlingen mellan Adlerbeth
och Wallman Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br 5 och Br5a.
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Ekdahls resemedelsansökan är också principiellt intressant eftersom den
visar på ärendegången och hur motiven för fornforskningsresor kunde se ut
under första hälften av 1800-talet. Den Ekdahlska resplanen har jag dock icke
kunnat återfinna mer än i spridda fragment här och där i urkunder som oftast
handlar om något annat. Det Ekdahlska exemplet ger också en inblick i hur den
sociala praktiken nyttjades före och under en forskningsresa.
Uppenbart är att Ekdahls forskningsinsats skall ses ihop med göternas övergripande forskningsstrategi och mål. Hans resor till Norrland var ett led i kartläggningen av rikets forntida märkvärdigheter som efterfrågats i samband med
tillkomsten av den nya fornminnesförordningen av år 1828. Det är i dag svårt att
utröna vems initiativet till Ekdahls resor var och om resorna var Ekdahls egna
eller gjordes på Vitterhetsakademiens uppdrag. Ekdahl själv hävdade att han forskade på Akademiens uppdrag men ansökningsärendet visar med all klarhet att
det är Ekdahl, som privatperson, som ansöker om resebidrag och att han, och
ingen annan, tilldelas dem. En tredje möjlighet som min läsning av källmaterialet tycks stödja, bygger på att en åtskillnad görs av: 1) Adlerbeth och Liljegren
som privatpersoner, 2) Liljegren som riksantikvarie och 3) Adlerbeth och Liljegren som delar av Vitterhetsakademien. Tanken att Ekdahl skall förrätta vetenskapliga resor i Norrland kommer med största sannolikhet från Adlerbeth och
Liljegren som privatpersoner eller medlemmar av Göthiska förbundet. De meddelar Ekdahl att han har goda möjligheter att få resemedel om han lämnar in en
formell ansökan, som de med stor sannolikhet hjälpt till att formulera, till Kungl
Maj:t. Ärendet kom till Vitterhetsakademien på remiss där det tillstyrks av riksantikvarien. Sedan har Liljegren och Adlerbeth som akademiledamöter gjort upp
en resplan och instruktion som Ekdahl fått som del av villkoren för resemedlen.
Liljegren och Adlerbeth kunde skilja sina roller åt medan Ekdahl uppenbarligen
hade svårt att göra samma åtskillnad.827
För att komma i åtnjutande av statsmedel för en forskningsresa krävdes att
det gick att visa att reseföretaget var vetenskapligt intressant och att resenären
hade sådan kompetens att denne kunde förväntas ge valuta för pengarna. När
Ekdahl författade sin första ansökan om reseunderstöd till Kungl Maj:t år 1827
använde han argument, vilka sammanfattningsvis berättar att:828
827. Jag har huvudsakligen använt mig av Jacob Adlerbeths avskrifter av ärendets handlingar.
Dessa avskrifter finns under rubriken ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland” ATA: GFOJAA vol
15. Ekdahl reser dock med en fullmakt från Akademien. En notering i Akademiens protokoll den 13 mars 1827 är graverande. Enligt denna ställer sig Ekdahl till Akademiens förfogande. Se ATA: Akademiens protokoll för denna dag. Av ett koncept rörande Ekdahls resor i
Norrland och Trondheim framgår det att Ekdahl reste efter en av Akademien uppgjord plan
men på allmänna medel ATA: Akademiens koncept från 1831, Se också det kungliga brevet av
den 25 juli 1827 ATA: Kongl. Maj:ts Skrifvelser till K. W. H. O. A. Akademien 1826–1835 och
Jacob Adlerbeths samlingar under rubriken ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland” ATA: GFOJAA vol 15 samt Ekdahls upprepade brev till Liljegren ATA: Liljegrens brevsamling E.
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1. han själv hade bekostat en antikvarisk resa till Gotland,
2. han lämnat en redovisning över den Gotländska resan samt alla fynd han
gjort till Vitterhetsakademien som med uppmuntringspengar belönat honom,829
3. han bifogat ett protokollsutdrag från domkapitlet i Lund där hans kvalifikationer som antikvarisk resenär styrks,830
4. han meddelat att han också använt hela vintern åt att ur arkiven i Stockholm gräva fram uppgifter om de områden han ämnar besöka,
5. han redogjort för reseplanen och meddelat att han inte bara ämnar lämna
skriftlig rapport utan också att Akademien skall få alla fynd han kommer att
göra.
Ekdahl poängterade att medlen inte bara skulle täcka hans egna resekostnader utan också vägvisare och biträde. Det stod alltså redan från början klart att
Ekdahl inte skulle göra hela resan helt ensam. Han ansökte om 400 riksdaler
banko, en summa som han senare fick anledning att ångra, då den på intet sätt
visade sig vara tillräcklig. Hur Ekdahl beräknat resekostnaderna till 400 riksdaler
kan vi bara spekulera kring. Troligen rörde det sig inte om någon faktisk kostnadsberäkning utan en beräkning av hur mycket han kunde tänkas få ut. Ekdahl
och hans gynnare visste mycket väl hur mycket andra resenärer fått ut i resestöd
för expeditioner till Norrland. År 1821 hade Vetenskapsakademien avsatt 400
riksdaler till sitt året innan upprättade resestipendium för inhemska resor.831 400
riksdaler var också den summa som göterna bestämt att ge till Wallman. Det faktum att Ekdahl sökte och fick samma summa var nog ingen slump. Under sina
resor beklagade sig dock Ekdahl ständigt inför Akademien och försökte få henne
att inse vilka avstånd det rörde sig om och att det kostade att få allmogen att
lämna ifrån sig fynd och sägner. Det gällde för Ekdahl att påminna Akademien
om de verkliga kostnaderna för att i framtiden kunna försöka få högre kostnadstäckning.832
Ansökan remitterades till Vitterhetsakademien där Liljegren och Jacob
Adlerbeth tog upp den till behandling och tillstyrkte, föga förvånande, på grund
av de av Ekdahl anförda skälen. Akademien skrev att: ”De skäl, som hos Academien föranleda denna öfvertygelse, äro: att hon ej blott finner en forskningsresa
äfven efter äldre minnen i dessa orter, så mycket mera af vigt, som, rörande dessa
trakters fornlemningar, liten eller ingen underrättelse förefinnes”.833 Vitterhetsa828. Jacob Adlerbeths avskrifter av ärendets handlingar. ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland”
ATA: GFOJAA vol 15.
829. Om mottagandet av den gotländska reseberättelsen se ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 13 och 20 februari samt den 13 mars 1827.
830. Finns i avskrift under rubriken ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland” ATA: GFOJAA vol 15.
831. Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840
(Umeå, 1999) 178. Det var dock ovanligt att någon fick hela stipendiet under 1820-talet.
832. Under Ekdahls upprepade korrespondens till Stockholm återkommer hela tiden finansiella problem. ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland” ATA: GFOJAA vol 15 samt Ekdahls upprepade brev till Liljegren ATA: Liljegrens brevsamling E.
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kademien räknade dessutom Ekdahl tillgodo att han under sin förundersökning
funnit flera tidigare försvunna handlingar rörande Norrlands historia i arkiven.
Akademiens ledamöter accepterade att Norrland i stort var oinventerat och att
Ekdahl besatt nit och kunnande både i källor och i fält.834 När Ekdahl sökte fortsättningsmedel för 1828 års resa, som skulle föra honom till Ångermanland, Jämtland och Trondheim, poängterade han att medlen inte bara skulle täcka hans resa
utan att även ritarens kostnader men att han ändå inte begärde ökade resemedel
eftersom han ansåg det vara en ”skyldighet som enskild att uppoffra något för ett
ändamål, så godt, som det att sprida ljus öfver fosterlandets häfder.”835
Därigenom fick Ekdahl sagt att förra årets anslag inte räckte till och att han
offrat mycket för Kronan. Ansökan gick vidare till Vitterhetsakademien för ett
utlåtande. Akademien tillstyrkte i entusiastiska ordalag.836 Akademien underströk också de enskilda uppoffringar som Ekdahl gjort för fornforskningen. Hon
meddelade dessutom att det var viktigare med grundlighet än skyndsamhet, vilket öppnade för att Ekdahl skulle kunna återkomma med fler fortsättningsansökningar. Det gjorde han också. Men när han för år 1829 bad om tilläggsanslag för
att få samla fler pergamentsbrev och begärde 1000 Rdr backade Vitterhetsakademien. Adlerbeth meddelade Ekdahl helt frankt att alla äskanden över 400 Rdr
skulle strykas av Kungl Maj:t. Ekdahl fogade sig och äskade ännu en gång 400
Rdr.
I tidigare forskning är meningarna delade om vad denna underfinansiering
av Ekdahl betydde. Gustaf Hallström tycks mena att Akademien och riksantikvarien Liljegren inte visade tillräcklig förståelse för Ekdahls pekuniära bekymmer.837
Henrik Schück delar inte Hallströms uppfattning. Schück menar i stället att
Akademien och dess ledamöter visade tålmodighet med den egensinnige Ekdahl
och betalade i det närmaste allt som han begärde så länge han höll sig till den
uppgjorda resplanen.838 Jag håller med Schück att Akademiens ledamöter (Adlerbeth och Liljegren) visade sällsynt god vilja när de privat gick med på att betala
833. Akademiens remissvar undertecknat av Johan Olof Wallin och Johan Gustaf Liljegren i
avskrift av Jacob Adlerbeth ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland” ATA: GFOJAA vol 15. Se
också ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 22 maj 1827.
834. Akademiens remissvar undertecknat av Johan Olof Wallin och Johan Gustaf Liljegren i
avskrift av Jacob Adlerbeth ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland” ATA: GFOJAA vol 15.
835. Se Jacob Adlerbeths avskrift av Ekdahls ansökan under rubriken ”N. J. Ekdahls Resor i
Norrland” ATA: GFOJAA vol 15.
836. Akademiens utlåtande undertecknat av von Brinkman och Liljegren den 2 jan 1828 i
avskrift av Jacob Adlerbeth ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland” ATA: GFOJAA vol 15. Se
också ATA: Akademiens protokoll för den 2 januari 1828.
837. Gustaf Hallström, ”N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827–1830”, Arkiv för
norrländsk hembygdsforskning red Theodor Hellman (Härnösand, 1919) 76 f. Vilket kanske
bottnade i att Hallström lätt kunde identifiera sig med Ekdahl då han varit i samma situation. Evert Baudou, Gustaf Hallström: Arkeolog i världskrigens epok (Stockholm, 1997).
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för Ekdahl, men jag tror inte att frågan bara handlade om huruvida Akademien
skulle ta fram medel eller inte. Akademien var faktiskt mycket medveten om att
Ekdahls resor var underfinansierade.839 Jag tror att de försökte inkomma med en
ansökan varje år om 400 Rdr till fornforskningsresor. Denna summa hade nu
anslagits två år i rad och när ett äskande nu inlämnas för tredje året hoppades
man antagligen att anslagsgivaren vant sig och skulle tillstyrka på rutin. Tanken
var nog att man i framtiden också skulle kunna begära 400 Rdr till andra fornforskningsresor, och så småningom, i likhet med Vetenskapsakademien få ett permanent resestipendium.840
Föremålet för Ekdahls undersökningar var, som Jacob Adlerbeth skriver, att
han skulle skaffa ”fullständiga underrättelser om Norrlands Historiska och Antiqvariska märkvärdigheter”;841 till detta kommer att han till det i Stockholm
påbörjade diplomatariet skulle samla pergamentsbrev äldre än från år 1645.842
Ekdahl själv uppger dessutom att han skulle utföra vissa geologiska undersökningar. Av baron Ehrenheim hade han fått i uppdrag att svara på följande frågor:
”1: o Är vattnet i Norrlands floder i af- eller tilltagande? 2:o Finnas lemningar af
skog, nedbäddad i myrorna, på sådan höjd, att ingen skog der nu mera kan

838. Henrik Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia VIII (Stockholm, 1944) 248–259.
839. Även om Akademien var övertygad om att det kostade mindre att resa i Norrland än i
övriga delar av riket. Se koncept till Akademiens brev till Ekdahl av den 24 februari 1829
ATA: Akademiens koncept 1827–32 och framför allt ATA: Akademiens protokoll för den 15
januari 1828 där man finner att Ekdahl gjort stora egna ekonomiska uppoffringar.
840. Se korrespondensen och ansökningshandlingarna som Jacob Adlerbeth sammanställt
under rubriken ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland” ATA: GFOJAA vol 15. Se också Ekdahls
brev till Liljegren av den 9 dec 1828, 16 feb 1829 samt ett odaterat och utan ort men
senare än det förra ATA: Liljegrens brevsamling E.
841. Jacob Adlerbeth koncept till rekommendationsbrev för Ekdahl till biskop Almqvist i
Härnösand 10 juni 1828 ATA: GFOJAA vol 15 ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland”. I det
kungliga brevet till Akademien står bara följade: ”Wi hafver i nåder låtit oss föredragas en
af S. M. Adjuncten N. J. Ekdahl i underdånighet gjord ansökning att till företagande af
en vetenskaplig resa genom Riktes Norra Landskaper förnämligast i ändamål att efterforska ålderdoms lemningar och historiska minnesmärken erhålla understöd, mot förbindelse att till Eder, jemte redovisning för medlen, afgifva en fullständig berättelse rörande
hans undersökningar samt öfverlemna alla de fynd han derunder anträffar; öfwer hvilken
ansökning J till följd af Nådig remiss med underdånigt utlåtande inkommit”. Kungligt
brev till Vitterhetsakademien av den 25 juli 1827 ATA: Kongl. Maj:ts Skrifvelser till K. W.
H. O. A. Akademien 1826–1835.
842. Ekdahl till Adlerbeth och Liljegren Hernösand den 16 maj 1829. Delar återgivet i Anders
Grape, ”Ett biblioteksbesök i Uppsala år 1829”, Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen (Stockholm, 1926) 4 fotnot 1.
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Utsnitt från Friherre Hermelins kartverk Charta öfver Ångermanland, Medelpad och Jämtland
(1797). Det var denna karta Ekdahl begagnade sig av när han reste i området år 1828. Reproduktion: Umeå forskningsarkiv.
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växa?”843 Dessa naturvetenskapliga frågor hade direkt relevans för hur det antikvariska landskapet förändrats över tid och var därför av intresse för Vitterhetsakademien. Ekdahls resor sträckte sig till hela Norrland, utom Lappland, från
Pajala i Norr till Dalälven i söder.844
Ekdahl förberedde sig ungefär på samma sätt som Wallman. Han hade
säkert också Wallmans och Schröders erfarenheter att tillgå, åtminstone i andra
hand genom Jacob Adlerbeth. Han hade också delvis deras resultat, främst Wallmans utredning om Värend, till vilken vi återkommer, som vägledning för sitt
arbete. I Ekdahls förberedelser ingick noggranna studier på Kungliga Biblioteket
och andra av Stockholms arkiv.845 Särskilt noga läste Ekdahl Abraham Hülphers
norrländska beskrivningar. De var de mest fullständiga som fanns och fungerade
som en praktisk vägledning.846 Ekdahl byggde upp ett slags kartotek, där han
antecknade alla hemman och de intressanta observationer andra dittills gjort i
närheten av dessa.847 Dessa förberedelser var sannolikt till mycket stor hjälp när
Ekdahl skulle genomforska ett så stort område som Norrland. Vartefter han
sedan genomreste områdena skrev han till egna tillägg på samma lappar. Han
kunde således på ett enkelt sätt jämföra det landskap han betraktade med det
förut beskrivna.848 Hülphers beskrivningar och friherre Hermelins kartor kom att

843. Ekdahl själv påstår sig ha ansett att denna fråga mer var Vetenskapsakademiens spörsmål
men lät sig bli övertygad av Ehrenheim att frågan var mer angelägen för Vitterhetsakademien då det var där frågan mest debatterats. von Dalin hade ju en gång lagt vattuminskningsterorin till grund för sin historia och hans arga vedersakare, biskopen i Åbo, Johan
Browallius (1707–1735) var också Akademiens ledamot. Nils Johan Ekdahl, Om vattuminskningen i norra poltrakterna, dess orsaker och dess följder (Stockholm, 1865) 3 ff citatet från 3.
844. N. J. Ekdahl ATA: Ekdahls samling Norrland II B H. ”Reseberättelse färdigställd 1833 för
resorna från 1827, 28, 29 och 30”.
845. Se exempelvis redogörelsen för förberedelserna i Ekdahls brev till Akademien av den 22
maj 1827. ATA: Ämbetsarkivet 2 Brevserie 1 E–F.
846. Abraham Hülphers, Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland: första Samlingen om
Medelpad 1771 samt Fierde Samlingen om Ångermanland 1780 (Umeå, 1985, faksimile).
Hülphers gjorde själv en resa efter norrlandskusten år 1757 men på denna resa, vars reseanteckningar är utgivna som Abraham Hülphers, Dagbok öfwer en Resa genom Norrland
1757 (Stockholm, 1978) hann han inte samla de källor som ligger till grund för de topografiska framställningarna. Hülphers topografier bygger i stället till allra största delen på
svaren på utskickade frågelistor. Dessa skickades till lämpliga personer på plats.
847. Ur 1825 års jordebok, enligt Gustaf Hallström, ”N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827–1830”, Arkiv för norrländsk hembygdsforskning red Theodor Hellman (Härnösand, 1919) 79.
848. Se N. J. Ekdahl, ”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från 1827, 28, 29 och 30”
ATA: Ekdahls samling Norrland II B H spridda ställen. Se också konceptanteckningarna
under rubriken ”Ångermanland” ATA: Ekdahls samling Västerbotten, Ångermanland,
Medelpad, Gästrikland A14.
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fungera som reseguider. Det är möjligt att både Liljegren och Wallman använde
samma eller i alla fall liknande metoder. Deras efterlämnade arkivalier ger stöd
för en sådan tolkning även om deras kvarlåtenskap inte är lika tydlig som
Ekdahls.849

Resorna
Generellt visade det sig att reseföretagen tog mycket längre tid än vad resenärer
och finansiärer från början tänkt sig. Wallman kunde inte leverera resultat efter
sin resa år 1819, inte heller Schröder kunde det efter sin samma år genomförda
södermanlandsresa. I Schröders fall visade det sig att undersökningen av alla
Södermanlands fornlämningar var ett betydligt större arbete än vad han och
Adlerbeth från början förstått. Adlerbeth var, trots att Schröder inte blev färdig, i
alla fall nöjd med första årets antikvariska resa och betalade för dess fullgörande
varje sommar från 1819 till och med 1824.850 Därefter betalade Adlerbeth under
spridda år fram till åtminstone 1830, vilket är det sista år som betalning för resekostnader finns omnämnda i de bevarade breven från Adlerbeth till Schröder.851
Som exempel på hur en resa konkret kunde gå till använder jag i huvudsak
Ekdahls resa år 1828. Källäget efter Ekdahls resor, särskilt efter 1828 års resa, är
betydligt bättre än efter Wallmans eller Schröders resor och därför har just den
valts. Ekdahl berättar själv att han reste norrut från Stockholm den 10 juni 1828,
med båt, i sällskap med den unge ritaren O Olsson.852 Han reste inte, som ofta
var vanligt när det gällde fornforskande resenärer, i sina hemtrakter. Ekdahl var
från Skåne. Han ämnade ta sig till Härnösand och vidare in i Ångermanland,
Jämtland och över till Trondheim. Detta var Ekdahls andra vetenskapliga resa till
Norrland. Året innan hade han genomrest rikets norra delar, mellan Pajala och
Umeå; en färd på 138 dagar. Ekdahl anlände till sin ångermanländska utgångspunkt Härnösand den 23 juni. Resan Stockholm Härnösand tog vid denna tid
849. Se exempelvis Liljegrens till stora delar osorterade arkivalier, särskilt ATA: Liljegren Småland
I D:40, II D:40 och Geographie I och II vilka skulle kunna tolkas som delar av denna kartotekmetod. I Wallmans fall se exempelvis Linköpings stadsbibliotek: stiftsbiblioteket B 151.
850. Om 1819 års resa skriver Adlerbeth till Rääf den 17 maj 1820 ”De anteckningar, som
Schröder gjorde under sin Antiqvariska resa i Nyköpings Län förlidne sommar, äro till en
del redan utarbetade och af mig genomläste; de innehålla många rätt upplysande
omständigheter.” Vilka upplysande omständigheter framgår inte av brevet. UUB: Rääf 4.
851. Jacob Adlerbeths brev till Schröder Stockholm den 7 november 1830, se även brev av den
17 mars och 17 november 1829 UUB: G 263 O. Han betalar fortfarande 1831 se ATA GFOJAA vol 15 ”Dagboksanteckningar rörande antikvariska ämnen, Göthiska förbundet och
Vitterhetsakademien 1813–44”, anteckning för den 25 juni 1831.
852. Olssons förnamn har inte kunnat utrönas. Reseberättelsen publicerades av Gustaf Hallström i ”N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827–1830”, Arkiv för norrländsk
hembygdsforskning red Theodor Hellman (Härnösand, 1919) 122–145.
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Ytterlännäs gamla kyrka anno 1828. Troligen tecknad av O Olson. Ekdahl besökte
den 28 juni 1828 Ytterlännäs och meddelar i sin resedagbok att han låtit kyrkan avritas och noterar att kyrkan har ”Frescomålningar” i taket samt att stora klockan har
en inskription från 1400-talet. (Gustaf Hallström, ”N. J. Ekdahls norrländska resor
och samlingar 1827–1830”, Arkiv för norrländsk hembygdsforskning red Theodor
Hellman (Härnösand, 1919) 124.) Foto: ATA.

sålunda två veckor.853 Med sig hade han en fullmakt från Akademien som gav
honom rätt att efter eget omdöme göra mer ingående undersökningar om han så
ansåg nödvändigt och ett introduktionsbrev till biskop Erik Abraham Almqvist
(1767–1830), också han medlem i Göthiska förbundet, utställt av Jacob Adlerbeth.854 Med introduktionsbrevet i hand utverkades tillstånd att samla in, och till
Vitterhetsakademien skicka, alla märkvärdiga originalhandlingar som kunde
påträffas i kyrkorna. Kvar skulle vidimerade kopior lämnas. Om han inte fick ta
originalen skulle han försöka låna dem på viss tid. Eftersom det var midsommar
beskådade Ekdahl festligheterna i Härnösand vilka han liknade vid förstamajfestligheterna i Stockholm. Dagen därpå fullbordade Ekdahl de juridiska förberedelserna genom att hos Landshövdingen utverka respass till Norge och en befallning
till länets kronbetjäning att hjälpa honom om så skulle behövas. Han hade också
fått ett cirkulär av biskopen där han utlovades biträde av prästerskapet.855
Den 26 juni 1828 lämnades Härnösand. Ekdahl tog vägen upp längs Ångermanälven till Sollefteå. Därifrån fortsattes färden vidare in i Jämtland och upp
efter Indalsälven. Han använde nästan hela dagen den 3 juli till att undersöka
Döda fallet och Ragundasjöns forna botten. Därifrån fortsatte Ekdahl till Östersund och reste sedan mot Åre och Trondheim. Väl i Trondheim tillbringade

853. N. J. Ekdahl genom Hallström, ”N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827–1830”,
Arkiv för norrländsk hembygdsforskning red Theodor Hellman (Härnösand, 1919) 122 f.
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Ekdahl den 28–30 juli i Widenskabernes Selskabs samlingar. Därefter reste han
åter till Östersund och gjorde några längre utflykter med staden som bas. Reste
sedan åter till Ångermanälven som han följde uppströms till Faxälven vilken han
sedan färdades efter. Därefter sneddades över till Ångermanälven och Nämforsen
och sedan vägen nedströms till Bjärtrå där han vek av mot Ullånger. Så småningom anlände han till Nordmaling. Den 15–17 oktober snöade det och resan
fick avbrytas och fortsattes först den 21. Till Härnösand återkom Ekdahl den 30
oktober där han stannade till den 8 december. Under Härnösandsvistelsen färdigställdes den resedagbok som ligger till grund för denna framställning.
Ekdahl, hans ritare och informanter förflyttade sig medelst häst och vagn,
men på vissa sträckor var vägen i så dåligt skick att de fick gå bredvid.856 Över
älvarna måste expeditionen färjas och på längre sträckor efter kusten åktes det
båt.
De vetenskapliga aktiviteterna dokumenterades genom något som vi skulle
kunna kalla en flerboksmodell.857 Under resan gjorde Ekdahl fortlöpande anteckningar efter sitt kartotekssystem som vid särskilda tillfällen skrevs samman till
resedagböcker. När resorna sedan avslutats sammanställdes resultaten i en stor
slutrapport som lämnades till Vitterhetsakademien vilket också var ett villkor för
att han skulle få statligt understöd.858 Efter Wallmans resa år 1819 har jag däremot
inte funnit några regelrätta resedagböcker, bara spår efter den första grova dokumentationen över olika platser som han besökte. Troligen skrev han aldrig, mer
854. Fullmakten finns bevarad i koncept undertecknad den 15 augusti 1827 ATA: Akademiens koncept 1827–32. Att introduktionsbrevet var utställt av Adlerbeth och inte riksantikvarien Liljegren kan tyckas märkligt med ett strikt inomvetenskapligt synsätt, men blir förståeligt sett till
den sociala praktiken då Jacob Adlerbeths personliga ställning var mycket starkare än Liljegrens. Det var dessutom till förbundsbroder Almqvist (1767–1830 upptagen i Göthiska förbundet 1815 under namn av Are Frode på förslag av Jacob Adlerbeth) som introduktionsbrevet
var ställt. Det var alltså det götiska nätverket som aktiverades, något som Liljegren svårligen
kunde göra själv. Beträffande medlemsmatrikel se Ingmar Stenroth, Göthiska förbundet 2
(Göteborg, 1981) 17. Introduktionsbrevet finns i koncept ATA: GFOJAA vol 15 ”N. J. Ekdahls
Resor i Norrland” och lyder i sin helhet:
”Till Biskopen Dr. Almqvist, Stockholm den 10 junii 1828. Till Min K. Brors ynnestfulla
välvilja och bevågenhet får jag härmedelst på det högsta recommendera. S. M. Adjuncten från
Lunds Stift Nils Ekdahl, hvilken enligt Kongl. Mts på Vitterhets Hist. och Antiqvit. Academiens hemställan, i Nåder tagna beslut, under innevarande sommar kommer att fortsätta de
redan förlidet år började forskningar, hvilka blifvit honom uppdragne till samlande af fullständiga underrättelser om Norrlands Historiska och Antiquariska märkvärdigheter. Då Herr
Ekdahls fleråriga undersökningar af Vesterbottens samt öarne Gotlands och Hvens forntidsminnesmärken lemnat ostridiga bevis om hans outtröttliga med en grundlig sakkännedom
förenade verksamhet, vågar jag förväntansfullt anhålla att min k. Bror, i egenskap af Hernösands Stifts styresman, täcktes genom dess kraftiga förord hos Presterskapet; för honom öpna
en väg till bistånd och upplysningar, som endast kan göra honom försäkrad om en önskad
framgång af sina företag. Med sann högaktning och tillgifvenhet framlefver…”
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Hällristningar från Nämforsen. Troligen tecknade av O Olson. Ekdahl undersökte
Nämforsen den 30 september 1828. Detta är en av de tidigaste teckningarna av dessa
ristningar. Ekdahls samling. Foto: ATA.

bearbetade, regelrätta resedagböcker och det var säkert en bidragande orsak till
att han senare hade så svårt att sammanställa slutrapporter. Det kanske mest
intressanta som källmaterialet efter Ekdahls resor ger är frågor om de olika landskap som resenären förflyttade sig i. Ekdahl skulle inventera det antikvariska
landskapet och, i likhet med Wallman, försöka säga något om hur förflutna landskap kunde ha tett sig. För att göra detta måste han emellertid förflytta sig i samtidens landskap och hela tiden samspela med något som vi skulle kunna kalla ett
socialt landskap eller vetenskapens sociala praktik.
Det faktum att Ekdahl accepterades av och upptogs i Göthiska förbundet
öppnade vägen för hans fortsatta framtid. Tillgången till det götiska nätverket
visade sig, som vi sett, snabbt vara en stor fördel. Han fick genast uppbackning
av Jacob Adlerbeth och riksantikvarien Liljegren. Han fick både arbete, kost och
logi av Liljegren, och genom Adlerbeth kom han i åtnjutande både av finansiell

855. N. J. Ekdahl genom Gustaf Hallström, ”N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar
1827–1830”, Arkiv för norrländsk hembygdsforskning red Theodor Hellman (Härnösand,
1919) 123; ATA: Liljegrens brevsamling E Ekdahls brev till Liljegren Gudmundrå 29 juni 1828.
856. Ekdahl använde halva reseanslaget, 200 riksdaler, till att köpa häst och vagn. ATA: Liljegrens brevsamling E Ekdahls brev till Liljegren Gudmundrå 29 juni 1828.
857. Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790–1840
(Umeå, 1999) 48 ff. Eliasson talar dock om ”tvåböckersmodellen” men antyder en treboksmodell.
858. N. J. Ekdahl, ”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från 1827, 28, 29 och 30” ATA:
Ekdahls samling Norrland II B H spridda ställen. Se också konceptanteckningarna i kapseln Ångermanland ATA: Ekdahls samling Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Gästrikland A14.
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hjälp och fick en kanal in i expeditionerna i Stockholm.859 Ekdahls ansökan till
Kungl. Maj:t om resebidrag skulle med största sannolikhet inte blivit antagen
utan stöd av göterna i Stockholm. Att få själva resebidraget var givetvis en viktig
förutsättning för att det vetenskapliga reseföretaget skulle bli av, men än viktigare
visade sig den sociala praktiken vara för själva det vetenskapliga genomförandet.
Inte ens vetenskapliga resor sker i ett socialt tomrum, även om reseskildringar
och reserapporter med anspråk på vetenskaplighet ofta antyder detta. Alla resor,
även vetenskapliga, sker i ett landskap bestående av olika mänskliga relationer av
betydelse för resenären.860 Ekdahls fältarbete underlättades betydligt av att han
hade tillgång till och kunde nyttja det götiska nätverket och därigenom även
komma i kontakt med mindre lokala nätverk.
Jacob Adlerbeths (broder Rolfs) introduktionsbrev till biskop Erik Abraham
Almqvist (broder Are Frode) för Ekdahls (broder Arnljotrs) räkning är ett mycket
tydligt exempel på att det stockholmscentrerade nätverk som Göthiska förbundet
utgjorde kunde nyttja sina provinsiellt placerade medlemmar för att på plats ta
del av deras mindre, men för den forskande resenären så viktiga, lokala nätverk. I
själva verket skulle Ekdahls norrländska undersökningar väsentligen ha försvårats
om han inte haft stöd av biskopen och därmed prästerskapet. Som vi sett ovan
skaffade Ekdahl sig först tillstånd och hjälp hos biskopen till vilken han hade ett
tungt vägande introduktionsbrev. Med biskopens utfärdade cirkulär i handen var
det givetvis mindre besvärligt att få ett liknande av landshövdingen. De cirkulär
som biskopen och landshövdingen utfärdade gav sedan Ekdahl rätt att nyttja kyrkans och Kronans resurser på plats. Det vill säga när han bad om hjälp, måste
både kyrkans och Kronans representanter ha en mycket bra ursäkt för att inte
hjälpa till. Utan denna aktiva hjälp skulle Ekdahl ha varit tvungen att lita till
prästerskapets och kronobetjäningens personliga intressen och lediga tid. Resan
skulle dessutom ha fördyrats avsevärt. Antagligen fick Ekdahl både kost, logi och
upplysning om lokala förhållanden i prästbostäderna.861 Hade biskopen varit
mot Ekdahls resa hade den överhuvudtaget inte gått att genomföra. Med tillgång
till det lokala prästerskapet fick Ekdahl också en väg att nå bönderna; det var sannolikt de som visste var i markerna fornminnena fanns och de kunde också lätt-

859. Gustaf Hallström, ”N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827–1830”, Arkiv för
norrländsk hembygdsforskning red Theodor Hellman (Härnösand, 1919) 71; Henrik
Schück, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Dess förhistoria och historia
VIII (Stockholm, 1944) 226 f.
860. Jane R Camerini, ”Wallace in the Field”, Science in the Field red, Henrika Kuklick &
Robert E Kohler, Osiris 11 (1996); Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och
den nya naturalhistoriska resan 1790–1840 Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå 1999) 27–35.
861. Det går av vissa brevs dateringar utläsa att de är skrivna från prästgårdar. Säkert är att han
skrev brev från Svegs prästgård till Akademien. ATA: Akademiens protokoll för den 17
februari 1829.
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tare fås att berätta gamla sägner och traditioner. Prästerna kunde även rapportera
vilka bönder som nyligen förstört gravhögar och andra fornlämningar. Det lokala
prästerskapets betydelse för den vetenskaplige resenären kan antagligen inte
underskattas.862
Ekdahl hade dessutom än större nytta av det götiska nätverket. Bara det faktum att han själv kunde räkna sig som en del av det gav honom ekonomiska fördelar. När pengarna tog slut, eller ännu inte kommit fram, tvingades han
nämligen låna, och som säkerhet hade han inget annat än sina kontakter. Långivarna litade tydligen på att de kunde få ut pengarna av Vitterhetsakademien, Liljegren eller Adlerbeth personligen.863 Även för Wallman var det götiska nätverket
en förutsättning för aktiviteterna i fält. Större delen av den wallmanska försörjningen utgick från det götiska nätverket. Wallman nyttjade det också för att få
tillgång till vetenskapliga arbeten och som vetenskapligt bollplank.864 Under reseföretagets utförande gick vetenskaplig information inte bara åt ett håll. Resenären kunde be om råd och upplysningar och de hemmavarande kunde på eget
initiativ skicka upplysningar till resenären.865

Personliga bevekelsegrunder
Vad fick vetenskapsmännen ut av sina forskningar förutom de vetenskapliga
resultaten? Vilka var bevekelsegrunderna för att personligen offra så mycket
möda som dessa vetenskapliga reseföretag krävde? För alla utom Wallman var
resorna, trots resebidrag, förknippade med egna ekonomiska uppoffringar.
Ekdahls kostnader täcktes aldrig fullt ut, vare sig av Akademien eller det götiska
nätverket. Återbäringen bestod dock av socialt och vetenskapligt kapital. Rent
vetenskapligt fick resenärerna auktoritet och blev stilbildande för efterkommande
forskare. Det är inte svårt att se att Wallmans och Ekdahls opublicerade arbeten
varit stilbildande för Oscar Almgrens Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden, från 1904, där det också hänvisas till Wallman, Ekdahl och andra göters

862. Ekdahl kommenterar nyttan av biskopens tillstånd redan den 29 juni i brev till Liljegren
ATA: Liljegrens brevsamling E Ekdahls brev till Liljegren Gudmundrå 29 juni 1828.
863. Se exempelvis när Ekdahl har tvingats låna 50 Rdr Bco av Grefve Sparre. Ekdahl skriver
då ett brev till Liljegren där han i sista hand hoppas att Adlerbeth honorerar hans revers.
Ekdahls brev till Liljegren av den 6 augusti 1827. ATA: Liljegrens brevsamling E. Denna
utveckling kommenteras också av Liljegren i brev till Adlerbeth av den 14 september 1827
ATA: GFOJAA vol 20.
864. Se brevväxlingen mellan Adlerbeth och Wallman Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br 5 och Br5a.
865. Adlerbeths brev till Schröder 29 augusti 1820 UUB: G 263 o.
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vetenskapliga verk, till vilka vi strax återvänder.866 Inomvetenskapliga faktorer
kan dock inte förklara de kraftansträngningar som enskilda göter lade ned på sin
vetenskap. Tjänster innehållande forskning fanns knappt. De få högre undervisningstjänster som fanns var mycket svåra att få. Det rörde sig om några professurer vid rikets två universitet samt ett antal lektorat vid spridda läroverk. Det var
dessutom inte lönemässigt särskilt eftersträvansvärda positioner. Det var i stället
vanligt att professorerna avancerade till kyrkliga ämbeten för att trygga sin försörjning.
Trots detta var det i alla fall hägrande framtida tjänster som bidrog till dessa
vetenskapliga ansträngningar. Fornforskningen var en nationell angelägenhet. Att
påvisa folkets förflutna sågs på högre ort som en samhällsnyttig aktivitet och den
uppmuntrades, som vi sett, av kronprins och kung. Att forska och bli en aktiv del
av det götiska nätverket gav fördelar vid framtida tjänstetillsättningar. När Jacob
Adlerbeth och andra göter bestämde sig för att försörja Wallman till dess han fick
en framtida tjänst som gav en rimlig försörjning, innebar detta beslut också att de
arbetade för att han skulle få en sådan. Jacob Adlerbeth som sekreterare i ecklesiastikexpeditionen utövade ett betydande inflytande över tjänstetillsättningar och
meritvärderingar inom både skolväsendet och kyrkan och han arbetade mycket
aktivt för att hans skyddslingar skulle få företräde. Han kämpade exempelvis hårt
för att Wallman skulle få ett lektorat i Linköping och tog en mycket bitter strid
med Jöns Jacob Berzelius som satte hela sin vetenskapliga och sociala prestige
bakom en annan kandidat.867 Senare lyckas Wallman även få ett pastorat. Att få
ett pastorat var vid denna tid ett av de få sätten för en obesutten person att helt
trygga sin försörjning.
Ekdahl fick efter avslutade resor en del kortare uppdrag med anknytning till
fäderneslandets historia och hamnade sedan som kyrkoherde i Adolf Fredriks
regalt-patronella868 pastorat i Stockholm år 1838; en tjänst han innehade under
resten av sitt liv.
Mest uppenbart är dock målet att få ett pastorat hos docenten i kemi Magnus Bruzelius. Han hade inte något understöd för sina forskningar. De ingick i
stället i hans karriärväg. Bruzelius skickar små uppsatser till åtminstone två olika
inflytelserika män i Stockholm, Adlerbeth och von Engeström.869 Hos Adlerbeth

866. Oscar Almgren, Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden (Stockholm, 1904) 89 ff. Se också
Gustaf Hallströms omdöme i ”N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827–1830”,
Arkiv för norrländsk hembygdsforskning red Theodor Hellman (Härnösand, 1919) 73.
867. Se brevväxlingen mellan Wallman och Adlerbeth som är full av Wallmans tjänstetillsättningsbekymmer Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5 och Br5a.
868. Kronan hade patronsrätt. Vilket betyder att detta pastorat tillsattes av Kronan direkt
utan inblandning från kyrkan. Se SAOB.
869. Vilket indirekt framgår av Magnus Bruzelius odaterade (men av Adlerbeth den 5/1 1821
besvarade) brev till Adlerbeth ATA: GFOJAA vol 18.
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har han störst framgång och blir både publicerad och invald i Göthiska förbundet. I utbyte mot uppsatserna får Bruzelius de välplacerade göterna att stötta sin
karriär, något som sker redan år 1816 då han får hjälp till en extra ordinarie
adjunktstjänst i Lund, vilket var ett första led mot ett pastorat.870 När han sedan
väl blir kyrkoherde i Löderups och Hörups församlingar år 1824 upphör hans
uppsatser att inkomma.871 Mycket tydligt framkommer Bruzelius strategi när han
dinglar med en halvskriven uppsats framför Adlerbeth men samtidigt säger att
han nog inte hinner skriva den eftersom han har fått ”ansöknings-griller till ett
godt Pastorat”.872 Senare skriver han till Adlerbeth att han skall skicka uppsatsen
till von Engeström för att därigenom förmå von Engeström att öka sina ansträngningar för att ge honom det eftersträvansvärda pastoratet.873

Resornas redovisning: De samlade monumenterna
Vilket var det vetenskapliga resultatet av dessa resor förutom det uppenbara att
den resande själv lärde sig något om de antikvariska landskap han tecknat? På
vilka sätt skulle resultaten redovisas och till vem?
De självklara referenserna var Hilfelings reseberättelser och Sjöborgs topografier. Det var dessa som stod som den litterära normen, men det var inte vad
som producerades, av varken Wallman, Schröder eller Ekdahl.874 Inför den nya
fornminnesförordningen var man intresserad av att få fornminnesinventeringar
från landets samtliga landskap för att det skulle gå att fridlysa vissa specifika fornminnen. För att detta skulle vara möjligt krävdes stor kunskap om vilka minnen
som fanns och exakt var de fanns. Wallman, med sina klara frågeställningar, hade
nog från början tänkt sig skriva reseberättelser i samma stil som Hilfeling. Han
hade visserligen inte Hilfelings kvaliteter som tecknare, men en traditionell resebeskrivning med en kompletterad och renskriven dag-för-dag-redogörelse hade
han nog tänkt sig. I alla fall väntade Jacob Adlerbeth med stigande irritation på
en sådan. I oktober 1819 meddelade Adlerbeth sin dagbok att Tannström, huvudmecenaten, inte fått ett enda meddelande från Wallman sedan han givit sig av på
sin resa.875 Månaden därpå kom dock underrättelser, i andra hand, från Rääf.876
870. För exempel på att Bruzelius ber om hjälp se Magnus Bruzelius brev till Adlerbeth av den
17 oktober 1816 där Bruzelius ber om hjälp att bevaka hans tjänsteårsberäkning. Att
Adlerbeth hjälpt honom med information och förord framgår av Magnus Bruzelius brev
till Adlerbeth av den 16 januari, 13 februari och den 8 maj 1817 ATA: GFOJAA vol 18 samt
Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850a för den 21 jan och 21 maj 1817.
871. Kanske också beroende på att Idunas sista ”riktiga” nummer utkom detta år.
872. Magnus Bruzelius brev till Jacob Adlerbeth av den 22 mars 1820 ATA: GFOJAA vol 18.
873. Magnus Bruzelius brev till Jacob Adlerbeth odaterat men av Jacob Adlerbeth besvarat
den 5 januari 1821 ATA: GFOJAA vol 18.
874. Se exempelvis Wallmans brev till Adlerbeth den 16 december 1832 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a där Wallman jämför en ny adept med Hilfelings förmåga.
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När Adlerbeth så äntligen fick läsa några nyheter från källan noterade han besviket i sin dagbok: ”Ett Bref från Mr. Wallman om sin Antiqvariska resa af den 23
October till L. Rääf genomlästes, och befanns af vida magrare innehåll, än jag
förväntat.”877
Både Wallman och Schröder hade så stora förväntningar på vad de tänkt sig
åstadkomma att redovisningarna delvis uteblev. Det tog för lång tid att färdigställa de praktverk, med de holistiska redovisningar de tänkt presentera. Schröder
blev aldrig färdig med sin redovisning och Wallman lyckades inte färdigställa
någon heltäckande redovisning av sitt reseföretag och var själv besviken på sina
resultat.878 I ett mycket förläget brev nästan tre år efter resans påbörjande lade
Wallman fram skälen till varför han ej lämnat någon redovisning.
Förnämsta orsaken, hvarföre jag ogerna ville öfverlemna mina Dagböcker till en offentligare granskning, äro de spår av oerfarenhet och
den brist på rätt frappanta eller nya upptäckter, som jag der beklagligen altför mycket märker, vare sig, att orternes egen beskaffenhet, eller
min då ännu ringa öfvade observationsgåfva, som förbisåg mycket,
som nu skulle väcka min upmärksamhet, är dertill skulden; och då de
vigtigaste och talrikaste af mina samlingar antingen äro sådana, som
aldeles icke kunna intagas i en Resebeskrifning, eller der skulle förekomma de fleste Läsarna ovärdiga en upmärksamhet, hvilken de deremot, efterhand använda vid Historiska undersökningar, tilläfventyrs
skola eröfra, så beslöt jag att nedlägga en del af mina observationer i
en afhandling om folkstammarne i Skandinavien och Svenska språkets
hufvuddialekter, hvilka jag ämnar med herr CanzliRådet Tannströms
namn pryda och efterhand till Iduna insända de märkvärdigaste af
mina egentliga Antiquariska observationer, som Herr Baron ansåge
värdiga ett rum i denna ypperliga Tidskrift. Vidlöftiga historiska och
språkstudier, och en mängd andra angelägenheter hafva tid efter
annan upskjutit verkställandet af dessa beslut; men under tiden har jag
till en början i ordningställt mina vidsträckta samlingar till ett Lexicon
öfver Skandinaviska språket i alla sina mundarter, hvilket jag i framtiden önskade, om möjligt är, genom Publikt biträde kunna utgifva,
isynnerhet som jag dervid använt stor möda och noggrannhet, och
dertill beständigt samlar nya bidrag; och ett Lexicon af denna art, jämfördt med Mesogöthiska, Anglosaxiska och Isländska Fornspråken,
samt Sanskrit, utan tvifvel bör blifva en grundval för Historiska och

875.
876.
877.
878.

Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F850b den 5 oktober 1819.
Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F850b den 2 november 1819.
Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F850b den 9 november 1819.
Det går att följa Schröders arbete i Jacob Adlerbeths brev till Schröder ända fram till år
1834 då det slutar att förekomma referenser till det. UUB: G 263 o.
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Archaäologiska undersökningar öfver Nordiska folkens forntid. Framdeles vågar jag på någon tid, genom Herr Baronens förord, för detta
ändamål utbedja mig lånet af Göthiska Förbundets samlingar i detta
ämne.
Till Iduna skulle jag gerna vilja med aldra första insända en eller
annan till större delen redan utarbetad upsats, och får jag derföre
ödmjukast till herr Barons val framställa några [titelförslag]879.

Det visade sig inte vara så lätt att bara noggrant förbereda sig och sedan i landskapet läsa av svaren på mer specifika frågeställningar. Det var mycket svårare än
så. Blicken måste övas praktiskt innan några större egna forskningsresultat kunde
uppnås. Wallman ansåg för egen del inte att hans landskapsbeskrivningar som
publicerade verk skulle vara till gagn för vetenskapen. För att de skulle kunna
bidra med något intressant måste mer forskning genomföras. Fältobservationerna fick i stället ligga som underlag för kommande vetenskapliga uppsatser.
Wallman nämner i citatet en mängd olika vetenskapliga genrer; 1) dagboken,
som han inte anser vara tillräckligt bra för att ligga till grund för en 2) vetenskaplig resebeskrivning. Han menar sig här inte kunna uppfylla kraven på en vetenskaplig sådan. Som grund för 3) historiska avhandlingar, 4) vetenskapliga
fyndbeskrivningar och 5) dialektlexikon passar däremot hans observationer. Det
kan också ligga en del taktik bakom dessa uttalanden. Resebeskrivningar var med
sina illustrationer mycket dyra att trycka medan en vanlig uppsats var betydligt
billigare. Avhandlingar och fyndbeskrivningar tryckte både Vitterhetsakademien
och Göthiska förbundet regelbundet utan att författaren själv måste finansiera
dem.
Wallman menar också att han under de gångna åren blivit mycket bättre på
att läsa landskapet. Hans blick har övats.880 Tio år efter sitt första stora reseföretag påstår han att blicken är tillräckligt övad för att han skall kunna tala om sin
metod och träna andra i den.881 Den första uppsatsen skickades in som tävlingsskrift till Vitterhetsakademien år 1822. Den belönades detta år och trycktes i Vitterhetsakademiens Handlingars tolfte del år 1826 under titeln ”Historisk och
Geografisk Afhandling om Skandinaviens bebyggande, efter Orientaliska och
Västerländska källor”. Wallmans avhandling är ett försök att genom äldre litteratur försöka bestämma de nordiska folkens härkomst och historia. Avhandlingen
uppvisar en betydande kännedom om antika, indiska och kinesiska källor. Han
lutar sig också mot den då moderna språkforskningen där föregångarna och
879. Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 5 maj 1821 Linköpings
stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
880. Jämför Christer Nordlund, Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och
kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860–1930 (Umeå, 2001) 96 ff.
881. Johan Wallman brev till Jacob Adlerbeth av den 22 augusti 1828 ATA: GFOJAA vol 21.

230

det antikvariska landskapet

inspirationskällorna var Friedrich Schlegel, Klapproth och Rasmus Rask. Det
mest intressanta är dock att han kryddar framställningen med resultat från sina
resor. Det kan gälla inhemska fornsägner så väl som arkeologiska utgrävningar.882
Wallman menar nämligen att ett folk som flyttar till en ny plats fäster sina gamla
minnen vid sina nya bopålar och efter ett par generationer kallar ”invandrarna”
sig för urinvånare.883 Denna övertygelse ger Wallman en möjlighet att läsa folkens härkomst och historia i landskapet.
I uppsatsen driver Wallman en försiktigt källkritisk metod så långt att han
med dess hjälp tillåter sig att förkasta somligt och stödja sig på annat. Han delar
uppfattningen med sina lärare att antikens historier innehåller både historia och
mytologi och att det kan vara mycket svårt att skilja dem åt. Han menar dessutom att man ibland måste låta sakerna bero i väntan på nya fakta.884 Att följa
olika stammars namn genom olika gamla historiska verk låter sig inte heller alltid
göras, menar Wallman. Namnen tycks nämligen antingen överföras mellan
uppenbarligt olika stammar eller används som samlingsnamn på flera olika.885
Hans resultat är egentligen ganska moderna när han påstår att Sverige tidigast
beboddes av ett europeiskt urfolk vars levnadssätt och seder vi i dag inte vet särskilt mycket om. Vi kan finna spår efter dem i en del namn på berg, floder och
orter som bara kan förklaras genom det samiska språket. Dessa tidiga invånare
bortträngdes av en från Asien invandrande folkhop som kan ha bestått av en eller
flera stammar, inkluderande göterna eller goterna, som slog sig ned i hela södra
Skandinavien upp till Ångermanland och Trondheim. Från dessa nyare folk kan
vi spåra författningar och historier i olika dialekter, sägner och i arkeologiskt
material.886 Långt därefter, i första århundradet efter Kristus, kommer ännu en
våg från öster i vilka svearna ingick.887 Wallman gör dock en hel del reservationer
för att hans, för en nutida lekman halsbrytande, etymologier kan vara felaktiga,
men som han skriver mot slutet av avhandlingen: ”men hvem förmår i fornverldens häfder bestämdt åtskilja de till ett nästan oupplösligt förenade mythologiska
och historiska elementerna, eller till bevislig sanning bringa sina forskningar;
mycket är vunnet om den ledande idéen är sann och forntidens art och de gamla
folkens öden i sina hufvuddrag rätt uppfattade.”888
882. Se exempelvis Johan Haqvin Wallman, ”Historisk och Geografisk Afhandling om Skandinaviens bebyggande, efter Orientaliska och Västerländska källor”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Handlingar tolfte delen (Stockholm, 1826) 70 fotnot y
och 110 fotnot l.
883. Johan Haqvin Wallman, ”Historisk och Geografisk Afhandling om Skandinaviens
bebyggande, efter Orientaliska och Västerländska källor”, Kongl. Vitterhets Historie och
Antiquitets Academiens Handlingar tolfte delen (Stockholm, 1826) 104.
884. Ibid 155.
885. Ibid 55.
886. Ibid 59 ff.
887. Ibid 197.
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Wallman trodde sig ha sina huvuddrag klara. I Norden bodde ett urfolk, låt
oss kalla dem samer eller finnar, när göterna invandrade.889 Efter göterna kom en
andra invandringsvåg ledd av svearna. Göterna förblev dock självständiga och
bevarade sin egenart ända fram till dess att Sverige enades under sveakonungen.
Wallman skulle sedan under hela 1820- och en bra bit in på 1830-talet företa
fornforskningsresor eller kortare forskningsutflykter om hälsan inte medgav
längre sträckor och resultaten skulle bli uppsatser inskickade till, belönade av och
publicerade i Vitterhetsakademiens Handlingar och i Göthiska förbundets tidskrift Iduna. En stor landskapsbeskrivning har Wallman lämnat efter sig, nämligen en beskrivning av Värend. Den har en typiskt götisk tillkomsthistoria där
syftet från Jacob Adlerbeths sida var att liva den svenska folkanden med en sedelärande saga, som skulle stärka den svenska försvarsviljan. Adlerbeth ville att
Esaias Tegnér skulle ”författa en sång till minne af Blända och hennes vapensystrars bragder”.890 Det svenska kulturarvet skulle berikas med ännu ett stärkande
nationalepos likt Frithiofs saga.891 Tegnér visade sig inte vara helt ovillig men för
att åta sig detta behövde han lokala upplysningar och någon tradition eller historia att utgå ifrån som innehöll något utöver det alla redan visste.892 Nya ”fakta”
behövdes för att göra kulturarvet trovärdigt. Adlerbeth anmodade därför Wallman att skicka in sina iakttagelser från Värend.893 Till detta kunde inte Wallman
neka, men han måste sammanställa dem först, svarade han.894
Wallman kunde nu i stället för att lämna en resebeskrivning för hela sin
långa resa koncentrera sig på ett tämligen avgränsat landskap och beskriva det
desto mer ingående. Det skulle i vilket fall ta tid att sammanställa dessa ”anteckningar”. I mars 1823 meddelar Wallman Adlerbeth att han färdigställt 13 ark men
att han blivit så sjuklig att arbetet måst avstanna.895 Något sarkastiskt svarar
Adlerbeth: ”Af detta skäl förbehåller jag mig, att beskrifningen om Wärends
märkvärdigheter icke måtte utarbetas så ifrigt, att Hr. M[agiste]rns hälsa och
beqvämlighet dermed icke skulle kunna förenas.”896 Adlerbeth hade ju egentligen
bara efterfrågat de lösa dagboksanteckningarna från Wallmans vistelse i orten,
888. Ibid 189.
889. Ibid 21. Wallman använder naturligtvis, enligt tidens sed, benämningen lappar.
890. Jacob Adlerbeth till Johan Haqvin Wallman den 1 november 1822 Linköpings stadsbibliotek,
stiftsbiblioteket: Br5 och Jacob Adlerbeths dagbok för den 10 augusti 1822 UUB: F850b.
891. Sagan om Frithiofs och Ingeborg började i Iduna VIII (Stockholm, 1820).
892. Brev från Esaias Tegnér till Jacob Adlerbeth av den 24 augusti 1822, ATA: GFOJAA vol 21.
893. Jacob Adlerbeth till Johan Haqvin Wallman den 1 november 1822 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5 och Jacob Adlerbeths dagbok för samma dag UUB: F850b.
894. Något direkt svar på denna anmodan finns ej bland Wallmans bevarade brev till Adlerbeth Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a men många brev rörande Wallmans
arbete med detta verk finns.
895. Wallman till Adlerbeth den 16 mars 1823 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
896. Adlerbeth till Wallman Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5.
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men Wallman, ledd av sin fullständighetsiver, kunde inte lämna ifrån sig något
mindre än ett färdigt arbete eller åtminstone något som skulle kunna bli ett
sådant. Midsommarafton 1823 meddelar Wallman Adlerbeth att arbetet är färdigt, inbundet och klart för leverans. Dessförinnan hade det lästs och kommenterats av Leonhard Fredrik Rääf.897 Adlerbeth fick det i sin hand en månad senare
och läste det med ”största bifall”.898 Bidragsgivarna ur Göthiska förbundet var
därmed tillfredsställda.

Wallmans beskrivning av Värend
Wallmans beskrivning av Värend finns ännu kvar i Göthiska förbundets arkiv.
Det är en gedigen landskapsbeskrivning och bär titeln Anteckningar öfver Gamla
Fylkeslandet Verends Historia och Fornlemningar, samlade under Resor igenom Provinsen, åren 1819, 1822. I sta Häftet, Landets Historia och Hedniska Fornlemningar.
Concept-Utkast. Det är ett 179-sidors handskrivet praktverk med inklistrade teckningar indelat i följande rubriker:
1 Namn. Vapen. Indelning. Område och Gränser
2 Landets belägenhet. Vattendrag. Vägar och Båtleder
3 Landets första Bebyggande. Invånarnas härkomst
4 Konunga-släkt. Kongsgårdar. I hedendomen bebodda orter. Tradition om
städer eller köpingar, fästen och skansar
5 Konungar, Furstar och andra märkvärdiga Män. Berömda slägter
6 Landets öden. Krig. Andra märkvärdiga händelser
7 Om Verends Fornminnesmärken ifrån Hedniska tiden
7.1 Ättehögar [Olika varianter differentierade och avtecknade med exempel]
7.2 Jordblandade stenrör
7.3 Stenkummel
7.4 Planerade stensättningar
7.5 Randade stensättningar
7.6 Treuddiga stensättningar
8 Lundar. Hof och Tempel. Ättstupor. Stavatten och offerkällor. Offeraltaren och stoder. Gymnastiska lekplatser
9 Tingsplatsar. Köpställen
10 Grafplatsar. Ensamma minnesvårdar. Valplatsar. Bautastenar Flertydiga
monument med okänd bestämmelse. m.m.899
897. Wallman till Adlerbeth 8 och 22 juni samt midsommarafton 1823. Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
898. Jacob Adlerbeths dagbok den 24 juli 1823, citatet från den 28 oktober 1823, 18 november
1823 UUB: F850c.
899. Johan Wallman, ”Anteckningar öfver Verend” ATA: GFOJAA vol 8.
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Wallman kommenterar själv sitt arbete och kallar det för ”anteckningar” och
”conseptutkast”. Han påpekar att de flesta sidorna är oredigerade och större
delen är skrivna helt utan koncept efter resejournalerna. Han ber också om
ursäkt för den ovårdade stilen och meddelar att teckningarna är gjorda i största
brådska och därför saknar sista handläggningen. ”Deremot har jag icke spart tid
och möda att gifva den all den antiquariska och geometriska correkthet som varit
mig möjlig.”900
De första två kapitlen beskriver Wallmans samtida landskap. Kapitlen tre
och fyra behandlar det forna landskapet medan det femte och sjätte behandlar
hur landskapet förr administrerats. De resterande kapitlen utgör en geografiskt
indelad fornminneskatalog. Den wallmanska beskrivningen av Värend har de
ingredienser som Sjöborg ansett att en vetenskaplig topografi bör innehålla utom
de ekonomiska uppgifterna. Utöver Sjöborgs mall är också fornminneskatalogen.
Wallmans beskrivning av Värend är alltså inte en kommenterad resejournal som
Hilfelings, inte heller en topografisk beskrivning som Sjöborgs. I stället är den ett
mellanting, en sorts totalbeskrivning av ett antikvariskt landskap där Wallman
genom att undersöka de minnen, materiella som immateriella, som det fysiska
landskapet bär, anser sig kunna beskriva dess första bebyggande och efterföljande
historia. Wallman försöker alltså i detta verk förklara och beskriva ett förflutet
landskap, det gamla Värend, och verket blir till en slutrapport över Wallmans
forskningar om detta landskap. En rent topografisk skrift skulle ha utgått från
mindre geografiska enheter och dessa skulle ha fyllts med alla de data Sjöborg
efterfrågat, socken för socken, eller hemman för hemman. En resejournal skulle
dag för dag ha tagit upp de intressanta ålderdomsminnen Wallman under sin resa
undersökt.
Wallmans bebyggelsehistoriska angreppssätt gör att han börjar med att
observera var fornminnena generellt ligger. Han finner dem i huvudsak i
bebyggda områden och gärna nära gamla vattendrag. Det är samtidigt en självklarhet för honom att det måste förhålla sig på det sättet eftersom naturen anvisar människorna att bo där man kan odla, fiska och färdas.901 Wallman
observerar också landskapets förändring genom ortnamnen. Heter en kulle
Björkö utgår han från att den varit en ö och alla platser som benämns bält utgår
Wallman från att de varit havsvikar och så vidare.902 Detta gör att Wallman inte
begränsar sitt beskrivna Värend efter samtidens gränser utan under läsningen av

900. Wallman till Adlerbeth midsommarafton 1823. Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket:
Br5a.
901. Johan Wallman, ”Anteckningar öfver Verend” ATA: GFOJAA vol 8 4 f och 87.
902. Ibid 22.
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Illustration från Johan Wallman, ”Anteckningar öfver Verend”, ATA: GFOJAA vol
8. Detta verk är fyllt av liknande teckningar som är fastsatta inne i texten och går att
vika ut. Reproduktion: ATA.

landskapet och dess inbyggare konstruerar han sitt Värend. Det är topografi, dialekter och fornminnen som är vägledande. Således hävdar Wallman att Värends
dialekter och fornminnen skiljer sig från angränsande landskaps efter de gränser
Wallman själv dragit upp.
När Wallman skall framställa sin fornlämningskatalog blir det verkligen
intressant. Egentligen vill han beskriva varje fornminne för sig, som det unika
minne det är, men att gå igenom fornlämning efter fornlämning utan att på ett
vettigt och begripligt sätt kunna sätta dem i relation till varandra blir alldeles för
tidskrävande. Den nomenklatur han har att utgå ifrån är Sjöborgs, men den
menar sig Wallman inte kunna använda.903 Han tvingas i stället utarbeta en egen.
Därför börjar denna del med en generell genomgång av olika fornminnestyper
för ”att vid beskrifningen af särskiltda fornlämningsplatser bespara oss en större
vidlöftighet, vilja vi på detta ställe upräkna de särskildta arter af grafminnesmärken, som inom Werend blifvit updagade.”904 Fornminnena kan delas i olika kategorier. Denna metod ligger frestande nära den typologiska men den utgår inte
från enskilda föremål utan från hela fornlämningar.905

903. Brev Johan Wallman till Jacob Adlerbeth av den 30 november 1823 och särskilt ett odaterat, eftersom slutet saknas, brev men på vilket är noterat att det är mottaget och besvarat
den 29 jan 1828 där just Sjöborgs nomenklatur diskuteras Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
904. Johan Wallman ”Anteckningar öfver Verend” ATA: GFOJAA vol 8 89.
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Wallmans historiska teori utgår från de första bebyggarna och hur landskapet kan ha sett ut då de kom. Den första fråga han ställer sig är: Hur ser landskapet ut nu? Sedan kommer: Hur kan landskapet ha sett ut? Om Värend skriver
Wallman: ”Större delen af denna Provins består af berg och steniga landthöjder,
hvilkas tjocka och oländiga skogar sednare tiders förödelse icke hunnit utrota.”906
Ännu tydligare uttrycks det med orden: ”Om denna idé öfver Werends forna
indelning, som på mångfaldiga vägar vinner stöd af minnesmärken, traditioner
och belägenhet, antages, så framställer landet teckningen af ett enda sammanhängande Rike, i en rak sträckning efter sin längd skiftadt emellan tvänne beslägtade stammar, medelst ett stort vattendrag, som tillika utgjorde folkens farled till
öppna hafvet, den vida rymden för deras hjeltemodiga lefnads större bedrifter”.907
När Wallman skall beskriva konungar och berömda släkter för han långtgående källkritiska resonemang och framför den åsikten att allmogens berättelser i
denna sak inte är tillförlitliga. Berättelserna har visserligen en kärna av sanning,
menar Wallman, men det krävs mycket kunskap och tålamod för att kunna
komma tillrätta med dem. Skulle en Värends konungalängd skrivas efter allmogens berättelser så skulle den likna Olaus Magnus ättelängd över svenska regenter
och utgå från Magog, påpekar han. Han tar som exempel sägnerna om Konung
Bo som Wallman identifierar som Bo Jonsson Grip eller någon av dennes ättemän.908 Likaså talas om en kung Rune som enligt uppgift skall ligga begraven
under en specifik runsten men som Wallman läser att den är upprest efter en
Ale.909

Ekdahls norrlandsbeskrivning
Till skillnad från Wallman lämnade Ekdahl en ordentlig slutrapport efter sig.
Jämfört med Wallmans beskrivning av Värend visar den sig gå ännu ett steg
längre från resedagboken och topografin. Den är just vad den utger sig för att
vara: en berättelse eller en slutrapport, där Ekdahl redogör för de historiska och
905. För en närmare beskrivning se tidigare genomgång av Wallmans schema för fornlämningars beskrivande. Den typologiska metoden utarbetades av Hans Hildebrand och
Oscar Montelius under 1870-talet. Den var inspirerad av biologin och var ett sätt att placera föremål av samma sort i utvecklingsserier för att därur kunna dra slutsatser om relativ datering. Metoden är väl beskriven i Oscar Montelius, ”Typologien eller
utvecklingsläran tillämpad på det menskliga arbetet”, Svenska fornminnes föreningens tidskrift 1899.
906. Johan Wallman, ”Anteckningar öfver Verend” ATA: GFOJAA vol 8 5.
907. Ibid 4 f.
908. Ibid 55.
909. Ibid.
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antikvariska märkvärdigheter han funnit i Norrland.
Ekdals skrift, som omfattar
273 handskrivna sidor med
två huvudkapitel samt en
efterskrift, har som strukturerande princip de olika
typerna av minnesmärken.
Dessa gås sedan igenom minnesmärke efter minnesmärke
i huvudsak från norr till
söder. Rapporten är mycket
fokuserad och tar bara upp
antikvariska och historiska
data. Huvudkapitlen är:
”Minnesmärken från Hedniska Tiden” och ”Minnesmärken
från
Christna
910
Tiden”.
Minnesmärken
från
hedniska tiden är alltså förhistoriska lämningar i allt
utom de samiska lämningarna som är just ickekristna En sida ur Nils Johan Ekdahls ”Reseberättelse färdigställd
1833 för resorna från 1827, 28, 29 och 30” ATA: Ekdahls
lämningar. De samiska lämsamling Norrland II B H innehållande beskrivning över
ningarna har fått den första hällristningarna vid Nämforsen. Reproduktion: ATA.
underrubriken ”Om Lappska
Offer- och begrafningsställen”. Ekdahl har inte träffat på särskilt många av dessa.
Det är ett kort kapitel där han redogör för ”Offerstället Seitaniemi” samt ett så
kallat lappskt griftröse.911 Under nästa rubrik, ”Om griftrösen, m. m.” börjar
Ekdahl med att tala om falska griftrösen, sådana som naturen själv skapat eller
sådana som Ekdahl inte tror är särkilt gamla, något som till exempel vallhjon
gjort för sitt nöjes skull. Han talar också om odlingsrösen och byggnadsrösen.
Ekdahl gör även en poäng av att påvisa att bara för att allmogen påstår att det rör
sig om gamla monument behöver det inte vara så. Ofta är det fråga om gamla
husgrunder eller rent av kullerstens- och klapperstensfält.912 Ekdahl menar att det
910. N. J. Ekdahl, ”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från 1827, 28, 29 och 30” ATA:
Ekdahls samling Norrland II B H 2.
911. Ibid 3 ff.
912. Ibid 6. Klapperstensfält är en senare term. Ekdahl använder ”stenramla”, ”kullerstensramla” och ”klappur”.
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är viktigt att påtala dessa falska rösen på grund av att ”allmogen […] anvisar forskaren dessa, lika snart som de andra, och det, som det tyckes, af intet annat skäl,
än att de äro lika mycket föremål för deras vidskepliga berättelser”.913 Indirekt
påtalas i och med detta vikten av att vara en expert, med tränad blick, som kan se
vad som är vad, något som lokalt folk inte kan förväntas ha kompetens att klara
av. Påtagligt blir också den vetenskapligt skolade resenärens beroende av att på
rätt sätt kunna kommunicera med allmogen. Klaras detta inte av berättas inga
sägner och anvisas inga förmenta fasta fornlämningar. Ur ett kulturarvsperspektiv
är det intressant att se att sägner och historier lika väl kunde fästas vid naturformationer och ”moderna” husgrunder som vid ”riktiga” fornminnen.
Nästa, och den mest omfångsrika, kategori av minnesmärken redogörs för i
kapitlet ”Om Grafhögar i förening med Griftrösen och Stensättningar, m. m.”
Det blev antagligen för krångligt att göra olika beskrivningar av samma område
när flera olika lämningar fanns på samma plats så denna stora kategori tar störst
del av rapportens utrymme.914 I det näst sista kapitlet under Minnesmärken från
hedniska tiden betitlat ”Om forntidens Borgar och Samlingsställen (kyrkor)”
redogörs för platser där allmogen ansåg att sådana en gång legat. Här beskriver
Ekdahl vad han i stället tror att det kan ha varit. Minnesmärken från forntiden
slutar med ett kapitel ”Om Hällristningar”.
Den kristna tidens minnesmärken börjar intressant nog med ”Runstenar”
och fortsätts med ”Inskrifter från Medeltiden” som indelas i inskrifter på gravstenar, dopfuntar, kalkar m m, helgonskrin, altartavlor, freskomålningar m m samt
klockinskrifter.915 Den allra största delen utgörs alltså av beskrivningar av kyrkor
och deras innehåll.
Ekdahl har tydligen lärt sig en del av Wallman och Schröder. Skall en resa
avrapporteras inom en rimlig tidsperiod måste rapporten vara avgränsad och
fokuserad. Därför innehåller inte Ekdahls rapport till Vitterhetsakademien alla
Ekdahls aktiviteter. Resorna i Norrland resulterade också i uppsatser om lappska
fynd, om vattuminskningen och om läseriet i Norrland.916 Han samlade även
pärmbrev, andra gamla dokument och intressanta handskrifter, särskilt sockenbeskrivningar, genealogier och dagböcker. De lösfynd han kunde få tag på insamlades också för Akademiens räkning. Det medeltida materialet skickades med
jämna mellanrum ned till Akademien och riksantikvarien Liljegren.917 Denne var
vid den här tiden fullt sysselsatt med att upprätta det första bandet av Svenskt
913. N. J. Ekdahl, ”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från 1827, 28, 29 och 30” ATA:
Ekdahls samling Norrland II B H 9 f.
914. Ibid 30–171.
915. Ibid 2.
916. ATA: Akademiens protokoll för den 29 mars och 26 april 1831. Om läseriet se N. J. Ekdahl,
”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från 1827, 28, 29 och 30” ATA: Ekdahls samling Norrland II B H 268.
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diplomatarium och Ekdahls bidrag var välkomna.918 Ekdahl fredade i Akademiens namn vissa, som han tyckte, synnerligen bevaransvärda minnen och hoppades att Akademien skulle bekräfta hans fridlysanden i efterskott.919 Det var
Akademien som helhet som hade rätt att fridlysa minnesmärken enligt den då
alldeles färska fornminnesförordningen av år 1828.920

Att få forskningsresultaten publika
Såsom kännare af din handstil, och älskare af correction, vill jag gerna, om du så godt finner, läsa ett correctur innan arbetet lägges under pressen.921

Ingen av de uppsatser som Ekdahl lämnade in till Vitterhetsakademien publicerades och vi kan bara spekulera i varför. En förklaring byggd på den rådande litterära praktiken visar att Akademien publicerade ytterst lite som inte var
inträdestal eller prisbelönta uppsatser. Inte ens alla dessa publicerades och Akademien hade inga förlagsmedel. Akademiens Handlingar gavs nämligen ut i privat
regi och Akademien själv tvingades dels betala förläggaren och dels köpa sin egen
skrift.922 Att få sin uppsats uppläst i Akademien och arkiverad där var något som
917. Se N. J. Ekdahl genom Hallström, ”N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827–
1830”, Arkiv för norrländsk hembygdsforskning red Theodor Hellman (Härnösand, 1919)
123; ATA: Liljegrens brevsamling E Ekdahls brev till Liljegren, samt Jacob Adlerbeths
anteckningar ATA: GFOJAA vol 15 ”N. J. Ekdahls Resor i Norrland”. Ett exempel tas upp
i Vitterhetsakademien den 13 maj 1828 då det visat sig att Ekdahl övertalat några umebor
att sälja en upptäckning av ”nationela ord och talesätt” från Umeå socken. ATA: Akademiens protokoll för den 13 maj 1828.
918. Arbetet med diplomatarier sattes i gång sedan Alexander Seton lovat bekosta det. Riksantikvarien Liljegren och Kammarjunkaren Rääf var de som påbörjade arbetet. Ekdahl
arbetade också han med själva sammanställningen. Diplomatarium suecanum (Stockholm, 1829).
919. Vilket styrker uppfattningen att han faktiskt reste på Akademiens uppdrag. Han fredade
exempelvis gravhögar i Högsjö i Ångermanland. N. J. Ekdahl, ”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från 1827, 28, 29 och 30” ATA: Ekdahls samling Norrland II B H 50.
920. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående forntida Minnesmärkens fredande och bewarande: Gifwen Stockholms Slott den 17 April 1828 § 2.
921. Adlerbeth till Schröder den 5 december 1825 UUB: G 263 o. Det här brevet är dessutom i
anledning av ett arbete som Adlerbeth egentligen inte har med att göra. Han har bara
förmedlat kontakten mellan Schröder som skall författa bildtexter, en tecknare Werner
som tecknar märkvärdigheter i Uppsala domkyrka och en förläggare Müller.
922. Marie-Louise Bachman, Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens
historia (Stockholm, 1969) 27, se särskilt ATA: Vitterhetsakademiens protokoll 7 mars 1820
då man beslutade att på bokauktion inköpa sina egna skrifter för att kunna ge bort dem
till ett franskt sällskap.
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i sig gav prestige. Därmed var resultaten kända och den som var intresserad
kunde få tag på uppsatsen. Den blev alltså i och med detta förfarande officiell
och behovet av publicering för att ge vetenskaplig legitimitet minskade. Ekdahl
själv synes ha nöjt sig med detta ända fram till år 1865 då han i vrede över att
Akademien slarvat bort hans vattuminskningsuppsats nedskrev den på nytt och
tryckte den.923
En förklaring till varför Ekdahls uppsatser inte trycktes i Akademiens Handlingar utgående från själva skrifterna kan vara att Ekdahl i dessa drar slutsatser
och bygger en del resonemang på sin vattuminskningsteori. Vattuminskningsteorierna var år 1833 på väg att bli förlegade. Den rådande teorin var i stället den om
den så kallade Skandinaviska vallens höjning och den företräddes av den mycket
inflytelserike Jöns Jacob Berzelius, som också hade säte i Vitterhetsakademien.
Han hade inget intresse av att publicera någon uppsats som gick mot den av
honom företrädda teorin.924
Ekdahl drar i sin slutrapport upp några intressanta gränser. Han menar att
det går en kulturgräns vid Piteälven. Norr om den finns inga äkta hedniska gravvårdar. En annan gräns dras vid Skuleskogen i Ångermanland och här gäller det
gravhögar. Ekdahl skriver om denna senare för vetenskapshistorien så viktiga
plats:925
Grafhögarnes gräns åt Norr är Skurskogen i Ångermanland, hvilken
jemväl utgör skillnaden mellan detta lands [Ångermanlands] Norra
och Södra Contract. Denna skog har sitt namn af det beryktade Skuruberget, bekant för sin remna, och sin svårt åtkomliga 15 alnar långa
jettegraf.926

Vilka slutsatser drar Ekdahl av de båda gränserna? Egentligen uttrycker han sig
mycket försiktigt genom hela sin rapport. Han försöker hålla sig neutralt objektiv
till uttolkandet av sina fynd, samtidigt som hans påverkan ligger i urvalet, kategoriseringarna och tolkningarna av vad han tror sig se. Ekdahl ser dessa gränser i
det genomresta landskapet och meddelar dem således. Den självklara slutsatsen
som läsaren skall dra är att norr om Piteälven är det sameland eller finskt land,

923. N. J. Ekdahl, Om vattuminskningen i norra poltrakterna dess orsaker och dess följder (Stockholm, 1865) 6.
924. Något som Ekdahl själv påpekar. Nils Johan Ekdahl, Om vattuminskningen i norra poltrakterna dess orsaker och dess följder (Stockholm, 1865) 5 f.
925. För Skulebergets inverkan för geologihistorien se Christer Nordlund, Natur i norr: Historiska studier i gränser, vetenskap och miljö (Umeå, 1999) 11–59.
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men hur skall man tolka den andra gränsen? Den självklara tolkningen på 1830talet var givetvis att det norr om Skuleberget bott en annan folkstam, men den
tolkningen vill Ekdahl inte acceptera. I sitt slutord återkommer han därför till
denna gräns och skriver:
Från Piteåelfven till Skurskogen […] finnas griftrösen, utan att man
der träffar några grafhögar. Men då dessa rösen äro på samma sätt
inredde och behandlade till sina inre delar, som högarne, fastän förstörelsens skyndsamhet öfvergår de vapen och andra fornlemningar, som
inneslutas i de förra, så anser jag dock bägge dessa slags monumenter
vara af lika betydelse, och hafva tillhört samma folkstam. Jag anser
dem blott vara ett bevis derpå, att de ej velat förlora någon del af den
nyttiga jorden genom att af och i den anbringa begrafningshögar och
dylikt, hvarföre de uppfört sina kummel på skogsbackar, der det dels
funnits fri utsigt, dels varit tillgång på sten o. s. w.927

Ekdahl fortsätter också sin slutsummering med att tala om att trakten från Skule
i norr till Dalälven i söder är mycket rikare på fornlämningar än trakterna norr
om Skule. Dessa observationer med klara kulturgränser i norr passade nog inte
heller Akademien eller Göthiska förbundet särskilt väl. Talet om det gemensamma andliga arvet och försöken att homogenisera en svensk befolkning tog
snarare skada av att ge offentlighet åt denna undersökning. Vi rör oss i en tid då
även patriotiskt inriktade naturalhistoriska forskningsresor mot norr skulle öka
Sveriges ära.928 Det passade nog inte in i ett centralperspektiv att en kulturhisto926. N. J. Ekdahl, ”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från 1827, 28, 29 och 30” ATA:
Ekdahls samling Norrland II B H 30. Ekdahl var aldrig själv upp på Skuleberget. I sin
resedagbok skriver han den 8 oktober 1828: ”Härifrån är uppgången till den beryktade
grafven i Skuluberget, hwilken är 9 al. i qvadr. 5 djup. Den tros ha warit ett forntida röfwaretillhåll. Är ej oåtkomlig som många påstå, men emedan det war dimnigt båda gångerne jag for derförbi, så försäkrade bönderne det wara förenadt med lifsfara att bestiga
branten emedan man ej hittade rätta nedgången då man skulle gå tillbaka utan med tillhjelp af märken i skogen. Vid foten af detta berg på Ö. sidan och på Näs’ åkerlegder 800
al. SW. från byn ligga de längst i Norr befintliga ätthögar 4 till antalet”. N. J. Ekdahl
genom Hallström, ”N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827–1830”, Arkiv för
norrländsk hembygdsforskning red Theodor Hellman (Härnösand, 1919) 140. Varför det i
det här citatet står Skuluberget beror med största sannolikt på att Hallström har ändrat
namnet som ett uppenbart skrivfel; vilket det inte var då Ekdahl genomgående skriver
Skurskogen och Skuruberget. Däremot illustrerar det språkproblematiken. Vad än bönderna i Ångermanland kallat skogen och berget borde det varit tämligen besvärligt för
skåningen Ekdahl att förstå dem och tvärt om.
927. N. J. Ekdahl, ”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från 1827, 28, 29 och 30” ATA:
Ekdahls samling Norrland II B H 269.
928. Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den nya naturalhistoriska resan 1790–
1840 Idéhistoriska skrifter 29 (Umeå 1999) exempelvis 90 ff, 179 ff, 189 ff.
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risk resenär påvisade att det fanns två kulturgränser i norr; att inte alla delar av
det svenska riket, inom sina så kallade naturliga gränser, hörde så naturligt till.929
I strävan efter att prägla ett nationallandskap ingick med självklarhet historien
om Sveriges enande. Riket hade växt samman från tidigare autonoma mindre
enheter och de gamla enheternas historia ansågs värdefulla eftersom de betraktades som oomtvistat svenska. Problemet i norr var att där var territoriet inte självklart svenskt. Det kunde lika gärna vara finskt, samiskt eller norskt. Här fanns
inte några gamla landskapslagar att luta sig mot. Man måste i stället konstruera
en större enhet, glest befolkad av samma, eller i alla fall med de i södra delarna av
riket nära besläktad, stam. Rikets södra gränser var väl inarbetade och stod inte
under några tvivel medan motsatsen gällde för den norra gränsen.930
Trots att varken Wallmans landskapsbeskrivning eller Ekdahls slutrapport
blev tryckta och bara finns i ett enda exemplar var de kända och använda av
vetenskapen. Intresserade kunde få tillfälle att läsa dem och kunde därefter referera till verken.931 Vi skulle också kunna säga att med opublicerade verk kunde
publiken väljas. För att få tillgång till Vitterhetsakademiens arkiv behövde en
utomstående gå via riksantikvarien. Denne kunde sedan givetvis neka tillträde.
Ännu strängare urval kunde göras om något låg i Göthiska förbundets arkiv.
Med Liljegren som riksantikvarie och Jacob Adlerbeth som Göthiska förbundets
sekreterare kunde dessa herrar i viss mån ha kontroll över vilka som fick tillgång
till handskrifterna.
Något som tydligt drabbade de mer romantiskt inspirerade forskarna var att
de hade svårt att fokusera på begränsade forskningsuppgifter. De närde ett holistiskt synsätt. En ordentlig undersökning undersökte allt. Dessutom visste de att
det bara var de verkliga snillena som kunde skriva de eftersträvade alltomfattande
totalverken och det gjorde det svårt för dem att avsluta begränsade uppsatser.
Leonhard Fredrik Rääf uttryckte dessa tankegångar i sitt inträdestal i Vitterhetsakademien år 1831.
929. I alla fall Vitterhetsakademiens inställning i frågan framgår av hennes egna protokoll från
den 13 november 1827 då man anmärker att ett av Ekdahl inskickat fynd av gamla svärd
från Skellefteå visade på ”dessa trakters äldre befolkning af vår folkstam.” ATA: Vitterhetsakademiens protokoll.
930. Lars Elenius, Både finsk och svensk: modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850–1939 (Umeå, 2001) 13-49.
931. Se exempelvis Jacob Adlerbeths dagbok för den 13 januari 1824 UUB: F850c där han
antecknat att han lånat ut beskrivningen av Värend till Adjunkten Hylander och samma
dagbok för den 11 augusti 1824 där det meddelas att Erik Gustaf Geijer läst densamma
och 2 mars 1826 av vilken vi kan utläsa att även Schröder läst den. Till och med Wallman
själv hänvisar till den i den tidigare skrivna men först 1826 publicerade här tidigare refererade ”Historisk och Geografisk Afhandling om Skandinaviens bebyggande, efter Orientaliska och Västerländska källor” Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens
Handlingar tolfte delen (Stockholm, 1826) 205 fotnot l.
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Dock, att uppnå vetenskapens yttersta och högsta mål; att i en enda
och oförvirrad blick omfatta händelsernas oändeliga kedja; att sammanställa den enskildes fria handling, personlighetens och tidslynnets
inbördes strider, det kommande och det beståendes oupphörliga
kamp, ordnade till endrägt och en gemensam utveckling genom Försynens ledande vård; att, oaktadt religionernas, kunskapsarternas,
menniskostammarnes och klimaternas omvexlande eller motsatta
beskaffenhet och inverkningar, likväl bibehålla orubbad för ögat den
enda ljuspunkt, som allt uppklarar, har endast, under långt afskiljda
tidehvarf, blifvit några få utvaldas afundsvärda lott. Dessa Historiens
heroër kunna också endast uppträda under hvilopunkterna för menskliga sträfvandet, då en stor utveckling, genom ett stort folk, dämpat
yttre och inre strid, och i religion, stat, konst och enskildt lif infört
tro, kraft, renhet och lugn.932

Men inga forskningar var förgäves även om de utfördes av andra än ”historiens
heroer”. Fakta skulle samlas in och läggas på hög i väntan på den hero som med
sin alltomfattande blick kunde sammanställa dem, menade Rääf i samma tal.
Detta synsätt ställde till problem. Flera forskare hade stora svårigheter att lämna
några arbeten ifrån sig, eftersom undersökningarna antingen inte blev fullt
utförda eller av författaren inte uppfattades som tillräckligt färdiga. Rääf själv
utgör ett utmärkt exempel. I sin samtid ansågs han vara landets främsta expert på
medeltida handskrifter, samtidigt som han redan under 1810-talet hade skaffat sig
en mycket stor samling av allmogeminnen. Men han publicerade inte. Korrespondensen mellan honom och Jacob Adlerbeth är full av försök från Adlerbeths
sida att förmå Rääf att publicera.933 Inte förrän 1856 utkommer första delen av
Samlingar och Anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland.934
Då hade Adlerbeth varit död i tolv år och Erik Gustaf Geijer i nio. Även Wallman led, som vi sett, av denna fullständighetsiver. I ett brev till Jacob Adlerbeth
adresserar han själv detta problem och skriver:

932. Leonhard Fredrik Rääf, ”Anteckningar öfver beskaffenheten af Sveriges offentliga handlingar under medeltiden: Inträdestal i Kongl. Vitterhets, Historie och Antiquitets Academien, hållet den 22 Febr. 1831”, Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens
handlingar femtonde delen (Stockholm, 1839) 3.
933. Adlerbeth efterfrågar bidrag av Rääf till i princip varje nummer av Iduna. Se exempelvis
Jacob Adlerbeths brev till Rääf där han bland annat berättar om Iduna och omedelbart
ber om bidrag. UUB: Rääf 4 22 juni 1811, eller den 23 juli 1824.
934. Leonhard Fredrik Rääf, Samlingar och Anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i
Östergöthland (Linköping, 1856). Detta verks femte och sista del skulle inte utkomma förrän 1875, tre år efter författarens död.
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Mitt författarlif kan liknas vid en i knoppning varande skogspark, der
träden understödda af hvarandra samtidigt utveckla sig. Jag har aldrig
kunnat förlika mig med monographisters sedvana att med en ytterlig
noggrannhet egna sin upmärksamhet åt en enda isolerad omständighet, under ett förbiseende af det hela, såsom man ofta finner den hos
Naturalhistoriens idkare. Om en längre lifstid är mig beskärd hoppas
jag att lemna få af mina många begynta arbeten ofullbordade, om
också den vinst Historien af dem kommer att skörda, blifver ringa.935

Av hans efterlämnade anteckningar går det att utläsa att denna självbeskrivning
stämde tämligen väl med verkligheten. Wallman skrev på ett otal uppsatser samtidigt och vad mera var så ägnade han inte all sin forskarmöda åt fornforskning
utan arbetade också på en latinsk grammatik och inom naturalhistorien.936 Wallman var dock tvungen att lämna ifrån sig resultat. Han betalades, som vi kommer ihåg, för detta. Därför kunde Jacob Adlerbeth genom förmaningar och
uppmuntran se till att Wallman lämnade färdiga uppsatser som han sedan med
sin sedvanliga idoghet och noggrannhet kommenterade och korrekturläste för
publicering i Iduna eller i Vitterhetsakademiens Handlingar. Samma kontroll
kunde dock inte utövas över Schröder som hade anställning vid Uppsala universitet som grundförsörjning. Detta hindrade dock inte Adlerbeth, som ensam resefinansiär, att begära att löpande få del av alla anteckningar Schröder gjorde under
de antikvariska resorna. Adlerbeth fann det också rimligt, när Schröder inte blev
färdig sommaren 1819, att han skulle fortsätta sina resor till dess att reseplanen
uppfyllts.937 Adlerbeth var inte heller främmande för att punga ut med ytterligare
medel för att få tillgång till Schröders arbetskraft. När Schröder skyllde på arbetsbelastning som skäl till varför han inte kom till Stockholm, erbjöd sig Adlerbeth
att betala en vikarie samt låna honom sitt inflytande hos de professorer som
skulle ha kunnat protestera.938

935. Wallman till Adlerbeth den 13 maj 1827. Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
936. Se den täta brevväxlingen mellan Jacob Adlerbeth och Johan Wallman Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5 och Br5a. Exempelvis Wallman till Adlerbeth den 2 mars
1828. För en ytterligare karaktäristik av Wallmans forskningar se Gunnar Eriksson
Romantikens världsbild: speglad i 1800-talets vetenskap (Stockholm, 1969) 121–131.
937. Adlerbeths brev till Schröder den 7 juni 1821 och Stockholm den 3 januari 1822 UUB: G
263 o.
938. Adlerbeths brev till Schröder den 12 juni 1821 (borde vara juli) UUB: G 263 o. Adlerbeths
inflytande i den akademiska världen var rätt stort vid den här tiden dels genom hans personliga känningar hos professorerna, främst Geijer, och dels genom att han var en av de
ursprungliga medlemmarna av Sällskapet för utgivande af skrifter rörande den Svenska
historien. Se Severin Berg, ”Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande
Skandinaviens historia under första århundradet av dess tillvaro”, Historiska handlingar
del 25 bihang (Stockholm, 1917) passim.
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Alla alster förblev dock inte ofullbordade och opublicerade. Vi skall närmare
undersöka hur uppsatser för publicering granskades i det götiska nätverket. Här
kan vi tala om en blandning mellan litterär praktik (vad som var vanligt i tiden
och hur det praktiskt gick till) och social praktik (vem eller vilka som gjorde det
och varför). Wallman utgör även här ett ganska bra exempel emedan han publicerade sig genom Vitterhetsakademiens och Göthiska förbundets försorg. Men
det tydligaste exemplet utgörs av Jacob Adlerbeths granskning av en av Schröders
uppsatser.

Exemplet Schröder
Ett bra exempel på Adlerbeths metod som redaktör utgör Schröders ”Anteckningar om Drottning Catharina, Konung Karl Knutssons gemål, och dess grafmonument i Wadstena Klosterkyrka”. Denna skrift var, som många andra av
Idunas uppsatser, efterfrågad av Adlerbeth och publicerades i nionde häftet år
1822.939 När Adlerbeth fick manuskriptet i sin hand läste han det genast och svarade
Schröder samma dag: ”Jag tackar Dig på det högsta för Dina anteckningar om Drottning Catharina och Dess Grafmonument, hvilka anteckningar jag i dag erhållit. Efter
deras genomläsande, som för mig varit rätt angenämt, måste jag dock fråga Dig, om
ej afhandlingen är något längre än hvad Du skickat.” Uppsatsen var alltså för kort;
den borde enligt Adlerbeth också innehålla upplysningen att Karl Knutsson var Karl
II och inte VIII, något som stolt utropats som uppseendeväckande forskningsresultat
i Göthiska förbundet på dess stämma den 26 juni 1821.940 Schröder meddelades att en
del ord fallit bort och att fotnoter åt icke latinkunniga måste lämnas, vilket också
visar att Iduna vände sig till en bred publik. Vissa fotnoter korrigerades också av
Adlerbeth som ursäktade sin nit med: ”Vår vänskap är en borgen att dessa mina
anmärkningar icke kunna anses för pedantiska småaktigheter, utan blott för uttryck
af en oaflättig omsorg att få allt tydligt, som bör tryckas.”941
Men det räckte inte med att korrekturläsa texten. Adlerbeth gick själv till Kungliga biblioteket för att i källorna kontrollera Schröders akribi. Där gjorde han upptäckter som omedelbart meddelades. Han fann att den gravsten Schröder i sin
uppsats påstått alltid varit felaktigt avbildad, en gång, av Elias Brenner (1647–1717),
blivit nästan rätt graverad. Vilket föranledde Adlerbeth att skriva:

939. Johan Henrik Schröder, ”Anteckningar om Drottning Catharina, Konung Karl Knutssons
gemål, och dess grafmonument i Wadstena Klosterkyrka”, Iduna IX (Stockholm 1822).
940. ATA: GFOJAA vol 1, stämmoprotokoll av den 26 juni 1821.
941. Adlerbeths brev till Schröder den 17 juni 1822 UUB: G 263 o.
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Vid detta förhållande torde Du, för att göra rättvisa åt El. Brenners Antiqvariska förtjenster, böra i afhandlingen nämna: att Monumentet blifvit af
honom rigtigt afritadt, men att som de efter hans ritning gjorda gravurer
äro ytters sällsynta en noggrann uppgift om Monumentets verkliga
beskaffenhet bordt allmänheten meddelas, eller något dylikt. Att de
ofvannämde Träsnitts aftrycken blott varit profaftryck af ett tillämnadt
arbete, som af obekanta skäl icke kommit att utgifvas, är sannolikt, både i
anseende till Exemplarens sällsynthet, och emedan de sakna all slags
beskrifning.942

I den tryckta versionen är alla Adlerbeths ”ändringsförslag” med, även den förlängning av uppsatsen som Adlerbeth menat borde finnas.943 De källor som vittnar om granskningen av de vetenskapliga artiklar som kunde komma i fråga för
publicering visar med all tydlighet med vilken seriositet de arbetade. Jacob Adlerbeths arbete inför publicering skiljer sig inte mycket från det som en nutida
redaktör för en vetenskaplig tidskrift kan förväntas utföra.
Till Vitterhetsakademien kom uppsatser vanligen in som anonyma svar på
tävlingsfrågor eller som svar på andra specifika spörsmål Akademien ställt eller
som, i Ekdahls fall, en avrapportering av ett forskningsföretag.944 Det kunde
också hända att någon skickade in en uppsats av andra skäl. Idunas uppsatser
kom oftast till på uppmaning från Jacob Adlerbeth. Det fanns dock enskilda skribenter som på egen hand producerade uppsatser, till dessa hörde Magnus Bruzelius. I både Akademien och förbundet var det allra vanligaste förfaringssättet när
en uppsats handlade om äldre historia eller arkeologi att den remitterades till älskaren av ”correction”, Jacob Adlerbeth, ensam eller tillsammans med någon
annan, för ett utlåtande.945 Uppsatserna fick samma behandling av Adlerbeth

942. Adlerbeths brev till Schröder den 1 juli 1822 UUB: G 263 o.
943. Johan Henrik Schröder, ”Anteckningar om Drottning Catharina, Konung Karl Knutssons gemål, och dess grafmonument i Wadstena Klosterkyrka”, Iduna IX (Stockholm
1822) 375–381. Uppsatsen har fått en lite annorlunda titel i innehållsförteckningen och är
här upptagen med den titel som finns inne i texten.
944. Tävlingsskriftsförfattarnas anonymitet var många gånger bara en fiktion. Det lärda
Sverige var inte så stort och många gånger visste akademiledamöterna vem författaren
var. Jacob Adlerbeth granskade till exempel tävlingsskrifter från Johan Gustaf Liljegren
och Johan Wallman vilkas forskningar och handstilar han var väl förtrogen med. Wallman skrev till och med till Adlerbeth och ursäktade sig att hans tävlingsuppsats inte hunnit bli klar i tid och därför denna gång inte kunde lämnas in. Jacob Adlerbeths dagbok
UUB F 850c för den 21 januari 1823.
945. ATA: Vitterhetsakademiens protokoll för den 9 november 1819. Här ges Adlerbeth i uppdrag att ensam granska en skrift om tiden då avgudatemplet i Uppsala förstördes, eller
protokoll för den 6 juni 1820 där Adlerbeth tillsammans med von Brinkman utsågs att
granska ett skrivet verk.
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oavsett om de lämnats till Vittetersakademien eller Göthiska förbundet. Adlerbeth
läste både korrektur, kontrollerade akribi och gjorde egna efterforskningar i arkiven för att de tryckta alstren skulle bli så korrekta som möjligt. Ytterligare ett
talande exempel utgörs av Magnus Bruzelius uppsatser.

Exemplet Magnus Bruzelius
För fornforskningens utveckling i Sverige var Magnus Bruzelius arbeten viktiga.
Han började skriva för Iduna redan innan han blivit medlem i Göthiska förbundet.946 Under rubrikerna ”Beskrifning af några Antiquiteter af koppar, funna i
Skytts Härad, Malmöhus Län”, ”Nordiska fornlämningar” och ”Nordiska fornlämningar från Skåne” publicerade han rent arkeologiska uppsatser.947
Bruzelius bevistade Jöns Jacob Berzelius föreläsningar i kemi och blev docent
i detta ämne år 1808 vid Lunds universitet. År 1817 kallades han till att bli extra
ordinarie akademiadjunkt i historia. Senare blev han prästvigd och kom att ägna
sig åt detta värv. Sin fornforskning utförde Bruzelius med ett naturvetenskapligt
angreppssätt och hans avhandlingar har därför en modern karaktär. Han mätte
och vägde samt intresserade sig för antropologi och osteologi.948 År 1816 beskrev
han föremål ur sin stora fornsakssamling. Det är beskrivningar med avbildningar
och mått. Bruzelius omtalade också var dylika fynd gjorts och diskuterade vad
andra ansett om föremålens forna funktion.949
För Jacob Adlerbeth var Bruzelius uppsatser både problematiska och enkla att
hantera. Enkla eftersom Bruzelius helt överlämnade till Adlerbeth att på eget bevåg
göra ändringar i dem så att de blev språkligt korrekta.950 Adlerbeth ville rensa det
svenska språket från latinska och franska ord om det fanns inhemska synonymer.951 Problematiska var uppsatserna till sitt innehåll. Uppsatserna i sig är ganska
avskalade och för fram en tämligen naken empiri. Adlerbeth hade också svårt att
avgöra om gravyrerna var rättvisande eftersom han inte sett föremålen. För att råda
bot på problemen har uppsatserna försetts med lämpliga inledningar som både
visar på nyttan av dessa fyndredogörelser och sätter in dem i sitt ”götiska samman946. Se Jacob Adlerbeths dagbok UUB F 850a den 14 nov 1815.
947. Magnus Bruzelius, ”Beskrifning af några Antiquiteter af koppar, funna i Skytts Härad,
Malmöhus Län”, Iduna VI (Stockholm, 1816), ”Nordiska fornlämningar”, Iduna VII
(Stockholm, 1817) och Iduna VIII (Stockholm, 1820) och ”Nordiska Fornlemningar från
Skåne”, Iduna IX (Stockholm, 1822).
948. Se kanske särskilt Magnus Bruzelius, ”Nordiska Fornlemningar från Skåne”, Iduna IX
(Stockholm, 1822) och breven till Jacob Adlerbeth ATA: GFOJAA vol 18.
949. Magnus Bruzelius, ”Beskrifning af några Antiquiteter af koppar, funna i Skytts Härad,
Malmöhus Län”, Iduna VI (Stockholm, 1816) 45–69.
950. Magnus Bruzelius brev till Jacob Adlerbeth av den 17 november 1816 ATA: GFOJAA vol 18.
951. Se Jacob Adlerbeths behandling av Leonhard Fredrik Rääfs, ”Tankar om Sättet att uppsöka
och vårda Fäderneslandets Fornlämningar”, Iduna V (Stockholm, 1814) och Jacob Adlerbeths brev till Rääf av den 29 april och den 14 juni 1814 UUB: Rääf 4.
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hang”. ”Nordiska fornlämningar”, publicerad år 1817, inleds med följande
mening: ”Bland de qwarlefwor, som i jordens sköte förwara minnet af längesedan
förswunna fäder, äga inga ett högre wärde för fornforskaren, än de, som med
wisshet kunna hänföras till den tid, då den hopsamlade askan af en Kämpe gömdes, antingen i en hög, eller i ett sten-kummel.”952
Bilden av odalbonden frammanades alltså också när konkreta fornsaker som
en urna, några ringar, spetsen av en lans samt några knappar skulle beskrivas. I
nästa nummer av Iduna har Bruzelius fyndbeskrivningar placerats direkt efter
Erik Gustaf Geijers ”Om historiens nytta”953 och har en egen kortare inledning
som ännu en gång omtalar vikten av dessa fyndbeskrivningar med argumentet att
eftersom riket ännu inte äger något nationalmuseum har vetenskapen bara dessa
enkla fyndbeskrivningar att lita till i framtiden.954
Beskrivningarna och deras gravyrer föranledde Jacob Adlerbeth att ytterliggare granska Bruzelius beskrivningar. I brev söker Adlerbeth utröna om han själv
tolkat dem korrekt. Det blev tillslut en stor mängd frågor och svar som skickades
mellan de båda herrarna innan Jacob Adlerbeth nöjde sig med svaren.955 Att
Adlerbeth själv var nöjd med uppsatserna räckte dock inte. Formellt sett, enligt
Göthiska förbundets regler, måste de, som tidigare nämnts, också godkännas på
en stämma.956
Nästa uppsats som Magnus Bruzelius levererade till Iduna är tämligen
märklig. Det är i denna som Bruzelius går utöver det rena beskrivandet och försöker förklara vad han funnit, eller kanske mer rätt, att med utgångspunkt i
materiella lämningar funna under utgrävningar beskriva ett forntida förhållande.
Att detta varit mycket svårt kan utläsas av den tid som gått åt att få den klar. Själv
beskriver han den som ”den intressantaste troligen jag någonsin skrivit”.957 Det
som föranleder uppsatsen är en grävning i en delvis förstörd så kallad ättehög
sommaren 1819 och ett första utkast skickas till Adlerbeth året därpå.958 Även
denna uppsats diskuteras brevledes till dess att Adlerbeth är nöjd med fyndbeskrivningar och gravyrer.959

952.
953.
954.
955.

956.
957.
958.
959.
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Magnus Bruzelius, ”Nordiska Fornlämningar”, Iduna VII (Stockholm, 1817) 189.
Erik Gustaf Geijer, ”Om historiens nytta”, Iduna VIII (Stockholm, 1820).
Magnus Bruzelius, ”Nordiska Fornlämningar”, Iduna VIII (Stockholm, 1820) 89.
Brevmaterialet från Magnus Bruzelius till Jacob Adlerbeth samt några koncept med brev
från Adlerbeth till Bruzelius ATA: GFOJAA vol 18 och Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F
850b för den 19 maj och 6 juni 1820.
Se exempelvis Jacob Adlerbeths dagbok UUB: F 850b för den 30 april 1820.
Magnus Bruzelius brev till Jacob Adlerbeth odaterat men av Jacob Adlerbeth besvarat
den 5 januari 1821 ATA: GFOJAA vol 18.
Magnus Bruzelius, ”Nordiska Fornlemningar från Skåne”, Iduna IX (Stockholm, 1822) 285;
Magnus Bruzelius brev till Jacob Adlerbeth av den 22 mars 1820 ATA: GFOJAA vol 18.
Se breven från Magnus Bruzelius brev till Jacob Adlerbeth ATA: GFOJAA vol 18.
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Under arbetet med uppsatsen har Bruzelius tagit hjälp av för fornforskningen
senare så intressanta personer som professor Sven Nilsson (1787–1883), som fått
bestämma benmaterialet, och dansken
Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865)
vilken fått läsa uppsatsen i koncept och i
vars danska fornsaksamling Bruzelius gjort
jämförande studier.960
Vad som gör uppsatsen intressant för
vetenskapshistorien är att Bruzelius ligger i
forskningsfronten och försöker sig på något
nytt. Han vill, med vad vi idag utan tvekan
skulle kalla arkeologisk metod, säga något
om det forntida Sverige. Men han måste,
åtminstone delvis, göra det inom den Illustration till Magnus Bruzelius uppsats
rådande tankestilen och den tillhandahöll ”Nordiska Fornlämningar från Skåne”,
Iduna IX (Stockholm, 1822) föreställande
inte de termer och verktyg han behövde.
föremål ur den så kallade Åsahögen. ReUppenbart är att han vill hänföra fynd till produktion: Umeå forskningsarkiv.
stenåldern, men stenåldern var ännu inte
en accepterad term och tidshorisonten gick inte så långt tillbaka i tid. Han
tvingas därför till följande förklaring: ”Om det i Historien funnes ett tidehwarf,
som kunde utmärkas med namn af sten-åldern, under hwilket ett slägte lefwat i
bildning fullkomligt likt med de inwånare på Söderhafwets öar, hwilka i sednare
tid så ofta blifwit beskrifna, så skulle man utan twekan hänföra Åsahögen till
denna mest aflägsna fornålder. I brist på metaller war flintan i wårt land det tjenligaste ämne både till wapen och werktyg.”961 Bruzelius beskrivning av stenåldern
är i princip den som än i dag är gällande.962 Som vi ser ger han sig också i kast
med etnoarkeologi vilket blir ännu tydligare längre fram där han skriver:

960. Magnus Bruzelius, ”Nordiska Fornlemningar från Skåne”, Iduna IX (Stockholm, 1822)
295 ff. Sven Nilsson och Christian Jürgensen Thomsen brukar i arkeologihistorien få
tävla om vem som var först med att använda treperiodssystemet (indelningen av förhistorien i sten-, brons- och järnåldrarna). Thomsen brukar sedan Bengt Hildebrands
avhandling C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816–1837: Bidrag till den
nordiska forn- och hävdaforskningens historia 1 och II (Stockholm, 1937 och 1938) avgå med
segern se särskilt 334 ff.
961. Magnus Bruzelius, ”Nordiska Fornlemningar från Skåne”, Iduna IX (Stockholm, 1822)
305. Troligen författad någon gång under 1819.
962. Se SAOB uppslagsord ”stenålder” som också hänvisar till Magnus Bruzelius uppsats i Iduna.
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Då fråga är om en tid, öfwer hwilken historien icke lämnar oss minsta
upplysning och under hwilken ett slägte lefwat, som sannolikt stått på
ett af den menskliga odlingens lägsta trappsteg, torde det ej wara
olämpligt att jemföra detta uråldriga folks sedwanor med andra folkslags, som, ehuru i rummet långt avskiljda från detsamma, troligen
warit det alldeles lika i bildning. Wid de menskliga krafternas första
utwecklingsgrader torde, i afseende på seder och bruk, likså stor likhet
finnas emellan de till hemwist mest aflägsna folk, som olikheten blir
betydlig, ju längre folken stiga i odling. Wid förklaringen öfwer det
begrafningssätt och de fornlämningar, som träffats i den wid
Qwistofta undersökta ättehög, har jag derföre såsom ett gagnande
bidrag till bildningens historia welat anföra en och annan uppgift,
hemtad från beskrifningarne öfwer åskilliga wilda nationers plägseder,
så wida dessa synas stå i en närmare förening med hwad man wid
granskningen af wårt åldriga minnesmärke iakttagit.963

Detta är en metod som Sven Nilsson senare skall begagna i sina skrifter om
svensk forntid och kalla ”komparativ etnografi”.964 Bruzelius påtalar längre fram i
uppsatsen att hans tolkningar av vad han funnit under sina utgrävningar inte
stämmer överens med den etablerade historieskrivningen.
Adlerbeth och Göthiska förbundet släppte här fram en mer modern syn på
forntiden. Något som kan tyckas rimma illa med talet om förfäderna som odalbönder. Men läst med romantiska glasögon stärker Bruzelius tal om en primitiv
stenålder deras tes om ett folk och dess gemensamma folkande. Här finns bevis
för progressionen i historien. Nordens invånare har verkligen gått från ett bokstavligen rått och barbariskt tillstånd till den civilisation som samtiden kunde
uppvisa. Det urfolk Magnus Bruzelius beskrev som levde under ett ”tidehwarf,
som kunde utmärkas med namn af stenåldern”, var visserligen vildar, men de
kunde ses som odalböndernas föregångare. De var lika de råbarkade vildar som
den brittiske världsomseglaren kapten James Cook funnit under sina upptäcktsresor under senare hälften av 1700-talet. Med en romantisk tolkning blir detta
ytterligare bevis för att alla folk en gång varit råa vildar och att folken utvecklas i
olika takt efter sina mönster.
Magnus Bruzelius uppsats banar också vägen för en mycket längre tidshorisont. Göterna har fram till denna uppsats inte tänkt sig en historia som är mycket
längre än tusen år vilket vi kan utläsa av den citerade inledningen till Bruzelius uppsats från 1817 då gravhögarna och stenkummeln fortfarande tillskrevs en vikingatida
odalbonde. Efter uppsatsen från år 1822 måste tidshorisonten flyttas bakåt.
963. Magnus Bruzelius, ”Nordiska Fornlemningar från Skåne”, Iduna IX (Stockholm, 1822) 311 f.
964. Sven Nilsson, Skandinavisk Fauna: Foglarna, (Lund, 1835); Sven Nilsson, Skandinaviska
Nordens Ur-invånare: Ett försök i komparativa Ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklings historia; Första delen (Lund, 1838).
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Att tradera kunskapen
eller den reproduktiva praktiken
Nästa steg är att bilda nästa generations blick. Klassiska reproduktiva praktiker
har varit användningen av biträden i fält och olika föreläsningssällskap, där kunskap om hur man går tillväga traderats. Vi har tidigare sett att göterna övertog
kunskap om en fungerande praktik från gruppen kring Pehr Tham till Dagsnäs
och att de sedan förde denna kunskapstradition vidare i sina egna led; men de
förde också sin ackumulerade kunskap vidare utanför förbundet. År 1828 gjorde
Wallman en resa huvudsakligen efter Blekingekusten. Under den hade han med
sig två lokala personer och i sin avrapportering till Jacob Adlerbeth tog han upp
vikten av att föra den vetenskapliga metoden vidare. Han skrev att han under
resan ”sökt bibringa vetenskapsidkare och vänner den method för fornforskningen, som jag under flera år begagnat”.965 Som lektor vid Linköpings gymnasium hade Wallman utmärkta tillfällen att göra detta. Han uppmuntrade
studenterna att starta två sällskap. Botaniska sällskapet, med underavdelningar,
uppmuntrade studiet av naturalhistorien och Sällskapet för forntida minnen
livade den antikvariska vetenskapen. Båda dessa sällskap främjade gymnasisternas
fältforskning.966 Dessutom tog Wallman speciellt utvalda studenter med sig ut i
fält.
Problemet var som alltid kostnaderna. I december 1832 hade Jacob Adlerbeth lovat att stå för kostnaderna om Wallman bara ville komma till Stockholm.
Wallman vill inte och försökte få Adlerbeth att i stället avsätta summan till en
fornforskningsresa utförd av en gymnasist. Vill inte Adlerbeth skänka pengarna
önskade Wallman låna dem för detta ändamål.967 Adlerbeth visar sig inte ovillig
att bekosta studeranden Sven Wilhelm Mobergs (1814–1877) resa och i nästa brev
uttalar sig Wallman om behovet av att lära sig av en erfaren forskare. Wallman
menar att det bästa vore om han kunde följa med ”för honom som derigenom
hade tillfälle att praktiskt göra sig bekant med methoden för dessa forskningar,
och för saken, då hans ovanliga talent för ritning, hvari han, som jag tror, skulle
öfverträffa Hilfeling, kunde odelad, för ändamålet användas.”968 Wallman och
Moberg skulle under 1830-talet komma att göra flera resor tillsammans. Det var
inte bara för att Wallman ville tradera sin kunskap utan för att Wallmans hälsa
var så dålig att han ansåg sig behöva en ung och rask medhjälpare. Men eftervärden har haft mer nytta av denna medhjälpare än vad vi först skulle kunna tro.
När Wallman hade en adept med sig måste han själv skärpa sig och se till att rese965. Johan Wallmans brev till Jacob Adlerbeth av den 22 augusti 1828 ATA: GFOJAA vol 21.
966. Se Wallmans brev till Adlerbeth särskilt under åren 1832–1834 Linköpings stadsbibliotek,
stiftsbiblioteket: Br5a.
967. Wallman till Adlerbeth den 1 december 1832 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
968. Wallman till Adlerbeth den 16 december 1832 Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket: Br5a.
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journalerna blev förda på ett korrekt sett. Han lämnade också över renskrivningen av dem till Moberg och därför finns det faktiskt några riktiga
resejournaler efter Wallmans senare resor.969 Att bilda nästa generations blick
kunde alltså ge omedelbar utdelning.

969. Exempelvis är utdrag publicerade som ”Johan Wallman och Sven Wilh. Mobergs dagbok
från en Gotlandsresa 1833”, Gutabygd 1993:15. Originalet finns i Nordiska museets arkiv.
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Avhandlingen har strukturerats utifrån praktikbegreppet och det kan därför vara
på sin plats att utifrån det sammanfatta avhandlingen. För att göra praktikbegreppet operationellt har det delats upp i olika sfärer, och i avhandlingen har den
sociala sfärens, den materiella sfärens, den litterära sfärens och den traderande
sfärens praktiker studerats. En fördel med att studera vetenskapens praktiker är
att det med deras hjälp går att undersöka vetenskapens vardagsarbete och ”grovarbetare”. Även om en aktör inte var någon förgrundsfigur i sin tid inom sin
vetenskap så kan denne vara värd en undersökning om den kan belysa hur vetenskap faktiskt bedrevs vid en viss tidpunkt. Praktikerna har studerats eftersom de
stöttat en annan av utgångspunkterna för detta arbete, nämligen att vetenskapsmän är så beroende av sin samtida kontext att deras handlande och därmed deras
vetenskap inte låter sig förstås utan att även den görs till föremål för studien. I
avhandlingen har jag använt Vitterhetsakademien och Göthiska förbundet för att
fånga samtidens sociala praktiker. De sociala praktikerna i dessa samfund var
beroende av den kungamakt som stiftat Vitterhetsakademien och napoleonkrigen som motiverat Göthiska förbundet.
När Vitterhetsakademien konstituerades år 1786 efterfrågade Gustav III ett
kulturarv som passade hans intressen och politik. De delar som skulle hämtas
från historien lämnades under Vitterhetsakademiens överinseende. Akademien
fick i uppgift att välja ut och befästa ett urval av händelser medelst medaljer och
inskriptioner. Dessa inskriptioner har allt sedan dess utgjort källor till historien
och ingått i kulturarvet. Sveriges landskap präglades med inskriptioner som satte
samman lokala företeelser med riket i dess helhet. Det var viktigt att visa att
Sverige hade en lång och ärofull historia samtidigt som äran kopplades samman
med vissa hjältekonungar. Under Gustav III framhölls särskilt Gustav Vasa och
Gustav II Adolf, och under Gustav IV Adolf, framhölls Karl X och Karl XII. Viktigt var också att visa på enigheten mellan kung och folk. I avhandlingen har
exemplet hur Vitterhetsakademien hanterade fridlysningen av Isala lada tagits
upp. Det visar hur viktigt det var för den kungliga akademien att befästa minnet
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av Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Att uppfinna svenska medaljer och inskriptioner fyllde den allra största delen av Akademiens tid. För att på ett trovärdigt sätt
kunna göra detta utfördes även viss fornforskning som oftast direkt kunde relateras till den officiella historieskrivningen.
Under Gustav III:s tid satsades det på kultur. Skalder och teaterförfattare
fick uppburna poster i det svenska samhället och i gengäld hyllade de kungen i
tal och skrift. Under Gustav IV Adolfs regeringstid fortsatte verksamheten, men
utan direkt personligt överinseende av kungen. När kungen avsattes år 1809 och
de nya makthavarna slöt de freder som innebar att stora delar av riket förlorades
fördes andra tankar fram. De var grundade i en ny form av nationalism. Invånarna i riket skulle förvandlas från undersåtar som med tillförsikt tjänade kung
och fosterland till medborgare som för framtiden tjänade sitt folk och därmed sig
själva. Makten skulle inte längre utgå från kungen utan från folket. Folket, eller
rättare ständerna, valde ny tronföljare som i sin tur, enligt den nya konstitutionen, skulle styra folket för dess eget bästa.
Folket måste dock definieras samt avgränsas från andra folk och på så vis
danas för att en känsla för nationen skulle kunna uppstå. Flera sätt kunde tänkas.
Det år 1811 bildade Göthiska förbundet var ett spontant uppkommet sällskap
som tog till sin uppgift att utbilda det svenska folket. Det uppstod ur en revanschistiskt ryssfientlig krets och fick sin näring ur rädslan för att Sverige som stat
var på väg att försvinna och att dess forna territorium skulle delas mellan Ryssland och Danmark. För att mana Sveriges befolkning till motstånd försökte Göthiska förbundet stärka folkets självkänsla genom nationalistisk fostrande
diktning och fornforskning. Dikternas och uppsatsernas syfte var att få Sveriges
invånare att uppfatta sig som ett folk med en gemensam historia, en samtid och
en möjlig framtid.
De sociala praktiker som uppstod i dessa två sammanslutningar var olikartade. Vitterhetsakademien var år 1811 en väl etablerad kunglig akademi i vilken
rikets elit invaldes med kungligt godkännande. Akademien bestod därför av äldre
män som meriterat sig under de gustavianska regenterna och företrädde följaktligen gustavianska värderingar. Göthiska förbundet däremot var sprunget ur en
kamratgrupp från Uppsala universitet, som tillhörde en yngre generation än ledamöterna i Vitterhetsakademien. Göterna, inspirerade av den senaste tyska filosofin, omformade den på svensk grund och började med frenesi och entusiasm liva
den svenska nation de ville värna om. De var samtidigt måna om att meritera sig
för framtida poster i den år 1809 omdanade svenska staten. I Vitterhetsakademien, som var satt att vaka över ordnar och medaljer, var värdighet och titlar viktiga. I Göthiska förbundet betonades jämlikhet. Förbundet skulle likna ett
fosterbrödralag där alla var att betrakta som bröder. Titlarna lades undan och alla
hälsades med ett hej.
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Vitterhetsakademien hade ett fast antal arbetande ledamöter. När någon
avgått med döden valde de kvarvarande en ersättare, men listan över valbara kandidater måste först godkännas av kungen. Detta gjorde att Akademien själv inte
helt kunde styra över sin sammansättning. Vitterhetsakademien var därför hämmad i sin sociala praktik. Hon kunde inte formellt knyta till sig unga lovande
vetenskapsidkare genom att inkorporera dem i Akademien. Något kontaktnät
eller socialt nätverk knutet till Akademien byggdes inte aktivt upp för att främja
Akademiens ändamål. Inte heller utnyttjade Akademien andra sociala praktiker
för att främja sina syften. Visserligen var det tänkt att Akademiens sekreterare
skulle bygga upp och underhålla ett vetenskapligt nätverk genom att upprätthålla
kontakt med inrikes och utrikes lärde, men det var snarare de utomstående som
tog kontakt med Akademien. Några av dem blev från och med år 1810, som tack
för visat intresse, kallade till utrikes korrespondenter i stället för utrikes ledamöter.
Göthiska förbundet hade, för sin del, full kontroll över vilka som fick vara
med. I förbundet fanns ingen gräns för hur många medlemmarna skulle vara och
det satsade aktivt på att rekrytera dem som borde vara med. Göthiska förbundet
byggde därigenom nätverk som sedan nyttjades aktivt både för att få igenom sina
mål under riksdagarna och för forskning.
När många av medlemmarna i Göthiska förbundet allt eftersom tog säte i
Vitterhetsakademien tog de med sig sin sociala praktik. Det var inte så att de
ersatte Vitterhetsakademiens äldre praktik utan de lade till sin egen. Vitterhetsakademien fortsatte att fungera efter de av Gustav III givna stadgarna med sina tre
klasser: arbetande, honorära och utländska. Vid sidan av detta fortsatte dock
Göthiska förbundet att expandera sin egen verksamhet genom att invälja allt fler
fornforskare. När göten Johan Gustaf Liljegren år 1826 blev akademisekreterare
och riksantikvarie påbörjade Akademien ett nätverksbygge genom att mer på allvar inrätta pseudoklasserna inrikes och utrikes korrespondenter. Dessa korrespondenter skulle nyttjas både som kunskapskälla och som Akademiens
representanter. När fornminnesförordningen av år 1828 gav riksantikvarien egna
befogenheter, om än små, utnyttjades dessa för att skapa ännu ett nätverk bestående av riksantikvariens ombud i landsorten. Ombuden var i egentlig mening
inte knutna till Akademien utan till riksantikvarien personligen. Byggandet av
nätverk blev genom detta förfarande ett sätt att genom social praktik främja
forskningen. Dessa nätverk användes för att öka förutsättningarna för att mer
effektivt utöva materiell praktik.
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I Vitterhetsakademien hade materiell praktik mest bestått av metoder för att
avgöra vilka av de fornsaker som hembjöds till kronan som skulle köpas in, samt
hur de skulle förvaras. Detta skedde tämligen passivt. Akademien tog ställning
till de ärenden som inkom och gjorde inte själv särskilt mycket för att ute i landskapet uppspana okända materiella lämningar eller ge riktlinjer för hur andra
skulle hantera fornfynd.
Vitterhetsakademien försökte genom sina urvalsprinciper i viss mån skapa
någon form av referenssamling. En av varje sort borde sparas, menade man.
Dubbletter kunde dock sparas för att senare användas som bytesobjekt. Detta
gällde särskilt för mynt. Dessutom ville ledamöterna spara praktverken, det som
var ovanligt och av hög konstnärlig kvalitet enligt samtida omdöme. Vi måste
dock komma ihåg att det var dyrt för Kronan att lösa in dessa fynd. Upphittaren
skulle ersättas för metallvärdet plus en åttondels förhöjning och det kunde bli
stora summor, vilket var en orsak till varför Akademien och Kronan var så pass
återhållsamma. Akademien sparade också artefakter som kunde härledas till en
historisk händelse eller en specifik historisk person som ansågs viktiga nog att
komma ihåg. I avhandlingen har exemplet med Sturemorden, som inte borde
kommas ihåg medan individuella Sturar mycket väl kunde ihågkommas, tagits
upp. En annan orsak var att företrädarna för Akademien inte tillskrev de materiella lämningarna något värde i sig utöver det rent konstnärliga eller det rena
metallvärdet. De menade att lämningarna inte kunde upplysa historien. Det var
istället de historiska källorna som gav kunskap om de materiella lämningarna.
Frågor om de materiella lämningarna fick alltså sina svar i skriftliga källor.
Företrädarna för Göthiska förbundet hade en annorlunda uppfattning. I
deras syn ingick att tillskriva de materiella lämningarna ett egenvärde. Dels
trodde de att de genom att studera dem kunde få ny kunskap om forntiden, dels
tillskrev de dem ett pedagogiskt värde. Frågor ställda till de materiella lämningarna kunde ge svar om historien. Laddades fornlämningarna med ett visst budskap påmindes folket om detta var gång de såg dem. Det betyder att göterna lade
vikt vid materiella praktiker relaterade till fynd av och bevarande av forntida
minnen. Ungefär samtidigt som den förste göten, Jacob Adlerbeth, år 1818 invaldes i Vitterhetsakademien gjorde de götiska tänkesätten på allvar intrång i Akademien. Akademien gav därefter enskilda fornsaker eller lösfynd allt större värde
och kunde tänka sig lösa in flera av samma sort med motiveringen att de var
funna i svensk jord.
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Vi skulle kunna se arbetet med 1828 års fornminnesförordning som ett försök att kodifiera hur den materiella praktiken borde fungera. Fornminnesförordningen slog fast att det inte gick att handskas hur som helst med materiella
lämningar efter landskapens forna invånare. Det nya regelverket utökade och förtydligade definitionen på vilka föremål som var intressanta. Förr omfattade hembudsplikten bara föremål i guld, silver och koppar, i och med förordningen
ökades den till att gälla i princip alla gamla föremål.
Om vi som göterna gjorde påstår att Sverige långsamt bildats genom ett
samgående mellan ett antal landskap och att det är denna Sverigebild som skall
befästas med ett historiskt studium blir studiet av landskap fundamentalt. Det
blir rentav så fundamentalt att det utgör själva basen för ett systematiskt utforskande av historien.
Göthiska förbundet tog därför också över den resepraktik som vidareutvecklats av bland andra Pehr Tham till Dagsnäs och de av honom anställda fornforskarna. Pehr Tham finansierade fornforskningsresor som utfördes av bland andra
Nils Henrik Sjöborg och Carl Gustaf Gottfried Hilfeling. Alla tre valdes in i förbundet men bara Tham och Sjöborg tackade ja. Ingen av dem spelade någon
framträdande roll inom förbundet men de ingick i och med invalet i det götiska
nätverket, och de yngre göterna passade på att lära sig deras metod genom att läsa
resultaten men också genom att diskutera och i ett fall till och med resa med en
av dem.
Under Thams vetenskapliga reseföretag använde sig Hilfeling av en vetenskaplig metod som kan passas in i den apodemiska (läran om det korrekta sättet
att resa) traditionen. Hilfeling och Tham förberedde resorna tämligen noga.
Under resorna använde sig Hilfeling av en flerboksmodell som innebar att han
under resornas gång fortlöpande förde anteckningar över vad han såg och dessutom tecknade av fornsaker och hela landskap. Dessa anteckningar sammanställdes sedan till mer renskrivna dagböcker.
Den modell som Tham och hans antikvarier utbildat togs över av Göthiska
förbundet. De mer bemedlade göterna betalade för att andra skulle kunna forska
i fält. Detta gällde särskilt Johan Haqvin Wallman som det götiska nätverket helt
underhöll under många år för att han skulle kunna ägna sig åt forskning. Jag har
följt dessa privatfinansierade forskningsresor från 1817 till en bit in på 1830-talet.
Under andra hälften av 1820-talet utverkades också medel ur statskassan för att
Nils Johan Ekdahl skulle kunna utföra forskningsresor i Norrland. Det var dock
samma personer, som var med och sökte och som beviljade dessa medel. Dessa
hade förut ur egen ficka betalat för liknande forskning och de tillhörde alla det
götiska nätverket.
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När det gäller forskningsresor har avhandlingen främst sysselsatt sig med
Johan Haqvin Wallman och Nils Johan Ekdahl. De utgör exempel på den
resande fornforskarens praktiker. Vi kan av dem utläsa en utveckling av metoder
och resultatredovisningar. Redovisningarna blev allt mer specificerade och specialiserade. Det blev allt viktigare att göra exakta uppmätningar av enskilda fornlämningar samtidigt som beskrivningarna måste typologiseras allt mer. En form
av konsensus för hur detta skulle gå till blev allt mer nödvändig att utveckla för
att forskningen skulle kunna gå vidare från att bara vara ett avbildande av
enskilda unika lämningar. I annat fall skulle inga nya generaliseringar kunna
göras, eftersom forskningsresultaten skulle bli så svårtolkade att varken andra
forskare eller en läsande allmänhet kunde förstå dem. När resultaten skulle sammanställas i för läsarna begriplig form uppstod sådana problem att nya metoder i
fält måste utarbetas. För att öka förståelsen av resultaten behövde alltså även
metoderna i fält formaliseras. Vi skulle kunna säga att den litterära praktiken, i
detta fall konsten att i ord och bild förmedla iakttagelser gjorda i fält till andra
forskare, drev på utvecklingen av den materiella praktiken.
En ny nomenklatur utvecklades. Den
nomenklatur Sjöborg börjat utarbeta
under slutet av 1700-talet åsidosattes trots
att några av hans benämningar fortsatte
att leva vidare. Sjöborgs klassificeringsmetod utgick i en del fall från att fornforskaren kände till användningsområde eller
historiska benämningar på de fornlämningar som skulle klassificeras. Problem
Envigesbana ur Nils Henrik Sjöborg, uppstod efterhand eftersom andra forskare
Försök till en nomenklatur för nordiska
gjorde andra bedömningar av vad föremål
fornlämningar (Stockholm, 1815). Reoch lämningar varit eller haft för användproduktion: Umeå forskningsarkiv.
ningsområden utifrån en annan läsning av
historiska källor eller rent av genom arkeologiska studier. Sjöborg hade exempelvis i sin Försök till en nomenklatur för nordiska fornlemningar en kategori som han
kallat ”envigesbanor”. Denna kategori förutsatte att man förr använt dessa stensättningar som just envigsbanor. Den illustration som Sjöborg har som exempel
på en envigsbana visar vad arkeologerna i dag kallar för en skeppssättning.
Det blev Wallman som till slut publicerade sin mer empiriska metod för
fornlämningsklassificering utgående från lämningens material och form. En
fornlämning kunde med hjälp av den klassificeras utan Sjöborgs tvingande förförståelse. En skeppssättning klassificerades enligt Wallmans metod primärt efter
material och form oavsett om fornforskaren ansåg sig betrakta en envigsbana eller
en skeppssättning.
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I den apodemiska metodläran hade det under de föregående 250 åren utarbetats en formel för rätt och riktigt resande. Den apodemiska metoden tillämpad
på fornforskningsresor kan utläsas ur Wallmans och Ekdahls resor. Under den
viktiga förberedelsefasen gjorde de omfattande litteraturgenomgångar och arkivstudier för att få reda på vad som redan fanns beskrivet från de platser de ämnade
besöka. Befintliga beskrivningar och nedteckningar skulle helst kopieras för att
sedan i fält kunna kontrolleras. Tidigare beskrivningar talade också om var i
landskapet intressanta minnen stod att finna. Efter dessa förberedelser kunde de
sedan mer i detalj planera sina resrutter.
Exemplet Wallman ger en indikation på vilken möjlig mängd ny kunskap
som forskarna trodde sig kunna utvinna ur sina reseföretag. Wallman tänkte sig
kunna uppnå ny kunskap om: 1) historia och geografi, 2) gamla traditioner, 3)
språk, 4) fornlämningar och 5) landskapsförändringar. All denna kunskap ansåg
Wallman fanns ute i landskapet. Den var bara att samla in och sedan tolka och
bearbeta till en nordisk bebyggelsehistoria, vilken var hans slutliga mål. Hans
bebyggelsehistoria skulle vara en totalhistoria om Skandinaviens forntid och
antagligen sluta med uppkomsten av de samtida rikena.
Som ett exempel på hur själva reseföretaget kunde gå till har jag använt Nils
Johan Ekdahls resa i Norrland år 1828. Ekdahls resa kan bäst betraktas som en
insamlings- och inventeringsresa medelst båt, häst, vagn och till fots. Han samlade in fornsaker, gamla handlingar men även immateriella minnen. Ekdahl hade
under sina förberedelser gjort upp ett slags kartotek där han noterat vilka minnen
som tidigare knutits till just det hemmanet. När han sedan reste förbi kunde han
kontrollera om de gamla observationerna var korrekta, om minnet eller minnena
fanns kvar samt om där fanns några förut icke rapporterade.
Under sin resa nyttjade Ekdahl hela tiden det götiska nätverket för att
komma i kontakt med de mindre lokala nätverk som Göthiska förbundets medlemmar hade i sina hemorter. Jacob Adlerbeth hade skrivit ett introduktionsbrev
till biskopen i Härnösand som var medlem av Göthiska förbundet. Biskopen
kommenderade sedan prästerskapet att vara Ekdahl behjälplig under forskningsresan. Med biskopens brev i handen kunde Ekdahl också utverka kronobetjäningens hjälp. Med hjälp av biskopen kom Ekdahl i åtnjutande av lokala nätverk,
prästerskapet, och på så sätt underlättades kontakten med enskilda bönder i församlingarna. Det betydde att Ekdahl fick kost och logi i prästbostäderna, att han
vid behov kunde få hjälp av prästerskapet för att lättare komma i kontakt med
bönderna och att han kunde få soldathjälp vid någon utgrävning. Ekdahl drog
också fördel av det götiska nätverket när han råkade i likviditetsproblem. Med
namnen på sina uppbackare som säkerhet kunde han låna pengar när medlen
inte kommit fram från Stockholm eller redan tagit slut. Att nyttja lokala nätverk
var naturligtvis inte något unikt för Ekdahls resor. Det var i stället det vanliga sättet att resa på. Det väsentliga här är att det i fallet Ekdahl har gått att verifiera att
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detta sätt att resa verkligen användes och att Ekdahl genom introduktionsbrev
från Göthiska förbundets sekreterare fått officiell bekräftelse av biskopen. När
resorna var genomförda skulle de självklart avrapporteras och det för oss in på en
diskussion om litterär praktik.
Under en forskningsresa skulle, i bästa fall, en flerboksmodell användas.
Resenären skulle med anteckningsboken i ena handen och pennan i den andra
omedelbart och på stället beskriva allt denne såg. Anteckningsboken fixerade därmed det genomresta landskapet i tid och rum. Vid dagens slut skulle anteckningarna överarbetas och sammanfattas i en dagbok. Denna traditionellt apodemiska
modell hade använts av Hilfeling under Pehr Thams reseföretag och kan direkt
avläsas ur de källor från Hilfeling som i dag finns bevarade i Antikvarisk- topografiska arkivet (ATA) i Stockholm. Utdrag ur dagboken kunde sedan meddelas
genom brev så att finansiärer och uppdragsgivare kunde hållas informerade om
hur reseföretaget fortlöpte. Dessa privata brev kunde ibland utgöra den enda
avrapporteringen av resan. Resebrev var vid den här tiden en litterär genre och
var vanligen ämnade att läsas av många. De gick från hand till hand och kunde
både skrivas av och i bästa fall tryckas. Det normala var dock att resenären, efter
hemkomsten, satte sig ned med dagböckerna och skrev en kommenterande resejournal. Denna journal var ett självständigt litterärt verk som visserligen i huvudsak byggde på resans resedagböcker, men också på tidigare forskning,
referenssamlingar, korrespondens och samtal med kollegor. Stilbildande för forskarna i Göthiska förbundet var Hilfelings rikt illustrerade och opublicerade resejournaler.
En annan genre var topografin. Den var ett annat sätt att avrapportera ett
eller flera reseföretag. Nils Henrik Sjöborg ställde i slutet av 1700-talet upp en
mall för vad historiska topografier skulle innehålla, en sorts totalbeskrivning av
det valda geografiska området.
Under den period som Göthiska förbundets forskare sysslade med fornforskning kan vi skönja en progression i rapporteringen av forskningsresultaten.
Förebilder var Sjöborgs topografier och Hilfelings reseberättelser. När Johan
Henrik Schröders och Johan Wallmans resor planerades väntade i alla fall Göthiska förbundets sekreterare på att få resejournaler i Hilfelings anda. Wallman
som genom sina resor ämnade samla material till en totalbeskrivning över Skandinaviens bebyggande fick visserligen svårt att få något ur händerna. Men han
kunde istället använda sina forskningsrön som bas för en mängd enskilda bebyggelsehistoriska uppsatser. När han senare blev uppmanad att skicka in sina antikvariska anteckningar från Värend utarbetade han en landskapsbeskrivning.
Beskrivningen av Värend är en blandning av en topografisk beskrivning och en
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fyndkatalog. Den innehåller de topografiska uppgifter som har relevans för historiska förhållanden. Uteslutna är alla samtida ekonomiska uppgifter. Fyndkatalogen är geografiskt uppställd och innehåller början till Wallmans redan nämnda
fornminnesklassificeringssystem.
Ekdahls redovisning från sina norrlandsresor går ett steg längre från Sjöborgs topografier och Hilfelings kommenterande resejournaler. Ekdahl redovisade bara fornlämningar och de är uppställda efter fornminnestyper. Varje typ
från norr till söder har redovisats. Ekdahl tog också med minnen som han
bedömt vara av naturen danade eller som han bedömt som inte särskilt ålderstigna, men vilka lokalbefolkningen ansett vara fornminnen. Detta för att framtida forskare inte skall tro att de funnit något nytt minne som förut inte
undersökts.
Varken Wallmans beskrivning av Värend eller Ekdahls av Norrland trycktes.
De blev dock publika i så måtto att Ekdahls hamnade i Vitterhetsakademiens
arkiv och Wallmans i Göthiska förbundets. Där var de, och är fortfarande, tillgängliga för intresserade läsare. Vi kan dessutom av annat bevarat källmaterial
påstå att de lästes och nyttjades för fortsatt forskning. Att få sina alster omtalade
och arkiverade på detta vis var ett sätt att få dem publika. Ett annat var förstås att
publicera. Det var dock dyrt, särskilt om verken innehöll en stor mängd bilder
som Wallmans beskrivning av Värend. Alla teckningarna måste då graveras. Det
fanns inte heller särskilt många sätt att publicera på. Den som ville få en bok
utgiven fick själv kontakta en boktryckare och bekosta verkets tryckning. Ett
annat sätt var att skriva uppsatser och skicka dem till Vitterhetsakademien, som
publicerade tävlingsskrifter i sina Handlingar, och därmed komma undan det
ekonomiska risktagande det innebar att själv förlägga en bok.
Vad som publicerades i dessa Handlingar bestämdes av den sociala praktiken
i Vitterhetsakademien. Insända uppsatser utsattes regelmässigt för vetenskaplig
bedömning, oftast av fler än en ledamot. Ett utlåtande lästes sedan upp inför
övriga ledamöter och Akademien tog ett beslut om eventuell publicering. För
Vitterhetsakademien var dock dessa publiceringar ett ständigt bekymmer och det
kunde gå lång tid mellan volymerna. I avhandlingen har Jacob Adlerbeths arbete
med Göthiska förbundets tidskrift Iduna använts som exempel på hur det gick
till att publicera vetenskapliga uppsatser. Utgivningen av Iduna visar med all tydlighet hur viktiga de sociala praktikerna var även för tryckningen av enskilda
vetenskapliga uppsatser.
År 1811 startade Göthiska förbundets publika verksamhet med utgivande av
Iduna. Det första häftet var helt Erik Gustaf Geijers idé och alla dess texter kom
också från hans penna. Från och med det andra häftet kunde även andra publicera dikter, historiska källor och vetenskapliga uppsatser. Även de som inte var
medlemmar i Göthiska förbundet kunde skicka in alster för publicering. Tidskriften blev därmed ett allmänt forum för dikt och fornforskning. Dikterna gav
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uttryck för förbundets ideologi, medan deras funderingar om forntiden fick ny
näring genom den publicerade forskningen. I Iduna publicerades dock inte vad
som helst. För att en text skulle komma i fråga krävdes att den godkänts av en
redaktionskommitté. Rörde det sig om en vetenskaplig uppsats underkastades
den en noggrann prövning. I avhandlingen har exempel hämtats från Jacob
Adlerbeths granskning av Johan Henrik Schröders ”Anteckningar om Drottning
Catharina, Konung Carl Knutssons gemål, och dess grafmounument i Wadstena
Klosterkyrka” samt av Magnus Bruzelius uppsatser. Under dessa granskningar
kontrollerades inte bara språk och stil utan också rimlighet och akribi. Adlerbeth
gick så långt att han gjorde egna efterforskningar på Kungliga Biblioteket. När
väl uppsatserna passerat granskningsfördelningen, som redaktionsgruppen kallades, skulle alstren läsas upp och godkännas på en av förbundets stämmor. Där
måste alla närvarande meddela sitt samtycke till publicering. Detta innebar en
hård kontroll över det publicerade och omöjliggjorde i princip publikation av
avvikande uppfattningar. Dessutom visar det på att den viktigaste frågan inom
den litterära praktiken, vad som publicerades, egentligen skall hänföras till den
sociala. Det är lätt att tänka sig att de som hade hög status inom gruppen fick en
mindre hård behandling i redaktionskommittén och att deras alster lättare kunde
accepteras på stämman.
På samma sätt visade det sig fungera i Vitterhetsakademien. Dit skickades
anonyma tävlingsskrifter, men i många fall var författaren ändå känd. Jacob
Adlerbeth granskade flera uppsatser av både Johan Gustaf Liljegren och Johan
Wallman vilkas handstilar och pågående forskning han var väl bekant med. Dessa
fick alltid positiva omdömen även om uppsatserna granskades tämligen nära och
regelmässigt skickades tillbaka till författaren för kompletteringar och ändringar,
på samma sätt som de uppsatser som inkom till Iduna.
Det är viktigt att lägga märke till att det inte tycks ha funnits någon konflikt
att ur göternas idealistiska betraktelsesätt bedriva en vetenskap med nya rent
empiriska metoder. Nya fakta plockades fram, mer avskalade från spekulationer
än förut. De användes sedan som belägg för det nordiska folkets unicitet och därmed som belägg för folkandens existens.
Kärnan i förbundet stod för en romantisk historieuppfattning och för en
romantisk syn på hur vetenskap skulle bedrivas. De försökte alltså i Herders anda
beskriva så mycket som möjligt, eller med deras eget språkbruk att samla så
mycket som möjligt. I den romantiska uppfattningen ingick genikulten. Det var
det stora geniet som så småningom i en akt av furiöst skapande skulle se igenom
det förflutnas dimmor och då kunna skriva den sanna och riktiga historien, men
för att geniet skulle ha något att arbeta med måste monumenterna samlas. Det
kunde andra vanliga (icke genier) människor väl ägna sig åt. Detta gjorde att den
romantiska fornforskningens praktik inte såg så mycket annorlunda ut än om
utövarna bekänt sig till det rationella förnuftets primat. Man kunde förenas i
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själva samlandet, i själva metodiken. Alla som sysslade med fornforskning var
överens om att det låg ett egenvärde i att ge de så kallade lösfynden noggranna
vetenskapliga beskrivningar. De skulle gärna vägas, mätas och ritas av. Allra helst
skulle också deras kemiska sammansättning utrönas. Att de gick att samla i serier
kunde man också godta. Att det gällde att dokumentera fyndomständigheterna
och göra exakta avbildningar på plats blev också allt viktigare.
Praktiker för traderande av kunskap har redan nämnts men resonemanget
bör fördjupas något. Medlemmarna i Göthiska förbundet fick del av befintlig
kompetens genom att de valde in forskare som redan besatt den. Nils Henrik
Sjöborg och Pehr Tham till Dagsnäs tackade båda ja till att bli medlemmar i
Göthiska förbundet. Genom samtal med dessa och genom att i fält medfölja professor Sjöborg fick nästa generation antikvarier del av de äldres erfarenheter och
metoder. Ett annat sätt att försöka inhämta dessa kunskaper var att läsa äldre
fornforskares resultat. På detta sätt lärde sig forskarna i Göthiska förbundet
metoder som de i sin tur utvecklade. I sinom tid skaffade de sig lärjungar. Yngre
fornforskare valdes in i förbundet och lärdes upp men även yngre förmågor utanför förbundet fick lära sig deras vetenskapliga metoder. Wallman, som var lärare
vid Linköpings gymnasium startade två skolföreningar på vilkas program stod
forskning i fält; den ena var för naturalhistoria och den andra för fornforskning.
Wallman valde dessutom ut en student som fick särskilda instruktioner och som
fick följa med Wallman ut i fält och där lära sig den antikvariska blick som det
var nödvändigt för forskaren att besitta.
Göthiska förbundets syfte var inte att syssla med fornforskning för forskningens egen skull. Den var i stället ett medel att nå politiska mål. Frågan var hur
de skulle kunna motivera befolkningen inom den ännu självständiga delen av
Sverige att även fortsättningsvis försvara sig. De uppmuntrade en ny nationalism
utgående från idén om ett folk med hävdvunnen rätt till ”sitt” territorium. Efterforskningar om forna förhållanden var ett led i denna politiska hållning.
Genom Iduna fick invånarna i Sverige veta att de tillhörde ett folk med en
gemensam historia och ett gemensamt öde. Dessutom lärde Geijer och Göthiska
förbundet ut att folket inte bara bestod av de nu levande utan också var summan
av alla de som gått före; och att de nu levandes handlingar för alltid skulle ingå i
det efterkommande. Därför var det viktigt att alla tjänade folket före sig själva.
Egennyttan måste vika för allmännyttan för att folket i framtiden skulle kunna
stå högre än i samtiden och klara sig i strid med andra folk. Idunas uppgift var att
återfinna, bekräfta och förmedla ett speciellt svenskt kulturarv till det folk som
genom denna process skulle bekräftas.
Först kom alltså territoriet i vilket ett svenskt folk borde bo. Detta folk definierades sedan med ett kulturarv. Göterna behövde således berätta myten om
Sverige och svenskarnas historia. ”Ett kraftfullt och storsint slägte hade upträtt på
Svenska jorden, härdadt genom sina seders och sitt luftstrecks stränghet, och
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lifvadt af en krigisk anda och af krigiska gudar från hvilka det ledde sina anor”,
sade Erik Adolf Kjellin i sitt lovtal till Hjalmar den Hugfulle. Citatet sammanfattar väl deras hållning. Det svenska folket har uppträtt på svensk jord vilket var en
av de orsaker som gjorde det så unikt och viktigt att bevara och vilket också motiverade folkets fortsatta rätt till detta territorium. Det svenska landskapet hade
danat svensken och de svenska sederna och de skulle fortsätta att inverka positivt
på svenskarnas utveckling.
Göthiska förbundet frammanade en idealbild av en sällsam, allvarsam, eftertänksam, lite sävlig manlig kraftnatur: Nordens odalbonde, ofta avbildad som
viking med svärd i hand eller som bonde bakom sin plog. Odalbönderna var dygdiga kraftnaturer som älskade sitt fädernesland och slöt upp bakom sin kung.
Samtidens bönder kunde gå ut i sina marker och se förfädernas spår, var än i
Sverige de befann sig. Genom att de levande begrundade och vördade de gamla
monumenten talade det förflutnas odalbönder till dagens och manade dem både
till ett dygdigt oegennyttigt leverne och till försvar för den hävdvunna jorden.
Och likt de som gått före med plog och svärd skulle samtidens folk fortsätta att
genom sina livsverk mana de efterkommande i samma anda.
Det faktum att odalbonden var en man och att de dygder som betonades var
manliga dygder hörde givetvis ihop med tidsandan. Utåt sett var det en manlig
värld. Det var män som arbetade i offentlig tjänst, det var män som stred i rikets
arméer och det var män som bestämde över rikets medaljer och inskriptioner.
Likaså var Göthiska förbundet förbehållet män. Det var en broderlig förening
som skulle efterlikna de gamles fosterbrödralag.
Det är en sak att en grupp i ett visst politiskt syfte konstruerade ett speciellt
kulturarv och en annan att få detta arv att bli publikt och accepterat. Därför
använde sig Götiska förbundet av sin tids nationella homogeniseringsapparater.
De satsade på skolväsendet, uppmuntrade konstnärer och spridde sina tänkesätt
bland militären. Först och främst användes litterära praktiker och Erik Gustaf
Geijers och Esaias Tegnérs diktning fick stor spridning genom Iduna. I dikterna
serverades göternas grundsatser i en för samtiden aptitlig förpackning. Konstnärer uppmuntrades att efter nordiska myter skapa bildande konst samtidigt som
krigsmakten uppmanades att stärka moralen genom att sjunga de götiska dikterna.
Göternas form av nationalism passade också den nye kungen. Sambandet
mellan honom och folket behövde klargöras och mytologiseras för att hans position skulle förbli stark. Karl XIV Johan hade valts till svensk tronföljare av riksdagen och hans myndighet kunde därför, i någon mån, sägas ha utgått från det
svenska folket. Men han behövde folkets fortsatta stöd. Därför gynnades den
götiska historieskrivningen. Geijer blev, ung som han var, professor i Uppsala,
och när Göthiska förbundet hade sin utställning år 1818 kom kungafamiljen dit
och beställde stora monumentala skulpturer och ett ”götiskt” dryckeshorn.

264

sammanfattning

Kungen och kronprinsen betalade dessutom ut understöd ur egen ficka till göternas forskningsresor och hade ingenting emot att andra bröder fick höga poster
inom militär, förvaltning och kyrka där de kunde förväntas fortsätta sprida sina
grundsatser.
Så kom det sig att en franskfödd kung, som aldrig lärde sig svenska, understödde bilden av ett fritt, homogent svenskt folk i stället för vad som kanske vore
mer naturligt för denna produkt av den franska revolutionen, ett mer kosmopolitiskt medborgarbegrepp, där den som vill och accepterar ett lands konstitution
också kan bli en del av nationen. Den bild som skulle föras ut var den om det fria
svenska folket som efter eget kynne valt Karl XIV Johan till sin konung. I denna
tradition uppfostrades också sonen Oscar.
Götiska förbundet började med föreställningar och uppfattningar om hur
kulturarvet skulle vara sammansatt och vilka det skulle omfatta. Först därefter
blev det nödvändigt att skaffa bevis för och ge substans till dessa uppfattningar.
Då blev medlemmarna tvungna att ge sig på riktiga forskningsföretag. Med en
romantisk uppfattning blev det nödvändigt att bekräfta och styrka den svenska
folkanden. Därför behövde det svenska folkets historia utrönas, inte som förr,
enbart ur skrivna handlingar utan genom att ute i rikets olika landskap studera
de rester av det gamla som kunde finnas. Ur folkets egna minnen skulle den
svenska historien skrivas. Stor vikt lades vid att samla in dialekternas ord, sägner
och andra gamla berättelser. Dessa lades till grund för den nya meningsfulla historien om det svenska folkets besittande av det svenska territoriet. Det var inte
bara intressant att skriva historia, minnena i sig ansågs också vara viktiga för folkets fortsatta utveckling. Ur dessa skulle samtidens människor hämta inspiration
och kraft. Ett folks andliga odling drevs hela tiden framåt. Det vill säga, den gick
från lågt och barbariskt till allt högre förfining. Men folkets kultur har hela tiden
innehållit samma grundelement, det är samma folk, med samma kynne som rör
sig framåt längs tidsaxeln. Historiens nytta, dess funktion, var att visa samtidens
folk detta samband dels mellan varandra, dels mellan generationerna.
Minnena måste alltså bevaras och det gjorde att Göthiska förbundets medlemmar gav sig in i minnesvården. De ansåg att en statlig minnesvård borde
utvecklas så att den bedrevs systematiskt och efter en utstakad plan. Göternas
ursprungliga idé gick ut på att lyfta ut detta ansvarsområde från Vitterhetsakademien och skapa en myndighet som skulle ta hand om all statlig minnesvård och
fornforskning samtidigt som de ville skapa en ny fungerande lagstiftning. Problemen med den äldre lagstiftningen var att den i princip bara utgjordes av ett antal
förmaningar och förbud mot att förstöra fornminnen, utan att ge en tydlig definition av vad som utgjorde ett fornminne eller en fornlämning. Hur skulle en
bonde, som i gammal god tradition bröt nytt land, veta om han begick ett brott
eller inte?
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I en situation där det rådde brist på medel försökte göterna starta det nya
verket bakvägen år 1814 genom att genomdriva tillsättningen av en av Vitterhetsakademien i stort sett oberoende antikvitetsintendent, som fick i uppgift att ha
överinseende över rikets fysiska minnen. På somrarna skulle han först och främst
genomföra inventerande forskningsresor och upprätta en rikstäckande förteckning. Han skulle också utarbeta en mall efter vilken fornminnen kunde klassificeras. Om antikvitetsintendenten fann fornminnen som han ansåg särskilt
värdefulla skulle han föreslå dem för fridlysning. I övrigt skulle antikvitetsintendenten fungera som en nationell resurs och se till att fornforskning bedrevs i landet. Som antikvitetsintendent anställdes Nils Henrik Sjöborg. Nästa tjänst, som
till skillnad från den första inte kom att inrättas, skulle ha varit en isländsk translator med uppgift att ta hand om den skrivna fornhistorien. Det var tänkt att han
skulle arbeta med det gamla sagamaterialet och samtidigt fungera som lärare och
handledare vid studiet av isländska och det nordiska fornspråket. Under inrättandet av denna isländska translatortjänst stötte göterna på hårt motstånd och under
riksdagen år 1818 föll förslaget. Detta bakslag, tillsammans med att det götiska
nätverkets politiska inflytande tillfälligt minskade, gjorde att tanken på ett nytt
ämbetsverk skrinlades.
Det blev i stället så att allt fler göter valdes in i Vitterhetsakademien och väl
där arbetade de för att stärka Akademiens fornforskande och minnesvårdande
aktiviteter. Göthiska förbundets sekreterare Jacob Adlerbeth blev snabbt även
Vitterhetsakademiens ledande kraft. När sedan en annan av förbundets medlemmar, Johan Gustaf Liljegren, år 1826 intog posten som Akademiens sekreterare
och riksantikvarie befästes göternas position. Vi kan se att Akademien tog upp de
tänkesätt som tidigare odlats i Göthiska förbundet, bland annat synen på fornlämningarnas allmänna bevarandevärde och deras betydelse för nuvarande och
framtida forskning.
Att Akademien med göternas inval ändrat syn framgår med all tydlighet när
hon så sent som i slutet av år 1818, inte visade någon känsla för fornlämningars
värde i landskapet och hävdade att markägare borde uppmuntras att gräva bort
de gravhögar som låg i vägen för nyodling då man därigenom skulle finna intressanta fornfynd som därmed kunde skyddas genom att de hamnade i samlingarna
i Stockholm. Fornsakernas ålder och funktion bestämdes i Akademien utifrån
skrivna historiska, ofta antika, källor. Det medförde också att de av Akademien
sällan tolkades som inhemska, utan allt som oftast som medeltida importer från
utlandet.
Året 1818 kan därför ses som en brytningsperiod i Akademien. Fornminnena
ute i landskapet började tillskrivas ett värde och de fornsaker som till äventyrs
framkom ur dem gavs ett egenvärde, om inte annat så genom pietet. De var
funna i svensk jord, var gamla och påminde på så sätt om förfäderna och var därför värdefulla som enskilda objekt även om liknande redan fanns i samlingarna.
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Arbetet med en ny förordning drogs i gång redan år 1813. Det stannade dock
av eftersom göterna tänkte sig att vissa specifikt värdefulla fornlämningar skulle
fridlysas i lag. Detta kunde av naturliga skäl inte genomföras förrän riket var
inventerat och minnena kända. Antikvitetsintendenten behövde några år på sig
för att klara detta, trodde de.
När Liljegren blivit riksantikvarie och flera undersökningar av landets fornminnen i olika landskap genomförts hade göterna kommit till insikt om att det
inte var möjligt att kartlägga landets samtliga fornminnen. Införandet av en ny
lagstiftning bedömdes dessutom inte kunna vänta längre. Det rapporterades om
omfattande rovgrävningar. Den nya förordningen måste i stället göras så generell
att den gällde samtliga fornlämningar och inte bara vissa uppräknade fridlysta,
samtidigt som den måste vara vägledande.
Jacob Adlerbeth aktiverade ånyo sitt götiska nätverk och utarbetade förslag
till nya regler. Göterna ville generellt freda alla fornminnen, även kyrkobyggnader och få en hembudsplikt för alla gamla föremål av vad slag de än månde vara.
Dessutom ville de se lantmätarna som den nya förordningens tillsynsmän. När
de i framtiden upprättade kartor skulle alla fasta fornminnen sättas ut på dessa.
För detta skulle lantmätarna få speciell utbildning. En annan fråga som särskilt
sysselsatte göterna var den om äganderätten. Vem äger och har rätt att bestämma
över minnena, Kronan eller markägaren? Någon måste ges företräde. Att en
kompromiss måste till var göterna fullt på de klara med. Många av dem var också
stora markägare. Jacob Adlerbeth och göterna ville ge Kronan företräde. Men så
blev det inte i den färdiga Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida
Minnesmärkens fredanden och bewarande från år 1828. Det är markägaren som
äger minnena. Men de får inte hanteras hur som helst. Skulle något säljas måste
det hembjudas till Kronan, och ville någon ta bort något måste ansökning ske till
Vitterhetsakademien som om synnerliga skäl förelåg kunde freda minnet. Men
då skulle kompensation utgå.
Skulle minnet tas bort hade Akademien rätt att skicka någon som övervakade borttagandet. Om någon i forskningssyfte ville utföra utgrävningar måste
denne ansöka hos Vitterhetsakademien, men oavsett Akademiens jakande svar
kunde markägaren säga nej. Markägaren gavs alltså företräde. Akademien kunde
bara besluta om undantag. Till tillsynsmän över förordningen sattes inte lantmätarna, som göterna tänkt, utan alla Kronans tjänstemän och alla medlemmar av
kyrkans konsistorier. Men bland dessa utpekades särskilt riksantikvarien och det
blev i praktiken, på grund av att Kronans övriga tjänstemän oftast inte hade kunskap nog att övervaka förordningen, riksantikvarien ensam som fick organisera
tillsynen av den nya förordningen.
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De idéer som florerade i en liten grupp av före detta uppsalastudenter, som
den 16 februari 1811 konstituerade sig till ett Götiskt förbund, satte således igång
en process som ändrade synen på varför och hur man i Sverige skulle bedriva
minnesvård. Denna förändringsprocess kan sägas ha nått sitt mål med den nya
fornminnesförordningen av år 1828. Deras fornforskning satte också avtryck. Här
gick dessutom förbundet betydligt längre än vad de själva antagligen skulle ha
kunnat föreställa sig när de postulerade en odalböndernas idealstat vilken de
förde till tiden för kristendomens införande i Norden. Det var till denna tid de
götiska dygder de ville uppliva förlades och det var också denna bild som skulle
ingå i ett svenskt kulturarv. För deras lyckade framställningar av denna föreställningsvärd utnämndes, av en senare tid, några av förbundets skalder till nationalskalder. Men deras fornforskning förde dem än längre tillbaks i tiden. Geijers
historieböcker i all ära, men längst gick Magnus Bruzelius som utifrån studiet av
fornsaker förlängde den tid varom man kunde uttala sig mycket långt, ända tillbaka till en tid som ännu inte hade någon benämning och som han kallade stenålder. I och med detta hade deras forskning visat att landskapets äldsta minnen
inte tillhörde några svärdsvingande odalbönder utan primitiva stenåldersvildar
om vilkas livsvillkor Magnus Bruzelius kunde uttala sig genom att undersöka
deras materiella lämningar och jämföra med vad resenärer berättat om primitiva
folkslag från andra mer otillgängliga delar av jordklotet. Både tid och forskning
hade därmed fått nya mått.
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The structure of the dissertation, Signs of the times: Göthiska förbundet, antiquarian research and landscape, is based on the study of practitioners. One advantage
with studying practitioners of science is that with their help, it is possible to examine the non-glamorous daily work of science. In this dissertation I have used
the history of the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities
(henceforth referred to as the Academy) and Göthiska förbundet (the Gothic
Society) to capture the period’s social practices. I’ve also looked at some expeditions to capture the material practices.
When the Academy was established in 1786, Gustav III was looking for a
cultural heritage that fit in with his interests and policies. The Academy was
assigned the task of selecting and promoting a selected number of events through
medals and inscriptions in monuments. Sweden’s landscape was characterized by
inscriptions that placed local events in the context of the nation as a whole. It
was important to show that Sweden had a long and honorable history while also
connecting honor with particular heroic kings. The Academy spent most of its
time inventing new Swedish medals and inscriptions. To be able to do this in a
credible way, some antiquarian research was performed that could often be
directly related to official descriptions of history.
When King Gustav IV Adolf was deposed in 1809 and the new group in
power negotiated peace agreements that resulted in the loss of large parts of the
Swedish Empire, other ideas came to the fore that were based on a new form of
nationalism. Power would no longer be based on the king, but rather on the
people.
Swedes needed to be defined and differentiated from other people and this
opened the way for the emergence of a stronger sense of national identity. The
Göthiska förbundet was established in 1811 to achieve this goal. It arose from a
chauvinistic group with anti-Russian sentiment. It was fed by the fear that the
Swedish state was on its way to extinction and that its former territories would be
divided between Russia and Denmark. To encourage the Swedish people to resist
this trend, the Göthiska förbundet tried to promote the people’s self-esteem
through nationalistic poems and antiquarian research. The poems and articles
were intended to give the Swedish people a sense of unity, a people with a common history, a relevant present, and a possible future.
The social practitioners in these two groups were different from each other.
The Academy was a well-established royal academy by 1811 into which the country’s elite was elected by royal appointment. The Göthiska förbundet on the other
hand arose from a group of friends at Uppsala University. The Brotherhood,
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inspired by the latest German philosophy, reshaped this philosophy to meet Swedish needs and began a frenzied and enthusiastic attempt to define the Swedish
nation they wanted to preserve. Dignity and titles were important for the Academy, which was appointed to arrange orders and medals. The Göthiska förbundet on the other hand emphasized equality. It was comparable to a brotherhood
where everyone was considered an equal.
The Academy had a set number of working members who were all approved
by the king. This meant that the Academy could not completely control who was
made a member. The Academy was therefore limited in its social practices. It
could not formally bring young, promising scientists to its ranks by incorporating them into the Academy. The Göthiska förbundet on the other hand had full
control over who was allowed in. There was no limit to how many could be
members and it actively recruited those who should be members. The Göthiska
förbundet thus built networks that were then actively used to both push its issues
through the parliament and for research purposes.
When many of the members of the Göthiska förbundet over time took their
places in the Academy, they also brought with them their social practices. The
Academy continued to operate on the rules set out by Gustav III with its three
classes: workers, nobility, and foreigners. The Göthiska förbundet however continued to expand its operations through the inclusion of increasing numbers of
archeological researchers. When Göthiska förbundet brother Johan Gustaf Liljegren became Academy secretary, the Academy began to develop networks by
establishing the pseudo-classes domestic and foreign correspondents. These correspondents were used as both sources of information and as representatives to
the Academy. When the antiquities legislation of 1828 gave the secretary of the
Academy expanded authority, even if it was only slight, this authority was used to
create a network of representatives of the secretary in the countryside.
In the Academy, material practice consisted mostly of methods to determine
which antiquities that were offered to the Crown would be purchased and how
they were to be stored. This was a relatively passive exercise. The Academy took
action on the issues that arose and did not make much effort to discover unknown material remains or draw up guidelines for how to handle antiquities
found in the countryside.
The Academy tried to create some form of reference collection through its
selection principles. One of each kind should be saved, it was felt. Duplicates
could be saved to be used later as bartering objects. This was particularly true for
coins. Members also wanted to save particularly magnificent works, anything
that was unusual and of high artistic quality according to the period’s experts.
The Academy also saved artifacts that could be linked to a historic event or a specific historic person who was considered important enough to be remembered.
Another reason for this was that the members of the Academy did not value
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material evidence beyond its purely artistic value or the actual metal value of the
objects. They felt that artifacts could not tell us about history. It was the historic
sources that offered understanding about the material remains. The question of
the material artifacts was answered in written texts.
Representatives of the Göthiska förbundet had a different idea. They believed
the material remains should be ascribed an intrinsic value. On the one hand, they
felt that by studying them they could learn more about antiquity; on the other,
they accorded them an educational value. Questions regarding the material
remains could provide historical answers. If remains were interpreted with a specific message, people would be reminded of it each time they saw them. Thus,
the brotherhood stressed material practices for issues related to the discovery and
preservation of antiquities. At about the same that the first member of the
society, Jacob Adlerbeth, was inducted into the Academy in 1818, the society’s line
of thought made serious inroads into the Academy. It ascribed greater value to
individual finds or individual discoveries, and was willing to purchase duplicates
with the justification that they were found on Swedish soil.
We can view the work of the 1828 antiquities legislation as an attempt to
codify the manner in which material practitioners would operate. The antiquities
legislation maintained that it was not appropriate to handle the material remains
of the countryside’s ancient inhabitants in an offhand manner. The new regulations expanded and clarified the definition of which objects were of interest.
If we believe, as did the brothers, that Sweden was created slowly through
the fusion of a number of regions and that historical study would confirm this
image of Sweden, then it follows that the regions must be studied. In fact, their
study was so fundamental that it constitutes the basis for the systematic investigation of history. With this in mind, the Göthiska förbundet set out to conduct
internal research expeditions. The wealthier members of the brotherhood paid
for people who might otherwise not be able to carry out field research.
This dissertation focuses on the research expeditions of Johan Haqvin Wallman and Nils Johan Ekdahl, who are representative of the traveling antiquarian
practitioner. Through them, we can understand the evolution of reporting methods and techniques; for instance, reports became more and more specific and
specialized. Exact measurements of individual ancient remains had to be carried
out, and the descriptions required more symbolic representation. A consensus for
how all this would happen had to be reached if research was to become more
than simply a representation of individual, unique remains. As the results were
compiled for readers in an easy-to-understand format, problems arose that required new, formalized field methods. In this case, we can say that the literary practice—the art of using words and pictures to communicate observations made in
the field to other researchers—drove the development of the material practitioner.
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During the previous 250 years, the scientific travel literature had worked out
a formula for the correct and proper expeditions. Trips made by Wallman and
Ekdahl elucidate the scientific travel method as applied to antiquarian research
expeditions. During the important preparation phase, they thoroughly examined
the literature and archives for descriptions of the places they planned to visit. Ideally, the traveler would copy available descriptions and notes so that they could
be verified in the field. Earlier works also described the location of interesting
historic sites in the countryside. By following these procedures, the travelers were
better equipped to plan detailed routes.
Wallman’s example provides an indication of the quantity of new knowledge
the researchers hoped to derive from their expeditions. Wallman believed he
could learn more about 1) history and geography, 2) old traditions, 3) languages,
4) ancient remains, and 5) changes in the landscape. Wallman thought that the
landscape would provide all this information. All he had to do was gather, interpret, and rework this knowledge to arrive at a history of Scandinavian settlements, which was his ultimate goal. His work would comprise the entire history
of Scandinavia’s antiquity and, in all probability, conclude with the origin of
modern nations.
I have selected Nils Johan Ekdahl’s trip to northern Sweden in 1828 as one
example of an expedition. This trip could best be described as a collecting and
inventory expedition conducted by boat, horse, wagon, and on foot. He gathered
historic sites and ancient documents, along with myths and old stories. As part of
his preparatory work, Ekdahl created a card index on which he noted which histories and associations had previously been linked to a particular settlement.
When he passed that particular location, he would check to see if the previous
observations were correct, if the historic site or sites were still there, and if there
were any others that had not been reported previously.
For the duration of his trip, Ekdahl used his network of society brothers to
contact smaller, local networks of the Göthiska förbundet located around the
country. This meant that Ekdahl found food and lodging in the homes of the
clergy, who could also help him contact farmers. Soldiers were also available if he
needed help with excavations. In addition, Ekdahl took advantage of this network when he had cash flow problems. With the names of his backers as security,
he could borrow money when funds from Stockholm did not arrive or when he
ran out.
Ideally, a research expedition should have been based on a model that used
several types of books. Using pen and a notebook, the traveler would immediately describe everything he saw on site. This notebook served to preserve both a
physical and temporal description of the landscape. At the end of the day, the
traveler would rework the notes, summarizing them in a diary. Extracts of the
journal were then sent by letter so that the financial backers and clients could be
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kept informed on the progress of the expedition. At times, these private letters
constituted the only report of the expedition. Normally, after his arrival home,
the traveler sat down with his diary and composed an annotated travel journal.
This journal was an independent literary work that, for the most part, built on
the travelogues; however, it also alluded to previous resources, reference material,
correspondence, and conversations with colleagues. Topographies were also used
as a way of reporting on one or more expeditions.
We can discern a progression in the reporting of results during the period
that the researchers from the Göthiska förbundet were carrying out archeological
research. Nils Henrik Sjöborg’s topographies and Carl Gustaf Gottfried Hilfeling’s travelogues served as models. When Johan Henrik Schröder and Johan
Wallman’s trips were being planned, the secretary of the Göthiska förbundet were
expecting travelogues written in the spirit of Hilfeling. Wallman who, in his travels, proposed to gather material for a complete description of Scandinavian settlements, had difficulty providing this. However, he was able to use his research
findings as the basis for many historical settlement-related essays. Later, when he
was asked to send in his antiquarian notes from the Värend site, he reworked the
description of a landscape. The result, a combination of a topographical description and a site catalogue, includes topographical information relevant to historic
circumstances and omits all contemporaneous financial data. The site catalogue
is arranged geographically and contains the beginnings of Wallman’s previously
cited system for classifying sites.
Ekdahl’s account of his expeditions to northern Sweden went one step
further than either Sjöborg’s topographies or Hilfeling’s annotated travelogues.
Ekdahl discussed only ancient remains, which he arranged according to type. He
accounted for every type, from north to south, and also included historic sites
that he judged to be formed by nature or that he did not believe to be very old,
but that the local population considered to be ancient. He did this so that future
researchers would not be led to believe that they had found some new, uninvestigated site.
Neither Wallman’s description of Värend nor Ekdahl’s description of
northern Sweden was ever printed. However, they were made available to the
extent that Ekdahl’s became part of the Academy’s archives and Wallman’s found
a place in the archives of the Göthiska förbundet. They were and still are available
to interested readers at both of these locations. To have one’s work discussed and
archived in this manner was a type of publication. Of course, publishing was
another method of disseminating one’s research; however, it was expensive, especially if, like Wallmans’ account of Värend, it included many pictures. Nor were
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there many options for publishing. A person who wanted to publish a book had
to contact and pay a printer himself. Another way was to write essays and send
them to the Academy, which published submissions in its journal, Handlingar,
and thereby avoid the economic risks involved in publishing material personally.
Social practices in the Academy determined what would be published in
Handlingar. Articles sent to the Academy were scrutinized regularly for their scientific value, most often by several members. These publications were a source of
constant concern for the Academy, and long periods could pass between publications. This dissertation uses Jacob Adlerbeth’s work with the Göthiska förbundet
journal Iduna as an example of the process involved in publishing scientific
papers. The publication of Iduna demonstrates very clearly the importance of the
social practices, even for the printing of individual scientific articles.
In 1811, the Göthiska förbundet began publishing with the release of Iduna.
The journal included poems, historical source material, and scientific articles.
The poems gave expression to the society’s ideology, while published research
breathed new life into ideas on antiquity. However, Iduna only published works
that met their exacting standards. The editorial committee had to approve a text
before it could be published. If the text in question was of a scientific nature, it
was given a very thorough examination. This dissertation includes a sample from
Jacob Adlerbeth’s review of Johan Henrik Schröder’s “Annotations on Queen
Catharina, King Carl’s wife, and their Mausoleum in Wadstena Klosterkyra” and
from Magnus Bruzelius’ essays. These writings were reviewed not only for language and style, but also for their reasoning and scholarly accuracy.
It is important to note that there does not appear to have been any conflict
between the brothers’ idealistic way of looking at things and the pursuit of scholarship by new, purely empirical methods. New facts, more stripped of speculation than previously, were produced and then used as evidence for the Nordic
peoples’ uniqueness and thereby as evidence for the existence of their national
spirit.
A core group in the society supported a romantic interpretation of history
and a romantic view of how scholarship should be carried out. Thus, in the spirit
of Herder, they attempted to describe as much as possible or, as they called it, to
collect as much as possible. The romantic interpretation also comprised the cult
of genius. A great genius, in an act of frenzied creation, would gradually see
through the fog of the past and write the one real and true history; however, if
this genius was to have something to work with, the monuments along the way
had to be collected. Ordinary people, non-geniuses, could do this. This meant
that romantic antiquity research was not very different from that of which followed the tenets of rational thought. People were united in the art of collecting, in
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the methodology. Antiquities would be weighed, measured, and drawn. Most
importantly, their chemical composition would be determined. Therefore, documentation of the details of the antiquities and precise drawings on site also
became more important.
The Göthiska förbundet’s goal was not to dabble in antiquities research for its
own sake. Rather, the research was a means of achieving political objectives. At
issue was the matter of motivating the population in the independent part of
Sweden to continue to defend itself in the future. The society encouraged a new
nationalism based on the idea of a people with a time-honored right to “its” territory. Investigation into earlier conditions was just one phase of this political
approach.
Through Iduna, Swedes learned that they belonged to a people with the
same history and the same fate. Further, the Göthiska förbundet taught them that
the population consisted not only of the living but of the sum total of everyone
who had come before as well. Further, today’s actions would always be part of
succeeding generations. Therefore, it was important that everyone serve others
before themselves. Selfishness had to give way to the common good so that
future Swedes could exist at a higher level and manage conflicts with other
people. Iduna’s purpose was to recover, affirm, and convey a special Swedish cultural heritage to Swedes, whose existence would be acknowledged through this
process.
First, came the territory in which a Swedish population should reside. These
people were then defined by a cultural heritage. Consequently, the brotherhood
needed to tell the story of Sweden and Swedish history. The Swedish people
appeared on Swedish soil, which was one of the reasons it was so unique and
important to preserve. This fact also motivated the people’s continued right to
this territory. The Swedish landscape had shaped the Swedes and Swedish
customs, and they would continue to exert a positive influence on the Swedes’
development.
The Göthiska förbundet promoted an ideal image of a peculiar, serious, pensive, somewhat slow, masculine creature of nature: the Nordic independent farmer, often pictured as a Viking with sword in hand or a farmer behind his plow.
These farmers were virtuous creatures of nature who loved their homeland and
supported their king. They could roam on their land and walk in the footsteps of
their forefathers, no matter where they were. By serving as living confirmation of
their heritage and preserving the monuments of the past, that is to say the land,
they spoke to modern Swedes, urging them to live altruistically and virtuously
and to defend their time-honored land. And like those who had gone before,
with sword or plow, they should, through their life’s work, continue to encourage
future generations to follow in their footsteps.
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It is one thing for a group with a particular goal in mind to construct a special cultural heritage and another for this heritage to be accepted publicly. Therefore, the Göthiska förbundet used the period’s apparatus for national
homogenization. It used the educational system, encouraged artists, and spread
its way of thinking among the military. First and foremost, it used authors, and
the poetry of Erik Gustaf Geijer and Esaias Tegnér was circulated widely through
Iduna. The poems presented the brotherhood’s maxims in an appetizing package.
The artists were encouraged to create educational art, based on Nordic mythology, at the same time that the military was encouraged to strengthen morale by
singing the society’s poems.
The Göthiska förbundet began with ideas and perceptions on how Sweden’s
cultural heritage should be constituted and what it should include. Afterwards, it
was necessary to provide evidence for and give substance to these ideas. A romantic conception made it necessary to affirm and strengthen the Swedish spirit.
Therefore, the history of the Swedish people had to be investigated. Considerable
weight was given to gathering dialects in the form of words, myths, and other old
stories. These formed the basis for the new, meaningful history of how the Swedish people came to occupy Swedish territory. It was not interesting just to write
history; the historic sites themselves were also considered important for the
people’s continued development. They would be inspired and strengthened by
them. The value of history, its purpose, was to show the people these connections—among themselves and among the generations.
Thus, historic sites had to be preserved, which is how the members of the
Göthiska förbundet became involved in this process. They believed that state-run
historic sites preservation should be developed and managed systematically
according to a prescribed plan. Their original idea was to remove this responsibility from the Academy and create an authority that would manage the conservation of all state historic sites and archeological research; at the same time they
also wanted to create new, functional legislation. Following several setbacks,
though, the idea of a new administrative board was shelved.
Instead, more and more members of the brotherhood were elected to the
Academy, where they worked to strengthen its archeological research and historic
site conservation activities. The secretary of the Göthiska förbundet, Jacob Adlerbeth, quickly became one of the Academy’s leading forces. When, in 1826,
another member of the brotherhood, Johan Gustaf Liljegren, took over the position of secretary of the Academy, the brotherhood’s position was secured. We can
see that the Academy adopted approaches that were cultivated earlier in the Göthiska förbundet, including their views regarding the general usefulness of preserving ancient historic sites and their importance for present and future research.
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Although work on new legislation began in 1813, it ceased because the members of the brotherhood felt that the law should protect certain valuable historic
sites. This could not be carried out before the nation was inventoried and all the
historic sites discovered. They believed it would take curators several years to
complete this process.
When Liljegren was named secretary of the Academy and the country’s historic sites in different regions had been reviewed several times, the brotherhood
realized that it would not be possible to survey all the historic sites. In addition,
the revelation that numerous historic sites had been looted made them realize
that the introduction of a new law could not wait any longer. Instead, the new
legislation had to be so general that it applied to all historic sites, not just those
on a special list for protection; the law also had to be written in such a way that it
would be instructive. Jacob Adlerbeth activated his network and drew up a proposal for new regulations. In 1828, his proposal was, in large part, adopted into
the new law.
The ideas that flourished among a small group of former Uppsala students
that became the Göthiska förbundet on February 16, 1811, set in motion a process
that changed views on why and how Sweden should manage its historic sites.
This process of change achieved its goal with the passing of the new antiquities
legislation in 1828. Their archeological research also left its mark. In this area, the
brotherhood went much further than they themselves had actually imagined possible when they formulated their description of the ideal state consisting of free,
independent farmers, which they believed was the case up until the introduction
of Christianity into the Nordic countries. It was this period that they attributed
the brotherhood’s virtues that they wished to instill in modern Swedes, and it was
this image that would become part of the Swedish cultural heritage.
Their archeological research, though, took them even further back in time.
Geijer’s history books were admirable, but Magnus Bruzelius went the furthest.
Starting with a study of historic sites, he extended the time period about which
one could comment at great length, going as far back as to a period that did not
even have a name, a period he called the Stone Age. As a result of this, their
research demonstrated that the region’s oldest historic sites did not belong to
sword-wielding free farmers, but rather to primitive Stone Age savages about
whose living conditions Magnus Bruzelius could write because he was able to
study their material remains and compare his findings with the commentaries by
travelers to primitive peoples from other, more inaccessible parts of the globe.
Accordingly, both time and research achieved new heights.
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Förkortningar
ATA
GFOJAA
SAOB
UUB

Antikvarisk- topografiska arkivet, Stockholm
Göthiska förbundets och Jacob Adlerbeths arkiv
Svenska Akademiens Ordbok
Uppsala universitetsbibliotek

Otryckta källor och bearbetningar
Arkivmaterial
Här redovisas bara de kapslar och volymer till vilka det finns direkta hänvisningar i
avhandlingens noter.

Antikvarisk- topografiska arkivet, Stockholm (ATA)
Ämbetsarkivet
Vitterhetsakademiens protokoll. Dessa är inbundna i kronologisk ordning och volymerna har inte särredovisats då detta snarare försvårar än underlättar sökning då
banden har olika benämningar. Alla är dock placerade på samma ställe.
Akademiens koncept. Dessa är inbundna i kronologisk ordning och volymerna har
inte särredovisats då detta snarare försvårar än underlättar sökning då banden har
olika benämningar. Alla är dock placerade på samma ställe.
Brevserie 1 E–F.
Antikvitetsintendenternas ämbetsberättelser, Sjöborgs berättelser 1815–1818, 1833.
Kongl. Maj:ts Skrifvelser till K. W. H. O. A. Akademien 1826–1835.
Nils Johan Ekdahls samling
Ekdahls samling Norrland II B H. ”Reseberättelse färdigställd 1833 för resorna från
1827, 28, 29 och 30”.
Ekdahls samling Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Gästrikland A14.
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Carl Gustaf Gottfried Hilfeling
C.G.G. Hilfelings handlingar.
Johan Gustaf Liljegrens handlingar
Liljegrens brevsamling E.
Liljegren Småland I D:40, II D:40.
Göthiska förbundets och Jacob Adlerbeths arkiv (GFOJAA)*
vol 1: Stadgar och protokoll.
vol 2: Handlingar till protokollen.
vol 3: Inträdestal, matriklar med mera.
vol 5: Handlingar rörande förbundets skrifter och deras vård.
vol 6: Diverse ämnesordnade handlingar.
vol 7: Skönlitterära och musikaliska handlingar.
vol 8: Antikvariska, historiska, topografiska med mera arbeten.
vol 14: Uppsatser, anteckningar med mera av Jacob Adlerbeth.
vol 15: Strödda anteckningar med mera av Jacob Adlerbeth.
vol 17: Strödda anteckningar med mera av Jacob Adlerbeth.
vol 18: Jacob Adlerbeths korrespondens.
vol 19: Jacob Adlerbeths korrespondens.
vol 21 Jacob Adlerbeths korrespondens.

Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala (UUB)
F850 a–c: ”Jacob Adlerbeths dagbok”.
G 263 o: ”Jacob Adlerbeths brev till Johan Henrik Schröder”.
Rääf 4: ”Jacob Adlerbeths brev till Leonhard Fredrik Rääf ”.

Linköpings stadsbibliotek, stiftsbiblioteket, Linköping
B 151:1, ”Anteckningar av Wallman”.
B 151:2, ”J H Wallman Topographica Smålandia”.
B 151:6, ”Utkast till en avhandling om Odalbonden av Wallman”.
Br5: ”Jacob Adlerbeths brev till Johan Haqvin Wallman”.
Br5a: ”Johan Haqvin Wallmans brev till Jacob Adlerbeth”.

*.

För en ordentlig redovisning av arkivet se Stefan Östergren Förteckning över Götiska förbundet och Jacob Adlerbeths arkiv med inledning (Stockholm, 1984).
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Opublicerade bearbetningar
Sellberg, Lars Den stora bronsfejden arbetsrapport vt 1992, Institutionen för idé- och
lärdomshistoria, Uppsala universitet.
Sundin, Bo, Från postdiluvianism till postmodernism: Studier i kulturmiljövårdens idéhistoria, opublicerad uppsats, Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet.
Östergren, Stefan, Kulturminnesvård under 300 år opublicerad uppsats daterad 1995–
03–02 riksantikvarieämbetet
”The History of Sweden” http://www.sweden.se/upload/Sweden_se/english/factsheets/SI/SI_FS106g_History_of_Sweden/fs106g.pdf den 29 januari 2003 klockan
14:17.

Tryckta källor och bearbetningar
Offentligt tryck
Kongl. Maj.ts Kungörelse, angående hwad hädanefter i anseende till inscriptioner och
öfwerskrifter å monumenter och minnesmärken kommer att i akt tagas av den 20
mars 1786 och 15 december 1787.
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående forntida Minnesmärkens fredanden och
bewarande: given Stockholms slott den 17 april 1828.
Näringsdepartementets pressmeddelande, ”www.Sweden.se – ny portal för att presentera Sverige utomlands”, 2002–11–18.
Protcoll hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln vid Urtima Riksdagen i Stockholm
åren 1817 och 1818 andra bandet (Stockholm, 1818).
Bihang till Riks-Ståndens Protokoll vid Urtima Riksdagen i Stockholm 1817 och 1818 9:e
samlingen Innehållande Riks-Ståndens Protokolls-Utdrag som innehålla beslut
(Stockholm, 1818)
Protcoll, hållna hos Högloflige Ridderskapet och Adeln, vid Urtima Riksdagen i Stockholm Åren 1817 och 1818 Fjerde bandet, Första afdelningen (Stockholm, 1827).
Regeringens proposition 1996/97:3.
SOU 1995:84.

Tidskrifter och periodika
Här redovisas bara den tidskrift som genomgåtts i sin hela omfattning. Enskilda
artiklar särredovisas under Litteratur liksom artiklar i andra tidskrifter och periodika.
Iduna, elva häften utkomna mellan åren 1811 och 1844. De har för enkelhetens skull
numrerats med romerska bokstäver.
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Denna bok avhandlar Göthiska förbundets fornforskning. Detta
stockholmsbaserade förbund uppstod ur en revanschistisk grupp före
detta studenter från Uppsala universitet och existerade mellan åren
1811 och 1844. Dess mål var att förhindra det svenska rikets fortsatta
sönderfall, helst återta Finland och därmed den heder de ursprungliga
medlemmarna ansåg att Sverige förlorat i och med 1809-års fred. Med
detta mål i sikte började förbundet liva den svenska folkanden (Volks
geist). De lade därmed en delvis ny grund för svensk nationalism.
Göthiska förbundet frammanade en idealbild av en sällsam, allvarsam,
eftertänksam, lite sävlig manlig kraftnatur: Nordens odalbonde, ofta
avbildad som viking med svärd i hand eller som bonde bakom sin
plog. Odalbönderna var dygdiga kraftnaturer som älskade sitt fäder
nesland och slöt upp bakom sin kung. Samtidens bönder kunde gå ut
i sina marker och se förfädernas spår, var än i Sverige de befann sig.
Genom att de levande begrundade och vördade de gamla monument
en talade det förflutnas odalbönder till dagens och manade dem både
till ett dygdigt oegennyttigt leverne och till försvar för den hävdvunna
jorden. Och likt de som gått före med plog och svärd skulle samtidens
folk fortsätta att genom sina livsverk mana de efterkommande i sam
ma anda.
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